
CONTEC – Control Tècnic d’explotació  Pág. 1 

 

Resum 

Aquest projecte, pretén exposar i avaluar la implantació d’un Sistema d’informació en 
l’empresa SOREA (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas), destinat al Control 
Tècnic del Cicle Integral de l’Aigua. Aquest sistema, s’està implantant i començant a treballar 
en tota l’empresa.  

S’identificarà, a través d’una avaluació dels elements que composen el programa, i dels 
usuaris que tenen una relació directa amb ell, alguns dels punts febles que li fan perdre 
competitivitat.  

En el document es donarà una àmplia visió de l’eina explicant la forma de treball actual, 
s’identificaran alguns d’aquests punts febles, i finalment es proposaran solucions pràctiques, 
per tal de millorar la integració d’aquesta aplicació al control tècnic del cicle integral de 
l’aigua.  
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1. Glossari 

Cap de Distribució – Ens referim a la persona responsable tant a nivell tècnic com 
administratiu, d’una explotació.  

Comunicats de Control – Són les fulles o arxius, on queden registrades les lectures i dades 

CONTEC – És el nom del programa; són les sigles de Control Tècnic del Cicle Integral de 
l’aigua.  

EPI – Equip de Protecció Individual 

ETAP – Estació Tractament Aigües Potables 

Explotació – En el projecte, quant es refereix a explotació, es refereix a una població. Ens 
referim al conjunt d’instal·lacions i activitats aplicades al funcionament de la xarxa 
d’abastament d’aigua 

GIS – Sistema Informació Geogràfica 

PDA – Assistent Personal Digital (Personal Digital Assistant) 

Punt de Control – Amb aquest terme es vol fer referència als punts de la xarxa, sobre els que 
es té un control, i s’agafa algun tipus de registre, ja sigui amb comptadors de consum, o amb 
hores de funcionament, pressions,... Aquests punts ens permeten controlar la xarxa i actuar 
si es necessari.     

SI – Sistema Informació 

Xarxa – En el projecte, quant es fa referència xarxa ens referim a l’encreuament o connexió 
de línies i conduccions d’aigua amb tot els seus accessoris. 
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2. Prefaci 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte, es remunta al octubre del 2005, on inicialment a través d’un conveni de 
cooperació educativa, vaig entrar a treballar per l’empresa SOREA, empresa del Grup 
AGBAR, destinada a la gestió i subministrament d’aigua, per gran part de Catalunya i 
Balears.  

L’empresa en un inici em va dotar dels coneixement necessaris, per desenvolupar les 
tasques d’implantació del SI (Sistema d’informació), poder adaptar el programa a les 
necessitats de cada explotació i donar una ajuda directa a tothom qui ho requerís, complint 
així el desig de l’empresa de tenir una eina de treball comuna per a totes les explotacions, 
homogeneïtzant la forma de treball i facilitant-lo, i millorar l’intercanvi de dades entre els 
diferents nivells i departaments de l’empresa.    

2.2. Motivació 

En el moment d’implantar l’eina pel territori, i treballar amb ella. Es poden identificar alguns 
dels punts conflictius del programa, que dificulten la implantació de l’eina, i la seva 
consolidació.    

Donat que estic treballant amb aquesta implantació, a nivell personal m’ha semblant molt 
interessant realitzar l’estudi d’aquests punts febles, i vincular-lo amb el Projecte, ja que crec 
que pot ser molt beneficiós a nivell personal per entendre millor la feina i tot el que ho 
envolta, ajudant-me així a poder solucionar alguns dels conflictes que es puguin generar en 
el treball i desenvolupar millor les meves tasques. 

També l’execució d’aquest projecte pot ser beneficiós per a l’empresa per aconseguir una 
eina més potent que ajudi a desenvolupar les tasques de moltes persones de forma més 
eficient, i ajudar a homogeneïtzar la forma de treball.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del projecte és realitzar un estudi del funcionament del programa Contec, per 
identificar els possibles punts febles, que dificulten l’ús correcte de l’aplicació, i la seva 
consolidació.   

Es volen proposar possibles solucions per fer més competitiva l’eina, millorant el traspàs 
d’informació, la presa de dades i la visualització de dades entre altres. 

3.2. Abast del projecte 

S’està parlant d’una eina molt flexible que cada usuari pot adaptar-la a les seves necessitats 
segons interessi. El fet de que sigui una eina tant flexible, comporta que realitzar un estudi 
detallat per a tots els usuaris del programa i per a tot el territori sigui molt difícil i costos. 

Per aquest motiu, es realitzarà l’estudi dels principals blocs que composen el programa, i els 
principals grups de persones que tenen una relació directa amb l’eina, segons els càrrecs 
que ocupen, i les tasques que han de realitzar. Per tant aquest anàlisi, identificació dels 
punts febles i proposta de solucions, pretén ser d’àmbit genèric i no centrat exclusivament en 
usuaris concrets. 

Les solucions es proposen però no es desenvoluparan.  
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4. El Sistema d’Informació CONTEC 

4.1. Estructura del Programa 

L’arquitectura estàndard de CONTEC està basada en un servidor general ubicat en les 
instal·lacions centrals de Barcelona, contra el qual treballen els ordenadors de cada 
explotació. Aquest sistema necessita connexió telefònica punt a punt, mitjançant línees amb 
velocitats de transmissió adequades i amb cert nivell de seguretat per garantir la 
confidencialitat i la no manipulació de dades per tercers.  

Amb les connexions definides i creades, es pot treballar amb el servidor, permetent així 
agregar-li les dades corresponents a cada explotació. Aquestes dades queden registrades 
en aquest servidor central, i es realitzen les còpies de seguretat diàries per garantir que les 
dades no es perdin.  

Al tenir un servidor central, minimitza les tasques de manteniment corresponents al 
funcionament d’aquesta eina, optimitzant així les feines corresponents al Departament 
Informàtic de l’empresa. 

Donat que hi ha llocs on les comunicacions no són les més adequades, existeix la possibilitat 
d’instal·lar una versió del programa nombrada Standalone, que permet treballar de forma 
local, amb l’inconvenient que s’han de realitzar les còpies de seguretat i les actualitzacions 
del programa “in situ”. 

Al tractar-se d’una eina informàtica requereix d’uns mínims per la seva instal·lació i bon 
funcionament.   

 Hardware   - Pentium III 700 MHz (mínim recomanable) 

 Sistema Operatiu  - Windows 

 Software  -  Client Oracle 8.1.7 

     Borland Database Engine 5.2.0.2 

     Microsoft Excel 

     Client Contec 

Dintre d’aquests requisits, en la secció del Software, tenim el Client Oracle donat que el 
programa treballa sobre aquesta Base de dades (veure annex A – Oracle). 



Pág. 14  Memoria 

 

L’organització de les explotacions dintre del programa està creada mitjançant el que es 
coneix com una estructura d’arbre, amb el que tenim diferents nivells segons la seva 
importància, i l’organització de l’empresa (Fig. 4.1). Per tant, tenim:  

• Primer nivell on tenim la Direcció Tècnica (DT) 

  – En aquest nivell es fa referència a la Zona Territorial, en que s’està treballant.  

• Segon nivell on divideix la DT amb les Direccions de Zona (DZ)       

– Divideix la anomenada DT amb unes subzones més petites, segons l’estructuració 
de l’empresa.  

• Tercer nivell, on tenim les Gerències Operacions (GO) 

  – Les DZ, són encara molt extenses, i per tant s’agrupen les explotacions amb les 
anomenades Gerències Operacions, que agrupen un conjunt d’explotacions que 
reuneixen una sèrie de característiques i atributs.  

• Quart nivell on ja tenim les Explotacions. 

Aquesta estructura permet tenir identificades i organitzades cadascuna de les explotacions 
dintre de la zona que li correspon.  

 

 

 

 

GGEERRÈÈNNCCIIAA  

DDIIRREECCCCIIÓÓ  DDEE  ZZOONNAA  ((DDZZ))  

DDIIRREECCCCIIÓÓ  TTÈÈCCNNIICCAA  ((DDTT))  

EEXXPPLLOOTTAACCIIÓÓ  

Fig.  4.1. Estructura Arbre Contec 
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Un cop es tenen organitzades i ubicades les explotacions dintre de les carpetes 
corresponents en l’arbre, cada explotació té una sèrie de carpetes que permeten estructurar i 
dividir les accions que es realitzen en el programa. Aquestes carpetes dintre de les 
explotacions són (Fig. 4.2):  

 Tipus d’elements: Dintre d’aquesta carpeta tenim tots els elements definits pel 
programa, amb els seus atributs i característiques segons la seva tipologia. 

 Informes: Es la carpeta on posteriorment es realitzen els informes amb les 
dades que es volen visualitzar. 

  Operaris: Es donen d’alta els diferents operaris que hi ha a cada població, ja 
que es pot assignar tasques a operaris específics.   

 Comunicats (Partes): Es la carpeta, per on es creen els Comunicats de 
lectures. És una de les carpetes més importats ja que és per on 
s’introdueixen les dades en el programa. (inputs del programa)  

 Tasques: Es poden configurar tasques predefinides, vinculades a tasques de 
Windows, per tal de realitzar una operació concreta de forma automatitzada.  

 Sistema Hidràulic: Esquema instal·lació.  

 

 

 

 

Fig.  4.2. Estructura arbre explotacions 
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Tots els inputs que rep el programa, són a través de la carpeta de comunicats de lectures, ja 
que s’entren en un Punt de Control d’algun element específic del programa.  

Algunes vegades, pot interessar arxivar algun tipus de document o annex en aquests 
elements, i per aquest motiu, el programa està vinculat en una altra base de dades 
nomenada ARDOC i operativa des de el programa Lotus Notes, que permet annexar arxius 
digitalitzats en els elements. (P.ex. corbes característiques de bombes, factures de 
reparació,...) 

4.2. Mòduls 

Mitjançant aquesta estructura, es pot dividir l’aplicació amb quatre grans mòduls. 

