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1 RESUM 

 
En el present estudi s'analitza l'eficiència energètica d'una estació de bombament que 
proveeix una superfície de 1321 ha de regadiu.  
Aquesta estació de bombament, ubicada al Sector 1 de la xarxa de regadiu del 
Sistema Segarra-Garrigues, va ser dissenyada per a l’optimització de la despesa 
energètica en base a un sistema de tarifació vigent i va ser executada en base al 
criteris de dimensionament adoptats al projecte constructiu. 
 
La sostenibilitat del regadiu rau en l'optimització de l'eficiència en l'ús de l'aigua i 
aquesta sostenibilitat requereix de la maximització de l'eficiència energètica. 
 
Les mesures per millorar l'eficiència en l'ús de l'aigua són tant de caràcter administratiu 
i de gestió com de caràcter més tècnic. 
 
El cas concret que ens ocupa, s'ha centrat en els següents paràmetres: 

 Elecció de la tarifa elèctrica més adequada 

 Optimització de les hores de funcionament de l’estació de bombament 
 

La situació actual que viu la zona de regadiu de la província de Lleida, i en general el 
sector agrari, ha motivat que aquest estudi s'hagi desenvolupat en un marc 
socioeconòmic molt desfavorable degut, principalment, a la reestructuració del sistema 
energètic que es va dur a terme a l’any 2009, modificant els diferents períodes de 
tarifes punta, plana i vall per un altre sistema amb 6/7 períodes.  
 
El constant increment del cost de l'energia elèctrica en els últims anys ha forçat a les 
empreses d’explotació de regadiu a analitzar acuradament el cost elèctric per tal de 
minorar-lo el màxim possible, en especial aquelles en què aquest cost presenta un 
elevat pes en la seva estructura de costos. 
Un dels aspecte tractats per aquestes empreses és el de revisar el contracte de 
subministrament d'energia elèctrica variant les condicions del mateix de manera que la 
factura elèctrica sigui menor, encara que en la majoria dels casos no s'arriba al mínim 
a causa de la dificultat de determinar i controlar cada un dels components variables 
que constitueixen la tarifa elèctrica.  
 
Per això ha resultat necessari que l'estudi tingui en compte les diverses conjuntures 
que es puguin plantejar en el futur:  

 Canvis en els horaris 

 Variacions en el preu de la tarifa 

 Funcionament del bombament 

 Variacions en els tipus de cultius 

 Variació de la superfície de reg  
 

Com que no ha estat possible plantejar una situació clara de futur, s’ha desenvolupat 
una eina que, juntament amb la regulació hidràulica plantejada, podrà definir la situació 
de treball més econòmica i favorable per l’àrea de regadiu. 
 
Mitjançant l’eina desenvolupada s’ha aconseguint optimitzar el cost del regadiu.  
 
Paraules clau: optimització, estació de bombament, xarxa de reg, eficiència energètica, 
tarifa elèctrica. 
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2 ABSTRACT 

 

In this study is analyzed the energy efficiency of a pumping station that provides 1321 
ha of irrigation. 
The pumping station of the Sector 1 in Segarra-Garrigues irrigation system was 
designed to optimize the energy consumption based on a system of current pricing. 
This pumping station was executed based on the sizing criteria adopted in the project. 
 
The sustainability of irrigation needs to optimize the efficient use of water and this 
sustainability requires maximizing the energy efficiency.  
 
To improve the efficiency of water use, the administrative and management measures 
are as important as the technical measures.  
 
The present case is focused on the following parameters:  

 Choosing the most appropriate electricity tariff  

 Optimizing the operational hours of the pumping station 
 

The current situation of the irrigated area in the province of Lleida, and in the 
agricultural sector as well, has meant that this study has been developed within a very 
unfavorable socioeconomic context, due to the reorganization of the energy system 
that conducted in 2009, changing the periods of peak, flat and valley to another system 
with 6/7 periods.  
 
The ongoing increase in the cost of electricity in recent years has forced the companies 
of irrigation operation to analyze carefully the cost of electricity to reduce it as much as 
possible, especially those in which the cost has an extensive incidence in its costs 
structure. 
 
One aspect that these companies have to deal with is to review the supply contract, 
changing the condition terms to reach the cheapest electric bill, although in most cases 
the minimum is not reached due to the difficulty in determining and controlling each 
variable components that constitute the electricity tariff.  
 
It has been necessary for the study to account the different situations that may arise in 
the future:  

 Changes in schedules 

 Variation of prices of the tariff 

 Pumping operation  

 Changes in the types of crops 

 Variation of irrigation surface 
 
As it hasn’t been possible to propose a clear situation for the future, a tool has been 
developed to define the most economic working situation with the hydraulic regulation 
proposed in the irrigation area. 
 
Using the tool developed, it has been achieved an optimization of the cost from the 
total irrigation system.  
 
Keywords: optimization, pumping station, irrigation network, energy efficiency, 
electricity tariff. 
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3 INTRODUCCIÓ [1] 

Des de sempre ha estat una aspiració del sector agrari de les comarques lleidatanes el 
poder aprofitar l'aigua del riu Segre per a reg, donant lloc a diversos estudis i projectes 
que s'han vingut desenvolupant al llarg dels darrers anys.  

El Sistema Segarra-Garrigues és un dels projectes hidràulics més importants duts a 
terme a Catalunya i està destinat a convertir unes 108.000 ha brutes (70.150 ha netes) 
dels cultius de secà en cultius de regadiu, localitzades a la província de Lleida, al 
marge esquerre del Segre, que afecten les comarques de la Noguera, la Segarra, 
l’Urgell, el Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, dedicades actualment a cultius de 
cereal, olivera i ametller, entre d’altres. 

La seva construcció permet regar en una zona de llarga tradició agrícola on habiten 
més de 200.000 persones a partir de l'increment de la capacitat de regulació del riu 
Segre proporcionat per l'embassament de Rialb i per l’embassament de l'Albagés. 
També permet la introducció de nous cultius més rentables, propiciarà la instal·lació de 
noves empreses i la creació de nombrosos llocs de treball que redundaran en un major 
benefici econòmic.  

Més de 16.000 regants de la zona que fins fa poc explotaven uns recursos naturals 
amb una baixa productivitat per manca d'aigua es beneficien del regadiu. L’obra és 
absolutament respectuosa amb la natura i el medi ambient, ja que s'ha realitzat un 
minuciós estudi d'impacte ambiental que redueix al màxim les afeccions sobre la 
vegetació, la fauna i el paisatge, respecta i amplia els espais protegits i preveu un 
extens programa de vigilància ambiental, tot seguint les indicacions fixades per la 
Declaració d'Impacte Ambiental i per la Xarxa Natura 2000. 

El Sistema Segarra-Garrigues és un projecte amb una llarga trajectòria històrica però 
és a partir de 1999 quan rep l'impuls definitiu amb la signatura dels Protocols de 
Col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient del Govern Central i la Generalitat de 
Catalunya.  
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4 BREU DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES [1] 

 

4.1 Marc geogràfic 

El conjunt d’infraestructures hidràuliques a construir s’estructura en quatre grans zones 
regables, les quals al mateix temps es divideixen en 15 sectors de reg. Cada sector 
constitueix una unitat hidràulica independent, amb la seva pròpia xarxa de distribució, i 
va associat a un punt de captació per mitjà de l'embassament de Rialb, el canal, el 
tram del Baix Segre o l'embassament de l'Albagés. 

El transport de l'aigua s'efectua mitjançant el Canal Segarra-Garrigues; es tracta d'un 

canal telescòpic, d'inici a la presa de Rialb amb capacitat nominal de 35   /s i final, 

després de 85 Km., a l'embassament d'Albagés amb 15   /s. El volum anual a derivar 

pel canal és de 273 H  , pel reg de 58.171 ha. Així mateix, del Baix Segre es deriven 

69 H   per regar 11.979 ha. 

 
Figura 1: Ubicació del Sistema Segarra-Garrigues 

 
Per a la distribució de l'aigua es construeix la xarxa corresponent que bàsicament està 
formada per captacions, canonades de connexió, basses, estacions de filtratge i 
bombament, xarxes de distribució, hidrants de reg i elements de telecontrol i 
automatització. La zona de reg està dividida en sectors de reg. Cada sector comparteix 
una única captació ja sigui sobre el Canal principal, l'embassament de l'Albagés o al 
riu Segre (Baix Segre). 

4.2 Dades significatives del projecte Sistema Segarra-Garrigues 

 Total superfície de regadiu: 70.150 ha  
 3.500 km de canonades  
 43 basses de regulació  
 17 estacions de bombament  
 342 hm3 de dotació  
 Més de 16.000 regants es veuran beneficiats per aquesta obra  
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5 ANTECEDENTS  

 

5.1 Antecedents administratius i estat actual de les obres [1] 

El 23 de desembre de 2002, el Consell d'Administració de l'empresa REGSEGA, de la 
qual en formen part representants del Govern de la Generalitat, la Comunitat General 
de Regants del Canal Segarra Garrigues i del Govern Central, va adjudicar el 
"Contracte per a l'execució de les obres de concentració parcel·lària i per a la redacció 
dels projectes, execució, explotació i manteniment de la xarxa de distribució del 
sistema Segarra-Garrigues" a un grup empresarial integrat per varies societats. 

En data 18 de juny de 2003, aquestes societats van constituir l'empresa AIGÜES DEL 
SEGARRA-GARRIGUES, S.A. (ASG) per dur a terme els treballs que comprèn el 
Contracte adjudicat: Execució de les obres corresponents als projectes d'obra de 
concentració parcel·lària i redacció dels projectes, direcció i execució de les obres, 
explotació i manteniment de les xarxes de distribució.  

L'any 2004 va estar per Aigües del Segarra Garrigues, S.A., l'inici de les activitats 
pròpies al seu objecte social, amb la redacció de nombrosos projectes i l'execució de 
diverses obres amb la corresponent Direcció d'Obra. Actualment s'estan executant 
obres a la majoria dels sectors, llevat dels 10, 11, 14 i 15 que s'abastiran de 
l'embassament de l'Albagés encara en construcció. 

