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RESUM 

PARAULES CLAU: Xarxa d’abastament d’aigua potable, Sant Martí Sarroca, model 

hidràulic/matemàtic  

L’escassetat d’aigua potable és una amenaça i un greu problema per a tot el món. A part de 

prendre consciència de la situació actual i intentar reduir el consum d’aigua individual, des del 

món de l’enginyeria es pot treballar intentant assegurar que les infraestructures estiguin 

correctament dissenyades i tinguin unes pèrdues mínimes. En el cas d’aquest estudi, s’agafa la 

xarxa d’abastament d’aigua potable de la població de Sant Martí Sarroca per poder-la analitzar 

i proposar actuacions de millora que ajudarien a un subministrament d’aigua sostenible. La 

metodologia seguida s’ha basat en l’estudi a camp de la xarxa esmentada, tenint contacte amb 

els encarregats del servei i l’anàlisi del model matemàtic que ens permet avaluar-ne el seu 

funcionament. Els resultats mostren diferents mancances operatives, tenint punts amb 

pressions massa elevades, canonades de materials obsolets i traçats poc adequats. Així, s’han 

realitzat un conjunt de propostes que tenen per objectiu servir com a guia de millora de la xarxa 

al complet, amb els canvis de canonades i traçats que s’han considerats adequats, reparació de 

dipòsits i canvis en la forma d’abastament.  

  



RESUMEN 

PALABRAS CLAVE: Red de abastecimiento de agua potable, Sant Martí Sarroca, modelo 

hidráulico/matemático 

La escasez de agua es una amenaza y un grave problema para todo el mundo. Además de 

promocionar campañas de toma de consciencia de la situación actual e intentar reducir el 

consumo individual, des del sector de la ingeniería es importante trabajar en asegurar que las 

infraestructuras de abastecimiento estén correctamente diseñadas para sufrir pérdidas mínimas 

de agua. El objetivo de este estudio es el análisis de la red de abastecimiento de agua potable 

de la población de Sant Martí Sarroca (Cataluña) para proponer cambios y mejoras en una 

dirección de suministro de agua sostenible. La metodología usada se basa en el estudio en 

campo de la red, siempre en contacto con los encargados del servicio, y el análisis del modelo 

matemático que nos permite evaluar su funcionamiento. Los resultados presentan diferentes 

problemas operativos, con presiones demasiado elevadas, tuberías de materiales obsoletos y 

trazados poco adecuados. Finalmente, se ha realizado una propuesta de mejora que tiene por 

objetivo servir de guía para el desarrollo futuro de la red de abastecimiento, cambiando tuberías 

y trazados, reparando depósitos y proponiendo cambios en la estructura de suministro. 

  



ABSTRACT 

KEY WORDS: Drinking water network, Sant Martí Sarroca, Hydraulic model 

Water scarcity presents a threat and a serious problem for all the world. In addition to the 

promotions of campaigns that work on raising awareness among the people, from our sector we 

can work on improving the infrastructures required to supply drinking water, in order to 

minimize the losses. The aim of this project is to analyse a real drinking water network, located 

in Sant Martí Sarroca (Catalonia), and propose improvements from a sustainable point of view. 

Regarding the followed methodology, it is based on the field study of the network plus the 

analysis of the hydraulic model, that allows us to evaluate its operational phase. The results 

showed some issues with high pressures, inadequate pipes due to its material or sizing and other 

problems related to how the network is operating. Finally, an improvement proposal has been 

done with the objective of serving as a guideline to the future development of the network. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Durant els darrers anys ha augmentat la consciència de les autoritats competents, dels 

concessionaris de les explotacions i de la població en general sobre el fet que els recursos 

naturals no són inesgotables, naixent un interès general per la cura dels esmentats recursos. 

De fet ens veiem abocats a presenciar la degradació d’un medi ambient maltractat que ens posa 

en evidència la fragilitat dels ecosistemes que el conformen i ens obliguen assumir els costos 

econòmics i socials que impliquen les actuacions que tendeixen a estabilitzar els cicles naturals 

alterats. Dins d’aquestes actuacions, tenen una importància suprema les que tenen a veure amb 

l’ús de l’aigua potable, que prové d’aqüífers naturals cada cop més esgotats, la recuperació i el 

manteniment dels quals depèn en gran mesura de l’ús apropiat que en fem, optimitzant el servei 

i minimitzant les pèrdues. 

L’elaboració de diferents plans sectorials d’abastament d’aigua va posar de manifest les 

deficiències infraestructurals i de gestió en alguns sistemes públics d’abastament d’aigua a 

Catalunya. 

Donades aquestes circumstàncies, em proposo l’estudi d’un sistema d’abastament d’aigua 

potable concret, el del municipi de Sant Martí Sarroca, per veure i analitzar de primera mà les 

possibles deficiències de la xarxa i enfocar les possibilitats de millora que permetin oferir a les 

generacions futures els mateixos recursos dels que podem gaudir avui. 
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2 OBJECTE DE L’ESTUDI 

Es presenta un estudi sobre les necessitats, les disponibilitats i l’avaluació del balanç actual en 

cabals i en instal·lacions. S’estableixen unes hipòtesis de creixement futur de les demandes 

domèstiques i industrials amb una projecció de la població futura basada en el Pla General 

d’Ordenació del Municipi, així com l’avaluació de les necessitats d’ampliació en recursos d’aigua 

i en les instal·lacions a cada zona de consum en un període de 10 anys. 

2.1 OBJECTIUS 

L’objecte d’aquest estudi és avaluar l’estat actual de les  instal·lacions i fer una previsió de l’estat 

futur d’aquest determinant les actuacions específiques a realitzar per assegurar un correcte i 

suficient funcionament de la xarxa. Així mateix, s’efectua un anàlisi de l’evolució econòmica del 

servei de cara al seu autofinançament.  

En la proposta d’aquestes actuacions futures, es centraran els esforços en dos objectius 

fonamentals: 

• Assegurar l’abastament d’aigua potable a la població, sempre en quantitat suficient i 

amb la pressió adequada en cada punt de la xarxa, controlant igualment les fuites que poden 

produir-se a la mateixa. D’aquesta manera s’optimitzarà el rendiment general millorant la gestió 

de cadascuna de les captacions. 

• Portar a terme el subministrament d’aigua potable dins els paràmetres de qualitat. 

2.2 METODOLOGIA 

Per tal de poder realitzar un estudi detallat del conjunt de la xarxa d’abastament d’aigua potable 

de Sant Martí Sarroca s’inicia amb una recopilació de la informació necessària sobre la 

xarxa actual. Aquesta es du a terme de forma bàsica mitjançant l’anàlisi de documents 

actuals explicatius del funcionament de la xarxa, però la informació més detallada 

s’extreu de diferents visites de camp amb els operaris del servei de la companyia CASSA. 

Cal destacar la importància d’aquestes visites ja que es creu que la millor forma 

d’obtenir informació fiable sobre el seu funcionament es basa en la observació i 

l’experiència d’aquells que hi treballen cada dia.  

Un cop recopilada la informació es disposa de les característiques de la xarxa actual i apareix 

una primera idea de quins podrien ser els problemes d’aquesta. Per tal d’analitzar-la i confirmar 
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els problemes plantejats es realitza un estudi del funcionament mitjançant models matemàtics 

amb el software EPANET. Gràcies a la modelització de la xarxa, es du a terme una diagnosi del 

conjunt. 

Tal i com s’ha descrit a l’apartat anterior, un dels objectius de l’estudi és assegurar l’abastament 

d’aigua a la població, i per aquest motiu, a l’hora d’avaluar possibles millores és necessari 

realitzar un estudi demogràfic per determinar les necessitats futures i així garantir el 

subministrament a tot el municipi tenint en compte el seu possible creixement. 

En aquest punt queden definides tant la situació actual com el marc on ha de quedar inscrita la 

solució futura. S’inicia l’avaluació d’alternatives per a donar resposta als diferents problemes i a 

la descripció de les actuacions a dur a terme, que aniran acompanyats d’un pressupost 

aproximat de cada una d’elles.  
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3 DADES DEL MUNICIPI 

A continuació es mostren les dades generals del municipi de Sant Martí Sarroca: 

FITXA DE DADES DEL MUNICIPI 

POBLACIÓ 2018 3.231 

GENTILICI Martinencs 

ALTITUD 291 m.s.n.m 

SUPERFÍCIE 35,31 km2 

CAPITAL Sant Martí Sarroca 

COMARCA Alt Penedès 

PROVÍNCIA Barcelona 

ENTITATS DE POBLACIÓ 

• La Bleda 

• Brugueres i Can Sogués 

• Les Cabrunes 

• Cal Miret 

• Cal Siusplau 

• Can Cruset i les Cantarelles 

• La Fassina 

• El Garrofer i Can Rigol 

• Els Hostalets i Can Lleó 

• La Roca 

• El Romaní 

• La Rovira Roja 

• Sant Martí Sarroca 

• La Serra de Baix 

• La Serra de Dalt 

• La Torre 
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3.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Sant Martí Sarroca és un municipi situat a l’extrem occidental de la comarca de l’Alt Penedès, al 

nord-oest de la capital comarcal. Es troba dins dels contraforts de la Serralada de Montmell (a 

l’oest), a la depressió de la Vall de Foix, en plena depressió prelitoral. Té una superfície de 35,3 

km2 i el nucli està situat a 291 metres sobre el nivell del mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Situació del municipi de Sant Martí Sarroca 
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El municipi presenta a l’oest i al sud oest una tipologia accidentada i boscosa mentre que la resta 

del terme és plana i ondulada. El riu Foix i la riera de Pontons són els corrents d’aigua més 

importants que travessen el terme i les seves lleres demostren encara avui la importància de la 

seva aigua, de cabal irregular i a vegades inexistent en superfície, per a la vida i l’economia de la 

gent del terme. 

El nucli de Sant Martí Sarroca està dividit en dos sectors: el nucli vell, conegut com La Roca, que 

es troba enlairat a l’esquerra de la riera de Pontons, i és presidit pel castell de Sant Martí i 

l’església de Santa Maria: sota d’ell hi ha un altre sector, anomenat Cases Noves, on hi ha l’ 

Ajuntament, i és el nucli principal del municipi.  

Altres nuclis són: Can Cruset, La Bleda i els Hostalets. 

El terme, de poblament força dispers, comprèn, a més dels nuclis esmentats. Els veïnats i 

caseries de la Baronia de Riu de Foix, la Rovira Roja, Romaní, la Torre d’en Vernet, Rovellats, les 

Cantarelles, Brugueres, la Serra de Dalt i la Serra de Baix, la Fascina, Can Lleó, la Rovira Roja, Can 

Miret, Romaní, Cal Siusplau, Can Sogués, entre d’altres masies i cases pairals. Com es veurà en 

els següents apartats, municipis amb la població dispersa significarà una xarxa d’aigua potable 

força ramificada. 

Per altra banda, el municipi pertany L'Alt Foix, una agrupació de municipis que va néixer l'any 

2001 per la necessitat d'agrupar sis municipis de l'Alt Foix: Font-rubí, La Llacuna, Pontons, Sant 

Martí Sarroca, Torrelles de Foix i Vilobí del Penedès; de l'Alt Penedès i l'Anoia. Aquesta unió 

responia i respon a la necessitat de compartir recursos i personal entre sis consistoris petits i 

amb recursos limitats, que no renuncien a donar tots els serveis possibles als seus ciutadans i 

ciutadanes. 
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Figura 2. Mapa i llegenda d'usos del sòl de Sant Martí Sarroca 
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3.2 COMUNICACIONS 

La carretera BP-2121 comunica el nucli urbà de Sant Martí Sarroca amb Vilafranca del Penedès, 

i d’aquesta ciutat amb l’autopista AP-2 i AP-7 i amb la carretera N-340. Al barri de la Rovira Roja 

s’hi arriba per la carretera BV-2151. El nucli de la Bleda comunica amb Vilafranca del Penedès 

per la carretera B-212. 

Sant Martí Sarroca compta amb una bona xarxa de comunicacions al voltant del municipi, amb 

un accés ràpid a les autopistes AP-2, AP-7 i a la N-340. Es situa a 65 km de Barcelona, 63 Km de 

Tarragona, a 147 Km de Girona i a 126 Km de Lleida. 

En el Pla d’Ordenació es contemplen les vies del municipi, classificant-les en carreteres, camins 

principals i secundaris i carrers. 

 

Figura 3. Xarxa de comunicacions de Sant Martí Sarroca 

 

L’ intervenció més important sobre la xarxa viària és la previsió que fa el Pla de tres rotondes 

sobre la carretera BV-2121, una a cada entrada del nucli de les Cases Noves i altre d’accés a la 

zona industrial. 

Al municipi destaca l’abundància de camins històrics, i l’interès en la conservació d’aquests ja 

que formen una xarxa que estructura el territori i manté els elements associats a aquests com 



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  14 
 

elements arquitectònics, històrics, culturals o naturals. La Majoria de camins de Sant Martí 

Sarroca forma part de la xarxa que comunica els nuclis antics i de vinya reflectint l’estructura del 

poblament agrícola i a més a més aquesta xarxa actua com a base de suport a les tasques 

agrícoles. 

A la xarxa de camins cal destacar uns quants camins que es troben asfaltats com el que porta de 

les Cases Noves als Hostalets i la Bleda així com el camí de les Conilleres, el del barri de la Torre 

d’en Vernet , el camí de Ferriol o el camí dels Hostalets a Vilobí del Penedès. També hi ha el camí 

de Cal Miret que es troba pavimentat amb aglomerat. La resta de camins inventariats són de 

terra i es troben en bon estat. 

3.3 CLIMATOLOGIA I VEGETACIÓ 

El municipi de Sant Martí Sarroca presenta un clima mediterrani, o temperat càlid de les costes 

occidentals, característic de la zona litoral del mar Mediterrani. Compta amb estius calorosos, 

amb mesos que poden superar els 21ºC i hiverns suaus,  moderadament freds, amb 

temperatures per sobre dels 6ºC habitualment. Té una gran variabilitat de precipitacions, que 

es concentren sobretot entre l’octubre i l’abril, en tant que a l’estiu destaca la sequera.  

Sant Martí Sarroca es localitza a una zona de latituds mitjanes, compta amb uns valors 

termomètrics temperats i ens situa dins la banda d’influències d’anticiclons subtropicals a l’estiu 

i baixes pressions temperades al hivern. De fet, al terme municipal les temperatures oscil·len 

entre els 15ºC als 18ºC de mitjana. 

Les pluges, de caràcter habitualment curt i intents, es concentren en les èpoques fredes i són 

força irregulars, això implica que sovint, la disponibilitat d’aigua per a la vegetació es molt 

limitada i la mitjana a l’any és de 550 mm. Hem de tenir en compte que durant els mesos càlids, 

5 o 6 al llarg de l’any, el total de pluges anuals cauen un 10%. Les temperatures hivernals no són 

prou baixes com per impedir el desenvolupament de la vegetació, que té el seu període de 

màxim creixement durant la primavera i la tardor, sota temperatures més moderades i amb 

nivells de pluges superiors. És per tot això que a l’estiu el paisatge de la zona és sec i amb pocs 

matisos, amb tons grocs i marrons. Per altra banda, la humitat i les reserves d’aigua en certes 

zones concretes ajuden a la presència de plantes hidròfiles malgrat tot no massa habituals. 

Cal destacar que Sant Martí Sarroca ha tingut des de sempre aigua en abundància, i ho ha sabut 

aprofitar per la construcció d’una xarxa de regadiu que es gestiona per mitjà del sindicat de 

regants. 
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A les voreres del riu i les rieres, la flora que hi predomina és l’alba blanca, el pollancre, el plàtan 

i plantes com la boga, el jonc, la vimetera, al canya i els créixens.  