• Sistema Hidràulic 

• Comunicats de Control 

• Informes 

• Manteniments 

4.2.1. Sistema Hidràulic 

El sistema hidràulic, és l’esquema d’una xarxa d’abastament d’aigua (Fig. 4.3). En aquest 
esquema es dibuixen les instal·lacions principals que composen la xarxa, com poden ser les 
estacions de bombament, dipòsits, captacions, etc.   

Per cada explotació es realitza l’esquema de la xarxa corresponent, però en alguns casos on 
hi ha xarxa d’abastament independents o separades, el programa també ens permet crear-
ne més d’un segons ens interessi.  

 

Fig.  4.3. Sistema Hidràulic 
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Dintre del Sistema Hidràulic, és on s’activen els diferents Punts de Control que es volen tenir 
registrats.  

4.2.2. Comunicats de Control 

Un cop tenim els elements dibuixats i s’han activat tots els punts de control que volem tenir 
registrats, podem crear un comunicat de control per registrar en el programa les lectures que 
agafen els operaris.  

Aquest és el mòdul per on en el programa li entren els “inputs” i per tant és molt important 
tenir-ho ben definit, i actualitzat per després obtenir resultats lògics i coherents.  

Aquest mòdul també permet migrar els històrics dels punts que es controlen a la actualitat, 
sempre i quan es tinguin en un format adequat (Excel). Això evita que en el moment 
d’implantar CONTEC en una explotació, s’hagi d’introduir els històrics manualment. 

 

4.2.3. Informes 

Aquest mòdul ens permet visualitzar tota la informació emmagatzemada en la base de 
dades, obtenint així els valors de consum dels punts de control, lectures actuals, atributs dels 
elements, etc. 

Al mateix temps, el programa ens permet realitzar operacions bàsiques (suma,resta, 
multiplicacions i divisions), i en aquest mòdul ens permet visualitzar-les.  

És el mòdul per on visualitzem tota la informació registrada en la base de dades, podent tenir 
així un control sobre l’explotació, identificar anomalies, pèrdues i zones on millorar el 
rendiment de la nostra xarxa.  

Fig.  4.4. Comunicats de Control 
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L’aplicació permet la sortida d’aquests informes en format Excel.  

 

4.2.4. Manteniments 

Tots sabem la gran importància de realitzar revisions periòdiques, ja que podem detectar 
problemes que poden sorgir de manera catastròfica en el moment menys indicat. Realitzant 
revisions es poden detectar aquestes anomalies (no sempre) i preveure les aturades per la 
seva reparació en els moments menys crítics pel funcionament de la instal·lació.  

Una bona organització en aquest punt, ens pot garantir l’abastament d’aigua a l’explotació, i 
donar una millor qualitat del servei als nostres abonats.  

L’eina ens ajuda a organitzar el manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació, un cop 
tenim introduïts els principals elements que hi ha a la instal·lació. Per a cada element, podem 
definir quin tipus de manteniment volem realitzar i quines taques s’han de fer dintre d’aquest 
manteniment, amb la seva periodicitat.  

Així, cada vegada que s’hagi de realitzar un manteniment, el programa ens crea el que 
anomenem un comunicat de revisió, a complimentar per l’operari un cop s’hagi realitzat. El 
programa ens permet tenir així, un control de quan es realitzen les revisions, amb les 
tasques que s’han realitzat.  

Un dels aspectes importants en aquest mòdul, es que ens permet realitzar-nos la planificació 
de revisions anuals segons les nostres necessitats i possibilitats, podent repartir la càrrega 
de treball segons convingui. Així es pot carregar amb més tasques els operaris en èpoques 
on no es preveuen puntes de feina, i al contrari.  

 

Fig.  4.5. Informes 
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El funcionament d’aquest mòdul és el següent:  

   ·Per periodicitat
   ·Per ús

   ·Per no ús

   ·Instal·lació
   · Sistema hidràulic

   ·Tipus d'element
Comunicat revisió    ·Grup d'elements

   ·Elements físics

Crear revisions 
no planificades

Comunicat averia

Crear reparacions

REVISIÓ

REPARACIÓ

PLA MANTENIMENT
(Per cada element)

PLANIFICAR
(semanes o mes)

 

4.3. Finalitat del Contec 

Vist els diferents mòduls que composen el Programa, es pot veure clarament que la finalitat 
d’aquest programa, és de tenir una eina conjunta que permeti portar tota la gestió tècnica de 
les explotacions, des de l’esquematització de la xarxa i entrada dades, fins el manteniment.  

Aquesta eina ha d’evitar la repetició de tasques, evitar l’acumulació d’arxius, estalviar temps 
en el tractament i l’anàlisi de les dades,entre d’altres.   

El fet de tenir-ho en una base de dades conjunta, ha de permetre un millor intercanvi de 
dades entre els diferents departaments i altres organismes que sol·liciten d’aquesta 
informació, i també permet l’anàlisi des de diferents nivells de l’empresa, obtenint així un 
control més acurat de cada explotació i zona.  

Fig.  4.6. Funcionament del mòdul de manteniment 
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5. Estudi del programa i identificació dels seus 
punts febles  

5.1. Metodologia 

Per la realització del projecte s’ha emprat la Metodologia de Disseny de Projectes (MDP) 
desenvolupada al Departament de Projectes d’Enginyeria de la Universitat Politècnica de 
Catalunya [3]. Aquesta metodologia estructura de forma sistemàtica el treball del projectista i 
el guia en el camí que va des de el problema i els seus conflictes associats fins a una solució 
concreta. El procés aborda primer una perspectiva de l’entorn i després d’un anàlisis, que es 
centra en el servei a proporcionar pel sistema, es proposa la solució específica.  

Els passos seguits són:  

• Del conflicte al problema tècnic. 

La identificació dels Punts Febles, ha estat i és, el treball desenvolupat en més de dos anys 
realitzant les tasques d’implantació d’aquesta eina. 

La metodologia emprada en la identificació dels Punts Febles, és l’observació de tots els 
usuaris que tenen una relació directa amb el programa, i veure com s’actua davant l’eina 
nova. Mitjançant aquesta observació, es pot identificant així tasques que poden quedar 
pendents, tasques que es poden repetir varies vegades, etc. També per identificar aquests 
punts, és bàsic portar un seguiment de l’eina en el seu conjunt, identificant així si els 
esquemes estan actualitzats, si les lectures i dades estan actualitzades i s’introdueixen 
correctament, si els informes creats en el programa s’utilitzen i si es porten correctament els 
manteniments dels equips amb el programa. A través d’aquest primer seguiment del conjunt, 
ja es poden identificar alguns dels punts febles del programa. 

• Persones, elements involucrats en el conflicte, i servei desitjat. 

Un altra forma d’identificar aquests punts i més complexa, ha estat l’opinió dels diferents 
usuari involucrats directament amb el programa. Per poder arribar a consens comuns, és 
bàsica la creació periòdicament de reunions de seguiment, amb diferents usuaris del 
programa, per determinar com està evolucionant la implantació del programa, problemes, 
millores i propostes. Aquestes reunions s’han de realitzar amb personal de diferents zones, 
ja que en algunes ocasions poden tenir necessitats diferents depenent de la zona. Per 
obtenir aquestes opinions, també s’aprofiten les visites que es realitzen a les diferents 
explotacions per preguntar sobre el tema, i es prenen les notes pertinents. 
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• Proposta del sistema solució.   

Amb les dades del servei desitjat dels usuaris, es donen una sèrie de propostes per tal de 
donar solucions als punts febles identificats. 

Tot aquests passos s’han desenvolupat dintre de la implantació pròpia del programa 
començada a mitjans del 2005, i dintre d’aquesta, s’establia que a final del 2007 totes les 
explotacions tenien que treballar amb aquesta eina. El projecte s’ha desenvolupat 
paral·lelament amb la planificació de la implantació, i s’ha tingut que anar adaptant amb les 
feines que s’anaven realitzant. 

Aquesta planificació s’ha complert, però actualment s’estan realitzant els últims ajustos, 
adaptacions i incorporacions de noves explotacions. Al mateix temps, el fet de l’aparició 
d’aquests punts febles, fa que s’estigui treballant amb la seva millora.  

També s’ha de tenir present que aquest és un programa dinàmic on s’han d’anar incorporant 
els nous elements i noves modificacions en la xarxa, per tant, necessita d’un treball 
d’actualització permanent.  

5.2. Estudi del Sistema Hidràulic 

5.2.1. Esquema Xarxa 

El Sistema Hidràulic, és la forma gràfica per representar en un esquema, les instal·lacions de 
l’explotació. 

Actualment en la creació d’aquest mòdul, en un primer moment es demana l’esquema de les 
instal·lacions que hi han actualment a l’explotació, en un format per el programa “Coreldraw” 
(mitjançant dibuixos molt visuals i gràfics), o si no tenim aquest format, s’agafa l’esquema 
amb un format programa “Autocad”.   

Un cop es té l’esquema, es procedeix a la seva validació per part del responsable de la 
instal·lació (normalment el Cap de distribució), ja que algunes vegades aquest esquema pot 
estar desfasat, o poden haver-hi petites modificacions, que encara no es veuen reflectides en 
l’esquema, com poen ser connexions noves de la xarxa d’abastament, nous elements, noves 
obres, etc.. 

Al mateix temps en el moment de la validació, es procedeix a aclarir alguns dels punts que 
poden ser confusos en la creació de l’esquema a Contec, com poden ser creuaments de la 
xarxa que no es veuen clars les direccions de l’aigua, elements que no s’identifiquen, i tots 
els elements importants per la comprensió de la xarxa.  
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Un cop es té la certesa que aquest esquema és el correcte i s’entén el seu funcionament 
amb tots les seus elements principals, es procedeix a la creació a Contec.  