5.2 Situació i emplaçament del Sector 1 

El present estudi s’emmarca en l’estació de bombament del Sector 1 del Sistema 
Segarra-Garrigues, situada en el terme municipal de Ponts, de la província de la 
Noguera. 
 
Les vies de comunicació principals són les carreteres comarcals C-1412a (de Ponts a 
Calaf) i C-1313 (de la Seu d’Urgell a Lleida), i les locals L-314 (de Sanaüja a la 
carretera L-313), L-313 (de Guissona a Ponts), LV-3134 (de Ponts a Oliola) i LV-3141 
(de Vilanova de l’Aguda a la C-1412a). 
 

Termes  
                Figura 2: Situació comarcal a Catalunya 

 
La definició de la zona de regadiu del pis C del Sector 1, la que defineix els equips 
inclosos en aquest estudi, és la superfície on es situen els termes municipal d’Oliola, 
Vilanova de l’Aguda i Sanaüja.    
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Figura 3: Plànol de la zona de reg del Sector 1 

5.3 Antecedents del Sector 1 

L’estació de bombament del Sector 1 del reg del Sistema Segarra-Garrigues, va ser 

dissenyada per a l’optimització de la despesa energètica en base a un sistema de 

tarifació vigent. Aquesta estació de bombament va ser executada en base als criteris 

de dimensionament adoptats al projecte, i actualment està en funcionament. 

Durant l’any 2009 el sistema de tarifació elèctrica va variar radicalment, modificant els 
diferent períodes de tarifes punta, plana i vall per un altre sistema amb 6/7 períodes.  
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6 OBJECTE D’AQUEST ESTUDI 

En el camp de l'agricultura, com a sector estratègic que continua sent, les mesures 

d'estalvi són de summa importància a l'hora de fer-lo competitiu. 

El cost energètic en la fase de gestió i explotació d'un sistema de distribució d'aigua 
suposa, cada vegada en major mesura, un percentatge elevat del total de la despesa 
d'explotació, degut principalment a l'augment gradual i progressiu del preu de l'energia. 
En general, el major consum energètic en les xarxes de distribució es produeix en les 
estacions de bombament. 

El nou sistema de tarifació perjudica enormement tots aquells negocis amb un consum 
altament estacional com es el cas del reg. D’aquesta manera l’explotació d’aquesta 
estació de bombament tal com està concebuda als projectes no s’adapta a la nova 
tarifació elèctrica, suposant un increment de la despesa energètica inassolible. 

Hi ha diferents mesures que es poden dur a terme per millorar l'eficiència energètica 
en els sistemes de distribució d'aigua de reg. Entre elles es poden citar, l'augment de 
la optimització de la gestió del bombeig en sistemes de distribució d'aigua, capacitat 
d'embassament, la instal·lació de grups de bombament de velocitat variable, etc. 

Una de les mesures que pot tenir una major incidència en la reducció dels costos 
energètics, i el cost d'implantació pot ser reduït, és l'adopció d'una política de 
bombaments d'acord amb la tarifa elèctrica contractada, així com una correcta elecció 
de la tarifa elèctrica més adequada. En aquest sentit, una correcta gestió dels 
bombaments ha de garantir el subministrament dels cabals demandats per la xarxa, al 
mínim cost, donades unes especificacions tècniques pròpies de cada sistema de 
distribució. 

La presència de basses de regulació en xarxes de distribució permet independitzar els 
bombaments del consum. D'aquesta manera, al poder adaptar la gestió dels 
bombaments al tipus de tarifa elèctrica, s'aconsegueix un funcionament més estable 
de les bombes amb millores en els rendiments i un estalvi notable tant en el consum 
com en el cost energètic de la xarxa.  

L’objecte d’aquest l’estudi és el de replantejar el règim d’explotació de l’estació de 
bombament del Sector 1 per adaptar-lo el màxim possible a la nova tarifació i el de 
seleccionar la tarifa elèctrica més adequada. 
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7 DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SECTOR 1 [2] 

 

7.1 Esquema hidràulic de funcionament 

El Sector 1 s’organitza en dos pisos de reg, el pis D, limitat inicialment per la cota 375 
m.s.n.m, i el pis C, entre la cota 375 i la 410 m.s.n.m. 
L’esquema hidràulic del sistema consisteix en una captació al Canal Segarra- 
Garrigues, una filtració, una canonada que per gravetat condueix l’aigua captada fins 
l’entrada de les instal·lacions d’una estació de bombament on es divideix en dues, la 
canonada que alimenta per gravetat el pis D i la canonada que connecta amb les 
bombes de l’estació de bombament. 
Des de l’estació de bombament s’impulsa l’aigua de reg del pis C fins a la basa de 
regulació del sector 1 alhora que la mateixa conducció permet la distribució a la xarxa 
de reg del pis C, per tant, fa la funció de canonada principal de distribució. 
La superfície que es rega des de la bassa, i per a la que es troben dimensionats els 
equips associats al bombament fins a aquella, correspon al pis C. Només es considera 
un filtre abans de l’estació de bombament, encarregat de filtrar l’aigua tant del pis C 
com del pis D. 
 
A continuació es presenta l’esquema hidràulic descrit. 

 

Figura 4: Esquema hidràulic de funcionament 

En l’esquema es representa un possible dipòsit de trencament de càrrega que 
possibilitaria la connexió entre el pis C i el pis D, permetent l’alimentació d’aquest últim 
pis des de la bassa en cas de necessitat. 
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7.2 Superfície de reg 

La superfície de reg consta de 1321 ha tot i que actualment no tots els regants estan 
inscrits a la comunitat i només es reguen 315 ha. 

7.3 Canonada de captació 

La captació del canal Segarra-Garrigues s’ha efectuat a la cota 405,79 fins a l’entrada 
a l’estació a la cota de 394,70 m. 

7.4 Estació de  Bombament 

La sala de bombes disposa de 4 bombes centrífugues horitzontals, en una sola etapa 
en paral·lel, (3+1) de cabal unitari 1.410 m3/h a 55,5 mca i 315 kW de potència de 
motor. Tres d’aquestes bombes (2+1) disposen d’arrencador estàtic, i la quarta de 
variador de freqüència, permetent així el treball amb càrrega variable i la possibilitat de 
treballar sense bassa. 
S’ha col·locat també un grup de bombament per l’ompliment de la canonada que 
assegurarà la correcta operació. La velocitat màxima d’ompliment s’ha establert en 
0,05 m/s, i el cabal d’ompliment adoptat en conseqüència serà de 200 m3/h, tot i així, 
la bomba d’ompliment disposa d’un variador de freqüència que permet assolir un cabal 
de 750 m3/h a 55,2 mca, corresponent al 50% del cabal de les bombes principals. 
Aquesta configuració permet l’operació únicament amb la bomba d’ompliment en els 
primers mesos en els que s’estima que el nombre de regants serà baix. La bomba 
d’ompliment té una potència de motor de 160 kW. 
 

 
Figura 5: Disposició de les bombes de l’Estació de Bombament del Sector 1 
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7.5 Bassa de regulació 

La capacitat de la bassa de regulació del sector 1 és de 210.000 m3, mantenint un 
resguard mínim d’1m. La planta, de forma rectangular, té unes  dimensions en la 
solera de 260 m de longitud i 78 m d’ample. La cota mitja de solera de la bassa és la 
461,00, mentre que el nivell líquid màxim es situa a la cota 469,00, amb el que la 
coronació es situa a la cota 470,00. En la mateixa bassa de regulació s’ha instal·lat un 
mesurador de nivell per pressió hidrostàtica per poder-ne determinar el volum d’aigua.  

 

Figura 6: Bassa de regulació buida, havent finalitzat la col·locació d’una lamina impermeabilitzant 

La funció de la bassa de reg és la següent: 
 a) Subministrament durant les 24 h del dia amb independència del temps de 
     funcionament del bombament. 
 b) Absorbir puntes de consum. 
 c) Regularitzar el bombament. 
 d) Reserva. 

La bassa es mantindrà normalment a la meitat de la seva capacitat per temes de 
seguretat, doncs en cas de catàstrofe els possibles danys seran menors per un volum 

d’aigua de 105000    comparats amb els 210000    que pot arribar a 
emmagatzemar. 

7.6 Instal·lació elèctrica 

Els consums principals de l’estació de bombament són els resultants de les 4 bombes 
de 315 kW més una bomba de 160 kW. El funcionament del bombament serà de 3+1 
per les bombes de 315 kW i 1 per la bomba de 160kW. A aquesta potència s’afegeix 
una potència disponible pels serveis auxiliars de 50 kW.  
A l’hora de realitzar els càlculs dels costos de l’energia elèctrica es considerarà que el 
consum dels serveis auxiliars és constant. Aquest consum s’ha establert en 50 KW per 
considerar-lo en la situació més desfavorable. 



 

 

 
 

  
      13 

 
  

Proposta de modificació del règim d’explotació de l’estació de 

bombament del Sector 1 del Sistema Segarra-Garrigues per 

a la seva adaptació a les noves tarifes elèctriques 

Autor: Joaquim Rovira Vilatobà 

Tutor: Daniel Niñerola Chifoni 

Per tal de funcionar sense fallada elèctrica i de forma òptima, s’ha dut a terme la 
connexió a la xarxa elèctrica en mitja tensió. Per aquest motiu ha estat necessària la 
instal·lació d’un centre de recepció i mesura en mitja tensió amb el seu centre de 
transformació. 
S’han instal·lat dos transformadors de 1.250 kVA amb una relació de tensió de 
25/0,4kV. 
La potència contractada a la companyia es majorarà un 10 %. 
La potència contractada a mitja tensió, tenint en compte el factor de simultaneïtat 
d’aquest bombament, es va projectar per 1100 kW. 