 

Figura 4. Riera de Pontons 

 

Les característiques de les zones naturals, i en concret les dels corrents d’aigua presents al 

municipi ens donen una idea de com es produeix la captació d’aigua per a posteriorment 

distribuir-la. Al disposar de corrents superficials amb cabals irregulars i que pateixen de sequera 

no es pot assegurar la captació d’aigua d’aquestes fonts i per això s’han d’utilitzar mètodes de 

captació que extreguin aigua dels aqüífers subterranis.  
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3.4 SECTORS ECONÒMICS I PLANEJAMENT 

L'agricultura és el sector econòmic bàsic del municipi. Dona treball a una part molt significativa 

de la població activa i sustenta a diverses empreses del sector elaborador vitivinícola, de gran 

prestigi amb una extensa gamma de productes, vins i caves. El comerç artesà del sector de 

l'alimentació té també una notable implantació.  

A banda de ser una activitat econòmica tradicional, els espais agrícoles formen, juntament amb 

els espais arbustius i arboris, un mosaic territorial interessant des del punt de vista de la 

biodiversitat d’hàbitats i espècies i, per tant, de la permeabilitat territorial. Per tant, a part de la 

seva funcionalitat econòmica és necessari estudiar les seves característiques ecològiques i la 

seva posició estratègica per tal de classificar-los des del punt de vista de la seva funcionalitat 

biològica. 

L’anàlisi ecològica d’aquests espais ha donat lloc a 4 tipus d’espais agrícoles: 

• Espais agrícoles d’interès contingut en espais protegits per a la preservació 

de la biodiversitat. 

• Espais agrícoles d’interès per estar situats sobre aqüífer protegit. 

• Espaïs agrícoles d’interès com a capçalera del Foix i els seus afluents 

• Espais agrícoles d’interès general 
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4 DESCRIPCIÓ ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 

En el següent capítol es descriuen les instal·lacions hidràuliques que en la actualitat composen 

el sistema d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Martí Sarroca, pel que fa a les 

captacions, conduccions, dipòsits, estacions de bombeig, etc. 

4.1 FUNCIONAMENT GENERAL 

El municipi de Sant Martí Sarroca realitza el seu abastament amb dues xarxes ben diferenciades. 

En primer lloc, hi ha la xarxa principal del municipi, que capta aigua de fonts pròpies i 

l’emmagatzema en un total de 4 dipòsits des dels quals es realitza el subministrament. En segon 

lloc, hi ha una petita xarxa separada que abasta els nuclis de la Bleda, Torre d’en Vernet i Can 

Rigol, gràcies a una compra d’aigua a EMAVSA (Aigües de Vilafranca). 

La xarxa principal capta aigua dels Pous de Rodamilans, i s’emmagatzema al dipòsit de 

Rodamilans gràcies a una bomba d’extracció. Aquestes són les úniques instal·lacions de captació 

d’aigua del municipi, per tant, subministren aigua a tota aquesta xarxa. Des del dipòsit de 

Rodamilans, una estació de bombeig s’encarrega d’impulsar l’aigua fins al dipòsit nou i al dipòsit 

de la Pedrera. 

El dipòsit nou, de 500 m3 de capacitat, és el principal de la xarxa ja que des d’ell s’abasteix a la 

gran majoria de nuclis. La canonada que surt del dipòsit baixa cap al centre del municipi, on crea 

una bifurcació generant tres ramals que abastaran el nucli de Sant Martí Sarroca, la Rovira Roja 

i Can Lleó i els Hostalets respectivament. En aquesta bifurcació hi trobem comptadors i una 

reguladora per la zona dels Hostalets. Per altra banda,  el ramal que es dirigeix cap al nucli de 

Sant Martí Sarroca també necessita una reguladora per fer front a les sobrepressions que arriben 

del dipòsit.  

El dipòsit de la Pedrera abasta els nuclis de Cantarelles i Can Cruset a la vegada que envia aigua 

al dipòsit de Can Grau.  

Per últim, el dipòsit de Can Grau s’encarrega d’impulsar aigua cap a Can Grau amb un grup de 

pressió. 

El dipòsit de la Pedrera té la possibilitat de fer arribar aigua directament cap a Can Grau o bé cap 

als nuclis principals abastats pel dipòsit nou. Aquestes canonades tenen cadascuna una vàlvula 

tancada que només s’obren en cas d’emergència o de manteniments necessaris. 
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4.2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

4.2.1 CAPTACIONS  

Actualment el municipi de Sant Martí Sarroca disposa de recursos propis per abastar la població. 

Aquests recursos provenen bàsicament dels pous de Rodamilans. 

Les captacions subterrànies són les que s’obté l’aigua mitjançant un sondeig en el que s’ha 

realitzat una intubació en profunditat. 

La xarxa d’abastament del municipi de Sant Martí Sarroca disposa de dues captacions d’aquestes 

característiques, que es troben a l’interior de la mateixa instal·lació. 

Captacions Dipòsit abastat 

Pou Rodamilans Dipòsit de Rodamilans 

4.2.1.1 Pous Rodamilans 

La captació d’aigua dels pous Rodamilans es troba situada a la part Est del nucli Urbà, a una cota 

de 288 m.s.n.m. En les mateixes instal·lacions d’aquests podem trobar també el dipòsit 

Rodamilans, i l’estació de bombeig. Així com també una estació transformadora. 

Actualment hi ha dos pous, el Pou I i el Pou II, connectats al dipòsit del recinte. Malgrat que 

actualment només està en servei el Pou II, s’estan realitzant operacions de manteniment al Pou 

I per equipar-lo amb l’objectiu de que els dos estiguin funcionant. 

 

Figura 5. Pou I de Rodamilans 
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Figura 6. Pou II de Rodamilans 

El conjunt d’instal·lacions estan envoltades al llarg de tot el perímetre amb una reixa metàl·lica 

i portes tancades amb clau, per tant l’accés és restringit al personal autoritzat. Tant les casetes 

del dipòsit com els pous es troben correctament senyalitzats amb cartells que indiquen el seu 

nom així com l’entitat gestora del servei i l’ajuntament. 

Des dels pous, l’aigua s’impulsa mitjançant bombes submergides, que disposen dels 

corresponents elements de control a una de les dues casetes de les instal·lacions. 

 

Figura 7. Control dels pous de Rodamilans 

Les canonades de connexió amb el dipòsit són de fosa de Ø150 mm i tenen quasi tot el 

recorregut soterrat, excepte la part final, que al entrar al dipòsit estan vistes. 
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Figura 8. Vista de les canonades d'entrada al dipòsit 

Per poder subministrar electricitat a les instal·lacions, es disposa d’una escomesa elèctrica 

situada en una estació transformadora dins les mateixes instal·lacions amb les següents 

característiques. 

• Companyia subministradora: FECSA ENDESA 

• Número de Pòlissa: 12.386.773 

• Potència Contractada: 162 Kw. 

• Tarifa: 4.0 

 

Figura 9. Transformador de l'estació de bombeig i de la captació 

 

Canonades d’entrada al dipòsit 

provinents dels pous 
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4.2.2 DIPÒSITS 

Actualment la xarxa d’abastament de Sant Martí Sarroca disposa de quatre dipòsits en 

funcionament: 

Dipòsit Capacitat (m3) Zona abastada 

Dipòsit de Rodamilans 156 
Dipòsit Nou, Dipòsit la 

Pedrera i Nucli 

Dipòsit Nou 400 
Nucli, la Rovira Roja, els 
Hostalets, la Torre d’en 

Vernet, etc. 

Dipòsit la Pedrera 360 
Dipòsit de Can Grau, les 
Canterelles, Can Cruset 

Dipòsit de Can Grau 10 Masies de Can Grau 

 

A part dels dipòsits en funcionament, podem trobar dos dipòsits fora de servei però que les 

seves instal·lacions no han estat desmantellades, per tant podrien ser d’utilitat en un futur 

depenent del rumb que prengui l’abastament d’aigua potable del municipi. Aquests dos són els 

següents:  

Dipòsit (fora de servei) Capacitat (m3) Situació 

Dipòsit dels Polígons 300 Est del nucli urbà 

Dipòsit del Castell 150 Sud del nucli urbà 
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4.2.2.1 Dipòsit de Rodamilans 

El dipòsit Rodamilans està situat en les mateixes instal·lacions que els Pous de captació, al sud-

est del nucli urbà de Sant Martí Sarroca, prop dels Polígons de la Serra de Baix, seguint la 

carretera de la Bleda. Té unes coordenades UTM (ETRS89 FUS 31) X=385390,70 Y=4581857,61 i 

es troba a una cota de 288 m.s.n.m. 

 

Figura 10. Ubicació del dipòsit de Rodamilans 

Les instal·lacions es componen per dues casetes d’obra, els Pous I i II de captació d’aigua i el 

dipòsit. Aquest, es troba adossat a la part posterior d’una de les casetes, és soterrat i realitzat 

amb estructura de formigó, té una profunditat de 3 metres i una capacitat de 156 m3, encara 

que la capacitat útil està al voltant dels 130 m3. 

L’ aigua s’extreu dels pous i es porta amb dues canonades cap al dipòsit, on s’emmagatzema per 

posteriorment ser impulsada cap als dipòsits Nou i de la Pedrera. També es disposa d’una 

canonada de retorn des del dipòsit Nou, que s’utilitzaria només en casos d’emergència si no 

funcionessin els dos pous de Rodamilans, ja que el dipòsit Nou pot rebre aigua de l’ATLL i així 

enviar-la al dipòsit de Rodamilans per a que pugui abastar el dipòsit de la Pedrera. 

 

Dipòsit de Rodamilans 
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Figura 11. Instal·lacions del dipòsit de Rodamilans 

Les instal·lacions disposen d’una tanca metàl·lica tancada amb clau que envolta tot el perímetre. 

A les casetes trobem la senyalització corresponent a la identificació de la instal·lació de la xarxa 

d’aigua potable, així com de l’entitat gestora del servei. També hi ha cartells indicadors dels 

Equips de Protecció Individuals necessaris. 

L’accés al dipòsit es realitza per la part superior, a poc més de 30 centímetres del terra. Hi ha 

una trapa tancada amb clau i una escala per si fos necessari baixar a l’interior del dipòsit. 

 

Figura 12. Vista del dipòsit de Rodamilans amb la caseta adossada 
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Dins de la caseta adossada al dipòsit és on es realitza la cloració de l’aigua amb hipoclorit sòdic 

del 15% (tota la instal·lació es troba correctament homologada) i on es troben les tres bombes 

encarregades d’impulsar l’aigua cap als dipòsits que es troben a una cota superior. 

 

 

A més, es disposa una petita estació de telecontrol per poder comprovar el funcionament dels 

tres dipòsits principals (Rodamilans, Nou i Pedrera), controlant-ne el seu nivell. 

Les canonades d’entrada són: 

• Canonada de fosa de 150 mm de diàmetre provinent del Pou I de Rodamilans 

• Canonada de fosa de 150 mm de diàmetre provinent del Pou II de Rodamilans 

Canonades de sortida: 

• Les canonades de sortida són les pròpies del sistema d’impulsió que més endavant es 

detallaran. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Interior de la caseta adossada al dipòsit 
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4.2.2.2 Dipòsit nou 

El dipòsit Nou està situat a la zona alta del municipi, al costat dels Camps del Mas Vell, 

concretament a les coordenades UTM (ETRS89 FUS 31) X=384595,84 Y=4581402,27 amb una 

cota de 350 m.s.n.m.  

 

Figura 14. Ubicació del dipòsit Nou 

Les instal·lacions es troben a l’aire lliure i sense cap tipus de tanca metàl·lica perimetral, per tant 

queden desprotegides. Estan compostes d’una arqueta on hi ha les canonades d’entrada i 

sortida, un armariet tancat amb clau on hi ha el telecontrol i una caseta propietat d’ATLL. El 

dipòsit està fet de formigó i té una estructura de base circular basada en els contraforts per el 

seu sosteniment. Té 3 metres d’alçada i una capacitat màxima de 500 m3, encara que només 

s’utilitzen 400 m3 d’aquesta capacitat degut a les condicions del dipòsit. 

Aquest dipòsit es troba entre el dipòsit de Rodamilans i el dipòsit de la Pedrera, tant en cota 

com en situació. Rep aigua des del dipòsit de Rodamilans amb una canonada de Polietilè de 

125mm diàmetre i també pot ser abastat amb la xarxa d’ATLL. La canonada de sortida abasta la 

major part del municipi, que podríem dividir en tres zones: el Nucli de Sant Martí Sarroca, el 

sector de Rovira Roja i el sector de la Torre i els Hostalets.  

Dipòsit Nou 
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Figura 15. Vista exterior del dipòsit Nou 

El dipòsit no disposa d’estació de cloració, encara que, l’aigua entra correctament clorada degut 

al sistema de cloració del dipòsit Rodamilans. El telecontrol es realitza mitjançant bateries 

intercanviables ja que no es disposa d’escomesa elèctrica, i controla el nivell màxim i mínim del 

dipòsit. 

L’estat de conservació del dipòsit és millorable. No disposa de làmina de impermeabilització i es 

pot comprovar que té pèrdues per les parets laterals. Per altra banda si que disposa de ventilació 

i senyalització de l’entitat gestora i dels Equips de Protecció Individuals necessaris. 

 

Figura 16. Estat actual del dipòsit Nou 
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Tal com s’ha comentat, en cas de no rebre aigua de les fonts pròpies del municipi (Pous de 

Rodamilans-Dipòsit de Rodamilans), el dipòsit pot realitzar el seu ompliment amb la xarxa d’ATLL 

i en cas d’emergència podria enviar-la al Dipòsit de Rodamilans per a que aquest darrer seguís 

abastant al dipòsit de la Pedrera. 

 

Figura 17. Caseta de control. Propieta d'ATL 

 

 

Les canonades d’entrada són: 

• Canonada provinent del dipòsit de Rodamilans de 125mm de diàmetre, majoritàriament 

de Polietilè, amb els últims trams de fibrociment i ferro. 

Canonades de sortida: 

• La sortida del dipòsit es realitza mitjançant una canonada de Polietilè de diàmetre 200 

mm, amb vàlvula comporta de Ø125 mm.  

 

A més el dipòsit disposa d’un sobreeixidor que descarrega directament sobre el terreny, ja que 

no està connectat a la xarxa de clavegueram. 
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4.2.2.3 Dipòsit la Pedrera 

El dipòsit de la Pedrera és el que es troba a la zona més alta del municipi, està situat entre les 

Vinyes del Lleó i els Camps del Mas Vell, concretament a les coordenades UTM (ETRS89 FUS 31) 

X=384079,04 Y=4581362,51 amb una cota de 407 m.s.n.m.   

 

Figura 18. Ubicació del dipòsit la Pedrera 

Les instal·lacions estan formades per un dipòsit construït amb blocs de maó i formigó projectat, 

de 3 metres d’alçada i una capacitat de 360 m3, i per una caseta  tancada amb clau adossada al 

dipòsit on es troben les canonades d’entrada i sortida i el telecontrol. 

Aquest dipòsit rep aigua del dipòsit de Rodamilans gràcies a l’estació de bombeig que es troba  

a les mateixes instal·lacions. Cal remarcar que l’aigua provinent de Rodamilans abasta primer al 

dipòsit Nou i només es produeix l’abastament de la Pedrera quan el Nou està ple.  

Des del dipòsit de la Pedrera es subministra aigua al dipòsit de Can Grau, a les Cantarelles i  a 

Can Cruset. 

 

Dipòsit la Pedrera 
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Figura 19. Vista exterior del dipòsit la Pedrera 

A l’interior de la caseta hi trobem la canonada d’entrada provinent de Rodamilans i la de sortida 

que abasta les zones comentades. També es disposa d’una petita estació de telecontrol per 

controlar el nivell màxim i mínim del dipòsit. 

 

 

L’estat actual del dipòsit presenta algunes deficiències de conservació. Caldria una rehabilitació 

de tota la façana exterior de formigó projectat ja que està deixant al descobert els maons.  