Aquest esquema es crea mitjançant uns elements que ja estan definits en el programa (Fig. 
5.1), com poden ser Dipòsits, Comptadors, Bombes, etc... Els elements principals tenen una 
icona definida que fa que s’identifiquin visualment, i aquests, s’enllacen mitjançant els 
elements de connexió pertinents, creant així un “dibuix” de la xarxa.  

 

 

L’esquema, es molt visual, i no pretén tenir tots els elements dibuixats. Per aquest motiu, hi 
ha un arbre en un dels laterals de l’esquema, que permet agrupar elements, i crear-ne de 
nous, sense que aquests surtin en l’esquema visual (Fig. 5.2). Aquests elements poden ser 
els extintors, les bombes dels pous, els Equips de Protecció Individual (EPI), quadres 
elèctrics, etc.. Són elements d’una importància “secundària”, ja que s’han de tenir en compte 
si es volen tenir controlats, però que no tenen una rellevància important per entendre el 
funcionament de la xarxa.  

 

 

Fig.  5.1. Elements principals definits a Contec per la creació del Sistema Hidràulic 

Fig.  5.2. Sistema Hidràulic i Arbre de distribució dels elements 
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Donat que a vegades, hi ha elements que no estan definits en el programa, també hi ha 
l’opció de crear-ne de nous; aquests elements s’inclouen amb els d’importància secundària, 
ja que normalment són elements que no són importants per a la comprensió de la xarxa.  

 

Tipus d’element Element Genèric Dibuixat en l’esquema 

Principal SI 
Estàndard 

Secundari No 

Personalitzat Secundari No 

 

En la creació de l’esquema s’ha de tenir molta cura en enllaçar els elements correctes, per 
no donar peu a possibles interpretacions errònies, i perquè qualsevol persona que visualitzi 
l’esquema sense conèixer les instal·lacions pugui entendre el funcionament.  

L’esquema només vol representar molt bàsicament la xarxa de l’explotació, i per aquest 
motiu, no es dibuixen igual que ens els plànols reals, sinó que es dibuixen més resumits 
sense tenir en compte les distàncies, cotes y dimensions (Fig. 5.3). Ja que no es tenen en 
compte aquests aspectes, per tal d’identificar sobre dibuix els elements, aquests tenen una 
etiqueta on es poden posar noms identificatius.  

Un cop l’esquema està creat a Contec, es procedeix a una validació pel responsable de 
l’explotació, i en cas necessari, es realitzen els ajustos necessaris per la seva conformitat.  
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5.2.2. Activació dels Punts de Control 

Aquests elements que s’han creat, poden tenir un control segons la seva tipologia, així un 
comptador pot controlar una lectura o consum, un dipòsit el seu nivell, en una bomba les 
seves hores de funcionament, consum elèctric, cos φ, etc... Tots aquests punts que podem 
controlar en cada element, els anomenem “Punts de Control”. Aquests Punts de Control de 
cada element venen definits en el programa en el cas que siguin elements estàndards, o es 
poden crear segons les nostres necessitats en el cas dels elements personalitzats.  

En totes les explotacions, es té un control de les instal·lacions més importants, ja siguin 
comptadors que mesuren l’aigua que passa per un punt determinat, hores de funcionament 
de les bombes que eleven aigua en punts més elevats, consums elèctrics en captacions i 
estacions d’elevació, pressions en punts concrets de la xarxa, etc.... Tot aquest control, 
s’utilitza per a garantir el subministrament d’aigua a tota la xarxa i controlar consums, fuges, 
manteniments, costos y pèrdues.  

Per poder realitzar aquest control, actualment es destinen alguns dels operaris a realitzar 
lectures periòdicament d’aquests punts, o bé es tenen registrats mitjançant un equip 
telecontrolat.  

Fig.  5.3. Exemple d’un esquema dibuixat en el Sistema Hidràulic 
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En la creació del sistema hidràulic, un cop es té l’esquema de la xarxa, es procedeix a la 
recopilació de tots els punts de control, mitjançant els fulls amb que els operaris anoten les 
lectures dels comptadors, anomenats “Comunicats de Control”, o bé mitjançant el software 
del Telecontrol, i s’identifiquen amb quin dels elements dibuixats de la xarxa estan vinculats.  

Un cop es tenen ubicats, els punts de control amb el seu element corresponent, s’activen els 
Punts de Control pertinents segons si aquests són valors acumulatius o consums, i segons 
les seves unitats de mesura (Fig. 5.4).  

Exemple:  En un comptador elèctric, podem activar el Punts de Control segons si són es 
controla la Potència, Pla, Punta, Vall,etc. 

 

 

 

 

 

 

Fig.  5.4. Exemple activació Punta Control Subministrament elèctric 
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5.3. Identificació dels Punts Febles en el Sistema Hidràulic 

5.3.1. Usuaris involucrats en el Sistema Hidràulic 

En el procés d’implementació del Sistema Hidràulic es veuen involucrats: 

 

Persona que dibuixa 
l’esquema 

Aquesta persona, és la responsable d’identificar els elements 
que es controlen, i els elements importants per tal de 
comprendre la xarxa.  

Posteriorment dibuixa l’esquema a Contec, i activa els Punts 
de Control pertinents.  

Caps de distribució 

És la persona responsable de l’explotació, i per tant la persona 
que coneix més bé la xarxa. Per aquest motiu, ha de validar 
que els esquemes i punts de control activats, siguin correctes.  

Al mateix temps serà la persona que ajudarà a la persona que 
dibuixa l’esquema a solucionar possibles dubtes que sorgeixin, 
i facilitar-li tota la documentació necessària.  

Encarregats 

Són les persones que junt amb els caps de distribució 
coneixen millor la xarxa, i per tant seran les encarregades de 
solucionar possibles dubtes que sorgeixin a la persona que 
dibuixi l’esquema, i li facilitaran tota la documentació 
necessària. 

Departament informàtic 

En cas que sigui necessària la creació d’un element principal, o 
algun punt de control que no estigui creat en el programa, 
seran els encarregats de crear-ho.  

Dintre d’aquest departament, hi ha els responsables que 
prenen nota de les incidències i les assignen al personal 
adequat, i els tècnics de cada programa/es.  

Delineants 

Són els encarregats de crear els plànols i croquis que seran 
utilitzats per crear els esquemes. En alguns casos, seran les 
persones que els facilitaran a la persona que dibuixarà 
l’esquema.   
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Persones que sol·licitin 
informació 

Totes aquelles persones que en un moment donat, vulguin 
certa informació de l’esquema, i dels punts de control que 
estan activats en cada element.  

 

5.3.2. Punts Febles identificats en el Sistema Hidràulic 

Dintre del Sistema Hidràulic, després de l’anàlisi i observació objectiva del mòdul, i de les 
persones que treballen amb l’eina, s’ha arribat a la identificació dels següents punts febles.  

 

1.  Simplicitat del esquema 

El que en un principi es volia que fos un esquema 
molt bàsic de la xarxa, en algunes ocasions pot 
crear confusions a totes les persones que 
visualitzin l’esquema, donada la simplicitat del 
dibuix.  

2. 

Elements amb una imatge molt 
semblant 

 

En l’esquema tenim alguns dels elements, que 
tenen imatges molt semblants, i a totes les 
persones que visualitzin l’esquema, en una primera 
observació ràpida, els hi pot crear una confusió en 
el moment d’identificar aquests elements.  

Aquests elements que tenen imatges molt 
semblants corresponen a:  

- Bombes 

- Comptadors Reals 

- Comptadors ficticis (no existeixen però es pot 
saber el seu consum a través d’operacions 

d’alguns comptadors reals) 

3.  

Dimensions dels elements 

 

Els elements de la mateixa tipologia, en l’esquema 
no es poden realitzar diferenciacions segons les 
seves dimensions.  

Aquest fet crea algunes confusions, ja que la 
persona que visualitza aquest esquema no es pot 
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fer una idea de les dimensions de les instal·lacions.  

Les instal·lacions més afectades per aquest punt 
són els dipòsits, ja que visualment es veuen tots 
iguals. 

4.  Visualització etiquetes 

Com s’ha esmentat en l’explicació del mòdul 
corresponent al Sistema Hidràulic, per identificar 
els diferents elements, tenim una etiqueta on 
podem posar noms identificatius.  

En l’esquema, no es poden veure els noms 
complerts d’aquestes etiquetes.  

5.  Escales i Cotes 

En la creació d’aquests esquemes, no s’ha tingut 
en compte les escales ni les cotes. Aquest és un 
dels aspectes més importants per a poder 
comprendre i entendre el funcionament de les 
xarxes i fer–se una idea general de la seva 
dimensions.  

Al no tenir en compte aquests punts, resulta 
dificultós la seva comprensió per a tothom que 
visualitza l’esquema.  
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5.4. Estudi dels Comunicats de Control 

5.4.1. Comunicats de Control 

Un cop finalitzat la creació del Primer mòdul corresponent al Sistema Hidràulic, les tasquen 
es centren en un segon mòdul, destinat a l’entrada de lectures. 

Els operaris tenen uns fulls anomenats Comunicats de Control, que serveixen perquè els 
operaris recopilin les lectures de forma periòdica de les instal·lacions mes importants de 
l’explotació.  

Aquests Comunicats de Control, normalment, estan agrupats de forma que resulti més 
còmoda per a l’operari, fet que comporta que tingui tants Comunicats de Control com 
instal·lacions, o segons rutes de lectura de comptadors, etc. També tenen organitzats les 
columnes segons l’ordre en que agafen les lectures:  

Sortida impulsió (m3) Bomba 1 (h) Bomba 2 (h) Pla (Kwh) Punta (Kwh) Vall (Kwh) Reactiva (Kwh)
01/11/2007
02/11/2007
03/11/2007
04/11/2007
05/11/2007
06/11/2007
07/11/2007
08/11/2007
09/11/2007
10/11/2007
11/11/2007
12/11/2007
13/11/2007
14/11/2007
15/11/2007
16/11/2007
17/11/2007
18/11/2007
19/11/2007
20/11/2007
21/11/2007
22/11/2007
23/11/2007
24/11/2007
25/11/2007
26/11/2007
27/11/2007
28/11/2007
29/11/2007
30/11/2007

Estació Bombament 1

 

Perquè aquestes dades es puguin introduir en el programa, hi ha aquest segon mòdul 
destinat a l’entrada d’aquestes lectures. A través d’una de les carpetes anomenada 
“Comunicats de Control”, es poden crear tants arxius d’entrada de lectures com es vulguin, i 
aquests amb les agrupacions dels Punts de control pertinents.  