7.7 Sistemes de telecontrol 

Tant la bassa com l’estació de bombament disposen d’un PLC que atura el 
bombament de forma automàtica quan la bassa ha assolit el nivell requerit.  
També dóna senyals d’avís en cas que hi hagi un nivell d’aigua insuficient i sigui 
necessari posar en marxa el sistema de bombament. Una persona pot donar permís o 
no perquè aquest comenci a funcionar. 
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8 RESUM DE DADES DEL SECTOR 1 [2] 

 

8.1 Estació de Bombament 

 
Figura 7: Dades de l’estació de bombament 

 
El reg està dimensionat per tal d’oferir una explotació adaptada a les necessitats 
demandades per la Comunitat de Regants.  

Dotació: 6500   /ha.any 
Majoració de superfície: 5% 
Dotació mes de màxim consum: 1800 m3/ha 
Número de dies de reg: 7 dies/setmana 

8.2 Canal Segarra-Garrigues 

- Cota màxima funcionament normal: 417,97 m. 
- Cota màxima Sector 1: 417,81 m. 
- Cota mínima Sector 1: 416,50 m. 

8.3 Bassa de regulació 

- Volum útil: 210.000    

- Volum de regulació: 43.421    

- Volum d’avaria: 156579    
- Cota coronació: 470,00 m. 
- Cota nivell màxim de regulació: 469,00 m. 
- Cota nivell mínim de regulació: 467,35 m. 
- Cota nivell mig de regulació: 468,18 m. 
- Cota nivell mig de solera (bassa buida): 462,00 m. 
- Cota presa de fons: 460,30 m. 
- Dies de reserva del sector: 1 dia de reg per tot el pis C en mes de màxim consum 
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9 ESTUDI DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE L’ESTACIÓ DE 

 BOMBAMENT [2] 

 

9.1 Cabals de disseny 

La cota de nivell líquid al Canal Segarra-Garrigues és superior a la cota de la 
canonada d’impulsió a la bassa de regulació en gran part del traçat d’aquesta. Això 
permet omplir la canonada d’impulsió per gravetat. 
El tram d’impulsió més proper a la bassa de regulació es troba a una cota superior a la 
del nivell del Canal Segarra-Garrigues, per la qual cosa no es podrà omplir per 
gravetat, i caldrà impulsar l’aigua fins arribar a la cota de la bassa. 
L’operació d’ompliment cal que es dugui a terme de forma molt controlada, permetent 
l’extracció de tot l’aire de la conducció a través de les ventoses i purgadors previstos al 
llarg del traçat, essent necessari que la velocitat de l’aigua a la canonada durant 
l’ompliment sigui prou baixa per permetre aquesta extracció d’aire. 
Per aquest motiu s’ha previst un grup de bombament per l’ompliment de la canonada, 
que assegura la correcta operació.  
L’ompliment per gravetat es realitza a través de la pròpia canonada d’aspiració i 
impulsió de la bomba d’ompliment, amb aquesta en posició de desconnexió elèctrica i 
girant per la pròpia inèrcia del fluid. D’aquesta forma s’utilitza la vàlvula de la impulsió 
de la bomba per regular el cabal d’ompliment per gravetat. 
La velocitat màxima d’ompliment s’ha establert en 0,05 m/s, i el cabal d’ompliment 
adoptat en conseqüència és de 200 m3/h. La bomba d’ompliment actua fins que el 
nivell a la bassa estigui 0,50 m per sobre de la seva cota de fons. 
Aquesta bomba ofereix un cabal mínim de 200 m3/h i un cabal màxim de 750 m3/h 
amb el fi de poder utilitzar només aquesta bomba pel reg al principi de les 
instal·lacions, quan hi ha poca demanda. Així doncs, la bomba pot treballar fins al 
cabal mitjà d’una bomba normal. 
 
Les bombes seleccionades del grup de bombament són bombes centrífugues 
horitzontals donat l’elevat rendiment del que disposen aquests equips, que es tradueix 
en un estalvi energètic durant l’explotació del sistema. 
Pel cabal total de bombament s’han previst un total de tres unitats en servei i una 
unitat en reserva, amb la qual cosa les condicions de funcionament del sistema de 
bombament són: 
 
- Cabal total: 1,17 m3/s 
- Nº d’unitats: 3 + 1 ut. 
- Cabal unitari: 0,39 m3/s (1407 m3/h) 
- Alçada manomètrica: 55,29 m.c.a. 
 
Els cabals que subministren les bombes a les alçades manomètriques indicades de 
disseny són els següents: 
 
- Altura: 44,19 m.c.a. Cabal: 2000 m3/h (0,56 m3/s) 
- Altura: 46,67 m.c.a. Cabal: 1800 m3/h (0,50 m3/s) 
- Altura: 57,45 m.c.a. Cabal: 1300 m3/h (0,36 m3/s) 
- Altura: 59,93 m.c.a. Cabal: 1150 m3/h (0,32 m3/s) 
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9.2 Corbes de funcionament del sistema 

Corba bomba d’ompliment (Q màxim) 
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Corba bomba principal (Q mínim) 
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Corba bomba principal (Q màxim) 
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Corba bomba principal al punt de treball seleccionat  
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Corbes 1, 2 i 3 bombes 
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10 ESTUDI DE LA TARIFACIÓ ELÈCTRICA I COSTOS ESTABLERTS AL 

PROJECTE CONSTRUCTIU 

 

10.1 Tarifa elèctrica contractada 

Es va contractar una tarifa d’alta tensió. Entre les tarifes que hi havia disponibles (1.1; 
2.1 i 3.1) es va escollir la 3.1. 
Per la zona on està ubicada l’estació de bombament en referència a l’Estat Espanyol, 
corresponia una discriminació horària tipus 4.  
El tipus de discriminació horària defineix els horaris de cada període tarifari i també els 
seus preus. 
A partir d’aquí es va definir la distribució d’hores mensuals pels períodes punta, plana i 
vall. 
Aquest tipus de tarifa aplicava recàrrecs o descomptes al terme d’energia activa 
depenent de si el consum elèctric es realitzava en temporada alta (novembre, 
desembre, gener i febrer), temporada mitja (març, abril, juliol i octubre) o bé en 
temporada baixa (maig, juny, agost i setembre). El recàrrec en temporada alta era del 
10 % i el descompte en temporada baixa era del 10%, per la temporada mitja no 
s’aplicava ni recàrrecs ni descomptes. 
Referent també als costos del terme d’energia activa, es partia d’un preu inicial, sobre 
aquest preu s’hi aplicaven uns percentatges depenent de si el consum es realitzava en 
període punta (100%), vall (-43%) o pla (0%). 
El terme de potència tenia un preu que sempre era fix i es deduïa en €/KW/mes. 
La potència a contractar en cada període tarifari depenia del consum màxim previst de 
forma simultània.  

10.2 Funcionament del bombament [2] 

Es va plantejar un funcionament tal que, sempre que fos possible, es produís el 
consum d’energia en hores vall o planes, evitant sempre les hores punta i el reg es fes 
fora de les hores centrals del dia. El desajustos horaris entre entrades i sortides 
d’aigua de la bassa implicaven que la bassa havia de tenir un volum suficient per 
absorbir aquestes diferències. 
El temps de funcionament considerat per a l’estació de bombament va ser de 18 hores 
al dia i es contemplava concentrar el consum d’energia en les hores vall i planes, 
evitant les hores centrals del dia, és a dir, de 0:00 h a 9:00 h i de 15:00 h a 24:00 h els 
dies laborables i de 0:00 h a 24:00 h els dissabtes i diumenges. 
Pel que fa a les 126 hores de reg, es preveien distribuïdes en els 7 dies de la setmana, 
de manera que donaven lloc a 18 h/dia. 
Es va considerar la distribució horària al llarg del dia més desfavorable possible per al 
volum de regulació de la bassa, evitant regar en les hores de més calor, és a dir, de 
9:00 h a 15:00 h. 
 
- Entrada d’aigua procedent de l’EB a la bassa C: 
 Dilluns a divendres: 0:00 a 9:00 i de 15:00 a 24:00 
 Dissabtes i diumenges: de 0:00 a 24:00 
- Sortida d’aigua al reg: 
 Dilluns a diumenge: 0:00 a 9:00 i de 15:00 a 24:00 
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10.3 Funcionament del reg [2] 

El reg, al ser completament automatitzat, no suposa mai cap problema per regar 7 dies 
a la setmana. A més, aquesta sempre és la configuració horària que permet una major 
coincidència entre les hores de reg i de bombament, per tant, s’aconsegueix una 
explotació més favorable des del punt de vista energètic. Essent així, el més probable 
que s’incentivi que els dies hàbils per al reg siguin els 7 dies de la setmana. 
 

 

Figura 8: Evolució setmanal del volum de la bassa 

10.4 Costos establerts [3] 

Els costos establerts per aquesta tarifa van ser optimitzats mitjançant un full d’Excel  i 
suposaven un cost de 140578.97 € considerant que es regaven totes les hectàrees 
que té el Sector 1. 

El full d’Excel utilitzat es mostra en l’Annex 1. 
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11 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

11.1 Objectius 

- Desenvolupar un model teòric que optimitzi la gestió dels sistemes de bombament 
fins a dipòsits d'emmagatzematge de manera que es minimitzi el cost energètic del 
bombament per a una determinada tarifa elèctrica contractada. 
 
- Posar a punt una aplicació informàtica que permeti portar a la pràctica el model 
proposat d'una forma ràpida i eficient.  

- Aplicar el model per comparar diferents tarifes i seleccionar la tarifa òptima en 
situacions de reg diferent.  

- Tenir en compte les diverses conjuntures que es puguin plantejar en el futur tals com: 

 Canvis en els horaris 

 Funcionament del bombament 

 Variacions en els tipus de cultius 

 Variació de la superfície de reg  
 
D’aquesta manera el model també serà aplicable a totes les estacions de bombament 
de tots els sectors de reg del Sistema Segarra-Garrigues.  