Figura 20. Interior de la caseta: canonades d'entrada i sortida, i telecontrol 
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D’altra banda, si que es disposa de la senyalització tant de l’entitat gestora de l’aigua com dels 

Equips de Protecció Individuals necessaris. Hi ha una escala per accedir a la part superior del 

dipòsit i dues baranes metàl·liques per tal de prevenir caigudes. No hi ha cap tanca perimetral 

que envolti les instal·lacions. 

 

Figura 21. Estat actual del dipòsit la Pedrera 

No es disposa de cap sistema de cloració per tractar l’aigua d’aquest dipòsit, ja que l’aigua arriba 

correctament clorada del dipòsit de Rodamilans. 

Les canonades d’entrada són: 

• Canonada de fosa de 150mm de diàmetre provinent del grup d’impulsió de Rodamilans 

i que passa prèviament pel dipòsit Nou.  

Les Canonades de sortida són: 

• Canonada de polietilè de 63mm de diàmetre que surt de la canonada que fa de desaigua. 

Disposa d’una vàlvula i d’un comptador. 

També es disposa d’un sobreeixidor que descarrega directament sobre el terreny, ja que no està 

connectat a la xarxa de clavegueram. 
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4.2.2.4 Dipòsit de Can Grau 

El dipòsit de Can Grau es troba seguint la xarxa que uneix els tres dipòsits ja esmentats, però 

està situat molt més lluny del nucli urbà de Sant Martí Sarroca. Concretament, es troba a les 

coordenades UTM (ETRS89 FUS 31) X=382430,05 Y=4581169,31 amb una cota de 394 m.s.n.m.  

 

Figura 22. Ubicació del dipòsit de Can Grau 

Les instal·lacions d’aquest dipòsit són molt petites degut a la baixa quantitat de població que es 

necessita abastar en aquesta zona. El dipòsit té una capacitat de 10 m3 i una alçada de 2 metres, 

tot i això normalment disposa d’uns 4 m3 al seu interior.  Està construït de formigó i situat al 

darrere d’una caseta on hi ha les canonades d’entrada i sortida i un petit sistema d’impulsió 

d’aigua.  

Aquest dipòsit s’abasta amb aigua provinent del dipòsit la Pedrera i s’utilitza com a petita reserva 

i instal·lació per impulsar l’aigua i poder-la subministrar a quatre masies molt properes. 

 

Dipòsit Can Grau 
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Figura 23. Vista exterior del dipòsit de Can Grau 

 

Figura 24. Vista interior de la caseta del dipòsit de Can Grau 

Les instal·lacions no disposen de cap reixa metàl·lica que envolti el perímetre i per l’accés a la 

part superior del dipòsit tampoc hi ha escala ni baranes de protecció. Pel que fa a la senyalització, 

davant de la caseta trobem cartells de l’entitat gestora del servei i dels Equips de Protecció 

Individuals necessaris per accedir a les instal·lacions. 
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Les canonades d’entrada són: 

• Canonada de polietilè de 75mm de diàmetre provinent del dipòsit de la Pedrera. 

Les Canonades de sortida són: 

• Canonada de polietilè de 75mm de diàmetre de sortida del grup d’impulsió. Disposa 

d’un comptador. 
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4.2.3 GRUPS D’IMPULSIÓ 

Degut a les característiques orogràfiques del municipi de Sant Martí Sarroca, la ubicació de les 

captacions i dels dipòsits, la xarxa d’abastament necessita de diferents grups d’impulsió que 

permetin superar les grans diferències de cota que existeixen.  

Les estacions impulsores existents són les següents: 

Bombeig Potència Zona abastada 

Bombeig de Rodamilans 15 kW 
Dipòsit Nou i Dipòsit la 

Pedrera 

Bombeig Can Grau 2,2 kW Masies de Can Grau 

 

4.2.3.1 Estació de bombeig de Rodamilans 

A l’interior de la caseta adossada al dipòsit soterrat de Rodamilans hi ha tres bombes idèntiques 

per a l’impulsió de l’aigua fins al dipòsit Nou i el dipòsit la Pedrera, que es troben a 72 i 126 

metres de diferència respectivament. 

Les principals característiques de les bombes són les següents:  

 

 

• Potència: 15 kW 

• Cabal: 30 m3/h 

• Tipus: Vertical 

• Alçada: 114,8 m 

• Model: GRUNDFOS CR32-8 

 

 

Al quedar dins de la caseta adossada al dipòsit, les instal·lacions queden tancades amb clau i per 

tant amb accés restringit al públic. 

 

 

Figura 25. Estació de bombeig de Rodamilans 
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4.2.3.2 Estació de bombeig de Can Grau 

El sistema d’impulsió de Can Grau està situat a l’interior de la caseta del dipòsit de Can Grau. 

S’utilitza per impulsar l’aigua cap a Masies molt properes i amb poca diferència de cota. El 

sistema està compost de dues bombes idèntiques i un calderí. 

Les bombes tenen les següents característiques: 

• Potència: 2,2 kW 

• Cabal: 1,2 m3/h 

• Tipus: Vertical 

• Alçada: 65 metres 

• Model: ESPA MULTI30 5 

 

 

Figura 26. Sistema de bombeig de Can Grau 
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4.2.4 XARXES 

4.2.4.1 Xarxes generals 

Les canonades principals que serveixen de connexió entre l’estació de bombeig i els dipòsits o 

general d’alimentació a les diferents zones del municipi són les indicades en el esquema 

horitzontal. 

• Canonada de Fibrociment de diàmetre 125 mm per connectar l’estació de bombeig del 

dipòsit Rodamilans fins al dipòsit Nou. 

• Canonada de  Polietilè Ø75 mm, per alimentar les zones de Can Grau, Can Cruset i les 

Cantarelles. 

• Canonada de Polietilè Ø200 mm de sortida del dipòsit Nou per alimentar el Nucli Urbà. 

• Canonada de fibrociment Ø100 mm per alimentar el sector Rovira Roja. 

• Canonada de Polietilè Ø100 mm per alimentar els barris de Hostalets i la Torre. 

• Canonada de Fibrociment de Ø100 mm que alimenta directament el dipòsit Rodamilans 

al Nucli Urbà, actualment en desús. 

4.2.4.2 Xarxes de transport 

La xarxa de distribució és del tipus mixta, mallada i ramificada. La longitud total de la xarxa és 

adequada a l’extensió que té el terme municipal. Inicialment era de Fibrociment i s’ha anat 

renovant per Polietilè i Fosa, sent actualment el percentatge de Fibrociment aproximadament 

d’un 13 %. 

A continuació es mostra un resum dels materials i diàmetres de les canonades existents a la 

xarxa.  

Material Longitud Percentatge 

FC 9.614,71 13,01 % 

FE 323,13 0,44 % 

PE 61.909,10 83,76 % 

INOX 34,21 0,05 % 

PVC 491,94 0,67 % 

TOTAL 72.373,09 100 % 
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En el gràfic següent podem observar la distribució percentual dels diferents materials usats a la 

xarxa del terme municipal de Sant Martí Sarroca. 

 

Figura 27. Gràfic de la distribució de les canonades per materials 

 

 

A part, dins de cada material es pot realitzar una diferenciació segons el diàmetre de la 

canonada, per poder comprovar quin és l’actual dimensionament de la xarxa. 

Per al cas concret de les canonades de Fibrociment, tenim la següent distribució de longituds 

segons el diàmetre: 

Material Diàmetre Longitud 

FC 50 325,88 

FC 60 2.252,38 

FC 70 426,41 

FC 80 2.608,32 

FC 100 1.712,05 

FC 125 2.289,67 
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Figura 28. Gràfic de la distribució de canonades de fibrociment 

 

Pel que fa a la distribució de les canonades de Ferro segons el seu diàmetre presentem la 

següent representació: 

Material Diàmetre Longitud 

FE 2 11,19 

FE 20 204,53 

FE 50 35,12 

FE 100 28,65 

FE 125 34,34 

FE 150 9,30 
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Figura 29. Gràfic de la distribució de canonades de ferro 

 

Les canonades de polietilè tenen la següent distribució segons els diàmetres: 

Material Diàmetre Longitud 

PE 20 948,47 

PE 25 433,31 

PE 32 8471,63 

PE 40 6388,44 

PE 50 7548,91 

PE 63 8029,31 

PE 75 9126,53 

PE 90 7893,80 

PE 110 4780,02 

PE 125 3124,80 

PE 160 3498,28 

PE 200 1665,60 
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Figura 30. Gràfic de la distribució de canonades de polietilè 

 

Dins de les canonades de Fosa dúctil podem diferenciar entre els diàmetres: 

Material Diàmetre Longitud 

FU 80 11,93 

FU 200 1526,03 
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4.2.5 HIDRANTS 

Al municipi de Sant Martí Sarroca trobem un total de 51 hidrants instal·lats. La majoria són molt 

nous ja que la seva instal·lació s’ha realitzat posteriorment al Pla Director d’Abastament d’Aigua 

Potable de l’any 2008. 

4.2.6 ESCOMESES 

Tots els clients del municipi disposen de comptador domiciliari per registrar l’aigua. Sempre que 

és possible estan col·locats a la façana i protegits dins d’un armari tancat amb pany estàndard 

per poder ser manipulat per operaris del servei. 

El diàmetre del ramal d’alimentació depèn del calibre del comptador. Les noves canalitzacions 

són de polietilè i ja no n’existeixen de plom. 

Actualment es col·loca una vàlvula de pas per aïllar-ho de la xarxa de distribució, ubicada dins 

un trampilló a la vorera. 

El nombre total d’abonats al municipi és de 1.536, dividits en les següents unitats de consum: 

Tipologia Abonats 

Domèstic  1.346 

Comercial 135 

Obres 15 

Agrícoles 5 

Ramaders 5 

Boques d’incendi 6 

Altres Subministraments 1 

Municipals 23 

TOTAL 1.536 
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5 ESTUDI DELS CABALS ACTUALS 

La  demanda d’aigua d’una població, es defineix com els cabals que aquesta població precisa per 

abastar les seves necessitats en un període de temps. 

Aquest cabals inclouen òbviament l’aigua que degut a les condicions de la xarxa es perd sense 

arribar als darrers usuaris, la qual cosa implica que el volum total de la demanda es divideix en 

dos grans apartats: 

• Els cabals controlats són aquells que passen per un cabalímetre o bé subministrat 

mitjançant aforaments que permetin conèixer els consumits per la població. 

• Els cabals incontrolats són els no quantificats abans del consum, i que poden tenir tres 

vessants: 

o La primera: són cabals que es perden a la xarxa per diverses causes com ara 

fuites, ruptures,  vessaments de dipòsits, etc.   

o La segona: consums no controlats, com és el cas de les escomeses fraudulentes 

o boques de reg, boques d’incendis, etc. 

o La tercera: el subcomptatge dels comptadors instal·lats o cabals diferents als 

esperats en diferents aforaments. 

La suma d’aquests tres cabals serà igual al consum total de la població durant un període 

determinat de temps.  

És important realitzar un anàlisis de les demandes actuals en les diferents èpoques de l’any, per 

valorar la incidència que aquestes variacions de sol·licitud puguin afectar la xarxa. 

Distingirem tres tipus de cabals, aportats, subministrats des de dipòsits ó sectorials i registrats 

per comptadors domiciliaris. 
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5.1 CABALS APORTATS 

Durant l’any 2018, la xarxa d’abastament d’aigua potable de Sant Martí Sarroca va rebre una 

aportació de 404.518 m3 repartits entre les fonts pròpies, ATLL i EMAVSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquesta manera, coneixem que l’aportació d’aigua entre fonts pròpies i fonts alienes es 

realitza quasi bé al 50% per cadascuna, sent una mica més important el pes de les fonts pròpies. 

Dins de l’aportació d’aigua de fonts alienes, EMAVSA aporta prop del 70% de l’aigua, sent el 30% 

restant aportat per Aigües Ter Llobregat. 

5.2 CABALS SUBMINISTRATS 

Considerarem en aquest cas que els cabals subministrats són pràcticament els cabals aportats 

ja que els pous de captació es troben a les mateixes instal·lacions que el dipòsit des d’on es 

subministra aigua. 

5.3 CABALS REGISTRATS 

De l’anàlisi de la demanda dels abonats, és a dir dels cabals registrats, s’obté una valuosa 

informació perquè es pot analitzar el consum real en comparació amb el que es subministra i 

aporta des dels dipòsits i captacions.  

 CABALS APORTATS 12 MESOS 

 m3 Percentatge 

Fonts pròpies 220.730 54,57 

Pous de Rodamilans 220.730 100,00% 

Fonts alienes 183.788 45,43% 

Subtotal alienes 176.288  

Aigües Ter Llobregat (ATLL) 58.149 31,64% 

EMAVSA 118.139 64,28% 

Ajust EMAVSA 7.500 4,08% 

TOTAL 404.518 100,00% 
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A més, amb una separació dels cabals registrats segons l’ús al que correspon, en quant a si és 

domiciliari, industrial, comercial, agrícola, etc, es pot analitzar i avaluar si l’ús de l’aigua es 

correcte i es troba dins dels consums normals o si hi ha un malbaratament molt clar. 

Els consums registrats durant l’any 2018 són els següents:  

Ús Volum registrat (m3) 

Domèstic  118.335 

Comercial 19.808 

Obres 1.200 

Agrícoles 6.104 

Ramaders 2.784 

Boques d’incendi 3.658 

Altres Subministraments 100.460 

Municipals 9.711 

TOTAL 262.060 

 

5.4 RENDIMENT TÈCNIC DE LA XARXA 

Mitjançant la comparació de dades obtingudes del total d’aigua aportada amb els volums 

d’aigua registrada es pot determinar la quantia i percentatge de fuites o volums d’aigua que es 

perden i no queden registrats enlloc, podent obtenir així el rendiment tècnic de la xarxa de Sant 

Martí Sarroca. 

 

Considerant les dades presentades anteriorment, el rendiment és el següent:  

Període Municipi Rendiment tècnic 

2018 Sant Martí Sarroca 64,78 % 

 

 

Període Municipi Volum aportat (m3) Volum registrat (m3) 

2018 Sant Martí Sarroca 404.518 262.060 
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5.5 DOTACIONS 

Per tal de realitzar un estudi del consum de la població, cal determinar quin és el valor, en metres 

cúbics en un dia, que se li assignaria a cada habitant (litres/habitant*dia), anomenant-se dotació. 

Haurem de prendre dades diferents segons busquem la dotació d’aigua subministrada o la 

dotació d’aigua registrada. Fins i tot, les dades de volums registrats separades en usos ens 

permeten calcular un dels valors més importants per a calcular i discernir quina necessitat 

d’aigua potable té la població, la dotació registrada domèstica. 

Per al càlcul de la dotació domèstica s’utilitzen les dades poblacionals de Sant Martí Sarroca 

segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) que indica una població de 3.231 habitants 

l’any 2018. 

 

Segons el document “l’Aigua a Catalunya, Diagnosi i propostes d’actuació” realitzat per l’Agència 

Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya, la dotació domèstica en baixa (l’obtinguda a partir dels comptadors de les cases) al 

conjunt de Catalunya es situa al voltant de 130 l/hab*dia, mentre que a la Regió Metropolitana 

de Barcelona (RMB) es troba per sota dels 120 l/hab*dia.  

L’evolució en els darrers anys al nostre país mostra un descens en els consums per càpita. Al 

municipi de Sant Martí Sarroca s’obté un valor pròxim als normals en dotacions domèstiques 

registrades i que mostren un consum molt adequat de l’aigua, ja que l’OMS considera que la 

quantitat d’aigua per persona i dia hauria de ser d’uns 100 litres, tenint en compte les necessitats 

bàsiques de les persones, per tal d’assegurar el manteniment dels sistemes aquàtics i dels 

recursos naturals dels que depèn l’obtenció de l’aigua dolça.  