Per a que resulti més senzill l’entrada de lectures en el programa, la persona que crea 
aquests arxius, els crea seguint el mateix patró que els Comunicats de Control dels operaris. 

Fig.  5.5. Exemple Comunicat de lectures d’una Estació de Bombament (normalment en format paper) 
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Així quant l’operari arriba amb el seu full de lectures llegides, només ha d’entrar en l’arxiu que 
té el mateix nom, i anotar les lectures en el programa amb el mateix ordre.   

Per tal de crear aquests arxius d’entrada de lectures, simplement s’ha de donar el nom que 
es desitgi, i mitjançant un esquema en forma d’arbre, s’han d’anar afegint els punts de control 
que composen aquest arxiu (Fig. 5.6). També ens permet ordenar aquests punts segons les 
nostres necessitats.   

 

Un cop s’ha generat l’arxiu, la forma de treballar és molt senzilla; únicament s’ha de d’entrar 
dintre de l’arxiu creat, seleccionar el dia que volem entrar la lectura, activar l’entrada, i 
introduir el valor.  

5.4.2. Opcions de les lectures 

En els Punts de Control definits com valors acumulatius (per exemple els comptadors de 
caudal registrat), el programa, automàticament calcula la diferència, per obtenir el consum. 
En aquests casos, es molt important tenir ben definits aquests punts, i tenir present les 
següents accions:  

• Estimacions – El fet que el programa calculi el consum per diferencia, és molt pràctic, 
però al mateix temps, s’han de tenir en compte si el consum calculat és el 
corresponent per aquell dia; ja que si les lectures no són diàries, el valor calculat serà 
el corresponent per tot el període que no s’han agafat lectures. Per tal de solucionar 
aquest petit desajust, hi ha l’opció de realitzar estimacions que realitzen un 

Fig.  5.6. Exemple creació Comunicat de Lectures a Contec 
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repartiment del consum entre tots els dies del període que no hi ha valors. Altres 
opcions que ens ofereix el programa, és el de realitzar estimacions futures 
extrapolant l’últim consum real registrat, fins a la data indicada.  

• Canvis de comptador – Quant es realitza un canvi de comptador, s’ha d’indicar en el 
programa, perquè no calculi diferències de consum errònies. (p.ex. tenim un 
comptador amb valor 900.000 m3 i es canvia per un comptador amb de valor 0 m3, 
s’ha d’indicar el canvi en el programa perquè no ens calculi una diferència de        -
900.000m3)  

• Ajustos – En algunes ocasions, ens podem trobar que alguns dels consums, no 
quedin registrats pel comptador, ja sigui voluntàriament (desconnexions), o 
involuntàriament (avaries), però es pot saber aproximadament el consum que ha 
tingut aquell punt. Per tenir un valor real del consum que ha tingut aquell punt, el 
programa ens permet realitzar els ajustos pertinents en forma de sumes en els 
consums registrats, durant un període determinat.  

• Constants – Les constant, són multiplicacions en els consums registrats per el 
programa; (p.ex. un comptador que es deixa d’anotar l’ultima xifra del comptador, el 
consum que calcula no és real, sinó que s’ha de multiplicar per 10).  

Altres opcions que ens ofereix aquest mòdul és la visualització de gràfics de consums, per un 
Punt de control determinat, durant un període mensual, poden tenir així un esquema visual 
de l’evolució del consum per aquest punt de control seleccionat.  

 

Fig.  5.7. Gràfic Consum d’un Punt de Control durant un mes 
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5.4.3. Registre de les lectures 

L’entrada de lectures es pot realitzar mitjançant:  

- Entrada manual – L’entrada manual és molt simple i molt fàcil d’executar. Per 
poder registrar la lectura, s’ha d’entrar dintre de l’arxiu que sabem que tenim els 
punts de control que es volen registrar, i un cop dintre s’ha de seleccionar el dia 
de la lectura, activar els camps d’entrada de lectura, i posar el valor en la cela 
corresponent. Finalment abans de sortir s’ha de gravar les modificacions que 
s’han realitzat.  

 

- Exportacions/Importacions Excel – El programa, també ens dona l’opció 
d’importar les lectures mitjançant un arxiu format Excel, en els casos que tinguem 
moltes lectures per registrar en el programa. El funcionament d’aquest registre és 
el següent (Fig. 5.9):  

 Primer s’ha d’exportar l’arxiu amb un període determinat.  

 El programa ens genera un Excel, perquè s’omplin amb les dades. 
Aquest format és inamovible, ja que és el format que desprès 
necessita per poder llegir les dades; per aquest motiu és important 
posar les dades, en els seus punts corresponents.  

 Es grava l’arxiu. 

Fig.  5.8. Entrada manual de les lectures 
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 Un cop en el programa, s’activa la importació, i s’ha de seleccionar 
quin és l’arxiu a importar. Després d’uns instants, les dades 
queden bolcades en els seus llocs corresponents.  

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Identificació dels Punts Febles en els Comunicats 

5.5.1. Usuaris involucrats en els Comunicats de Control 

En el procés d’implementació del mòdul d’Entrada de Lectures es veuen involucrats: 

 

Persona que crea els 
arxius de registre de 

lectures 

Aquesta persona, és la responsable de recopilar tots els Punts 
de Control, i organitzar-los segons els Comunicats de Lectures, 
i les seves característiques segons demanda dels 
responsables de les instal·lacions.   

Posteriorment crea els arxius, i agrupa els Punts de Control. 
També realitza i crea les estimacions i ajustos pertinents en 
cada punt si es necessari.  

Caps de distribució 
És la persona responsable de l’explotació, i per tant la persona 
que coneix més bé la xarxa. Per aquest motiu, ha de validar 
que els arxius de registre de les dades siguin correctes. 

Exportació segons dates

In
tro

ducci
ó lec

tures
Importació lectures

Fig.  5.9. Funcionament del bolcat de dades mitjançant excel 
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Al mateix temps serà la persona que ajudarà a la persona que 
crea els arxius de registres a solucionar possibles dubtes que 
sorgeixin, i facilitar-li tota la documentació necessària.  

Serà la persona encarregada, de marcar les directrius de com 
es volen distribuir els punts de control i els arxius dintre de la 
carpeta de Comunicats de Lectures.  

En alguns casos, poden ser les persones que posteriorment 
tindran que introduir les lectures.  

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació de les dades que s’han introduït en el programa, per 
el seu anàlisis i control. 

Encarregats 

Són les persones que junt amb els caps de distribució 
coneixen millor la xarxa, i per tant seran les encarregades de 
solucionar possibles dubtes que sorgeixin a la persona que 
crea els arxius, i li facilitaran tota la documentació necessària. 

En la majoria dels casos, aquestes persones seran les que 
posteriorment entraran les lectures en el programa. 

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació de les dades que s’han introduït en el programa, per 
el seu anàlisis i control. 

Operaris/es 

Els operaris són els encarregats de recopilar les dades, per les 
diferents instal·lacions, per aquest motiu, és important que les 
lectures s’agafin amb la màxima fiabilitat possible per evitar 
possibles errors.  

En alguns casos, poden ser els encarregats d’introduir la 
lectura en el programa.  

Personal encarregat 
d’introduir les lectures 

Són els usuaris que tenen que introduir les lectures al 
programa. D’aquestes persones despendrà la bona introducció 
de les dades. 

Departament informàtic 
En cas d’alguna problemàtica d’àmbit informàtic i funcionament 
del programa, son els encarregats de solucionar-ho.  
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Dintre d’aquest departament, trobem el personal encarregat de 
agafar les dades de la incidència i assignar-la. I el personal 
responsable del programa.  

Departament Tècnic 

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació de les dades que s’han introduït en el programa, per 
el seu anàlisis i control.  

Dintre d’aquest departament, tenim el personal tècnic que pot 
necessitar d’aquestes dades per realitzar projectes, anàlisi o 
estudis. 

Gerència 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació de les dades que s’han introduït en el programa, pel 
seu anàlisis i control. 

Administració 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació de les dades que s’han introduït en el programa, per 
el seu anàlisis i control. 

Persones que sol·licitin 
informació 

Totes aquelles persones que en un moment donat, vulguin 
certa informació de les dades.  

 

5.5.2. Punts Febles identificats en els Comunicats de Control 

Desprès de l’anàlisi i observació objectiva del mòdul, i de les persones que treballen amb 
l’eina, s’ha arribat a la identificació dels següents punts febles.  

 

1.  Entrada manual rutinària 

L’entrada de les lectures manual, és una tasca molt 
senzilla, però al mateix temps es de les tasques 
més pesades i rutinàries en el programa, en el cas 
que s’hagin d’introduir moltes dades.  

Comporta una repetició de les tasques per part de 
l’usuari que ho realitza, fet que comporta que perdi 
concentració en el treball, induint així a l’error.   

2.  Centralització de l’entrada de Un altre dels punts febles, en l’entrada de dades, 
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dades en un únic usuari es que un mateix usuari tingui que entrar totes les 
dades en l’aplicació.  

Hi han dades corresponents a diferents 
departaments o seccions, principalment són valors 
de dades tècniques, però hi han alguns dels valors, 
que corresponen a dades comercials, com pot ser 
els abonats, volums facturats,... 

Aquesta centralització d’entrada de dades, crea 
una repetició de les mateixes tasques en l’usuari, i 
comporta una pèrdua d’interès en la feina que 
realitza, induint així a l’error.  