11.2 Plantejament del model 

L'objectiu del model proposat és determinar l'estratègia de bombament òptima que 
minimitzi el cost energètic per a un sistema d'impulsió d'aigua fins a una bassa 
elevada. 
Es busca el mínim o màxim d'una funció lineal objectiu de manera que les variables 
d'aquesta funció estan subjectes a un conjunt de restriccions que es representen com 
inequacions lineals.   
Els paràmetres associats pel model són coneguts. 

11.3 Funció objectiu 

Per obtenir el cost energètic del bombament d’aigua durant un temps determinat (un 
any en el cas d'aquest estudi), l'horitzó d'estudi es subdivideix en tants períodes com 
trams de discriminació horària s'estableixin en cada respectiva tarifa. 
El cost energètic total es pot calcular sumant els costos energètics per a cada un dels 
períodes de discriminació horària de la següent manera: 

     (
 

   
)          

On:  

C = cost energètic total 

   = preu de l'energia en un període i  

   = energia consumida en el període i 
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L'energia consumida en un període i, pot calcular-se en funció de la potència i del 
temps de funcionament de la instal·lació: 

                   

On:  

N = nombre d'hores de funcionament de l'estació de bombament  

P = potència de la instal·lació 

La funció objectiu queda de la següent manera: 

            

El càlcul s’ha realitzat en franges mensuals, doncs resulta més senzill fer una 
distribució del temps de bombament  vistes les característiques de la discriminació 
horària.  

Obtenim el número d’hores de bombeig per cobrir el consum d’aigua d’aquesta 
manera:  

     
  (

  

  
)       

 (
  

 
)

 

On: 

   = necessitats hídriques mensuals per hectàrea 

S = superfície del Sector 

Q = cabal de bombament 

S’imposa la condició que les hores de bombament sempre coincideixin amb els 
períodes més econòmics mentre sigui possible.  

La situació és que tenim varis períodes successius i cada vegada son mes cars, el que 
s’ha fet és que si no hi ha suficients hores per abastar tot el consum en el període més 
barat, s’agafi la franja horària del període consecutiu en que resulta més econòmic 
bombejar l’aigua. 

Això s’aconsegueix utilitzant una sèrie de condicionals en forma de restricció. 

11.4 Restriccions 

Restricció màxima i mínima d’hores: El número d’hores de bombament resultants per a 
cada període no pot superar el número màxim d’hores disponibles per a cadascun 
d’aquests. 

                
On: 

   : número d’hores resultants de funcionament en un període i. 

  : número d’hores disponibles del període i. 
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També es necessari introduir restriccions de no negativitat de les variables per evitar 
que en la solució apareguin valors negatius de les hores, la qual cosa és físicament 
impossible. 

             

El problema formulat d'aquesta manera seria un problema d'optimització lineal amb 
restriccions lineals. Aquest tipus de problemes es poden resoldre mitjançant algoritmes 
d'optimització eficients que garanteixen la solució òptima. 

Per facilitar l'aplicació del model s'ha desenvolupat una aplicació en un full d’Excel 
específic que planteja de forma automàtica el problema i el resol mitjançant l'ús d’un 
algoritme simple. 

L'entrada de dades al model es realitza mitjançant les diverses cel·les en els mateixos 
fulls de dades Excel.  
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12 DADES NECESSÀRIES 

 
A fi d'optimitzar la gestió energètica del  bombament és necessari disposar d'una sèrie 
de dades d'entrada requerides per l’aplicació. 
Aquestes dades són: 

I. Tarifes elèctriques 
II. Consum 

III. Superfície de regadiu 
IV. Sistemes de bombament 

12.1 Tarifes elèctriques [4] 

Per a l'execució de l’aplicació cal elaborar una base de dades de tarifes elèctriques on 
s'inclou tota la informació necessària sobre la tarifa o tarifes elèctriques que es vagin a 
analitzar. 
 
El sector elèctric espanyol ha sofert una profunda transformació des de l'any 1998. 
Fins llavors, l'activitat del sector estava concentrada en empreses caracteritzades per 
una important estructura vertical, i que exercien monopoli en les diferents regions 
espanyoles. 
 
Com a conseqüència de la Llei 54/1997 del sector elèctric, es va establir la separació 
entre les activitats regulades (transport i distribució) i les no regulades (producció i 
comercialització), i les empreses elèctriques van separar comptable i jurídicament 
aquestes activitats. 
 
Les característiques específiques del funcionament del mercat majorista, encara que 
son complexes i interessants, no afecten directament al desenvolupament d'aquest 
estudi pel que no entrarem a comentar-les.  

El que si influeix en el present estudi és la tarifació i els components de la mateixa, que 
donen com a resultat un preu final facturable al consumidor, per això en farem una 
breu descripció.  

Els subministres en mitja i alta tensió són els que més ens interessen ja que els 
sistemes d’impulsió de les xarxes de distribució d’aigua de regadiu han de tenir 
contractes d’aquest tipus (contractats al mercat lliure amb una empresa 
comercialitzadora).  

Mercat lliure: Els consumidors del mercat lliure han de sufragar els costos de:  

 Peatges d’accés 

 Preu de comercialitzadora 

 Lloguer d'equips  

 Impostos - Impost especial electricitat 
  - IVA 

En aquest estudi només es tindran en compte els peatges d’accés, l’impost especial 

d’electricitat i l’IVA. 
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12.1.1 Peatges d'accés  

Segons el que recull l'article 17 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, els peatges 
d'accés a les xarxes seran únics en tot el territori nacional i no inclouran cap tipus 
d'impostos. A més, tenir en compte les especialitats per nivells de tensió i les 
característiques dels consums per horari i potència. L'estructura de peatges d'accés a 
les xarxes actualment en vigor es troba recollida en el “Reial Decret 1164/2001, de 26 
d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució 

d'energia elèctrica” [5] , els preus es van actualitzant amb les consecutives Ordres del 

MITC.  

Tarifes d’accés existents 

Tarifes de baixa tensió (U ≤ 1 kV)  Tarifes d’alta tensió (U > 1 kV)  

Tarifa 2.0 A: tarifa simple (1 ó 2 períodes 
horaris i Potència contractada ≤ 10 kW)   

Tarifa 2.1 A: tarifa simple (1 ó 2 períodes 
horaris y Potència contractada >10 kW i ≤ 
15kW)  

Tarifa 3.1 A: Tarifa específica (3 períodes 
horaris i potència contractada ≤ 450 kW)  

Tarifa 3.0 A: tarifa general (3 períodes 
horaris)  

Tarifes 6: Tarifes generals per a alta 
tensió (6 períodes horaris i 5 escales de 
tensió)  

Estructura dels peatges d'accés  

L'estructura dels peatges d'accés té una fórmula binomial composta per un terme de 
potència, un terme d'energia activa i, si s’escau, terme d'energia reactiva. Aquests 
termes s'obtenen de la manera següent:  

Terme de Potència:  

Per a cada un dels períodes tarifaris aplicables a les tarifes, es contractarà una 
potència, aplicable durant tot l'any. El terme de facturació de potència serà el sumatori 
resultant de multiplicar la potència a facturar en cada període tarifari pel terme de 
potència corresponent. La determinació de la potència a facturar es realitzarà en funció 
de les potències contractades en cada període tarifari i, si s’escau, depenent de cada 
tarifa.  

Terme d'energia activa:  

El terme de facturació d'energia activa serà el sumatori resultant de multiplicar 
l'energia consumida i mesurada pels comptadors en cada període tarifari pel preu del 
terme d'energia corresponent. El terme de facturació d'energia activa es facturarà 
mensualment, incloent l'energia consumida en el mes corresponent a cada període 
tarifari. 
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Terme d'energia reactiva: 

El terme de facturació per energia reactiva és aplicable a qualsevol tarifa, per això 
s'haurà de disposar del comptador d'energia reactiva permanentment instal·lat, 
excepte en el cas de la tarifa simple de baixa tensió (2.0A). Aquest terme s'aplica 
sobre tots els períodes tarifaris, excepte en el període 3, per a les tarifes 3.0A i 3.1A, i 
en el període 6, per a les tarifes 6, sempre i quan el consum d'energia reactiva no 
excedeixi el 33 per 100 del consum d'energia activa durant el període de facturació 
considerat i únicament afectarà a aquests excessos.  

12.1.1.1 Tarifes a analitzar 

 
En aquest estudi s'han analitzat dos tipus diferents de tarifes elèctriques: 3.1A i 6.1A. 
Aquestes tarifes semblen les més adequades a les característiques de les 
instal·lacions de la comunitat de regants.  

Aquestes tarifes son específiques per a connexions amb tensions de 1 a 36 kV. 
Recordem que la relació de tensió del centre de transformació és de 25/0,4kV. 
 
A continuació es mostra gràficament la distribució dels diferents períodes tarifaris al 
llarg de l'any per cadascuna d'aquestes tarifes i se’n fa una breu descripció per poder-
les entendre millor.  
 
També es mostren taules amb el preu de cada període per la seva respectiva tarifa, 
publicada al BOE número 100 de 26 d’abril “Ordre IET/843/2012, de 25 d’abril, per la 
que s’estableixen els peatges d’accés a partir de l’1 d’abril de 2012 y determinades 

tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.” [6] 

 
S’han agafat els últims preus que han estat publicats. 
 
Tarifa 3.1A per a menys de 450 kW i 1<KV>36 
 

 

Gràfic 1: Esquema de distribució de períodes de la tarifa 3.1A 
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S’estableixen els següents períodes basant-se en la distribució de períodes de la tarifa 
d’accés 3.1A, representada en el gràfic anterior: 
 
Període 1: Correspon exactament amb el període tarifari 1 de la tarifa d’accés (hores 
punta): dies laborables de la temporada d’hivern entre les 17:00 i les 23:00 hores, dies 
laborables de la temporada d’estiu entre les 10:00 i les 16:00 hores. 
 