Els mateixos càlculs es poden realitzar prenent les dades de volums aportats o registrats globals 

per conèixer les respectives dotacions:  

 

Període Ús Volum registrat Població 
Dotació  domèstica 

registrada (l/hab*dia) 

2018 Domèstic 118.335 3.231 100,34 

Període Volum registrat (m3) Població Dotació registrada (l/hab*dia) 

2018 262.060 3.231 222,21 
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Període Volum aportat (m3) Població Dotació aportada (l/hab*dia) 

2018 404.518 3.231 343,01 
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6 MODEL MATEMÀTIC ACTUAL 

A continuació s’exposen les diverses simulacions realitzades per tal de tenir un model matemàtic 

aproximat al funcionament actual de la xarxa. 

Per a aquestes simulacions s’ha utilitzat el software EPANET, un programa orientat al anàlisi del 

comportament dels sistemes de distribució d’aigua.  

Aquí, per tant, exposem les dades més rellevants i les conclusions extretes dels escenaris 

proposats. 

6.1 INTRODUCCIÓ DE DADES AL MODEL MATEMÀTIC 

Per tal de tenir un coneixement en profunditat del comportament de la xarxa s’ha desenvolupat 

un model matemàtic  en el que està representada la xarxa de distribució d’aigua potable del 

municipi de Sant Martí Sarroca. D’aquesta manera, es pot comprovar de manera fàcil el 

funcionament general i es poden visualitzar problemes més concrets. 

A més, s’utilitza una corba de modulació de consums per tal d’aproximar-se al màxim al consum 

real dels habitants del municipi per hores, entenent que els consums són molt més alts a la 1:00 

PM que a les 4:00 AM. 

 

Figura 31. Gràfic de modulació de consums segons l'hora del dia 

 

 

CORBA DE MODULACIÓ DE CONSUMS

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HORA DEL DIA

%
 C

O
N

S
U

M
S



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  48 
 

6.2 RESULTATS OBTINGUTS A LES CANONADES 

6.2.1 VELOCITATS EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

Figura 32. Velocitats a les canonades en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.2.2 VELOCITATS EN HORA PUNTA (13:00) 

 

Figura 33. Velocitats a les canonades en hora punta al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.2.3 PÈRDUES DE CÀRREGA EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

Figura 34. Pèrdues de càrrega a les canonades en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.2.4 PÈRDUES DE CÀRREGA EN HORA PUNTA (13:00) 

 

Figura 35. Pèrdues de càrrega a les canonades en hora punta al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.3 RESULTATS OBTINGUTS ALS NUSOS 

6.3.1 PRESSIONS EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

Figura 36. Pressions als nodes en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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Figura 37. Mapa de distribució de pressions en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 

 

 

Figura 38. Percentatges de distribució de pressions en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.3.2 PRESSIONS EN HORA PUNTA (13:00) 

 

Figura 39. Pressions als nodes en hora punta al model matemàtic de la xarxa actual 
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Figura 41. Percentatges de distribució de pressions en hora punta al model matemàtic de la xarxa actual 

 

 

 

Figura 40. Mapa de distribució de pressions en hora punta al model matemàtic de la xarxa actual 
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6.4 CONCLUSIONS DEL MODEL MATEMÀTIC 

S’ha realitzat l’estudi del model hidràulic de la xarxa en baixa per poder observar de forma 

precisa el funcionament del conjunt de canonades i instal·lacions. La principal preocupació de 

l’estudi és observar el comportament de la xarxa de distribució ja que no hi ha d’haver cap 

problema amb les canonades en alta degut a la seva poca longitud. 

Els tres paràmetres principals que es busquen analitzar en estudis d’aquestes característiques 

són les velocitats i pèrdues de càrrega a les canonades i les pressions als nodes. Els dos primers 

ens permeten comprovar la capacitat de transport de les canonades i el tercer és molt important 

per assegurar el funcionament de la xarxa sense excessives avaries i fuites. 

Referent a les velocitats a les canonades, es pot observar que en cap cas arriben a superar els 

2m/s que posarien en perill el funcionament i que les canonades amb majors velocitats són les 

que surten de les diferents estacions de bombeig. Pel que fa a la resta de canalitzacions, la poca 

velocitat amb la que circula l’aigua en el seu interior fa que s’hagin de controlar els nivells de 

clor, ja que velocitats molt baixes poden comportar problemes de qualitat de l’aigua. 

Les pèrdues de càrrega van molt lligades a les velocitats i normalment són canonades amb 

velocitats elevades les que pateixen de grans pèrdues de càrrega. En el cas de Sant Martí Sarroca 

els trams amb majors pèrdues de càrrega són els que surten del dipòsit Nou per abastar la resta 

de zones del municipi. De totes maneres en cap cas es superen els 10 m/km de pèrdua per tant 

no hauria de suposar cap problema. 

Pel que fa a les pressions, és important que es trobin en un rang entremig de valors que 

normalment va dels 1,5 kg/cm2 als 6,5 kg/cm2 ja que amb pressions molt baixes és difícil 

assegurar l’arribada d’aigua als consumidors i pressions molt altes poden provocar trencaments 

i avaries que posen en perill el funcionament del servei.  

Les zones amb pressions més elevades es concentren a la zona central del municipi, degut 

sobretot a les seves característiques orogràfiques. Veiem amb pressions força crítiques la 

canonada que travessa el torrent de Cal Miret en direcció a la Rovira Roja, el punt baix entre el 

dipòsit Nou i el dipòsit de Rodamilans, i la canonada que arriba al nucli de Sant Martí Sarroca 

per la zona sud-est. 

Per contra, les pressions més baixes es troben als punts més alts del municipi, és a dir a Cal 

Siusplau, Cal Magí i especialment a la zona de Cal Miret. 
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7 INFORME DE L’ESTAT ACTUAL I MANCANCES DETECTADES 

 

 

 

Concepte Sant Martí Sarroca Unitats 

Capacitat de Reserva dels dipòsits 926 m3 

Consum diari registrat 717,97 m3/dia 

   

Capacitat de reserva 1,29 dies 

   

Habitants (2018) 3.231 Hab 

Dotació aportat 343,01 l/hab*dia 

Rendiment de la xarxa 65 % 

Dotació registrat 222,21 l/hab*dia 

   

Longitud de la xarxa 73,91 km 

Contingut de plom a la xarxa 0 % 

Contingut de fibrociment a la xarxa 13,01 % 

Contingut de polietilè a la xarxa 83,76 % 

   

Percentatge d’instal·lacions amb telecontrol 80 % 

   

Pressió hora vall   

90% Pressió 72,8 m.c.a 

75% Pressió 59,2 m.c.a 

50% Pressió 51,2 m.c.a 

25% Pressió 43,5 m.c.a 

   

Pressió hora punta   

90% Pressió 68,5 m.c.a 

75% Pressió 56,7 m.c.a 

50% Pressió 50,3 m.c.a 

25% Pressió 42,3 m.c.a 

   

Velocitat màxima a les canonades 1,97 m/s 
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7.1 SOBRE L’ESTAT GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS I LA SEVA FUNCIONALITAT 

En general les instal·lacions de Sant Martí Sarroca funcionen correctament. No obstant, en 

aquest apartat destacarem els aspectes a millorar del servei. 

7.1.1 CAPTACIONS 

Les captacions de Sant Martí Sarroca són els dos Pous de Rodamilans. Aquests queden protegits 

dins les instal·lacions del dipòsit de Rodamilans que disposa d’una tanca perimetral amb clau 

per restringir l’accés.  

El funcionament és automàtic regulat per telecontrol i s’intenta assegurar la rotació d’entrada 

en marxa dels pous. A la sortida del Pou de Rodamilans es disposa d’un comptador que permet 

saber el cabal subministrat al dipòsit. 

Els pous es troben correctament senyalitzats amb un cartell que n’indica el nom i l’entitat 

gestora però caldria afegir una senyalització dels equips de protecció individual necessaris en 

cas d’haver de realitzar qualsevol tasca de manteniment a l’arqueta del pou. També seria 

necessari renovar les tanques que envolten el Pou II. 

7.1.2 DIPÒSITS 

Les condicions dels dipòsits han de prevenir la contaminació de l’aigua que emmagatzema a fi 

d’evitar els canvis químics, físics o biològics perjudicials per la qualitat de l’aigua. 

En aquest sentit, a fi de donar compliment al Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer per el que 

s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà i al Reial decret 

902/2018 de 20 de juliol que modifica el decret anterior, es comprovaran els següents aspectes 

de construcció i funcionament. 

1. Els dipòsits estan coberts de làmina d’impermeabilització sobre la coberta. 

2. Es disposa d’un dispositiu de desaigua amb arqueta pel buidat del dipòsit en operacions 

de neteja i desinfecció. 

3. Els materials de construcció i impermeabilització interior compliran els requeriments de 

productes en contacte amb l’aigua pel consum humà. 

4. El dipòsit és tancat. Els accessos a l’interior del dipòsit i a la càmera de claus disposen 

de portes i tapes tancades amb clau o cadenat. 
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5. Les finestres d’il·luminació són practicables i disposaran d’enreixat o mallat de 

seguretat. 

6. Els forats de ventilació dels dipòsits són de dimensions reduïdes per impedir l’accés de 

persones i animals, protegits mitjançant reixes per impedir també la introducció de 

substàncies a l’interior del dipòsit. 

7. Els dipòsits i instal·lacions es troben protegits i tancats amb una tanca metàl·lica amb 

porta d’accés amb clau. 

8. Es disposen dels elements de senyalització necessaris. 

Mentre que el dipòsit de Rodamilans compleix amb els criteris de sanitat, seria necessari 

adequar la resta de dipòsits protegint les instal·lacions amb una tanca metàl·lica perimetral i 

senyalitzant adequadament la presència d’un element de la xarxa d’abastament d’aigua potable. 

A més, l’estat de conservació del dipòsit nou és dolent, presenta fuites i pèrdues per les parets 

laterals i no disposa de làmina d’impermeabilització.  

Per últim, el dipòsit la Pedrera té deficiències en la conservació i el manteniment de la façana 

lateral i caldria refer-la. 

7.1.3 GRUPS D’IMPULSIÓ 

L’estat de conservació dels grups de bombeig en general és correcte. De tota manera es 

recomana sempre realitzar un manteniment preventiu, per comprovar que no hi hagi cap 

element en mal estat. 

Es disposa dels quadres de maniobra corresponents a cada bombeig, que queden suficientment 

protegits a l’interior de les casetes dels dipòsits.  

Al disposar d’un grup d’impulsió amb una potència sobredimensionada, normalment no 

funcionen mai totes les bombes a la vegada, fet que deixa una bomba de reserva. 

7.1.4 XARXES 

La xarxa de distribució és del tipus mixta, mallada i ramificada. El nucli de Sant Martí Sarroca 

presenta una xarxa més mallada i les zones de Masies i Masos aïllats tenen les característiques 

de xarxa ramificada. La longitud total de la xarxa és elevada degut a la gran extensió que té el 

municipi. Inicialment era de fibrociment i s’ha anat renovant per polietilè i fosa. Actualment el 

percentatge de fibrociment és del 13% pel que s’ha aconseguit una reducció significativa. Les 
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canonades de materials que han caigut en desús s’haurien d’anar renovant, aprofitant la 

renovació de vials o d’altres serveis. 

Per altra banda, es disposa de suficients claus de pas per aïllar la xarxa en cas d’averia o tasques 

de manteniment. La majoria estan ubicades en arquetes de fàcil accés. 

Les vàlvules avariades obertes o tancades no són significatives i es van reparant si s’espatllen. 

No perden per l’estopada i tampoc es regula la xarxa donant pas parcial. 

Tenen suficients ventoses col·locades en els punts elevats per evacuar l’aire acumulat i entrada 

d’aigua quan s’omple la canonada. Es troben dins d’arquetes en bones condicions. 

Alguns trams de canonada són encara de PN10 i en alguns casos han de suportar pressions de 

més de 10kg/cm2. Seria adient renovar les canonades per unes de noves de PN16. 

7.1.5 ELEMENTS SINGULARS 

Es disposa de suficients hidrants per cobrir les necessitats del municipi de Sant Martí Sarroca. 

D’altra banda, en el municipi hi ha problemes amb la regulació de pressions. La gran diferència 

de cota entre el dipòsit de Rodamilans i el dipòsit Nou i la Pedrera, juntament amb el recorregut 

imposat a l’aigua origina sobrepressions en diferents punts que cal solucionar. 

Les reguladores es troben en bon estat de conservació, dues es troben dins d’una caseta tancada 

amb clau i les altres dues dins d’arquetes degudament protegides. 

7.1.6 ESCOMESES 

Disposen de clau de pas per aïllar individualment cada escomesa, ubicades en trampilló a la 

vorera, el comptador es situa a la façana de la finca o a l’entrada de la finca quan l’escomesa es 

per a varis clients, en aquest cas es col·loquen en bateria. 

Tot i que la majoria d’escomeses són de polietilè caldria acabar de renovar totes les que siguin 

de materials en desús. 

7.1.7 EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS 

El producte químic que s’utilitza per poder desinfectar l’aigua en el municipi és l’hipoclorit sòdic 

del 15%. Aquest producte està dipositat en un dipòsit petit de 100 litres de capacitat i estan 
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albergat en una caseta contigua al mateix recinte del dipòsit. En aquesta caseta només té accés 

el personal autoritzat de la companyia d’aigües que gestiona l’aigua potable del municipi.  

En la part inferior dels dipòsits es disposen els tubs de distribució de l’hipoclorit sòdic. La 

normativa de prevenció de riscos ens indica que aquests dipòsits han d’estar ubicats dins una 

cubeta de retenció estanca, de volum no inferior a 2/3 del dipòsit major. En aquest cas, els 

dipòsits tenen una doble cubeta de retenció i el sistema està correctament homologat. 

7.1.8 EDAT 

No es coneix l’edat de la xarxa actual. 

7.1.9 XARXA DE PLOM 

El plom ha estat prohibit en les xarxes d’aigua potable segons el Reial Decret 314 / 2006, ja que 

podria deixar les condicions sanitàries de l’aigua com a no potable segon la legislació vigent Reial 

Decret 140 / 2003. 

En l’actualitat, tota la canonada de plom que existia al municipi ja ha estat renovada per altres 

materials, en general polietilè. 
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7.2 INFORME SOBRE LES CONDICIONS SANITÀRIES DEL SERVEI 

Un servei de subministrament públic d’aigua ha de proporcionar a tots els consumidors una 

afluència contínua d’aigua, adequada per a totes les finalitats, de fàcil accés, innòcua i de la 

millor qualitat possible. És un factor prioritari en la prevenció de la salut el fet de disposar d’aigua 

potable en quantitat i qualitat suficient. 

L’aprovació de la Directiva 98/83/CE, de la qualitat de les aigües destinades al consum humà, 

d’obligat compliment pels estats membres, representa un canvi de la filosofia existent en la Unió 

Europea, en relació a l’aigua potable. La transposició d’aquesta directiva a l’Estat Espanyol ha 

estat feta mitjançant el Real Decret 140/2003 que resumeix les noves especificacions 

científiques i tècniques i determina el marc legal, establint les mesures sanitàries i de control 

necessàries per a la protecció de la salut dels consumidors.  

Aquests criteris s’aplicaran a totes aquelles aigües que, independentment del seu origen i 

tractament que rebin, l’utilitzin en la indústria alimentària o es subministrin mitjançant xarxes 

de distribució pública o privada. 

Els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua subministrada a través de qualsevol xarxa 

de distribució en el seu àmbit territorial sigui apta pel consum humà en el punt d’entrega al 

consumidor. 

La qualitat de l’aigua pot ser diferent en funció del temps i les circumstàncies, per tant, se’n fa 

imprescindible la vigilància i supervisió mitjançant controls analítics periòdics i sistemàtics. 