3.  Control de consums 

La persona que introdueix els valors en el 
programa, ha de veure que els consums que 
s’introdueixen siguin coherents i lògics, i en cas 
necessari realitzar els ajustos o canvis de 
comptadors pertinents, ja que si s’introdueixen 
incorrectament, els resultats posteriors seran 
erronis.  

Dintre d’aquest control de consums, es detecta una 
gran facilitat en la introducció de dades errònies, i 
la dificultat per veure els consums de forma ràpida 
sense tenir que entrar dintre del mateix punt de 
control.  

 

 

 

 

 



CONTEC – Control Tècnic d’explotació  Pág. 37 

 

5.6. Estudi dels Informes 

Un cop tenim les dades/lectures registrades en el programa, aquest mòdul és l’encarregat de 
visualitzar-les.  

En aquest punt podem visualitzar, consums i/o lectures dels Punts de Control, fórmules que 
s’hagin creat prèviament (operacions bàsiques – sumes, restes, multiplicacions i divisions) i 
atributs de cadascun dels elements.  

Igual que el mòdul de Comunicats de Control, tenim una carpeta en l’arbre anomenada 
Informes, on es gestiona aquest mòdul. Dintre d’aquesta carpeta es poden crear tants 
informes com es desitgin. 

En cada informe, es poden incloure tots els Punts de Control, fórmules i atributs que es 
desitgin, simplement s’ha de donar el nom que es vulgui a l’informe, i mitjançant un esquema 
en forma d’arbre, s’han d’anar afegint els punts que volem que composin aquest arxiu. Al 
mateix temps ens permet ordenar aquests punts que afegim segons les nostres necessitats. 
  

En el cas dels Punts de Control, ens permet visualitzar si volem la lectura o el consum. 

 

El programa ens permet la generació de dos informes, coneguts com:  

• Informes de Contec 

• Informes vinculats 

Fig.  5.10. Selecció per veure Lectura o Consum d’un Punt de Control 
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Aquest mòdul és molt flexible i permet que tothom es creï un informe depenent de les seves 
necessitats.  

5.6.1. Informes de Contec 

Aquests són els informes que ens genera el programa directament un cop configurats (Fig. 
5.11). Un cop definits els punts que es volen incloure en aquests informes, són informes que 
un cop es generen surten amb un forma Excel, ja definit per el programa. Es guarden en el 
nostre ordenador en una ruta fixada per el programa.  

  

Aquests informes, són molt flexibles ja que en qualsevol moment ens permet fer 
modificacions (són molt ràpids de modificar per la persona que els crea), són arxius molt 
ràpids de generar, i ens permet generar-los amb qualsevol període.  

 

Fig.  5.11. Funcionament Informe Contec 

Fig.  5.12. Període generació informe 
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Aquests informes es composen de 4 pestanyes (Fig. 5.13).  

• Resum – L’informe ens ofereix un petit resum dels valors per a cada Punt 
que s’ha inclòs. Tenint així el sumatori total, valor màxim, valor mínim, i 
una mitja, del període seleccionat. 

•  Resum per mesos – En el cas que es generi l’informe per un període 
superior a un mes, en aquesta pestanya, ens genera un resum igual que 
el general, separat per cada mes. 

• Informe – Aquí tenim el detall diari de tots els punts de l’informe. 

• Gràfics – El programa ens realitza uns “petits” i esquemàtics gràfics de 
cada punt de control de l’informe.  

Pestanya de Resum General:  

 

 

 

 

Fig.  5.13. Informe Contec, pestanya Resum 
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Pestanya del Informe, on tenim el detall diari:  

 

5.6.2. Informes Vinculats 

Donat que els informes que genera el Contec, no es poden realitzar segons quines fórmules, 
tenim aquests informes que bolquen les dades en una plantilla Excel creada prèviament, 
permetent així tractar les dades segons les nostres necessitats (Fig. 5.15).  

El funcionament en la generació de l’informe és exactament igual els de Contec, amb la 
diferència que tenim una plantilla vinculada cela - cela, amb l’arxiu que genera Contec, i 
quant es genera l’arxiu, el programa ens obre directament aquesta plantilla sense obrir 
l’informe que genera el Contec.  

Aquests informes no són difícils de crear, però comporten una feina prèvia per a la persona 
que els crea, ja que estan vinculats cela – cela.  

Aquests informes, al estar vinculats en l’informe que genera el Contec, són molt rígids ja que 
les seves modificacions són difícils, i la generació de l’informe s’ha de realitzar entre les 
dates pel que s’ha creat.  

 

Fig.  5.14. Informe Contec, pestanya Informe (detall diari)  
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5.6.3. Informes de Gerència 

Aquests són uns informes que ens permeten visualitzar les dades de diferents explotacions 
en un mateix informe.  

Per generar aquests informes s’ha de definir quines són les dades que es volen visualitzar en 
aquest informe, i posteriorment crear-lo en el que anomenem “Administrador” del programa, 
on hi ha els elements definits.  

Un cop creat en l’administració del programa, s’ha de copiar en les explotacions que ens 
interessa que surti l’informe, i vincular-lo amb els punts corresponents.  

 

 

Fig.  5.15. Funcionament Informe vinculat 
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5.7. Identificació dels Punts Febles en els Informes 

5.7.1. Usuaris Involucrats en els Informes 

En el procés d’implementació del mòdul dels Informes es veuen involucrats: 

 

Persona que crea els 
Informes 

Aquesta persona, és la responsable de crear els informes i 
agrupar els punts que la gent sol·licita.  

També és la responsable en molts casos de crear plantilles en 
els informes vinculats, i la posterior creació/vinculació a 
Contec.  

Caps de distribució 

És la persona responsable de l’explotació, i per tant la persona 
que coneix més bé la xarxa. Per aquest motiu, ha de validar els 
informes que es creen, que siguin correctes. 

Al mateix temps serà la persona que ajudarà a la persona que 
crea els informes a solucionar possibles dubtes que sorgeixin, i 
facilitar-li tota la documentació necessària.  

Serà la persona encarregada, de marcar les directrius dels 
informes que es volen crear. 

Seran les persones que posteriorment visualitzaran aquests 
informes per el control i anàlisis de l’explotació.  

Encarregats 

Són les persones que junt amb els caps de distribució 
coneixen millor la xarxa, i pe tant seran les encarregades de 
solucionar possibles dubtes que sorgeixin a la persona que 
genera els informes, i li facilitaran tota la documentació 
necessària. 

En la majoria dels casos, aquestes persones seran les que 
posteriorment generaran els informes per l’anàlisi i control de 
l’explotació. 

Departament informàtic 
En cas d’alguna problemàtica d’àmbit informàtic i funcionament 
del programa, son els encarregats de solucionar-ho.  
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Dintre d’aquest departament, trobem les persones que reben la 
incidència i les assignen al tècnic corresponent. I per altra 
banda els tècnics responsables de l’aplicació. 

Departament Tècnic 
Principalment són les persones tècniques, que en un moment 
donat poden necessitar generar els informes per la realització 
de projectes, controls o anàlisi.  

Gerència 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
generar els informes pel seu anàlisi i control d’explotacions.  

Administració 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
generar els informes per el seu anàlisi i control d’explotacions. 

Persones que sol·licitin 
informació 

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
generar els informes per el seu anàlisi i control d’explotacions. 

 

5.7.2. Punts Febles identificats en els Informes 

Desprès de l’anàlisi i observació objectiva del mòdul, i de les persones que treballen amb 
l’eina, s’ha arribat a identificar els següents punts febles. 

 

1. Definició Informes 

Un dels principals punts febles d’aquest mòdul, es 
que totes les explotacions es generen els informes 
segons les seves necessitats, i això comporta que 
tinguem molts informes creats dintre del programa.  

2. Necessitats segons nivell 

Depenent del càrrec dels diferents usuaris, es 
tenen necessitats diferents alhora de visualitzar les 
dades.  

Per això no tots els informes o les dades dintre dels 
informes són útils per a tots els usuaris.  

3.  Excés d’informació 
En un inici es va procedir a la creació d’un informe 
on hi havia totes les dades significatives de 
l’explotació. 
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Aquest fet va comportar que es generés un informe 
molt dens, i amb un excés d’informació que 
dificultava el seu anàlisi i comprensió.  

4. Demandes anuals 
Anualment, es demanen una sèrie de dades. 
Sempre són iguals, i s’han d’adaptar informes per 
poder visualitzar aquestes dades.   

5.  Comparació períodes 

En algunes ocasions, interessa poder comprar 
períodes en diferents anys, per veure l’evolució que 
se segueix 

Per poder realitzar aquestes comparatives, s’han 
de generar els informes per separats, i després 
realitzar les comparatives manualment.  

6.  Visualització numèrica 

El Contec, únicament ens ofereix informació 
numèrica, ja que els gràfics que ens pot generar 
l’informe de Contec, són molt bàsics; aquest fet 
comporta que fins que no es dedica uns instats a 
mirar les dades, no es pot tenir una referència de 
les variacions en l’explotació.  
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5.8. Estudi dels Manteniments 

Vist els mòduls anteriors que estan enllaçats entre sí, aquest pot treballar més 
independentment, i està destinat a portar la gestió del manteniment dels equips i 
instal·lacions, ja que portar una bona gestió dels manteniments, afecta de forma directa a la 
bona gestió de l’explotació garantint així el seu bon funcionament.   

Per posar en marxa aquest mòdul, primer es recopila la informació de tots els elements que 
es volen controlar i gestionar a través del programa.  

Un cop tenim tots els elements, aquests es creen en una de les carpetes situades en un dels 
laterals, anomenada “Elements Físics”. Aquests elements a crear, poden estar definits pel 
programa, o es poden crear segons les nostres necessitats.  

En el cas dels elements definits per el programa, simplement s’ha de seleccionar el Tipus 
d’element que estem creant, i automàticament ens apareixen una sèrie de camps, on es 
poden incloure atributs i dades tècniques corresponents a l’equip. Mentre que en els 
elements que creem nosaltres, aquests camps s’han de crear manualment.  