Període 2: Correspon amb els dies laborables període tarifari 2 de la tarifa d’accés 
(hores pla dies laborables): dies laborables d’hivern entre les 8:00 h i les 17:00 hores, i 
entre les 23:00 h i les 24:00 hores, dies laborables de la temporada d’estiu entre les 
8:00 i les 10:00 hores, i entre les 16:00 h i les 24:00 h. 
 
Període 3: Correspon amb deu hores del dissabte, diumenges i festius del període 
tarifari 3 (10 hores vall cap de setmana): Caps de setmana i festius de la temporada 
tant d’hivern com d’estiu entre les 8:00 h i les 18:00 hores. 
 
Període 4: Correspon amb els caps de setmana del període tarifari 2 (hores pla del cap 
de setmana): Caps de setmana i festius tant de la temporada d’hivern com de la d’estiu 
entre les 18:00 hores i les 24:00 hores. 
 
Període 5: Correspon amb vuit hores diàries del període tarifari 3 (hores vall laborables 
i 8 hores vall el cap de setmana): Tots els dies de l’any entre les 0:00 hores i les 8 
hores. 
 

Tarifa 3.1A Període tarifari 1 Període tarifari 2 Període tarifari 3 

Tp: €/KW i any 25.588674 15.779848 3.618499 

Te: €/KWh 0.043392 0.038608 0.023627 
Taula 1: Preus dels peatges d’accés de la tarifa 3.1A. 

Tarifa 6.1 per a més de 450 KW i 1<KV>36 
 

 

Gràfic 2: Esquema de distribució de períodes de la tarifa 6.1 

S’estableixen els següents períodes basant-se en la distribució de períodes de la tarifa 
d’accés 6.1, representada en el gràfic anterior: 



 

 

 

  
       30 

 
  

Proposta de modificació del règim d’explotació de l’estació 

de bombament del Sector 1 del Sistema Segarra-Garrigues 

per a la seva adaptació a les noves tarifes elèctriques 

Període 1: període 1 de la Tarifa d’Accés en 6 períodes. 
Període 2: període 2 de la Tarifa d’Accés en 6 períodes. 
Període 3: període 3 de la Tarifa d’Accés en 6 períodes. 
Període 4: període 4 de la Tarifa d’Accés en 6 períodes. 
Període 5: període 5 de la Tarifa d’Accés en 6 períodes 
El període 6 de la tarifa d’accés es descompon en: 
Període 6: Tots els dies entre les 0 i les 8:00 h 
Període 7: Dissabtes, diumenges i festius entre les 8:00 i les 24:00 hores. 
Període 8: Dies laborables del mes d’agost entre les 8:00 i les 24:00 hores. 

Tarifa 6.1 Període 
tarifari 1 

Període 
tarifari 2 

Període 
tarifari 3 

Període 
tarifari 4 

Període 
tarifari 5 

Període 
tarifari 6 

Tp: €/KW 
i any 

17.683102 8.849205 6.476148 6.476148 6.476148 2.954837 

Te: 
€/KWh 

0.075697 0.056532 0.030124 0.014992 0.009682 0.006062 

Taula 2: Preus dels peatges d’accés per a la tarifa 6.1 

Tant per la tarifa 3.1A com per la tarifa 6.1, el terme de potència contractat en cada 
període seguirà la següent estructura: 

P1≤P2≤P3... 

La informació d'aquestes tarifes s'ha ingressat en un full d’Excel per ser llegits per 
l’algoritme d'optimització i aplicar la tarifa corresponent a cada període. Les hores de 
que disposem en cada període i per a cada mes s’han calculat manualment segons els 
dies del calendari, aquestes s’han introduït classificades per períodes i per mesos així 
es podran modificar sempre i el model podrà ser utilitzat en els anys successius.  

En el moment d'ingressar les dades de preu dels diferents períodes tarifaris s'han 
considerat els termes d'energia activa i el terme de potència. Doncs aquestes són les 
dades que han ofert des de l’empresa que explota el regadiu i si volem comparar els 
resultats del model amb els oferts per l’empresa, hem de considerar únicament 
aquests termes en la facturació. Per aproximar una mica més els costos obtinguts pel 
model amb els costos reals també s’ha calculat el cost dels impostos. 

12.1.2 Impostos 

L’impost especial elèctric que s’ha de pagar s’obté operant aquesta fórmula: 

 

                      

On: 

I= Impost especial elèctric 

   = Cost total del bombament 

També s’ha de pagar l’Impost al Valor Afegit que actualment és del 21%. 
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12.1.3 Consums 

 
Per a l'aplicació del model és necessari conèixer el consum d'aigua mensual dels 
regants del Sector 1 durant el període d’un any. Les dades de consum han estat 
facilitades per Aigües del Segarra-Garrigues S.A., l’empresa explotadora de la xarxa 
de distribució.  

La informació disponible que tenim són les dades de consum mensual d’aigua per 
hectàrea. 

A continuació es mostren gràficament i també en una taula. 

Gràfic 3: Necessitats hídriques mensuals per hectàrea al llarg d’un any (2009) 

Gener Febrer Març Abril Maig Juny a q Juny 2a q 

1.78 25.17 101.43 198.82 578.06 578.02 578.02 

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre  

1800 1496.33 941.86 175.47 22.84 2.4  
Taula 3: Necessitats hídriques mensuals per hectàrea (any 2009) 

Aquestes dades s'han emmagatzemat en un full de càlcul Excel que és directament 
llegit per l’aplicació i són les dades de consum que s'han utilitzat per a l'execució del 
model.  

S’han suposat dos hipòtesis de consum ja que actualment no tots els usuaris que es 
poden beneficiar del reg estan inscrits a la comunitat de regants. Les dos hipòtesis són 
les següents: 

a) Tots els usuaris de la superfície de regadiu estan inscrits i per tant el reg 
funciona a dotació completa. 

b)  Dotació actual. 
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12.2 Superfície de regadiu 

Per poder dur a terme l’execució de l’aplicació, aquesta també requereix l’entrada de la 
superfície de regadiu.  

V. Per a la hipòtesi d’una dotació completa d’aquesta, la 
superfície que aquesta disposa, és de 1321 ha. 

VI. Per a la hipòtesi de la dotació actual del regadiu, la 
superfície que se’n gaudeix, és de 315 ha. 

 
Per ambdós casos, la superfície serà majorada un 5% ja que així es va preveure en el 
projecte constructiu i llavors es seguirà un mateix patró. D’aquesta manera, les 
superfícies que s’adoptaran seran de 1387.05 ha en el cas de dotació completa i de 
330.75 en el cas de la dotació actual. 

12.3 Sistemes de bombament 

Com s’ha descrit anteriorment en l’apartat del règim de funcionament del bombament, 
el sistema està compost per un grup de bombament format per (3+1) bombes 
principals i una bomba d’ompliment que podem fer treballar en 2 situacions diferents 
segons convingui.  

Pel que fa als diferents cabals dels que podem disposar, les alçades de bomba, el 
rendiment i el seu consum individual s’han obtingut de les corbes característiques que 
facilita el fabricant. 

El conjunt de bombes (3+1) que eleven l'aigua de l’estació a la bassa es pot considerar 
com un sistema de bombament en paral·lel que pot ser modelat com un únic 
bombament equivalent. 

Així, un sistema de n bombes en paral·lel en el que les potències siguin     (i = 1 .... n), 
podem substituir-lo per un sistema equivalent de la manera següent: 

   ∑   

     

 

On: 

   = potència de la bomba i 

   = potència del sistema 

Amb el que queden definides totes les variables necessàries per al model.  

Per a la optimització de la gestió energètica del sistema s’han considerat les següents 
hipòtesis de funcionament:  

a) Funcionant tres de les bombes principals a la vegada en paral·lel. 
b) Funcionant dos de les bombes principals a la vegada en paral·lel. 
c) Funcionant una sola bomba de les bombes principals. 

d) Funcionant només la bomba d’ompliment amb un cabal de 750 
  

 
. 

e) Funcionant només la bomba d’ompliment amb un cabal de 200 
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Sistema de 
bombament 

Q (      P(KW) H(m) 

Ompliment 200 200 88 80 

Ompliment 750 750 160 55.2 

1 bomba principal 1410 246 55 

2 bombes 
principals 

2820 492 55 

3 bombes 
principals 

4050 738 56 

Taula 4: Dades extretes de les corbes característiques de les bombes 

Per a la modelació es procediria com ja s'ha comentat anteriorment.  

Per a totes les hipòtesis s'ha dissenyat una base de dades en format Excel amb la 
informació necessària per a l'execució del model. 

A continuació es mostra, com a exemple, un full d’Excel com en el que s’han introduït 
les dades. 

 
Figura 9: Exemple de base de dades Excel 
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13 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

 
S'han dut a terme quatre execucions del model: 

a) Dotació completa amb la tarifa 3.1A 

b) Dotació completa amb la tarifa 6.1 

c) Dotació actual amb la tarifa 3.1A 

d) Dotació actual amb la tarifa 6.1 

 

En cadascuna d’aquestes execucions s’han valorat 5 opcions de bombament segons 

el nombre de bombes utilitzades: 

 

I. 3 bombes 

II. 2 bombes 

III. 1 bomba 

IV. Bomba d’ompliment operant amb un Q=750      

V. Bomba d’ompliment operant amb un Q=200      

S'ha analitzat el funcionament del sistema durant el període d'un any complet. 

En tots els casos s'ha considerat que la bassa de regulació es troba plena fins a la 

meitat (105000   ) el primer dia de cada mes i que al final d'aquest període de temps, 

el volum d’aigua embassat, és el mateix que a l'inici del mes. Amb això es garanteix 

que al final de l’any s’impulsi un volum d’aigua equivalent al consumit.  