Per desenvolupar el pla de vigilància i control, és essencial tenir una estreta relació entre les 

diferents administracions, Servei de Sanitat de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la 

població, pel bon funcionament de qualsevol pla de vigilància i control. 

Per l'acompliment de tots els requisits de la normativa aplicable en aquest cas del RD 140/2003, 

els municipis i en el seu defecte les gestores, han d'elaborar un Protocol d'Autocontrol de Gestió 

de l'abastament on s'inclou tot el relacionat amb el control de la qualitat de l'aigua de consum 

humà i el control sobre l'abastament, així com tot el relacionat amb l’organització de l'empresa 

per portar una bona gestió, els procediments de manteniment i revisions de la xarxa, definició 

del controls i programa analític per realitzar un complet seguiment de la qualitat de l'aigua, 

procediments d'incidències, entre altra informació. Aquest document haurà d'estar a disposició 

de l'autoritat sanitària i en concordança amb el Programa Autonòmic de vigilància sanitària de 

l'aigua de consum.  
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7.2.1 ORIGEN DE L’AIGUA DE LES DIFERENTS CAPTACIONS 

L’aigua que es subministra a la població de Sant Martí Sarroca té el seu origen en els Pous extrets 

dels aqüífers de la zona. Aquests aqüífers es corresponen al bloc de Gaià – Sant Martí Sarroca -  

Bonastre 20 segons les fitxes de caracterització, anàlisi de pressions, impactes i anàlisi del risc 

d’incompliment de masses d’aigua subterrània de Catalunya realitzada per l’Agència Catalana 

de l’Aigua i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’on 

s’han extret les diferents característiques d’aquest. 

 

Figura 42. Situació geogràfica de la massa d'aigua. Extret de: fitxa de caracterització tècnica. 
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Figura 43. Masses d'aigua subterrànies al voltant de Sant Martí Sarroca. Extret de: Visor ACA. 

Segons la fitxa de caracterització de la massa d’aigua la qualitat de l’aigua és bona i només s’han 

trobat alguns punts amb concentracions d’amoni i clorurs superiors a 0,5 mg/l i 250 mg/l 

respectivament. A la zona no existeixen sòls contaminants ni dipòsits de residus i la pressió 

d’àrees urbanes i industrials no és destacable degut a que representen només un 4% del total 

d’extensió de la mateixa. Pel que fa a l’estat quantitatiu de no hi ha suficients dades per 

descriure l’impacte. 

7.2.2 QUALITAT DE L’AIGUA DE LA XARXA 

L’aigua subministrada al municipi està sota vigilància ja que es realitzen regularment analítiques 

de seguiment.  

7.2.3 ADEQUACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A LA NORMATIVA SANITÀRIA 

Les instal·lacions han de complir la normativa sanitària i corregir aquelles mancances que puguin 

aparèixer. 

• Captacions: 

o Les captacions estan degudament protegides. 

o Manquen alguns rètols i senyalitzacions. 
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o Disposen de sistemes per poder interrompre el subministrament d’aigua en cas 

de tempestes, contaminacions, etc. 

o Els elements que conformen la captació estan construïts amb materials que no 

introdueixen a l’aigua substàncies que pugin provocar canvis en la qualitat de 

l’aigua i que després no es pugui realitzar correctament la desinfecció de l’aigua. 

• Xarxes 

o Les conduccions estan construïdes amb materials que no introdueixen a l’aigua 

substàncies que pugin provocar canvis en la qualitat de l’aigua i després no es 

pugui realitzar correctament la desinfecció de l’aigua. 

• Dipòsits 

o Els dipòsits estan per sobre el nivell freàtic, no estan emplaçats en un barranc 

ni en un lloc que estigui exposat a inundacions. 

o Els dipòsits estan coberts amb una teulada d’obra civil i excepte el dipòsit Nou 

la resta disposen de làmina d’impermeabilització. 

o Disposen de desguàs. 

o Estan construïts amb materials que no introdueixen a l’aigua substàncies que 

puguin provocar canvis en la qualitat de l’aigua. 

o Es necessiten operacions de reforma i manteniment dels dipòsits Nou i Pedrera 

degut al seu estat de conservació. 

• Estació de tractament 

o La desinfecció de l’aigua es realitza mitjançant el subministrament d’hipoclorit 

sòdic a l’aigua a les instal·lacions de cloració. 

o Els elements utilitzats per a la desinfecció de clor estan construïts amb materials 

que no introdueixen a l’aigua substàncies que puguin provocar canvis en la 

qualitat de l’aigua i després no es pugui realitzar correctament la desinfecció. 

o El tractament de l’aigua es du a terme a l’interior d’una de les casetes del dipòsit 

de Rodamilans, compartint espai amb l’accés al dipòsit, el grup de pressió i la 

canonada de sortida. L’hipoclorit sòdic també s’emmagatzema amb bidons  a la 

mateixa caseta. Caldria tenir un espai separat per realitzar la tasca de 

desinfecció, ben protegit, aïllat i amb el material i equipament de seguretat 

necessari en cas d’accident. 
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7.2.4 PLA DE NETEGES 

L’empresa encarregada de la gestió de l’aigua potable del municipi disposa d’un pla de 

manteniment dins del qual inclou les neteges de dipòsits i canonades. Aquests procediments 

són seguits pel sanitari de la zona en qüestió. 

Les empreses encarregades de la neteja dels dipòsits, un cop acabada la tasca, registren i 

certifiquen que s’ha realitzat correctament. 
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7.3 EVALUACIÓ D’ALTRES FACTORS DE QUALITAT DEL SERVEI 

Per analitzar el funcionament real de la xarxa de Sant Martí Sarroca ens basem en les dades 

obtingudes del model matemàtic EPANET, fem especial incidència en les dades referents a 

pressions en els nusos i velocitats a les canonades.  

7.3.1 VELOCITATS 

Busquem les canonades que tinguin una velocitat elevada, per tant ens fixarem en les dades 

obtingudes en el moment de màxim consum, que en el nostre cas són les 12 hores. 

Les velocitats més elevades són de 1,97 m/s a un petit tram de canonada situat prop de la zona 

de Can Rigol. Tot i ser velocitats força altes, en cap cas excedeix el límit de 2,00 m/s per tant no 

hauria de suposar cap problema. Pel que fa a la resta de canalitzacions no superen 1,00 m/s de 

velocitat per tant es troben en valors bons. 

7.3.2 PRESSIÓ 

Referent a les pressions ens interessa que es trobin dins d’un rang entre 1,5 kg/cm2 i 6,5 kg/cm2 

per tal de garantir el servei i evitar trencaments i avaries. Els valors de pressions depenen de les 

característiques orogràfiques del terreny i de la tipologia d’instal·lacions. 

De tots els resultats obtinguts ens centrem en els més desfavorables que per a les pressions 

màximes serà l’hora vall i per les mínimes l’hora punta. 

 

Figura 44. Percentatges de distribució de pressions en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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Com es pot apreciar a la distribució de pressions, menys d’un 5% de la xarxa treballa amb 

pressions per sota de 1,5 kg/cm2 i al voltant d’un 80-85% no arriba al límit superior de 6,5 kg/cm2. 

En el cas de l’hora punta les pressions disminueixen una mica, però segueix sent un percentatge 

molt baix de xarxa el que treballa amb pressions per sota de 1,5 kg/cm2. Per tant podem 

assegurar un bon comportament general de la xarxa en quant a pressions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot veure que les zones més conflictives són les centrals al voltant de Rodamilans i alguns 

trams de pujada cap a la Rovira Roja, que corresponen als encreuaments amb el torrent de Cal 

Miret i el riu de Foix. D’altra banda, també cal vigilar amb les zones altes de Cal Siusplau i Cal 

Miret perquè és on es treballa amb pressions més baixes. 

7.3.3 PROTECCIÓ D’INCENDIS 

El municipi disposa d’hidrants amb ràcord Barcelona, instal·lats en canonades de diàmetres 

superiors a 100 mm. Cobreixen la major part del territori, i en cas de no ser així s’utilitzen les 

boques de reg.  

7.3.4 COBERTURA DEL TERRITORI 

La xarxa d’abastament d’aigua potable subministra a tot el terme municipal de Sant Martí 

Sarroca i no hi ha zones habitades sense servei. La major part procedeix de l’aigua extreta del 

Pou de Rodamilans, mentre que la resta prové del servei que ofereix Aigües de Vilafranca i ATLL.  

En el cas de que hi hagi previsió de noves zones de creixement, l’abastament d’aquestes es 

tractarà en l’apartat d’actuacions de creixement. 

Figura 45. Mapa de distribució de pressions en hora vall al model matemàtic de la xarxa actual 
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7.4 ELEMENTS DE CONTROL DE LES INSTAL·LACIONS 

7.4.1 TELECONTROL 

El municipi de Sant Martí Sarroca disposa a diferents punts de la xarxa de sistemes de 

telecontrol. Aquests sistemes es troben localitzat a les instal·lacions dels pous i dipòsit de 

Rodamilans i controlen els nivells dels dipòsits Nou i Pedrera. Per això caldria realitzar una 

actuació de millora dels sistemes de telecontrol de la xarxa. 

7.4.2 CABALÍMETRES A LES CAPTACIONS 

Es disposa de cabalímetre a les captacions. 

7.4.3 CABALÍMETRES ALS DIPÒSITS 

Els cabalímetres situats a la sortida dels dipòsits són els següents: 

• Comptador de Ø 100 mm a la sortida del dipòsit de Rodamilans. 

• Comptador de Ø 63 mm a la sortida del dipòsit la Pedrera. 

• Comptador de Ø 40 mm a la sortida del dipòsit de Can Grau. 

7.4.4 CABALÍMETRES A LA XARXA 

Tal i com s’ha especificat a la descripció del funcionament, s’utilitzen els comptadors a la xarxa i 

les vàlvules de tall per sectoritzar la xarxa. Així, es disposa de 25 comptadors situats en punts 

estratègics per posteriorment poder separar la xarxa en diferents sectors. 

7.4.5 ANALITZADORS DE CLORACIÓ 

Es disposa d’un analitzador de clor a les instal·lacions del dipòsit de Rodamilans. Es troba dins 

d’una caseta tancada amb clau restringint el pas al personal autoritzat. 

7.4.6 SENSORS DE PRESSIÓ A LA XARXA 

No es disposa de sensors de pressió a la xarxa de manera permanent que puguin emmagatzemar 

dades. 

7.4.7 ALTRES SENSORS DE QUALITAT DE L’AIGUA 

No es disposa de sensors de qualitat d’aigua a la xarxa de distribució. 
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7.5 RENDIMENT REAL DE LA XARXA 

7.5.1 MESURA DE CABALS APORTATS I REGISTRATS 

En el cas de Sant Martí Sarroca es poden comparar els cabals aportats per les captacions pròpies 

i per la compra d’aigua a EMAVSA i ATLL amb els cabals registrats pels diferents comptadors i 

els abonats 

7.5.2 MESURA DE CABALS NOCTURNS 

No es disposa de dades de mesura dels cabals nocturns. 

7.5.3 CONSUMS MUNICIPALS 

Pel que fa als consums municipals es disposen dades del volum registrat durant el 2018. Es 

poden separar entre volum registrat a les dependències municipals i de reg de zones municipals. 

 

 

 

 

 

 

7.5.4 CONSUMS DE REG 

Els consums de reg de caràcter municipals són els especificats a l’apartat anterior. Per altra 

banda, dins dels consums registrats totals, en la subdivisió per usos, hi trobem els consums per 

indústries agrícoles, que entre altres coses, utilitzen l’aigua pel reg. 

 

 

 

 

 CABALS REGISTRATS 12 MESOS 

 m3 Percentatge 

Municipals 9.711 100% 

Dependències 2.423 24,95% 

Reg 7.288 75,05% 

 CABALS REGISTRATS 12 MESOS 

 m3 Percentatge 

Registrats 262.060 100% 

Agrícoles 6.104 2,33% 
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7.5.5 EDAT I TIPOLOGIA DE COMPTADORS 

La majoria de comptadors col·locats al municipi per escomeses domèstiques són de calibre 13-

15 mm, són de tipus “C”. En general el parc de comptadors és força nou i marquen correctament. 

En cas de que les lectures indiquin algun error o mal funcionament del comptador, es 

substitueixen amb caràcter d’urgència. 

7.5.6 EXISTÈNCIA DE DIPÒSITS D’USUARI 

No hi ha constància de l’existència de dipòsits d’usuari. 

7.5.7 CÀLCUL DE L’ÍNDEX ILI 

El volum anual de pèrdues d’aigua és un indicador molt important a l’hora de valorar l’eficiència 

d’una xarxa d’aigua. Pèrdues molt grans poden estar relacionades amb una gestió poc efectiva i 

una baixa quantitat d’operacions de manteniment.  

Una de les claus per poder establir una estratègia per tal de reduir aquestes pèrdues és entendre 

millor els motius i els factors que influencien en la seva generació. Molts països opten per 

incloure anàlisis de balanç d’aigua però no hi ha un format establert per dur-ho a terme. Per 

això, des de la International Water Association (IWA) es van desenvolupar un conjunt 

d’indicadors amb l’objectiu de crear un mètode o una pràctica internacional comuna, per a que 

tothom treballi amb la mateixa terminologia. 

Dins dels indicadors definits per la IWA, trobem l’ Infraestructure Leakage Index (ILI). Aquest, 

parteix de la base que sempre hi haurà pèrdues inevitables (fins i tot a les millors xarxes i a les 

més ben gestionades) i realitza una comparació amb les pèrdues anuals reals.  

𝐼𝐿𝐼 =
𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 (𝐶𝐴𝑅𝐿)

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝐴𝑅𝐿)
 

Així, amb un indicador ILI igual a 1 s’entén que el sistema està en unes condicions òptimes ja 

que les pèrdues reals anuals són iguals a les inevitables. A mesura que augmenta el valor, les 

pèrdues reals anuals són molt més grans que les inevitables i per tant la gestió de pèrdues és 

cada cop pitjor.  

Al tractar-se d’un rati, l’ILI no té unitats i per tant facilita les comparacions entre països amb 

diferents unitats de mesura. 
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Mentre que les pèrdues reals anuals (CARL) són fàcils de calcular amb la diferència entre els 

cabals aportats i els registrats, les pèrdues inevitables (UARL) s’han d’obtenir mitjançant 

fórmules que en calculen una predicció. 

La fórmula que presenta la IWA, obté les pèrdues inevitables en litres/dia i és la següent:  

𝑈𝐴𝑅𝐿 = (18 × 𝐿𝑚 + 0,8 × 𝑁𝑐 + 25 × 𝐿𝑝) ×  𝑃  

Lm : longitud de la xarxa en km 

Nc : número de connexions de servei (escomeses) 

Lp: longitud total de longitud d’escomeses en km 

P : pressió mitjana en metres 

Amb el coneixement i l’experiència d’avui dia, aquesta fórmula resulta fiable en sistemes amb 

més de 5000 connexions de servei (escomeses), densitats de connexió majors de 20 per km i 

pressions operatives d’entre 25 i 100 metres. Per aquest motiu, la fiabilitat de l’indicador ILI per 

a la xarxa d’abastament d’aigua potable de Sant Martí Sarroca quedarà subjecte a aquesta 

fórmula, al no complir cap de les dues primeres condicions. 