Seguidament, aquests elements que anomenem “Físics” es poden associar a un dels 
elements dibuixats en l’esquema del Sistema Hidràulic, tenint així aquests elements ubicats 
sobre l’esquema, i sobre un dels elements anomenats “genèrics”.  

Per exemple: Els elements genèrics fan referència a un tipus d’element que està ubicat en un 
lloc determinat per desenvolupar una funció concreta, mentre que el Físic correspon a 
l’element que hi ha en aquell punt. (p.ex. en una estació d’elevació una bomba seria el 
genèric, mentre que el tipus i marca de bomba correspon al Físic) 

Un cop tenim definit el físic, hi ha una pestanya anomenada manteniment (Fig. 5.16), on 
podem definir quant volem generar el manteniment per aquell equip, i crear-la segons:  

• Periodicitat: Es generarà una revisió si des de l’ultima revisió correcta de l’element 
físic han passat el número de dies establerts en el manteniment. En el cas de què no 
hagin revisions, es prendrà la data d’inici del manteniment que s’hagi establert en 
l’element físic. 

• Per ús: En el cas de què no hi hagin revisions pendents, es comprovarà el punt de 
control associat, entre la data de l’ultima revisió i la data actual. En el cas de què el 
punt de control sigui acumulatiu es realitzarà la diferència de lectures entre ambdues 
dates, en el cas de què sigui puntual, es prendrà el número de vegades que s’ha 
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realitzat la lectura. Si el valor obtingut és superior a l’establer en el manteniment es 
generarà la revisió. 

• Per no ús: En el cas de què no hi hagin revisions pendents, i que s’hagi superat el 
període d’espera de no ús, es comprovarà el punt de control associat, entre la data 
de l’ultima revisió i la data actual. En el cas de què el punt de control sigui acumulatiu 
es realitzarà la diferència de lectures entre ambdues dates, en el cas de què sigui 
puntual, s’agafarà el número de vegades que s’ha realitzat la lectura. Si el valor 
obtingut és inferior a l’establer en el manteniment es generarà la corresponent revisió. 

 

 

 

 

 

 

Quant es defineixen els manteniments, hi ha un dels camps, on es pot generar un llistat que 
posteriorment sortirà en el “Comunicat de revisió” que genera el programa, perquè l’operari 
tingui constància de les tasques que ha de realitzar. 

Una vegada definits tots els manteniments per a tots els equips, es genera una planificació 
de les revisions (Fig. 5.17), per veure aproximadament com cauen els manteniments al llarg 
de tot un any segons la configuració s’ha creat, i així poder modificar i programar la càrrega 
de feina segons els nostres recursos i necessitats.  

Fig.  5.16. Pestanya manteniments en cada element físic 
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Un cop es tenen ben definits els manteniments, i amb una planificació adaptada a les nostres 
necessitats i recursos, es realitza la Planificació. Correspon a l’execució de la planificació 
perquè el programa generi els “Comunicats de Revisió” que s’imprimiran i es donaran als 
operaris perquè realitzin les tasques corresponents.  

Paral·lelament, en el mòdul de manteniment, es genera la revisió com a pendent, esperant 
ser complimentada en el moment que s’hagi realitzat.  

Comunicat de Revisió de l’operari/es: 

 

Fig.  5.17. Exemple planificació de manteniments 

Fig.  5.18. Comunicat de Revisió que es dona a l’operari per la realització del manteniment 
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Gestió de manteniments: 

 

 

 

 

 

 

 

Aquests comunicats de manteniments es creen per cadascun dels manteniments que s’han 
creat, a cada element.  

Un cop l’operari ha realitzat la revisió i l’ha validat en el full imprès que se li ha donat, s’ha de 
validar i complimentar en el programa en la gestió dels manteniments (Fig. 5.20). Aquesta 
revisió, es pot complimentar segons:  

• Realitzat correctament – Es tanca amb data que s’ha realitzat el manteniment. 

• No realitzat – S’ha d’indicar el motiu de la no realització 

• Avariat – S’ha d’indicar el motiu de l’avaria. 

• Pendent – En el cas que no s’hagi realitzat. 

En el cas que s’indiqui Avariada, el programa genera una Reparació, que igual que els 
manteniments, s’imprimeix perquè l’operari realitzi les tasques corresponents.  

Dintre d’aquesta gestió de manteniments, també hi ha la possibilitat de generar 
manteniments no planificats, manteniments correctius, i reparacions dels elements. Tenint 
així registrat totes les tasques importants que es realitzen en la xarxa. 

 

 

Fig.  5.19. Gestió de manteniments; per aquí es complimenten els comunicats  
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Fig.  5.20. Complimentació dels Comunicats de manteniment 
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En la següent figura s’indica el funcionament d’aquest mòdul:  

 

CICLE DE CUMPLIMENTACIÓ DE REVISIONS

Revisió

Reparació

Revisió Planificada Planificació

P Estat Revisió Pendent Inici
Data creació
Assignar operari se es el cas

Revisió No Planificada

Complimentar revisió

Si S'ha de complimentar les 
revisions anteriors

Revisió Correcta
No 

Correcte Omplir tasques C

No Realitzat NR

Data revisió Revisió no realitzada

Reparació
no planificada

Reparació estat averia
Data creació

Reparació estat reparat
Data reparat
Operari

SI No

Revisió
Operari

Rev. Anterior

de la reparació

P o A

Estat

Avaria

A

A

Reparat

R

Crear reparació no planificada
no depen de cap revisió

Afegim manteniments 
afectats

Crear reparació planificada
depenent de la revisió

Afegir dependencies

Eliminar dependencies

Depen de
revisió

FI

 

Fig.  5.21. Funcionament del mòdul de manteniments [4] 
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5.9. Identificació dels Punts Febles en els Manteniments 

5.9.1. Usuaris involucrats en mòdul dels Manteniments 

En el procés d’implementació del mòdul de manteniments es veuen involucrats: 

 

Persona que crea els 
elements i 

manteniments 

Aquesta persona, és la responsable de recopilar tots els 
elements, i crear-los en el programa, amb els seus 
manteniments corresponents.   

Posteriorment i amb l’ajuda d’algun responsable de l’explotació 
crearà la planificació per realitzar els manteniments.   

Caps de distribució 

És la persona responsable de l’explotació, i per tant la persona 
que coneix més bé la xarxa. Per aquest motiu, ha de validar 
que els elements siguin els correctes, els manteniments siguin 
els desitjats, la planificació s’adapti a les seves necessitats i 
possibilitats. 

Al mateix temps serà la persona que ajudarà a la persona que 
crea els manteniments a solucionar possibles dubtes que 
sorgeixin, i facilitar-li tota la documentació necessària.  

Serà la persona encarregada, de marcar les directrius de com 
es volen gestionar aquests manteniments.  

En alguns casos, poden ser les persones que posteriorment 
tindran planificar els manteniments i complimentar-los.  

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments introduïts i complimentats en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Encarregats 

Són les persones que junt amb els caps de distribució 
coneixen millor la xarxa, i pe tant seran les encarregades de 
solucionar possibles dubtes que sorgeixin a la persona que 
crea els elements i manteniments, i li facilitaran tota la 
documentació necessària. 

En la majoria dels casos, aquestes persones seran les que 
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posteriorment extrauran i complimentaran els Comunicats de 
Revisió. 

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Operaris/es 

Els operaris són els encarregats de realitzar els manteniments 
per les diferents instal·lacions.  

Ompliran el Comunicat de Revisió extret per Contec. 

Departament informàtic 

En cas d’alguna problemàtica d’àmbit informàtic i funcionament 
del programa, son els encarregats de solucionar-ho.  

Com a personal involucrat tindrem les persones que registren 
l’entrada de la incidència en el departament i l’assignen al 
tècnic corresponent. I els tècnics responsables del programa.  

Departament Tècnic 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control.  

Gerència 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Administració 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Qualitat 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Auditors/es 
Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 

Persones que sol·licitin 
informació 

Són les persones, que en un moment donat poden necessitar 
informació dels manteniments que s’han introduït en el 
programa, per el seu anàlisis i control. 
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5.9.2. Punts Febles identificats en els Manteniments 

Desprès de l’anàlisi i observació objectiva del mòdul, i de les persones que treballen amb 
l’eina, s’ha arribat a la identificació dels següents punts febles. 

 

1. Tracte individual dels elements Els manteniments es generen per cadascun dels 
físics creats.  

En instal·lacions que hi han varis elements, i s’han 
de realitzar manteniments a tots, hi ha un 
comunicat de manteniment per a cadascun.  

2.  Acumulació de documents en 
paper 

Ja que s’imprimeix un Comunicat de Manteniment 
per a cada manteniment, es crea un gran volum de 
paper i documents físics.  

3.  Repetició tasques Es produeix una repetició de tasques, ja que els 
comunicats de manteniments, els ha d’omplir 
l’operari en paper, i posteriorment s’han de validar 
a Contec.  
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6. Proposta de Solucions per la millora dels 
Punts Febles 

6.1. Proposta Solucions 

Per tal d’eliminar i millorar els punts febles identificats en cada mòdul, es proposen les 
següents solucions: 

• Vinculació del Sistema Hidràulic amb Sistema Informació Geogràfica 

• Vinculació del registre de lectures amb Telecontrol 

• Control mitjançant alarmes de les lectures/consums erronis 

• Descentralització entrada lectures 

• Presa lectures amb PDA 

• Homogeneïtzar informes 

• Vinculació Informes amb eina estadística 

• Millor visualització gràfica 

• Gestió manteniments per PDA 

• Agrupació elements per els manteniments 

6.2. Vinculació del Sistema Hidràulic amb Sistema Informació 
Geogràfica (GIS) 

6.2.1. Què és un Sistema Informació Geogràfica?  

El Sistema d’informació geogràfica (GIS) funciona com una base de dades amb informació 
geogràfica (dades alfanumèriques) que es troben associades en un identificador comú amb 
objectes gràfics d’un mapa digital. D’aquesta forma, assenyalant un objecte del mapa, es 
coneixen els seus atributs, característiques i localització en la cartografia.  
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Una de les característiques en aquests Sistemes, és una gestió espacial. El sistema permet 
separar la informació amb diferents capes temàtiques i les guarda independentment, 
permeten així poder treballar amb elles de forma més ràpida i senzilla, i al mateix temps 
poder relacionar totes aquestes dades en un mateix objecte de la cartografia. [1] 

 

  

6.2.2. Implantació GIS 

Actualment dintre de l’empresa s’està duent a terme una implantació/adaptació de 
cartografies i xarxes, amb aquests sistemes d’informació geogràfica.  