El volum d’aigua de la bassa es considera que és fins a la meitat per les qüestions de 

seguretat ja explicades en la descripció del Sector 1. Tot i així s’omplirà la bassa 

completament de forma anticipada per evitar les hores de bombament en períodes 

cars en els mesos de màxim consum, aquests casos concrets s’explicaran més 

endavant. 

No s’ha valorat el cost de l’ompliment de la canonada d’impulsió en cap dels casos ja 

que suposen un cost mínim comparat amb el total del bombament, d’aquesta manera 

també es simplifiquen els càlculs. 

Els resultats obtinguts en el cas de dotació completa per a les dos tarifes han estat els 

següents: 

13.1 Resultats hipòtesi de dotació completa amb la tarifa 3.1A 

Comparats els 5 sistemes de bombament alternatius per a les condicions del sistema 

estudiat, els resultants òptims del cost del terme d’energia mensual per a cada opció 

de funcionament, es mostren en diferents taules. En aquestes taules també s’hi inclou 

les hores disponibles de bombament en cada període i les hores necessàries de 

funcionament en cada un d’ells. 

Com que en la tarifa 3.1A només es pot contractar un màxim de 450 KW de terme de 

potència, es descarten els funcionaments amb 3 i 2 bombes, aquestes consumeixen 
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738 KW i 492 KW respectivament i llavors la potència requerida pel sistema 

sobrepassa la potència contractada disponible. 

Pel que fa a l’opció de funcionament amb una sola bomba de les principals es mostra 

la taula següent:  

 1 bomba 

 

Taula 5: Costos del bombament utilitzant 1 bomba de les principals, tarifa 3.1A 

No només s’observa que s’esgoten totes les hores de bombament de que es disposa 

en els mesos de juny, juliol, agost i setembre sinó que se’n necessiten moltes més. 

Això ho podem veure perquè s’ha eliminat la restricció màxima d’hores en el període 1. 

D’aquest resultat es dedueix que faltarà aigua per poder satisfer les necessitats 

hídriques de tota la zona de regadiu. 

En conseqüència, els funcionaments obtinguts amb la bomba d’ompliment també 

seran insuficients, doncs aquesta ens proporciona uns cabals menors comparats amb 

el que ofereix una de les bombes principals. 

Amb el que s’ha exposat anteriorment, només existeix la opció de contractar la tarifa 

6.1 per la hipòtesi de dotació completa i només quedarà definir-ne el règim 

d’explotació amb els costos corresponents. 

13.2 Resultats hipòtesi de dotació completa amb la tarifa 6.1 

Novament s’han comparats els 5 sistemes de bombament alternatius per a les 

condicions del sistema estudiat, els costos del terme d’energia per a cada opció de 

funcionament es mostren a continuació: 

En aquestes taules també s’hi inclou les hores disponibles de bombament en cada 

període i les hores necessàries de funcionament en cada un d’ells. 

Per les mateixes raons argumentades anteriorment en la hipòtesi de dotació completa 

amb la tarifa 3.1A, que feien referència a l’esgotament d’hores en els mesos de màxim 

consum, es descarta el funcionament amb la bomba d’ompliment.  

Es contemplarà l’opció de realitzar l’operació d’ompliment de la bassa amb 1 sola 

bomba de les principals pels mesos en que el consum d’aigua no és tant ampli. 
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 3 bombes 

 

Taula 6: Costos del bombament utilitzant 3 bombes de les principals, tarifa 6.1 

 2 bombes 

 

Taula 7: Costos del bombament utilitzant 2 bombes de les principals, tarifa 6.1 

 1 bomba 

 

Taula 8: Costos del bombament utilitzant 2 bombes de les principals, tarifa 6.1 

Es pot veure que el bombeig amb 1 sola bomba de les principals en els mesos de 

màxim consum (juny, juliol, agost i setembre) resulta ser insuficient. Pel que fa a la 

resta de mesos, el cost del bombament coincideix amb el cost quan s’utilitzen 2 

bombes, a més a més la bomba ha de treballar el doble d’hores pel funcionament amb 

1 sol efectiu, cosa que suposa un major desgast. 

Per aquestes raons es descarta el funcionament amb una sola bomba de les 

principals. 
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Arribats a aquest punt només queda comparar el règim d’explotació amb 3 bombes i 2 

bombes. 

Tal i com es pot veure, durant el juliol només és possible el funcionament amb 3 

bombes ja que amb 2 no es pot cobrir la demanda. 

També s’observa que durant els mesos de gener, febrer, març, abril, maig, agost, 

octubre, novembre i desembre el bombament resulta més econòmic dur-lo a terme 

amb 2 bombes mentre que en els mesos de juny i setembre és més econòmic 

realitzar-lo amb 3. 

D’aquesta manera queda definida l’estratègia de funcionament de la que partirem per 

dur a terme el dimensionament de l’explotació de l’estació de bombament tenint en 

compte els períodes, ara només caldrà ajustar la potència a contractar en cadascun 

d’ells. 

En la taula següent es mostren els costos del terme de potència pels dos sistemes si 

es contracta en tots els períodes el màxim de potència que poden consumir les 

bombes (majorades un 10% tal i com ja s’ha comentat): 

 3 bombes (850 KW) 2 bombes (550 KW) 

P1 32386.81 € 20956.17 € 

P2 16207.43 € 10487.16 € 

P3 11861.14 € 7674.85 € 

P4 11861.14 € 7674.85 € 

P5 11861.14 € 7674.85 € 

P6 5411.82 € 3501.77 € 
Taula 9: Costos terme de potència 

Com també s’ha comentat, la potència a contractar en cada període ha de seguir la 

següent estructura: 

P1≤P2≤P3≤P4≤P5≤P6 

A part de la potència a contractar pel funcionament del bombament també s’haurà 

d’afegir 50 KW de més en concepte de serveis auxiliars. 

El que s’intentarà ara és contractar la potència mínima possible en els períodes més 

cars, per això es mirarà el temps de bombament en cada període per si algun 

d’aquests es pot cobrir amb menys bombes o bé evitar-los. 

S’observa que pel funcionament amb 3 bombes s’ha de recórrer a efectuar la operació 

d’ompliment de la bassa en els períodes 1, 2 i 6 durant el mes de juliol, durant la 

segona quinzena de juny s’ha de realitzar en els períodes 2 i 6. Per la resta de mesos 

el bombament és suficient funcionant només en el període 6. 

Pel funcionament amb 2 bombes haurem de realitzar el bombament durat els períodes 

1, 2 i 6 a la segona quinzena de juny i també al mes de juliol. Pel que fa a la primera 

quinzena de juny i el mes de setembre s’ha de recórrer als períodes 4 i 6. Per la resta 

de mesos el bombament pot ser cobert només funcionant en el període 6. 
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Mirant les dades obtingues pel model es veu com en el segon període del mes de 

juliol, que disposa de 184 hores, s’han d’esgotar totes les hores de bombament, això 

suposa un volum d’aigua de       
      

 
           (3 bombes).  

Tenint en compte que la bassa ofereix una capacitat de 210000    resulta impossible 

evitar l’operació en aquest període i per aquest motiu s’haurà de contractar 850 KW 

des del període 2 fins al 6 en concepte de bombament. 

Es descarta doncs el funcionament amb 2 bombes a partir del període 2 pel mes de 

juliol perquè es veu que amb un sistema format per 3 bombes ja és insuficient i en 

conseqüència també ho serà per un sistema format per 2 bombes. 

Pel període 1 en aquest mateix mes s’observa que es necessiten 56.47 hores de 

funcionament amb 3 bombes, això equival a un volum de 56.47   
      

 
 

            . 

Com que resulta ser gairebé el volum total de la bassa, s’ha especulat que aquesta 

quedi plena totalment al final del mes de maig i que es mantingui així el mes de juny i 

fins al principi del juliol. S’intenta evitar bombejar aigua en tot el període 1 del juliol 

però això resulta impossible ja que el volum d’aigua requerit en aquest període es 

superior al volum de la bassa. El que sí es pot aconseguir és que la potencia a 

contractar en el període 1 sigui menor, per això només bombejarem l’aigua necessària 

per a què el nivell de la bassa sigui equivalent al volum mínim de regulació (43421   ) 

al final del mes. Durant el mes d’agost, com que sobren hores de bombament en 

període barat (tot l’agost és període 6) es pot recuperar el volum d’aigua consumit 

durant el juliol per a que la bassa acabi el mes a la meitat de la seva capacitat tal i com 

estava previst. 

A continuació s’explica com s’ha procedit a realitzar el càlcul amb els costos totals dels 

termes d’energia i de potència tenint sempre present el volum de la bassa i les hores 

de bombament. 

Si al final del maig tenim un volum de 105000   , per arribar a tenir la bassa plena 

completament farà falta bombejar aigua durant 
         

    (
  

 
)

         en el cas d’un 

sistema format per 3 bombes i  
         

    (
  

 
)

         en el cas d’un sistema format per 2 

bombes. Aquestes hores de bombament es poden incloure en el període 6 ja que 

aquest no queda esgotat. 

Durant tot el mes de juny es mantindrà el bombament tal i com està concebut en la 

fulla d’Excel i així s’assegura que la bassa seguirà plena al principi del juliol. 

Pel mes de juliol, el bombament també serà el mateix que s’ha obtingut a la fulla 

d’Excel menys pel període 1. Durant aquest període tarifari serà necessari bombejar 

les hores que es mostren a continuació segons el nombre de bombes utilitzat. 
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Volum a bombejar en el període 1 

228703.5   (vol. requerit) + 43421   (vol. mín. regulació) – 210000   (vol. Bassa) = 

62124.5    

Hores de bombament necessàries 

- 3 bombes 

62124.5    ) / 4050 (    ) = 15.34 h  

- 2 bombes 

62124.5    ) / 2820 (    ) = 22.03 h  

- 1 bomba 

62124.5    ) / 1410 (    ) = 44.06 h  

Com que el que suposa un major cost en la factura elèctrica és el terme fix de potència 

i el que volem és minimitzar-lo, es decideix realitzar l’operació de bombament del 

període 1 amb una sola bomba. 