De totes formes, considerant la longitud de la xarxa, una aproximació de 1,5 metres de longitud 

per a cada escomesa, el número d’escomeses de Sant Martí Sarroca i les pressions mitjanes 

obtingudes en el model matemàtic, s’obté el següent rati ILI: 

𝐶𝐴𝑅𝐿 = 390.295 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠/𝑑𝑖𝑎  

𝑈𝐴𝑅𝐿 = (18 × 72,3 + 0,8 × 1072 + 25 × 1,608) ×  50 = 110.025 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑒𝑠 /𝑑𝑖𝑎 

𝐼𝐿𝐼 =
𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 (𝐶𝐴𝑅𝐿)

𝑃è𝑟𝑑𝑢𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 (𝑈𝐴𝑅𝐿)
= 3,54 

Un indicador ILI d’aquest valor mostra un bon resultat però amb força marge de millora. Cal 

tenir en compte però que el fet d’utilitzar fórmules poc fiables per aquest cas podria provocar 

que els resultats no fossin del tot reals i per tant fossin poc representatius.  
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7.6 SITUACIÓ ADMINISTRATIVA 

7.6.1 DISPONIBILITAT DE CONCESSIONS D’AIGUA 

Al municipi de Sant Martí Sarroca, el grup CASSA és el gestor del servei públic de distribució 

d’aigua i de facturació del servei als usuaris. 

7.6.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

En conjunt el servei disposa de varis punts amb instal·lació elèctrica, per poder operar les 

diferents instal·lacions de bombeig i els dispositius de control i cloració.  Tant les instal·lacions 

elèctriques com els diferents grups de pressió de la xarxa es troben correctament legalitzats. 

Els tres punts amb subministrament elèctric són els següents: 

• Instal·lacions Pou i dipòsit Rodamilans. 

o Companyia subministradora: FECSA ENDESA 

o Potència Contractada: 162 kW. 

• Bomba Cases Can Grau: 

o Companyia Subministradora: FECSA ENDESA 

o Potència Contractada: 5 kW 

• Zona Esportiva Sant Martí 

o Companyia Subministradora: FECSA ENDESA 

o Potència Contractada: 15 kW 
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7.7 ESTUDI D’AFECTACIONS 

 A continuació es presenta l’estudi d’afectacions que pretén avaluar i analitzar les impactes 

produïts per hipotètiques avaries a diferents punts de la xarxa. S’han escollit 6 punts de forma 

no arbitrària, basant-nos en punts que aparentment poden ser conflictius degut a les altes 

pressions que s’observen o punts d’entrada a nuclis urbans. 

La interpretació del model matemàtic que ens permet avaluar el funcionament de la xarxa 

segueix de la mateixa forma que a l’apartat 6. Seguint la llegenda de pressions, associem les 

pressions dels nodes a diferents colors, i per tant, el color blau fosc ens indica pressions nul·les 

o negatives que es tradueixen en una incapacitat de fer-hi arribar aigua. Així, localitzant zones 

on predomini el color blau fosc observem els punts on la xarxa no funciona correctament. 

A la següent imatge es mostren els sis punts escollits: 

 

Figura 46. Ubicació dels punts escollits per analitzar les possibles afectacions de xarxa 
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1. Baixada del dipòsit Nou 

A la baixada del dipòsit nou hi trobem una caseta de vàlvules on es produeix la bifurcació de 

les canonades per abastar tant el nucli de Sant Martí Sarroca, com la zona sud-est i la zona 

de la Rovira Roja. Com es pot observar, un tall en aquest punt tindria conseqüències greus 

per l’abastament del municipi ja que la majoria de l’aigua subministrada passa per aquest 

punt. La xarxa té un grau força alt de dependència sobre aquest punt, pel que l’impacte seria 

molt gran. A priori, ja es podien observar els possibles problemes de bombejar aigua des de 

Rodamilans fins al dipòsit Nou per realitzar l’abastament des d’aquest últim, ja que hi ha un 

recorregut d’anada i tornada per un punt baix, i els resultats de les afectacions confirmen 

les previsions. 

 

Figura 47. Funcionament del model matemàtic amb un tall al punt 1 
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2. Canonada d’entrada al poble 

Aparentment el nucli de Sant Martí Sarroca disposa de dues canonades d’entrada/sortida 

que connecten amb la zona central del municipi. Amb l’anàlisi del model matemàtic s’ha 

pogut veure que la canonada que s’utilitza per abastar el nucli és la inferior, on s’ha proposat 

un tall.  

S’observa que una possible avaria en aquest punt tindria un gran impacte ja que deixaria 

sense aigua a la totalitat del nucli de Sant Martí Sarroca. Seria necessari evitar entrades 

úniques a les zones amb més demanda del municipi per tal d’evitar situacions en les que no 

arribi aigua als abonats del servei.  

 

Figura 48. Funcionament del model matemàtic amb un tall al punt 2 
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3. Centre del nucli de Sant Martí Sarroca 

S’estudien també les afectacions que es produirien a causa d’un tall a la canonada de 

connexió entre la zona superior i inferior del nucli de Sant Martí Sarroca. A priori, basant-

nos en els resultats anteriors, si aquest punt fos l’únic punt d’interconnexió entre les dues 

zones del nucli, les afectacions haurien d’incloure tota la zona superior, ja que recordem que 

l’entrada d’aigua al pobla s’efectua per la zona inferior.  

Els resultats mostren que les afectacions són mínimes, degut a que a l’entrada del poble hi 

ha una altra canonada que connecta els dues zones. 

 

Figura 49. Funcionament del model matemàtic a la zona del nucli urbà amb un tall al punt 3 
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4. Riu de Foix 

Pel que fa al subministrament d’aigua de la zona de la Rovira Roja, Cal Miret i Brugueres, es 

realitza des de la zona sud (provinent del dipòsit Nou). Es poden observar dos punts 

conflictius, que serien els creuaments del Riu de Foix i del Torrent de Cal Miret, ja que 

s’assoleixen dos punts baixos on les pressions a els canonades són més altes de l’habitual.  

En primer lloc, s’analitza el primer creuament. Es pot observar que l’impacte generat per 

una avaria al creuament del Riu de Foix afectaria a tota la zona nord del municipi, incloent 

tota la Rovira Roja, Cal Miret i Brugueres. A més, les altes pressions que es noten en aquest 

punt ajuden a demostrar la versemblança de l’ocurrència d’una avaria. Així, s’ha de parar 

especial atenció per intentar evitar grans afectacions en aquestes zones. 

 

Figura 50. Funcionament del model matemàtic  a la zona de la Rovira Roja amb un tall al punt 4 
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5. Torrent de Cal Miret 

El torrent de Cal Miret és el segon punt baix que trobem a la zona de la Rovira Roja. Podem 

observar que les afectacions d’una avaria en aquest punt estarien incloses en les afectacions 

al Riu de Foix, ja que els creuaments dels rius es troben un darrere l’altre. Cal esmentar però, 

que la zona afectada per aquesta avaria no és tan gran com l’anterior, ja que només incloure 

la Rovira Roja i Brugueres, deixant Cal Miret sense problemes amb la xarxa d’aigua. 

 

Figura 51. Funcionament del model matemàtic a la zona de la Rovira Roja amb un tall al punt 5 
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6. Tall al subministrament d’EMAVSA 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, la zona sud del municipi (Torre d’en Vernet, Can Rigol 

i la Bleda) s’abasta des de canonades d’Aigües de Vilafranca. La falta de connexió d’aquestes 

zones amb la resta de la xarxa de Sant Martí Sarroca podria provocar que aquestes es 

quedessin sense aigua en cas d’un tall o avaria a alguna de les canonades d’Aigües de 

Vilafranca.  

Com es pot observar, en efecte, una avaria en aquest punt tindria un impacte alt ja que 

deixaria sense aigua a la Bleda, Torre d’en Vernet i Can Rigol. A part, no hi hauria cap 

possibilitat de fer-hi arribar aigua des de recursos propis ja que les connexions amb la xarxa 

són inexistents. 

 

 

Figura 52. Funcionament del model matemàtic amb un tall al subministrament d'EMAVSA 
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7.8 DIAGNOSI GENERAL DEL FUNCIONAMENT ACTUAL 

Finalment, en aquest apartat es detallen els principals problemes observats a la xarxa 

d’abastament de Sant Martí Sarroca. Mentre que en tot aquest informe de l’estat actual s’han 

anat descrivint mancances puntuals, com podrien ser la manca de control de cabals o la manca 

de d’elements de seguretat en alguna instal·lació, en aquest últim apartat es tracten els 

problemes de funcionament de caràcter general, que serviran com a base per estudiar possibles 

propostes de millora global de la xarxa. 

En primer lloc, es tracta l’abastament del nucli, que actualment es realitza des del dipòsit Nou. 

Aquest dipòsit rep aigua del dipòsit de Rodamilans mitjançant un grup de pressió i durant el 

trajecte es passa per un dels punts baixos de la xarxa, on les pressions són força altes.  La 

canonada de sortida del dipòsit Nou refà el mateix camí i torna a passar pel mateix punt baix per 

poder abastar la total del nucli urbà.  Així, trobem un dels punts conflictius, ja que qualsevol 

avaria o fuita causada per aquestes altes pressions podria posar en perill l’abastament del nucli. 

Es pot observar de forma clara que el camí que fa l’aigua per arribar al nucli no és òptim ja que 

ha de fer un recorregut d’anada i tornada per un punt baix.  

En segon lloc, i seguint en la mateixa línia, des del dipòsit Nou també s’abasta (passant pel mateix 

punt baix) la zona de la Rovira Roja. Així, presenta el mateix dubte que en el cas anterior: és 

necessari que l’aigua faci el recorregut d’anada i tornada fins el dipòsit Nou?. A més, un tram 

més enllà presenta un segon punt baix al voltant del Torrent de Cal Miret, on hi ha pressions que 

superen els 10 kg/cm2. Qualsevol avaria o tasca de manteniment en aquest punt conflictiu posa 

en perill el servei d’abastament de tot el sector de la Rovira Roja. D’aquesta manera, s’ha 

d’intentar buscar un canvi en el subministrament d’aigua a aquesta zona per assegurar el servei 

de forma contínua. 

Per últim, es planteja la possibilitat de que tot l’abastament es faci a partir de fonts pròpies, cosa 

que significaria eliminar la compra a EMAVSA que es fa actualment a la Bleda. La compra d’aigua 

a un tercer suposa un cost elevat, que podria reduir-se o fins i tot eliminar-se si es pogués abastar 

tot el municipi des de fonts pròpies. El consum d’aquesta zona és força elevat, i segons la 

informació de la companyia encarregada del servei i de l’Ajuntament a això se li hauria de sumar 

una possible venta d’aigua a Castellví de la Marca, el municipi veí. Caldrà considerar el cabal 

disponible, plantejar si es necessita un augment de capacitat als dipòsits municipals i plantejar 

la renovació de canonades  si s’escau. 
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8 ESTUDI DEMOGRÀFIC 

Previ al plantejament de les actuacions a realitzar amb els diferents anàlisis d’alternatives, és 

important plantejar un estudi sobre la població actual de Sant Martí Sarroca, així com l’evolució 

que ha patit al llarg dels anys, per tal de poder preveure el seu creixement futur. El creixement 

futur de la població del municipi serà molt útil per poder estimar la demanda d’aigua dels 

pròxims anys. La base de dades d’on s’extreu la informació històrica és la proporcionada per 

l’Idescat.  

Des de l’any 1998 fins al 2018, encara que hi ha hagut descensos demogràfics en alguns anys 

concrets (2013-2015), podem considerar que la població de Sant Martí Sarroca ha anat 

augmentant constantment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any Població 

1998 2457 

1999 2457 

2000 2478 

2001 2512 

2002 2531 

2003 2569 

2004 2650 

2005 2721 

2006 2849 

2007 2997 

2008 3077 

2009 3142 

2010 3161 

2011 3197 

2012 3200 

2013 3168 

2014 3130 

2015 3092 

2016 3099 

2017 3197 

2018 3231 
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Figura 53. Evolució de la població durant el període 1998-2018 segons les dades de l'idescat 

En el gràfic presentat podem notar tres tendències marcades en tres etapes diferents. En primer 

lloc, del 1998 al 2011 veiem un creixement continu de la població que presenta majors 

increments  anuals entre el 2005 i el 2008. Del 2012 al 2015, en canvi, notem un descens de la 

població, encara que és poc significatiu ja que es tracta de tan sols 100 habitants. Finalment, 

durant els darrers anys, torna a haver-hi una evolució positiva del número d’habitants, passant 

de 3092 habitants l’any 2015 a 3231 l’any 2018, recuperant la pèrdua del període anterior. 

 

8.1 NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLANEJAMENT GENERAL DEL MUNICIPI DE SANT MARTÍ 

SARROCA 

Eina bàsica de l’ordenació del territori, el Pla D’Ordenació Urbana Municipal esdevé el pilar 

fonamental pel correcte desenvolupament de les principals directrius d’ordenació. 

El seu objectiu és: 

• Millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans 

• Assolir una estructura espacial que possibiliti un desenvolupament socioeconòmic 

compatible amb l’ús lògic dels recursos naturals. 

• Garantir la protecció y millora del medi ambient 
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El POUM ordena l’àmbit d’actuació tenint en compte aspectes com ara l’equilibri inter- 

territorial, la promoció, el patrimoni natural o l’estructura ó dels processos de 

desenvolupament urbà entre d’altres. 

En el cas de Sant Martí Sarroca, el POUM més actual del  que es disposa data de l’any 2008, tot 

i que l’any 2014 es van realitzar diverses modificacions per tal d’actualitzar la ordenació 

urbanística a les noves necessitats del municipi. La seva redacció fou un procés que posà molt  

èmfasi en la participació ciutadana des de la fases inicials de plantejament del projecte.  

8.1.1 TRACTAMENT DEL SOL PROPOSAT PEL POUM 

Pel que fa a la gestió dels diferents tipus de sòl, el Pla d’Ordenació diferencia entre el sòl urbà, 

l’urbanitzable i el no urbanitzable. 

Dins del tractament del sòl urbà es defineixen les diferents zones que el componen, per així 

delimitar de forma precisa el territori que abasten. Incorporen també la regulació dels usos 

segons la modificació vigent. A més, es delimiten un conjunt de Plans de Millora urbana i de 

Polígons d’actuació en els diferents nuclis urbans del municipi. 

Pel que fa al sòl no urbanitzable es realitzen també un conjunt de propostes, totes basades en 

densitats i edificabilitats baixes que responen a la voluntat del municipi de tenir un creixement 

moderat. 

Per últim es tracta el sòl no urbanitzable, que contempla dos grans zones de protecció de sòl, a 

criteris de composició, estructura i funcionalitat. Es defineix una primera zona Biodiversa en què 

s’inclouen tots aquells sectors que corresponen a espais boscosos i arbustius en bon estat de 

conservació, que normalment presenten millors característiques ecològiques i per tant estaran 

sotmesos a algun règim de protecció. Posteriorment, es defineix la zona Agrícola que comprèn 

tots els terrenys on es desenvolupen activitats agrícoles així com aquells correus abandonats 

que es troben en estadis inicials de successió vegetal. 

8.1.2 ADEQUACIONS ENTRE LES PREVISIONS DE POBLACIÓ I LA CAPACITAT DE SOL URBÀ I 

URBANITZABLE DELIMITAT PEL PLA 

Tot i la voluntat municipal de que hi hagi un creixement moderat, el Pla es dimensiona pel cas 

que el municipi estigui sotmès a dinàmiques més fortes, semblants a les comarcals. Es planteja 
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un potencial de nous habitatges, separats en els diferents plans de millora urbana i polígons 

d’actuació, que quedaria de la següent forma: 

En sòl urbà 

• PMU-1 Discoteca   51 habitatges 

• PMU-2 Can Cruset   26 habitatges 

Total sòl urbà    77 habitatges 

En sòl urbanitzable delimitat: 

• UD-I     112 habitatges 

• UD-II Subsector 2    35 habitatges 

• UD-III     44 habitatges 

• UD-IV     79 habitatges 

• UD-V     119 habitatges 

• UD-VI     81 habitatges 

• UD-VII     67 habitatges 

Total sòl urbanitzable   537 habitatges 

Per tant, el Pla d’Ordenació planteja un increment potencial de població de 1824 habitants en 

un horitzó de 15 anys. Com que el Pla va ser aprovat a l’any 2008, els diferents estudis no estan 

realitzats amb les dades actuals de població, per tant no podem considerar les previsions totals 

que consideren (4246 habitants al 2020) ja que són inviables tenint en compte l’estat actual. 