Tradicionalment les xarxes estaven en fitxes o llibres de registre d’informació amb les 
característiques de xarxa, així com el material dels elements, diàmetre de les canonades, 
identificadors de vàlvules,... 

Aquest treball manual era raó d’una lenta actualització i d’una dificultat tècnica per compartir 
aquesta informació amb altres usuaris. També provocava una difícil visió global del conjunt 
de la xarxa. Amb aquesta nova tecnologia, es vol canviar radicalment aquesta situació i 
convertir el coneixement de les xarxes d’aigua amb un coneixement viu i actual a disposició 
de tota l’empresa. [2] 

6.2.3. Proposta 

Donat que el GIS ens permet treballar amb diferents capes, es podrien generar capes amb 
les dades corresponents al Contec.  

Fig.  6.1. Exemples esquemes GIS 
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Un dels inconvenients principals és l’adaptació del programa Contec amb el GIS, i passar les 
dades i esquemes creats, en el nou mòdul. Al mateix temps l’adaptació d’aquest mòdul, 
requereix de personal especialitzat en aplicacions GIS, i una formació prèvia als usuaris que 
posteriorment tinguin que utilitzar-ho i treballar amb ell.  

Amb la vinculació del GIS a Contec, es solucionarien els punts febles corresponents al 
Sistema Hidràulic, ja  que tindríem un esquema més visual, a escala i amb els elements ben 
definits, que eren els principals punts febles identificats en aquest mòdul (5.3.2). Al mateix 
temps aquesta aplicació ens permetria tenir dibuixada la xarxa específica de cada població 
amb molt més detall (no només els elements principals) tipus carrer a carrer (Fig. 6.2), i així 
tenir un coneixement i control més concret de la xarxa.  

 

 

6.3. Vinculació del registre de lectures amb Telecontrol 

6.3.1. Què és un Telecontrol? 

Algunes explotacions, disposen d’elements telecontrolats en alguns elements de la xarxa.  

Aquests elements telecontrolats (Fig. 6.3) funcionen través d’un software que captura la 
lectura o dada en qüestió, la transmet a un format màquina (SCADA), i s’envia en un PC on 
es visualitzen aquestes dades. Així no s’ha d’anar “insitu” per poder llegir la lectura i tenir el 
control.  

 

Fig.  6.2. Esquema GIS amb més detall “carrer-carrer” 
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6.3.2. Proposta 

Al tenir explotacions que disposen d’aquest sistema de presa de lectures, es proposa la 
vinculació d’aquest sistema amb el programa, de tal manera que les lectures quedin 
registrades a Contec automàticament.  

Per dur a terme aquesta vinculació, es necessari el pas intermedi d’adaptació dels formats 
tipus SCADA del Telecontrol, a un format llegible per Contec.  

El funcionament bàsic per importar és el següent (Fig. 6.4): 

1. El telecontrol diàriament genera un arxiu de Tags (dades) 

2. L’ordinador amb el programa del Contec diàriament va a buscar aquest arxiu 

3. Es bolquen aquestes dades a Contec 

Amb la vinculació del telecontrol a Contec, quedarien solucionats alguns dels punts febles 
identificats en el mòdul de la presa de lectures, concretament el corresponent a l’entrada 
manual rutinària, descarregaria de feina a la persona que introdueix les lectures a Contec, 
podent així dedicar-la a realitzar altres tasques (5.5.2).  

 

Fig.  6.3. Esquema Sistema Telecontrolat 
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6.4. Control mitjançant alarmes de les lectures/consums 
erronis 

6.4.1. Proposta 

Dintre del control de lectures, l’avís mitjançant alarmes en casos on es tinguin dades fora del 
normal.  

Per poder dur a terme aquestes alarmes (Fig. 6.5), s’ha de poder marcar un marge amb uns 
valors màxims i mínims, i en cas que els valors sortissin fora, que apareixes un avís indicant 
el possible error.  

 

Aquests avisos, tindrien que ser activables o no, en cada PC, ja que al treballar des d’un 
mateix servidor, no interessaria que aquests avisos sortissin a tothom. Tindrien que sortir en 
els ordinadors corresponents a les explotacions.  

Fig.  6.4. Funcionament bolcat lectures desde sistema telecontrolat 

Fig.  6.5. Exemple alarma 
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Aquests avisos, també tindrien que actuar en cas que el programa registrés un consum 
negatiu (Fig. 6.6), ja que voldria dir que no s’ha realitzat correctament algun canvi de 
comptador. 

 

Amb aquesta proposta, es solucionaria el punt feble corresponent al Control dels consums 
(5.5.2). 

6.5. Descentralització de l’entrada de lectures 

6.5.1. Proposta 

Una descentralització de l’entrada de lectures (Fig. 6.7). Donat que hi ha dades tècniques, 
dades comercials, i en alguns casos alguna dada contable, cada departament tindria que 
introduir aquests valors, així solucionaríem el punt de la centralització en l’entrada de lectures 
(5.5.2).  

 

Tècnics Comercial Comptabilitat 

 

 

Fig.  6.6. Exemple alarma 

Fig.  6.7. Entrada descentralitzada 
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6.6. Presa de lectures amb PDA 

6.6.1. Proposta 

La presa de lectures amb PDA per part dels operaris, i així realitzar un bolcat directe de la 
PDA a Contec.  

Per tal de realitzar aquesta presa de lectures amb PDA, s’ha de generar una aplicació per 
poder visualitzar-ho en l’aparell, i un software per passar els arxius de l’ordenador a la PDA, i 
al revés.  

El principi de funcionament, és igual que el bolcat amb arxius Excel (Fig. 6.8).  

1. Generem arxiu (lot) des de Contec amb un període determinat 

2. Es bolca l’arxiu (lot) a la PDA 

3. S’introdueixen les lectures en la PDA 

4. Es traspassa l’arxiu (lot) a l’ordinador 

5. Es bolquen les dades a Contec 

 

 

Fig.  6.8. Esquema funcionament del bolcat amb PDA 
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Amb aquest sistema millorem els punts febles de repetició de tasques, l’entrada manual i 
rutinària de les lectures a Contec i al mateix temps, l’operari que té un coneixement més 
directe amb la xarxa, pot controlar si els consums són coherents (5.5.2).  

6.7. Homogeneïtzar informes 

6.7.1. Proposta 

Es vol que tothom treballi amb el mateix programa i amb la mateixa metodologia, per aquest 
motiu s’ha homogeneïtzar la visualització de dades. Per aquest motiu, es proposa crear uns 
informes tipus per a totes les explotacions.  

6.7.2. Informes DT 

Aquests són informes destinats a Direcció Tècnica. Amb aquests informes es volia reflectir 
totes les dades tècniques de les explotacions, i es va generar uns informes amb un excés 
d’informació, tal i com es comenta anteriorment (5.7.2). 

Per tal d’evitar aquest excés d’informació, la solució pels informes de DT (Direcció Territorial) 
és la visualització de:  

1. Visualització dels Volums aigua subministrats 

2. Visualització dels Volums aigua registrats 

3. Rendiment tècnic de la xarxa 

4. Energia elèctrica consumida 

5. Import en compra d’energia elèctrica.  

Visualitzant aquests cinc punts, ens podem feu una idea bàsica de l’explotació.  

6.7.3. Informes Explotació 

Les necessitats en les explotacions, moltes vegades no són les mateixes que les que tenen 
des de Direcció Tècnica. En les explotacions, es necessita un control més estricte.  

Per una banda es necessita controlar els consums diaris dels comptadors, per veure que no 
hi hagi algun problema. Aquests informes es generen directament amb format Contec i 
sense gaires problemes.    
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També es necessita tenir uns informes més resumits i amb algunes operacions, que 
permeten veure l’evolució de la xarxa. Amb l’anàlisi fet el projecte, s’arriba a que es vol un 
control mensual, i amb els següents punts comuns: 

 Aigua:  

- Es necessita el volum comprat d’aigua. 

- Es necessita el volum subministrat d’aigua a la xarxa 

Energia:  

- Les pòlisses elèctriques amb el consum. 

- L’energia Consumida 

- L’energia Consumida en elevacions 

Aigua Bombada: 

- El volum d’aigua que s’ha bombat 

Hores Bombes: 

- Es necessari visualitzar les hores que funcionen les bombes 

Ratis de Control de cada estació d’elevació: 

 - m3/h 

  - kW h/m3 

  - Cos φ 

  - % R (recàrrec elèctric) 

 Ratis explotació: 

- Rendiment Tècnic (“Vol. Registrat / Vol. Subministrat”) 

- Rendiment Facturat (“Vol. Facturat / Vol. Subministrat”)  

- m3 Subministrat / Abonats / mes 

- m3 Registrats / Abonats / mes 



CONTEC – Control Tècnic d’explotació  Pág. 63 

 

- m3 Facturats / Abonats / mes 

- Dotació Subministrat (l/hab./dia) 

- Dotació Registrat (l/hab./dia)  

Tots aquets valors interessen visualitzar-los mensualment, acumulats trimestralment i anual. 
Per aquest motiu, tenim la creació d’un informe tipus per a les explotacions, on hi hagin tots 
aquests punts (veure annex B). 