Per tornar a tenir un volum de 105000    al final del mes d’agost caldrà bombejar 

aigua de més les següents hores: 

En el cas d’un funcionament de 3 bombes 

                  

    
  

 

         

En el cas d’un funcionament de 2 bombes 

                  

    
  

 

         

D’aquesta manera queden definits quins seran els termes fixes de potència a 

contractar en cada període i es mostren els costos que suposen en la taula següent: 

En aquests termes de potència ja s’hi inclouen els 50 KW previstos en concepte de 

serveis auxiliars. 

P1 (350 KW) 13335.75 

P2 (900 KW) 17160,80 

P3 (900 KW) 12558,86 

P4 (900 KW) 12558,86 

P5 (900 KW) 12558,86 

P6 (900 KW) 5730,16 
Taula 10: Termes de potència a contractar en cada període amb el seu cost corresponent 
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Ara procedirem al càlcul dels costos del terme d’energia que suposen les polítiques de 

bombament descrites i s’adoptarà la que surti més econòmica. 

Pels mesos de gener, febrer, març, abril, juny, setembre, octubre, novembre i 

desembre; ja s’ha definit com s’efectuarà el bombament. Simplement s’adoptarà el 

regim més econòmic que resulta de la comparació entre els sistemes de funcionament 

amb 2 i 3 bombes. 

Pel que respecta als mesos de maig, juliol i agost els costos seran els següents: 

- Maig 

290.97 € (costos energètics per cobrir les necessitats hídriques del mes) 

Només es valora el funcionament amb 2 bombes ja que és el que resulta més 

econòmic. Aquesta conclusió es dedueix a partir de la comparació dels fulls d’Excel 

amb els costos de les necessitats hídriques reals del mes.  

       (h) * 492 [(KW/h) consum 2 bombes  * 0,00208 [(€/KWh) preu terme energia 

període 6] = 38.11 € 

Per tant, 290.97 € + 38.11 € = 329.08 € 

- Juliol (només possible amb 3 bombes menys pel període 1) 

P6 (128 h + 248 h) * 738 KW/h * 0,00208 €/KWh = 577.18 € 

P2 [184 h * 738 KW/h * 0,019393 [(€/KWh) preu terme energia període 2]] = 2633.41 € 

P1 [(44.06 h * 246 KW/h * 0,025967 [(€/KWh) preu terme energia període 1]]=281.45 € 

Per tant, 577.18 € + 2633.41 € + 281.45 = 3492.04 € 

- Agost 

Només es valora el funcionament amb 2 bombes ja que és el que resulta més 

econòmic. Aquesta conclusió es dedueix a partir de la comparació dels fulls d’Excel 

amb els costos de les necessitats hídriques reals del mes. 

753.18 € (costos energètics per cobrir les necessitats hídriques del mes) 

21.84 h * 492 KW/h * 0,00208 [(€/KWh) preu terme energia període 6]= 22.35 € 

Per tant, 753.18 € + 22.35 € = 775.53 € 

Resum de l’estratègia adoptada i costos d’aquesta 

Es realitzarà el bombament amb 2 bombes els mesos de gener, febrer, març, abril, 

maig, agost, octubre, novembre i desembre. Només caldrà fer-ho en període 6 durant 

les hores indicades en el full d’Excel ja que es poden satisfer les demandes del 

regadiu. 
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Els mesos de setembre i juny es durà a terme el bombament mitjançant 3 bombes. Pel 

setembre es pot cobrir la demanda bombejant en període 6 mentre que durant la 

segona quinzena juny serà necessari recórrer a 13.96 hores del període 2 ja que les 

del període 6 les haurem esgotat. 

Al mes de juliol s’efectuarà el bombament amb 3 bombes els períodes 2 i 6, esgotant-

ne les hores, i pel període 1 només s’utilitzarà una bomba durant 44.06 hores. 

Cost del terme d’energia (bombament) : 

0.90 € (gen) + 12.67 € (feb) + 51.05 € (mar) + 99.98 € (abr) + 329.08 € (mai) + 303.88 

€ (jun1) + 482.26 € (jun2) + 3492.04 € (jul) + 775.53 € (ago) + 495.16 € (set) + 88.32 € 

(oct) + 11.50 € (nov) + 1.21 € (des) = 6143.58 € 

Cost del terme d’energia (serveis auxiliars): 

2828.23 € (extrets de l’arxiu Excel) 

Cost del terme fix de potència (serveis auxiliars i bombament): 

13335.75 € (P1) + 17160,80 € (P2) + 12558.86 € (P3) + 12558.86 € (P4) + 12558.86 € 

(P5) + 5730.16 € (P6) = 73903.28 € 

Cost total = 6143.58 € + 2828.23 € + 73903.58 € = 82875.09 € 

Impost elèctric = 82875.09 € * 1.05113 * 0.04864 = 4237.15 € 

Cost total amb impost elèctric i IVA = (82875.09 € + 4237.15 €) * 1.21= 105405.81 € 

Els resultats obtinguts en el cas de dotació actual per a les dos tarifes han estat els 

següents: 

13.3 Resultats hipòtesi de dotació actual amb la tarifa 3.1A 

Comparats els 5 sistemes de bombament alternatius per a les condicions del sistema 

estudiat, els resultants òptims del cost del terme d’energia mensual per a cada opció 

de funcionament, es mostren en diferents taules. En aquestes taules també s’hi inclou 

les hores disponibles de bombament en cada període i les hores necessàries de 

funcionament en cada un d’ells. 

Com que en la tarifa 3.1A només es pot contractar un màxim de 450 KW de terme de 

potència, es descarten els funcionaments amb 3 i 2 bombes ja que aquests 

consumeixen 738 i 492 KW respectivament i la potència requerida pel sistema 

sobrepassa la disponible que es pot contractar. 

Pel que fa a les altres 3 opcions de funcionament es mostren les taules següents: 
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 1 bomba 

 

Taula 11: Costos del bombament utilitzant 1 bomba de les principals, tarifa 3.1A 

 Ompliment oferint 750      

 

Taula 12: Costos del bombament utilitzant la bomba d’ompliment oferint 750     , tarifa 3.1A 

 Ompliment oferint 200      

 

Taula 13: Costos del bombament utilitzant la bomba d’ompliment oferint 200     , tarifa 3.1A 

Es pot observar que el funcionament amb la bomba d’ompliment, oferint un cabal de 

200     , és insuficient ja que s’esgoten les hores disponibles pels mesos de maig, 

juny, juliol, agost i setembre, per tant la descartem. 

Pel funcionament amb la bomba d’ompliment oferint un cabal de 750      es pot 

veure que s’ha de recórrer a tots els períodes de bombament i sabem que els costos 

del terme fix de potència son els que més fan augmentar el preu, també es descarta 

aquesta opció. 



 

 

 
 

  
      43 

 
  

Proposta de modificació del règim d’explotació de l’estació de 

bombament del Sector 1 del Sistema Segarra-Garrigues per 

a la seva adaptació a les noves tarifes elèctriques 

Autor: Joaquim Rovira Vilatobà 

Tutor: Daniel Niñerola Chifoni 

Si ens fixem en el funcionament obtingut amb una sola bomba de les principals, veiem 

que el reg es pot garantir fent l’operació de bombament només en el període 3 al llarg 

de tots els mesos menys pel juliol que també s’ha de recórrer al període 2. 

Les hores de bombament en període 2 són 46.23 h + 48 h i això equival a un volum 

d’aigua de (46.23 h + 48 h) * 1410     = 132864.43   . 

S’adopta la mateixa estratègia que s’havia fet pel bombament en cas de dotació 

completa amb una petita variació. Enlloc d’omplir la bassa fins a dalt de tot al mes de 

maig, això es farà al mes de juny. Com que falten hores de bombeig, aquestes 

s’afegiran al maig. 

Si al final del juny tenim un volum de 105000   , per arribar a tenir la bassa plena 

completament farà falta bombejar aigua durant 
         

     (
  

 
)

        .  

Una part d’aquestes hores de bombament es poden incloure en el mes de juny. 

Concretament 100 h – 31.18 h (que son necessàries per la dotació de juny) = 68.82 h. 

Les 74.47 h – 68.82 h = 5.65 h restants s’afegeixen al mes de maig. 

Pel mes de juliol, el bombament també serà el mateix que s’ha obtingut a la fulla 

d’Excel pel període 3 i en canvi, pel període 2, no es posarà mai en marxa el 

funcionament. 

Això implica que al final d’aquest mes el volum de la bassa serà inferior a la meitat. El 

volum que falta per arribar-hi serà inclòs en el període 3 dels mesos d’agost i 

setembre. 

Aquest volum és de 132864.43    - 105000    = 27864.43    

Per tornar recuperar aquest volum s’ha de bombejar les 7 hores de P3 que queden del 

mes d’agost i pel setembre s’haurà de bombejar de més les següents hores: 

            (       
  

 
)

         
         

La potència a contractar en cada període (inclosos els serveis auxiliars) i el cost que 

comporta serà la que es mostra tot seguit: 

P1 (50KW) 2880.26 € 

P2 (50KW) 1776.18 € 

P3(350KW) 2851.09 € 
Taula 14: Terme de potència a contractar en cada període amb el seu cost corresponent 

Els costos del terme d’energia en concepte de bombament seran els mateixos que 

s’han obtingut en la fulla d’Excel en tots els mesos menys pel maig, juny, juliol, agost i 

setembre que s’hi haurà d’afegir o restar les variacions exposades anteriorment. 