Sí que considerarem, però, que el nostre estudi de creixement de població s’ajusti o segueixi 

una línia semblant en quant a increment poblacional, que el que es va realitzar al POUM l’any 

2018. 
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8.2 CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

8.2.1 PRESENTACIÓ 

El present estudi, integrat dins de la memòria social del planejament de Sant Martí Sarroca, 

pretén avaluar l’evolució del volum de les necessitats d’habitatge al municipi en l’horitzó 

temporal del 2019 al 2038. 

Les necessitats d’habitatge van estretament lligades a l’evolució demogràfica i als ritmes de 

formació i desaparició de llars. Ara bé, per ser més rigorosos, el que resulta més determinant a 

l’hora d’aproximar-se a les necessitats d’habitatge és la qualitat i la tipologia de les llars. 

Els resultats que es presenten a continuació són fruit de projeccions realitzades d’acord amb 

hipòtesis pròpies considerades plausibles pel que fa a l'evolució propera del municipi tant en 

termes de població com de persones per llar. 

8.2.2 METODOLOGIA 

Per fer la projecció a fi d’obtenir el càlcul de la població en un futur existeixen diferents  

metodologies.  

L'evolució de la població està marcada pel dinamisme i pels canvis ja que ve determinada pels 

fets econòmics i socials. Aquestes variacions poden ser difícils de preveure, i és per això que fer 

projeccions demogràfiques és una feina difícil que pot ser no satisfactòria ja que conté un risc 

d'incertesa; de fet totes les previsions de futur que es fan en diferents camps tenen aquest risc. 

La incertesa és més elevada quan a més llarg termini són les projeccions demogràfiques, quan 

més petit sigui l'àmbit considerat, i quan a l'evolució de la projecció hi actua el fenomen 

migratori, amb entrades i sortides de població que depenen de les condicions econòmiques del 

municipi i per tant, són més difícils de preveure. 

Malgrat el risc que comporta fer qualsevol previsió demogràfica, la seva realització permet 

apropar-nos al nombre futur d’habitants d'una àrea concreta, d'un municipi en el cas que ens 

ocupa, i per tant, a les seves necessitats econòmiques i socials. La demografia s'arrisca a 

preveure el futur de les poblacions a causa de la inèrcia i evolució lenta dels fenòmens 

poblacionals i de la utilitat de les previsions en la planificació urbanística, econòmica, social i 

política. 
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La realització de les previsions demogràfiques necessita de l'elaboració prèvia d'unes hipòtesis 

que es basen en les característiques actuals de la població que es vol projectar (nombre 

d'habitants, creixement natural, saldo migratori) i en les tendències econòmico-socials al 

moment de fer la projecció. 

8.2.3 CÀLCUL DE CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

L’evolució que hi ha hagut fins l’actualitat en nombre d’habitants al municipi de Sant Martí 

Sarroca ens facilita la tasca d’aproximació de la tendència amb una recta de regressió lineal, ja 

que ha estat força constant al llarg dels anys i no ha patit variacions extremes. D’aquesta 

manera, si considerem el període complet del que disposem dades (1998-2018), trobem una 

aproximació amb un R2 de 0,85 i que per tant demostra ser adequada. 

 

Figura 54. Evolució de la població i regressió lineal durant el període 1998-2018 

Ara bé, en qualsevol estudi de projecció demogràfica, a més properes les dades, major fiabilitat 

de l’estudi, per això pot ser estrany basar-se en una tendència de creixement de fa més de 15 

anys. Així, considerem el creixement notat els darrers anys, que tot i ser d’una etapa curta, pot 

ser més representativa: 
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Figura 55. Evolució de la població i regressió lineal durant el període 2016-2018 

A partir del pendent de la recta de regressió es pot realitzar una projecció demogràfica i 

comprovar si s’adequa a les previsions del POUM. Prenent l’evolució de població en els darrers 

tres anys tenim un increment més fort de la població, per això podem considerar dos escenaris 

de creixement segons si ens basem en les dades globals (1998-2018) o en les recents (2016-

2018). 

 

Figura 56. Comparació de les dues alternatives d'evolució de la població 

L’alternativa amb dades recents projecta 4617 habitants per l’any 2039, mentre que l’alternativa 

amb dades globals (amb una recta de regressió amb menor pendent) projecta 4170 habitants. 

D’aquesta manera, amb la comparació d’aquestes dues amb la previsió feta l’any 2008 en el 
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POUM del municipi, sabem que l’escenari amb dades recents és molt més adequat al presentar 

un increment de 1386 habitants en front a l’increment de 939 habitants que presenta l’escenari 

amb dades globals. 

Finalment, la projecció demogràfica és la següent: 

 

Figura 57. Projecció demogràfica de Sant Martí Sarroca pel període 2019-2039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any Població 

2019 3297 

2020 3363 

2021 3429 

2022 3495 

2023 3561 

2024 3627 

2025 3693 

2026 3759 

2027 3825 

2028 3891 

2029 3957 

2030 4023 

2031 4089 

2032 4155 

2033 4221 

2034 4287 

2035 4353 

2036 4419 

2037 4485 

2038 4551 

2039 4617 
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9 ANÀLISIS DE LA DEMANDA FUTURA DEL MUNICIPI 

Per calcular la demanda futura ens basarem en la imperiosa necessitat d’assolir uns rendiments 

de la xarxa acceptables, és a dir que es proposa anar millorant el rendiment fins arribar a un 

percentatge de cabals incontrolats propers al 20 %. 

9.1 CÀLCUL DELS CABALS INCONTROLATS 

Per a calcular els cabals incontrolats ens fixem en el rendiment hidràulic de la xarxa, en 

l’actualitat la xarxa de Sant Martí Sarroca té un rendiment del 65%. Veiem a la següent taula 

l’evolució que el rendiment hauria de tenir al llarg del temps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any Rendiment 

2018 65% 

2019 65% 

2020 68% 

2021 70% 

2022 72% 

2023 74% 

2024 76% 

2025 77% 

2026 78% 

2027 79% 

2028 80% 

2029 80% 

2030 80% 

2031 80% 

2032 80% 

2033 80% 

2034 80% 

2035 80% 

2036 80% 

2037 80% 

2038 80% 
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Figura 58. Evolució estimada del rendiment 

 

Aquest rendiment és prou bo i en un futur el que cal és mantenir-lo. Per aquest motiu es faran 

diferents actuacions de millora de la xarxa, per tal d’aconseguir que aquest 80% de rendiment 

sigui estable en el temps. 
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9.2 CÀLCUL DELS CABALS CONTROLATS 

Pel càlcul de la demanda d’aigua del nucli de Sant Martí Sarroca partirem de la dotació diària 

per habitant que extraiem del consum facturat i els habitants actuals de la població. Segons els 

càlculs la dotació es situa al voltant dels 222 litres per habitant i dia, incloent tots els usos. 

La demanda mitja diària d’aigua segueix les mateixes fluctuacions que els fluxos poblacionals i 

queda afectada pels cabals incontrolats, producte de fuites, cabals consumits en xarxes 

d’incendi, subcomptatge de comptadors o connexions fraudulentes, per tant, a efectes de càlcul 

de demandes futures així com del funcionament hidràulic pel que es refereix a volums de 

regulació, pressions en els diferents punts de la xarxa, velocitats de l’aigua i diàmetres dels 

diferents trams que composen la malla, s’utilitzarà com a base la demanda total en època punta. 

Això ens permetrà satisfer les necessitats en el moment de màxima sol·licitud i disposar d’unes 

reserves raonables durant la resta d’èpoques de l’any. 

 

Any Població 
Cabal registrat 

(m3/dia) 
Fuites 
(m3) 

Cabal subministrat 
(m3/dia) 

Volum 
subministrat 

anual (m3) 

2018 3297 733 394 1127 411.398 

2019 3363 747 352 1099 401.120 

2020 3429 762 327 1089 397.307 

2021 3495 777 302 1079 393.705 

2022 3561 791 278 1069 390.298 

2023 3627 806 255 1060 387.071 

2024 3693 821 245 1066 388.996 

2025 3759 835 236 1071 390.872 

2026 3825 850 226 1076 392.700 

2027 3891 865 216 1081 394.482 

2028 3957 879 220 1099 401.174 

2029 4023 894 223 1117 407.865 

2030 4089 909 227 1136 414.556 

2031 4155 923 231 1154 421.248 

2032 4221 938 234 1172 427.939 

2033 4287 953 238 1191 434.630 

2034 4353 967 242 1209 441.322 

2035 4419 982 245 1227 448.013 

2036 4485 997 249 1246 454.704 

2037 4551 1011 253 1264 461.395 

2038 4617 1026 256 1282 468.087 



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  93 
 

Es pot observar que, tot i l’augment considerable de població durant els anys futurs, hi ha una 

reducció dels cabals subministrats. Això és gràcies a la millora del rendiment, que fa que es pugui 

assolir la demanda d’aigua amb menys volum subministrat. Per aquesta raó és molt important 

parar especial atenció a la millora del rendiment, controlant els cabals, fent campanyes de 

detecció de fuites, etc. 

La població futura considera és la obtinguda en la projecció demogràfica realitzada 

anteriorment. D’aquesta manera queda inclòs i considerat el creixement que estableix el POUM 

en quant a habitatges. 

Finalment, cal comentar que per aplicar aquestes demandes al model matemàtic futur caldrà 

una divisió d’aquestes per zones, ja que hi ha consums molt variats als diferents sectors del 

municipi. 
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EVOLUCIÓ CONSUM TOTAL SUBMINISTRAT I REGISTRAT (2018-
2038)

Consum registrat Consum subministrat

Figura 59. Evolució estimada del consum total subministrat i registrat 
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9.3 DEMANDA D’AIGUA. DISPONIBILITAT DE RECURSOS. NECESSITAT D’AMPLIACIÓ DE LES 

CAPTACIONS 

Les característiques actuals d’aportació d’aigua al municipi que es realitza mitjançant captacions 

pròpies i compres externes a EMAVSA i ATLL  fa que la disponibilitat d’aigua sigui molt alta i que 

per tant no s’hagi de preveure la necessitat de noves captacions o aportacions. 

D’altra banda, els aqüífers de la zona no mostren problemes en l’estat quantitatiu i per tant hi 

hauria la possibilitat d’extreure més aigua de fonts pròpies. 
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10 ACTUACIONS 

En aquest apartat es detallen les diferents actuacions a dur a terme per tal d’optimitzar el 

funcionament de la xarxa d’abastament de Sant Martí Sarroca. Mentre que algunes no tenen 

una implicació directa en la fase operacional del sistema, com ara les adequacions de les 

captacions o la instal·lació de comptadors, altres impliquen canvis intrínsecs en el funcionament, 

com ara la construcció d’un nou dipòsit o de noves canonades per l’abastament. 

Les actuacions amb implicacions més directes sorgeixen d’un intent de millora global de la xarxa 

per tal de que el servei presenti unes característiques òptimes per poder abastar aigua a tots els 

clients amb les menors incidències possibles. Així, les podem agrupar en tres grups, definits a 

l’apartat 7.7 on es tracten els problemes de funcionament general. 

En primer lloc, en quant  a l’abastament del nucli, s’avaluarà la possibilitat de posar en 

funcionament el dipòsit ja construït a la zona del polígon industrial, per poder dur a terme el 

subministrament des d’aquest i des del dipòsit de Rodamilans, evitant així el pas pel dipòsit Nou. 

En segon lloc, referent a l’abastament de la zona de la Rovira Roja, es planteja eliminar també 

el pas pel dipòsit Nou, realitzant l’abastament des del dipòsit de Rodamilans. D’aquesta manera, 

s’ha d’intentar buscar un canvi en el subministrament d’aigua a aquesta zona per assegurar el 

servei de forma contínua, ja sigui amb la construcció d’un nou dipòsit, l’ampliació dels dipòsits 

actuals o en cas de no poder actuar directament sobre el funcionament, la renovació de 

canonades. 

Per últim, es planteja la viabilitat del funcionament de la xarxa actual en cas de que la zona de 

la Bleda rebi aigua de fonts pròpies, estudiant els diàmetres actuals de les canonades i proposant 

la renovació d’aquestes en cas de que sigui necessari. 
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10.1 ACTUACIONS EN ALTA PER MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 

10.1.1 ADEQUACIÓ DE LES CAPTACIONS 

En aquest primer apartat dins de les actuacions previstes es detallen els diferents elements a 

instal·lar a cadascuna de les captacions d’aigua per tal d’arribar a unes condicions de protecció 

i seguretat adequades.  A Sant Martí Sarroca només s’obté aigua de fonts pròpies en els dos 

Pous de Rodamilans per tant són les úniques instal·lacions a tractar. 

Els dos pous es troben a l’interior del mateix recinte, que disposa d’una tanca perimetral i una 

porta amb clau per tal de no permetre-hi l’accés lliure. Si bé és cert que es troben en bon estat 

de conservació, faltaria instal·lar baranes de protecció al contorns immediats de l’obertura del 

pou, per tal d’evitar caigudes en cas d’haver d’obrir les trapes d’algun d’aquests, així com la 

senyalització adequada dels equips de protecció individual necessaris per accedir-hi. 
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10.1.2 ADEQUACIÓ DELS DIPÒSITS 

Dins del mateix àmbit que les actuacions descrites anteriorment, en aquest apartat es detallen 

les obres necessaris i els elements a instal·lar per tal de millorar les condicions dels diferents 

dipòsits: 

• Dipòsit de Rodamilans: el seu estat es correcte i ja disposa de senyalitzacions de 

seguretat per tant no es preveu la realització d’operacions d’adequació. 

• Dipòsit Nou: l’estat d’aquest dipòsit es força millorable. En primer lloc es necessita 

realitzar una impermeabilització del tanc ja que es poden observar nombroses zones per 

on perd aigua. Es considera també l’arranjament de l’arqueta bypass entre els dos 

dipòsits (Nou i Pedrera) per renovar la vàlvula que regula l’entrada d’aigua. En segon 

lloc, en termes de seguretat es necessita disposar d’una tanca perimetral que envolti les 

instal·lacions, així com baranes que cobreixin al complet el perímetre superior del 

dipòsit, ja que és on es troba l’accés al seu interior 

• Dipòsit Pedrera: Es necessita la instal·lació d’una tanca perimetral al voltant del conjunt 

d’instal·lacions per tal de restringir-ne el seu accés i d’un conjunt de baranes per poder 

assegurar als operaris en cas d’haver de treballar a la part superior del dipòsit. Per altra 

banda, s’ha de rehabilitar tota la façana exterior ja que el recobriment de formigó 

projectat mostra un deteriorament bastant avançat. 

• Dipòsit Can Grau: S’ha d’instal·lar una tanca perimetral que envolti el dipòsit, a la vegada 

que les senyalitzacions necessàries de seguretat i salut.  

10.1.3 RENOVACIÓ DE CANONADES 

En aquest apartat es detallen les actuacions referents a la substitució de canonades degut al seu 

material o al seu escàs dimensionament. Es proposa la renovació de les següents canonades en 

alta per tal de reduir la longitud total de canonades de materials que actualment es troben en 

desús i així millorar la qualitat del servei. 

10.1.3.1 Alimentació del dipòsit la Pedrera des del dipòsit Nou 

El dipòsit Nou es pot alimentar des del dipòsit de Rodamilans (fonts pròpies) o des de la xarxa 

d’aigües Ter i Llobregat. La canalització que s’encarrega de fer arribar l’aigua de Rodamilans 

segueix en direcció oest per arribar al dipòsit de la Pedrera. Actualment, el tram de canalització 

de Rodamilans al dipòsit Nou és de polietilè però el tram que segueix fins al dipòsit de la Pedrera 
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és de fibrociment. D’aquesta manera, es proposa la substitució d’aquesta canonada de 

fibrociment de 125 mm de diàmetre per una de polietilè de 125 mm de diàmetre de forma que 

segueixi el tram anterior. 