 

 

Al mateix temps, es molt pràctic poder disposar de gràfics, on es pugi realitzar un control 
visual i ràpid, per veure si tot està dintre dels paràmetres normals. En l’informe tipus per 
explotacions es pot veure (Fig. 6.10):  

- Gràfic 1 : Volums subministrats ; Volums registrats i Volums facturats 

- Gràfic 2: Rendiment tècnic 

-  Gràfic 3: KW h vs. Recàrrec 

- Gràfic 4: Dotacions (l/hab./dia) 

Fig.  6.9. Informe Tipus per explotacions 
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Amb aquests informes tipus quedarien definits els informes, homogeneïtzant així aquests 
informes per a totes les explotacions. Solucionant els punt febles del informes (5.7.2), on 
s’esmenta la problemàtica en la definició dels informes, les necessitats i la demanda 
d’informació anual.  

6.7.4. Altres Informes 

Anualment, es demanen uns informes, on es sol·liciten una sèrie de dades concretes. 
Aquests són normalment informació que s’ha de transmetre a l’Institut Nacional d’Estadística 
(INE), o altres dintre de l’empresa com els informes de Control de Sostenibilitat, Informes de 
Qualitat, Informes de les ETAP (Estació Tractament d’aigües Potables), entre altres.  

Per tal de no tenir que estar generant informes població a població, per recopilar aquestes 
dades, s’han de crear uns informes on s’agrupin les explotacions, tipus els de DT, per a cada 
un d’aquests informes. 

Ja se sap que s’han de recopilar anualment, només seria necessària la creació i vinculació 
d’aquests informes una primera vegada, ja que posteriorment sortirien automatitzats.   

Fig.  6.10. Gràfics en l’Informe tipus per explotacions 
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Amb la creació d’aquests informes tipus per a cada demanda, es solucionaria el punt feble 
corresponent a les demandes anuals, i les necessitats segons el nivell que s’esmenten en 
els punts febles dels informes (5.7.2).  

6.8. Vinculació Informes amb eina estadística 

6.8.1. Proposta 

Actualment els caps de distribució es generen ells manualment uns fulls excels, on es 
calculen els % de desviació entre els anys, amb els valors més importants de l’explotació.  

S’han de generar informes amb els diferents períodes que es vulgui definir, i que 
automàticament, generés un estudi comparatiu entre ells.  

 

També és interessant poder vincular aquestes dades amb alguna eina estadística que 
permetés fer estudis, entre períodes passats (Fig. 6.12). Aquesta eina, també es podria 
adaptar-se per poder realitzar estimacions i previsions futures, amb l’opció d’incloure en 
l’estudi variables, tant aleatòries com pluges, avaries,... o altres més controlables com les 
inversions.   

Amb aquestes previsions, es podrien realitzar previsions futures de volums subministrats, 
consums elèctrics i compres d’aigua, que servirien per poder fer les previsions oportunes, 

Fig.  6.11. Estudis Comparatius entre períodes 
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tant tècniques com econòmiques (actualment es generen previsions mensuals i també es 
generen unes taules magnituds anomenades POA anuals). 

 

Aquesta vinculació permetria tenir un control més acurat de les nostres explotacions, i 
facilitaria tasques de decisió, en prioritzar feines i inversions.  

6.9. Millor Visualització Gràfica 

6.9.1. Proposta 

El Contec, únicament ens ofereix una visualització numèrica. Moltes vegades, interessa 
visualitzar aquestes dades de forma més ràpida i visual, per tal d’identificar puntes de 
consums, variacions fora dels límits normals, etc.  

Es tracta en oferir una opció en punts de control importants i concrets en que es visualitzi 
gràficament el consum, i l’evolució que ha tingut en el període que s’ha generat l’informe.  

Amb aquesta visualització gràfica es millorarien punts febles, com l’excés d’informació, 
facilitaria les comparacions entre períodes, i milloraria el punt corresponent a la visualització 
numèrica oferint l’opció gràfica (5.7.2).  

 

Fig.  6.12. Exemple eina estadística 
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6.10.  Gestió dels manteniments per PDA 

6.10.1. Proposta 

Igual que en el cas de les lectures, s’ha de vincular la gestió dels manteniments amb PDA, 
(6.6).  

El funcionament tindria que ser el següent (Fig. 6.13): 

1. Generació dels Comunicats de Manteniment a Contec 

2. Bolcat dels Comunicats a la PDA 

3. Realització i complementació dels manteniments. 

4. Bolcat al Contec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquesta solució, evitaríem els puts febles dels manteniments on es feia esment a la 
repetició de tasques i el volum d’arxius en format paper (5.9.2).  

Exportació Comunicats en 
la PDA

Cumplimentació manteniments
Importació Comunicats

Exportació Comunicats en 
la PDA

Cumplimentació manteniments
Importació Comunicats

Fig.  6.13. Esquema bolcat manteniments amb PDA 
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6.11.  Agrupació elements en els manteniments 

6.11.1. Proposta 

Actualment aquesta gestió dels manteniments es realitza amb tracte individual a cada 
element físic creat a Contec.  

Moltes vegades, quant es realitzen els manteniments s’intenta realitzar-los junts amb els 
elements que estan ubicats en una mateixa instal·lació. (p.ex.- En una mateixa estació de 
bombament s’intenten realitzar els manteniments de les bombes al mateix temps.) 

Per tal de facilitar la feina als operaris i disminuir el número de comunicats de manteniment 
que s’han de complimentar, s’han de poder realitzar agrupacions en el moment de crear els 
comunicats de manteniments, segons instal·lacions o tipus d’elements, tot i que després 
dintre del comunicat es pugi tractar cada element físic independentment dels altres (Fig. 
6.14).  

Aquesta proposa beneficiaria en els casos on es tingui un gran nombre d’elements, com 
poden ser per exemple els hidrants.  

Element 1

Element 2

Element 3

Element 4

Element 5

Element 6

Element 7

Element 8

Element 9

 

Amb aquesta agrupació es donaria solució als punts febles identificats en el mòdul dels 
manteniments (5.9.2). 

Fig.  6.14. Agrupació manteniments dintre d’un mateix comunicat 
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7. IMPACTE AMBIENTAL 

L’impacte ambiental que es pot observar amb la posta en funcionament de les solucions 
proposades, són un major ús de l’energia elèctrica, donat la posta en marxa de nous equips 
que van connectats a la xarxa elèctrica, com equips telecontrolats, PDA, etc. 

Al mateix temps, aquests nous equip tenen una repercussió directa amb un menor ús de 
paper, ja que disminueixen considerablement aquest format, i també disminueixen 
considerablement desplaçaments per la presa de lectures.  

Un aspecte a tenir en compte, és que aquests nous elements a utilitzar, ens generen uns 
altres residus que fins ara no hi eren, o estaven amb menor proporció, com són les bateries, 
piles, i els propis aparells un cop deixen de funcionar.  

Per aquest motiu, aquests residus s’han de llençar en els llocs específics per ells, o 
l’empresa ha de tenir un sistema de recollida selectiva d’aquests residus, perquè siguin 
tractats correctament.  
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8. COST REALITZACIÓ ESTUDI 

Per tal de realitzar el present estudi i anàlisi, s’ha tingut els següents costos:  

• Hores Enginyer Junior:  

Ja que l’estudi, es realitzava de forma paral·lela amb les tasques d’implantació del 
programa, es calcula que les hores destinades exclusivament a l’estudi, eren una quarta 
part de les hores totals mensuals. Per tant:  

25 hores/mensuals * 30 €/hora * 30 mesos = 22500 € 

• Viatges 

El cost dels viatges s’imputen mitjançant kilòmetres. Per aquest motiu, s’estableix un 
valor mitg mensual del Kilòmetres.  

750 Km * 0,19 €/Km * 30 mesos = 4275 € 

• Despeses associades 

(22500 + 4275) * 0.1 = 2677,5 € 

 

TOTAL = 22500 + 4275 + 2677.5 = 29452,5 € 
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9. Conclusions 

Després d’estar realitzant les tasques pròpies d’implantació del Sistema i l’anàlisi dels Punts 
Febles, s’han realitzant millores per tal de millorar l’ús de l’aplicació.  

De totes les Propostes de Solucions per la millora dels Punts Febles n’hi ha que ja s’han 
implantat, i han ajudat millorar l’aplicació. Aquestes són les preses de lectures i la gestió dels 
manteniments a través de PDA, i la possibilitat de vincular l’entrada de lectures amb el 
Telecontrol.  

En l’últim any, moltes explotacions han començat a funcionar amb les PDA per la presa de 
lectures, i en els últims mesos s’ha adaptat un aplicatiu per poder gestionar i complimentar 
els manteniments. També, en l’últim any, s’han posat en funcionament la vinculació de 2 
Telecontrols per bolcat directe de les dades a Contec.  

Aquestes Solucions que ja estan operatives, han requerit d’un treball previ d’adaptació del 
programa i proves, perquè tot funcioni correctament.  

Actualment s’està realitzant un treball d’homogeneïtzació en l’elaboració d’informes de 
Gerència; i en algunes zones com el Vallès Occidental, Baix Llobregat i Balears, s’està 
elaborant l’informe tipus per les explotacions. Totes aquestes homogeneïtzacions 
requereixen d’una adaptació dels informes per a cada explotació, ja que les instal·lacions són 
diferents.  

Finalment, la resta de propostes s’està estudiant la possibilitat d’aplicar-les. 

Les conclusions d’aquest anàlisi de punts febles i la proposta de solucions, és d’una 
valoració positiva, veient que els resultats obtinguts fins el moment donen unes millores en 
l’aplicació, i uns efectes positius per els usuaris implicats.  

També s’espera l’estudi de les altres propostes, pensant que també aportarien més valor 
afegit al programa, i a continuar la identificació dels punts febles, ja que la posta en marxa de 
nous enllaços i més opcions en el programa, poden generar-ne de nous.  

La continuació d’aquest projecte entraria en la dinàmica de millora continuada per tal de fer 
més fàcil el treball del dia a dia dintre de l’empresa.  
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