A continuació es procedeix a calcular el costos dels mesos que son diferents:  
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Maig 

5.65 h * 246 KW * 0,007598 €/KWh = 10.56 € 

Per tant, 253.45 € (costos consum maig) + 10.56 € = 264.01 € 

Juny 

68.82 h * 246 KW * 0,007598 €/KWh = 128.63 € 

Per tant, 505.86 € (costos consum juny) + 128.63 € = 634.49 € 

Juliol 

46.23 h * 246 * 0,012416 €/KWh (preu terme energia període 2) = 141.20 € 

Per tant, 900.89 € (costos consum juliol) - 141.20 € = 759.69 € 

Agost 

7 h * 246 KW * 0,007598 €/KWh = 13.08 € 

Per tant, 656.06 € (costos consum agost) + 13.08 € = 669.14 € 

Setembre 

12.76 h * 246 KW * 0.007598 €/KWh = 23.85 € 

Per tant, 412.95 € (costos consum setembre) + 23.85 € = 436.8 € 

Resum de l’estratègia adoptada i costos d’aquesta 

El bombament es realitzarà sempre amb una sola bomba i pels mesos de maig, juny, 

agost i setembre s’incrementaran o restaran les hores segons s’ha descrit 

anteriorment, pel mes de juliol s’esgotarà tot el període 3. 

Cost del terme d’energia (bombament): 

0.78 € (gen) + 1.04 € (feb) + 44.47 € (mar) + 87.08 € (abr) + 264.01 € (mai) + 634.49 € 

(jun) + 759.69 € (jul) + 669.14 € (ago) + 436.80 € (set) + 76.93 € (oct) + 10.01 € (nov) + 

1.05 € (des) = 2985.49 € 

Cost del terme d’energia (serveis auxiliars):  

4581.78 € (extrets de l’arxiu Excel) 

Cost del terme de potència (serveis auxiliars i bombament): 

2880.26 € + 1776.18 € + 2851.09 € = 7507.53 € 

Cost total = 2985.49 € + 4581.78 € + 7507.53 € = 15074.8 € 

Impost elèctric = 15074.8 € * 1.05113 * 0.04864 = 770.73 € 
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Cost total amb impost elèctric i IVA=(15074.8 € +770.73€ ) * 1.21 = 19173.09 € 

13.4 Resultats hipòtesi de dotació actual amb la tarifa 6.1 

Una altra vegada s’han comparat els 5 sistemes de bombament alternatius per a les 

condicions del sistema estudiat, els resultants òptims del cost del terme d’energia per a 

cada opció de funcionament es mostren en les taules següents: 

Com en els altres casos, en aquestes taules també s’hi ha inclòs les hores disponibles 

de bombament en cada període i les hores necessàries de funcionament en cada un 

d’ells. 

 3 bombes 

 

Taula 15: Costos del bombament utilitzant 3 bombes de les principals, tarifa 6.1 

 2 bombes 

 

Taula 16: Costos del bombament utilitzant 2 bombes de les principals, tarifa 6.1 
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 1 bomba 

 

Taula 17: Costos del bombament utilitzant 1 bomba de les principals, tarifa 6.1 

 Ompliment oferint 750      

 

Taula 18: Costos del bombament utilitzant la bomba d’ompliment oferint 750     , tarifa 6.1 

 Ompliment oferint 200      

 

Taula 19: Costos del bombament utilitzant la bomba d’ompliment oferint 200     , tarifa 6.1 

 



 

 

 
 

  
      47 

 
  

Proposta de modificació del règim d’explotació de l’estació de 

bombament del Sector 1 del Sistema Segarra-Garrigues per 

a la seva adaptació a les noves tarifes elèctriques 

Autor: Joaquim Rovira Vilatobà 

Tutor: Daniel Niñerola Chifoni 

Tal i com es pot veure, el bombament es insuficient si es realitza amb qualsevol dels 

dos funcionaments disponibles per la bomba d’ompliment. 

També es pot observar que si aquest es duu a terme amb 3 bombes, els costos del 

terme d’energia son més elevats que si s’utilitzen 1 o 2 bombes. No només això sinó 

que els costos del terme de potència ja s’ha vist que augmentaven molt el preu de la 

factura. 

Partint d’aquestes deduccions es descarten els bombaments amb la bomba 

d’ompliment o amb 3 bombes de les principals. 

Ja només queda comparar els funcionaments amb 1 sola bomba o amb 2 bombes.  

Es pot veure com els costos són idèntics amb els dos tipus de funcionament (menys 

pel mes de juliol) però que amb el funcionament d’una sola bomba de les principals, 

s’ha d’efectuar el bombament en el període 2 algunes hores del mes de juliol. Es 

podria adoptar el mateix mètode que s’ha descrit anteriorment, omplir la bassa de 

forma anticipada al final del mes de maig o juny però això no es pot fer ja que llavors el 

terme fix de potència a contractar en tots els períodes seria inferior a 450 KW i 

conseqüentment no es podria contemplar aquesta tarifa. 

Estem obligats a contractar pel funcionament amb 2 bombes en algun període com a 

mínim i aquest serà el 6 ja que és el més barat, s’observa que també es pot abastar el 

reg per tots els mesos, inclosos els de màxima demanda d’aigua. 

Com ja s’ha vist, els costos del terme d’energia són exactament els mateixos per tots 

els mesos tant pel sistema de funcionament amb 1 bomba com pel de 2 bombes 

(menys el mes de juliol que amb una bomba s’hauria de recórrer al període 2). 

Les hores que han de funcionar les bombes són el doble pel sistema format per una 

sola bomba si ho comparem amb el que està format per 2 bombes, això suposa un 

major desgast, per tant queda descartat també el funcionament amb una sola bomba 

de les principals. 

Per les raons que s’han exposat només cap la possibilitat d’efectuar el bombament 

amb 2 bombes i ja només quedarà definir-ne l’estratègia de funcionament. 

Es veu en la taula que amb aquest sistema de funcionament es pot cobrir la demanda 

d’aigua efectuant-lo només en el període 6, així doncs procedirem a calcular els costos 

dels termes de potència i d’energia. Recordem que s’ha de contractar 50 KW en 

concepte de serveis auxiliars en tots els períodes. 
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Terme de potència 

P1 (50 KW) 1905.11 € 

P2 (50 KW) 953.38  € 

P3 (50 KW) 697.71 € 

P4 (50 KW) 697.71 € 

P5 (50 KW) 697.71 € 

P6 (600 KW) 318.34 € 
Taula 20: Terme de potència a contractar en cada període amb el seu cost corresponent 

Cost del terme de potència (extret del full d’Excel) = 8771.74 € 

Terme d’energia (bombament) 

780.18 € (extret directament del full d’Excel ja que no s’ha hagut de modificar res) 

Terme d’energia (serveis auxiliars) 

2828.23 € (extret del full d’Excel) 

Cost total = 8771.74 € + 780.18 € + 2828.23 € = 12308.15 € 

Impost elèctric = 12308.15 * 1.05113 * 0.04864 = 629.28 € 

Cost total amb impost elèctric i IVA=(12308.15 + 629.28)*1.21 = 15654.29 € 

Ara si comparem els costos per la dotació actual entre les dos tarifes veiem que la que 

resulta més econòmica és la 6.1 

Costos tarifa 3.1A Costos tarifa 6.1 

19173.09 € 15654.29 € 
Taula 21: Costos totals del bombament per la dotació actual, tarifes 3.1A i 6.1 

Veient que la tarifa que resulta més econòmica és la 6.1, s’escollirà aquesta per dur a 

terme el bombament. 

Així queda definida quina és l’estratègia de bombament i la tarifa a contractar en el cas 

actual de demanda de reg.  

Per a cada execució el model proporciona, a part del cost, el nombre d’hores de 

funcionament per cada sistema de bombament durant el període d'estudi (un any) 

sempre i quan no s’especula amb els volums de la bassa. 

Tot i que s'ha obtingut la política de funcionament més econòmica cal considerar que 

el model treballa amb demandes conegudes mentre que en la gestió real hi ha un cert 

grau d'indeterminació en les mateixes que no s'ha tingut en compte.  

D'altra banda, en descompondre els termes de la factura elèctrica no s'ha tingut en 

compte el terme d'energia reactiva.  

Per poder fer una comparació plenament objectiva caldria haver considerat aquest 

terme i la diferència entre el cost optimitzat i el real hauria estat menor.  
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14 CONCLUSIONS 

 
1. S'ha desenvolupat un model de gestió òptima al sistema de bombament, s'ha aplicat 
al Sector 1 del Sistema Segarra-Garrigues arribant a la conclusió que es tracta d'una 
bona eina per disminuir els costos energètics en els sistemes de distribució de aigua. 

2. El model desenvolupat ha permès obtenir una optimització en el cost d'explotació 
del sistema amb les tarifes actuals. 

3. El model permet comparar diverses tarifes elèctriques i ser una eina a l'hora de 
contractar o negociar amb les empreses comercialitzadores. S'ha aplicat el model per 
avaluar la gestió òptima del sistema amb diferents tarifes elèctriques, havent resultat 
que la tarifa 6.1 és la més eficient des del punt de vista econòmic per a les dos 
condicions del sistema analitzat.  

4. S'ha aplicat el model per avaluar cinc hipòtesis diferents de funcionament: amb 3 
bombes de les principals, 2 bombes de les principals, 1 bomba de les principals, 

bomba d’ompliment treballant amb un Q=750 
  

 
 i amb la mateixa bomba d’ompliment 

treballant amb un Q=200 
  

 
; havent-se obtingut que en el cas de dotació completa  és 

més eficient realitzar combinacions amb 1, 2 i 3 bombes de les principals mentre que 
pel cas de la dotació actual és més eficient treballar sempre amb 2 bombes de les 
principals.  

5. El model s'ha plantejat d'una manera determinista i considera conegudes les 
demandes de la xarxa. Per a l'aplicació del model a la gestió en temps real del sistema 
seria convenient ampliar-lo perquè tingui en compte el caràcter aleatori de les 
demandes.  

6. El canvi en el sistema de tarifació elèctrica ha resultat ser beneficiós ja que s’ha 
reduït el cost d’explotació si aquest es compara amb el sistema antic. 
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