La situació del tram especificat es pot observar a la següent imatge: 

 

Figura 60. Ubicació del tram a renovar a l'actuació 1.3.1 

 

 

 

10.1.3.2 Impulsió de Rodamilans al dipòsit Nou 

Al llarg del traçat d’impulsió d’aigua des del dipòsit de Rodamilans fins al dipòsit Nou hi ha un 

tram que encara resta de fibrociment de diàmetre 125 mm. Aquest tram es troba entre el 

Polígon Industrial de la Serra de Baix i la caseta reguladora.  

Tal i com s’ha comentat, el fibrociment és un material que ha quedat obsolet en l’abastament 

d’aigua potable degut al seu contingut d’amiant. Per aquest motiu es proposa la substitució 

d’aquesta canonada per una de polietilè d’alta densitat de 125 mm de diàmetre. 

 

 

Actuació Canalització Longitud 

Renovació canonada de 
transport dipòsit pedrera 

PE 125 535 metres 

Actuació Canalització Longitud 

Renovació canonada de 
transport impulsó Rodamilans 

PE 125 386 metres 
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Figura 61. Ubicació del tram de canonada a renovar a l'actuació 1.3.2. Marcat en color verd. 

10.1.4 OPERABILITAT DEL DIPÒSIT DEL POLÍGON 

Al nord-est del nucli de Sant Martí Sarroca hi ha un dipòsit de nova construcció de 300 m3 de 

capacitat que es troba fora de servei. Amb la intenció de millorar l’abastament del nucli urbà es 

proposa posar en marxa aquest dipòsit per abastar la zona superior del nucli. La part inferior 

seguiria sent abastada pel dipòsit Nou seguint el funcionament actual. D’aquesta manera, 

mitjançant la diferenciació en el subministrament de les dues zones del nucli urbà, s’assoliria un 

major grau de seguretat enfront problemes d’avaries o manteniment, ja que si fos necessari,  

des de qualsevol de les dues entrades es podria dur a terme l’abastament del nucli complet. A 

més, la càrrega que hauria d’assumir el dipòsit Nou no seria tan alta.  

Per a un funcionament correcte del dipòsit del Polígon es preveu la instal·lació d’una nova 

canonada des del dipòsit de Rodamilans, gràcies al qual es podrà realitzar l’ompliment del 

dipòsit del Polígon. Seran necessàries dues petites estacions de bombament, una al dipòsit de 

Rodamilans per impulsar aigua fins al Polígon i l’altre a la sortida del Polígon per abastar a la part 

del nucli que li pertoca. 
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Figura 62. Esquema de funcionament futur de l'abastament de la zona nord del nucli 

El traçat de la canonada d’impulsió del dipòsit de Rodamilans cap al Polígon amb els 

corresponents amidaments es mostra a la següent imatge: 

 

Figura 63. Traçat de la canonada de transport d'aigua del dipòsit de Rodamilans al dipòsit del Polígon 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud 

Operabilitat Dipòsit Polígon PE 125 1.016 metres 
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Per dur a terme la nova impulsió de Rodamilans al Polígon caldria dur a terme un 

redimensionament de l’estació de bombeig necessària. 

10.1.5 ABASTAMENT DE LA ROVIRA ROJA 

S’ha comentat la dependència de tot l’abastament de la zona de la Rovira Roja d’una canonada 

amb pressions molt altes i que sovint pateix avaries. Aquestes pressions són molt elevades degut 

a l’existència de dos punts baixos al haver de creuar el riera de Foix i el torrent de Cal Miret.  

A l’apartat 7.7 s’ha pogut comprovar com un tall (punts 4 i 5) en aquest punt significaria deixar 

sense aigua a tota la zona de la Rovira Roja, a la vegada que un tall a la sortida del Dipòsit Nou 

(punt 1) també l’afectaria. Per tant es considera necessària una reorientació en l’abastament 

d’aquesta zona. 

El primer pas és eliminar la dependència d’aquesta xarxa del Dipòsit Nou, que es resoldria 

mitjançant una impulsió des del dipòsit de Rodamilans, on actualment es realitza també la 

captació d’aigua. Ara bé, això només donaria solució a la meitat del problema. 

Per tal de poder salvar els creuaments dels corrents d’aigua superficials sense que una avaria 

suposi un tall en el servei, s’hauria de construir un nou dipòsit a la Rovira Roja per tal de disposar 

d’una reserva mínima d’aigua. Així, sorgeixien dues possibilitats: 

a) Construcció d’un dipòsit a la zona més alta de la Rovira Roja, que distribuiria l’aigua per 

gravetat a tota la zona.  

b) Construcció d’un dipòsit a una zona mitja de la Rovira Roja, que distribuiria aigua per 

gravetat a les zones amb cotes inferiors i utilitzaria un bombeig per impulsar aigua a les 

zones amb cotes superiors. 

A les dues opcions es planteja l’ompliment des del dipòsit de Rodamilans on es troben les 

captacions. L’opció de perforar un pou per obtenir aigua subterrània al costat del nou dipòsit 

requeriria d’un estudi hidrogeològic i a priori no és una opció viable ja que segons el visor de 

l’ACA de masses d’aigua subterrània no n’hi ha cap al voltant de la Rovira Roja. 
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OPCIÓ A: DIPÒSIT ZONA ALTA 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

• Distribució de l’aigua per gravetat 

• Poc vulnerable a talls elèctrics al no 

haver d’utilitzar bombes per impulsar 

aigua 

• Canonada d’ompliment del dipòsit de 

Rodamilans de més de 4 km 

• Opció menys econòmica degut a l’alt 

cost d’instal·lació de la canonada 

d’ompliment. 

 

OPCIÓ B: DIPÒSIT ZONA INTERMITJA 

AVANTATGES INCONVENIENTS 

• Opció més econòmica degut a la 

menor llargada de la canonada que 

s’ha d’instal·lar provinent del dipòsit 

de Rodamilans. 

• Es necessita una impulsió per portar 

aigua a la zona més alta de la Rovira 

Roja. 

 

 

Amb els avantatges i inconvenients vistos de cada una de les opcions, l’únic que cal avaluar és 

quant major és el cost de la opció A en front a la opció B i quin és el risc de tall elèctric que 

deixaria l’opció B com a vulnerable.  

Tenint en compte que l’opció A suposaria un increment en 2km de longitud de canonada, això 

suposaria aproximadament un augment del cost en 150.000 € ja que l’obra consistiria en 

l’obertura d’una rasa, instal·lació de canonada amb el rebliment necessari afegint els costos 

extres de vàlvues, colzes o cates que s’hagin de realitzar per assegurar no malmetre altres 

serveis. Per altra banda, la compra de tres bombes i un generador elèctric, amb la instal·lació 

corresponent, sumarien 40.000 € (fent una aproximació a l’alça). Per tant es nota una gran 

diferència econòmica entres les dues alternatives i considerant que l’opció B podria disposar 

d’un generador per la posada en marxa de les bombes en cas de tall de la xarxa elèctrica, aquesta 

es valora com la millor opció. 

Finalment, després d’haver considerat les dues alternatives s’opta per la segona opció; construir 

un dipòsit a una zona mitja de la Rovira Roja. L’ompliment d’aquest nou dipòsit es realitzaria 

mitjançant una impulsió d’aigua del dipòsit de Rodamilans i des d’aquest s’abastaria el nucli de 

Rovira Roja, Sers, Cal Miret i Brugueres amb un petit bombament. 
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Les canonades actuals d’aquest sector es seguirien utilitzant per l’abastament, per tant només 

es necessitarà la instal·lació d’una nova canonada de Rodamilans al nou dipòsit. 

 

Figura 64. Esquema de funcionament futur de l'abastament de la Rovira Roja. Indicant la impulsió del dipòsit 
Rodamilans al nou dipòsit intermedi i la totalitat de la zona abastada. 

En el present estudi es pretén donar simplement unes premisses en quant a millora del 

funcionament global de la xarxa que serveixin com a base. En cap cas es busca realitzar una 

descripció exhaustiva de les característiques tècniques i constructives que formarien part del 

projecte constructiu del dipòsit. 

Es proposa un dipòsit de formigó armat amb dos vasos comunicants que permetin la neteja 

sense interrompre el subministrament. La capacitat del dipòsit seria de 250 m3, executat in situ 

amb estructura de formigó armat HA-30/P/20 i armadura de 60 kg/m3 . Les dimensions en planta 

proposades són 13,00x8,60 metres amb una altura de làmina d’aigua de 2,45 metres. Els murs 

seran armats de 0,40m d’espessor, amb recreixements de murs de 80 cm per sobre de la làmina 

d’aigua mitjançant blocs de formigó. Hi haurà impermeabilització de la coberta amb làmina 

asfàltica i impermeabilització dels paraments interiors dels vasos amb revestiments elàstics. 

També s’inclou una caseta de vàlvules de dimensions en planta de 2m20x3,40 m., realitzada 

amb blocs de formigó gris fratassat i pintura acrílica. 

Existeixen diferents possibilitats en l’elecció del traçat de la canalització d’impulsió des de 

Rodamilans. A la següent figura es mostra, de color verd, el traçat de la canonada proposat (el 

mateix que el de la xarxa actual) del dipòsit de Rodamilans a la ubicació del nou dipòsit. 
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Figura 65. Traçat de la canonada d'impulsió d'aigua des del dipòsit de Rodamilans fins al nou dipòsit intermig. 
Marcat en color verd 

 

 

 

D’altra banda, la canonada actual que s’utilitzaria com a sortida del dipòsit és un polietilè de 32 

mm de diàmetre i s’ha vist en el model matemàtic que no seria suficient. Per això es proposa 

renovar-la per una de polietilè però de 160 mm de diàmetre. Aproximadament aquest tram de 

canonada són 230 metres. 

Igual que en l’actuació anterior, també s’hauria de realitzar de nou un dimensionament per tal 

de dissenyar i definir l’estació de bombeig necessària.  

 

 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud 

Nou dipòsit Rovira Roja PE 125 2674 metres 
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10.1.6 AMPLIACIÓ DEL DIPÒSIT DE RODAMILANS 

Les intencions de l’ajuntament i els òrgans de govern del municipi de Sant Martí Sarroca de 

realitzar el màxim del subministrament possible amb recursos propis poden causar la 

insuficiència de dimensionament de les instal·lacions actuals. El dipòsit de Rodamilans actua 

com a centre de la xarxa al rebre aigua dels dos pous del municipi. A més, les dues actuacions 

proposades anteriorment depenen del subministrament des d’aquest dipòsit. És per aquest 

motiu, que se’n proposa la seva ampliació ja que els 160 m3 de capacitat actual no permetrien 

la utilització d’aquest dipòsit com a base de reserva i abastament de les diferents zones. 

Aquesta actuació, per tant, preveu l’ampliació d’aquesta capacitat amb la construcció d’un nou 

dipòsit al damunt o adjacent de 500 m3. La construcció d’aquest quedaria dins de les tanques de 

les instal·lacions. 

De la mateixa manera que amb les actuacions anteriors, la intenció en la redacció del present 

document no és la realització d’un projecte constructiu, sinó el plantejament de millores del 

funcionament de la xarxa, per tant queda fora de l’estudi la definició de les diferents 

característiques tècniques i constructives d’aquesta actuació.  
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10.1.7 INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE TELECONTROL 

Es proposa la instal·lació de sistemes de telecomandament on encara no se’n disposi, per tal de 

poder actuar de manera ràpida i eficaç sempre que s’hagi de realitzar una operació o un canvi 

en el funcionament de la xarxa. D’altra banda, amb un control continu de les instal·lacions es 

pot aconseguir una millor gestió dels recursos i un millor rendiment. 

Tot i que els dipòsits de Rodamilans, Pedrera, i Nou ja disposen d’un sistema que permet 

controlar-ne el nivell, es proposa la renovació d’aquest, instal·lant el sistema que es descriurà a 

continuació. A part d’aquests tres dipòsits, s’hauria de realitzar també la instal·lació al dipòsit 

del Polígon i al de Cal Grau. 

10.1.7.1 Descripció del Sistema de Telecontrol 

La finalitat de disposar d'un sistema de televigilància i telecomandament de la xarxa de 

distribució és disposar en continu de l'estat general de les instal·lacions i particular de cadascun 

dels equips inclosos en elles. Disposar d'aquesta informació ens facilita el poder assegurar un 

bon servei als abonats, d'una banda perquè podem actuar ràpidament davant qualsevol 

incidència, però també perquè ens permet planificar adequadament els manteniments 

preventius, partint d'una mesura precisa de la quantitat d'ús que s'ha fet de cada equip 

individual. 

El telecontrol proporciona als responsables el control en continu de les diferents instal·lacions 

de la xarxa. Un cop en funcionament, proporciona supervisió continuada, és a dir, coneixement 

de l'estat i la disponibilitat dels equips en cada moment, i control directe: podem actuar en 

qualsevol moment sobre el funcionament dels diferents elements. 

A banda del control immediat, les dades històriques emmagatzemades pel Telecontrol ens 

permeten analitzar el funcionament de les instal·lacions vist amb perspectiva, sobre corbes 

gràfiques on es mostra l'evolució de cada valor en el temps, amb totes les eines i utilitats de que 

disposen aquest tipus de programes per facilitar la tasca a l'usuari: zooms, exportació a full de 

càlcul, impressió, addició de nous valors al gràfic, ocultació, canvis de color, sumes i promitjos 

parcials, etc.  
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Figura 66. Exemple de visualització de la xarxa des de l'aplicació del sistema de telecontrol 

El Telecontrol també ens permet generar informes i sumaris tabulars horaris, diaris, setmanals, 

mensuals, anuals o en períodes definits per l'usuari dels diferents paràmetres indicadors de 

l'efectivitat de la instal·lació: cabals, nivells, pressions, consums, nivells de clor, sulfhídric, 

terbolesa, consums, etc., o de valors digitals, com ara marxa de bombes, activació de filtres, de 

dosificacions, alarmes, etc. 

El fet de disposar de supervisió i control sobre el sistema ens permet minimitzar els costos i 

optimitzar els recursos de que disposem.  

El servei ofert als abonats guanya en qualitat per la rapidesa d'actuació que obtenim, i per la 

facilitat que atorga per planificar els equips i les tasques d'operació i de manteniment. 

A banda dels avantatges generals, el sistema a implementar aportarà funcionalitats afegides que 

faciliten el treball dels operadors i dels responsables del seu propi manteniment: 

• L'equip on residirà l'automatisme local a les estacions remotes serà flexible per tal de 

poder afegir, de manera senzilla, noves funcionalitats a les seqüències de treball. Per tal 

d'afegir-les, el hardware, que serà un PLC o una Remota, serà modular, per poder 

instal·lar més entrades i sortides analògiques o digitals, i programable des d'un PC local 

o remot. L'excepció seran les petites estacions on només calgui enregistrar informació, 
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per exemple un instrument o un comptador. En aquest cas només caldria un equip del 

tipus data-logger amb bateria, amb capacitat per transmetre les dades remotament. 

Tanmateix, és recomanable minimitzar progressivament la quantitat de remotes 

d'aquest tipus, sense alimentació. 

• Accés remot al sistema de control central, per obtenir indirectament, control sobre tota 

la xarxa, és a dir, sobre les estacions remotes. El control remot del lloc central de treball 

s'ha de poder obtenir des d'un PC estàndard amb un navegador d’Internet, i també des 

d'una PDA amb accés a Internet. L'entrada al sistema estarà protegida sempre amb 

identificació d'usuari i paraula de pas. 

El software serà fàcil d'ampliar en nombre d'estacions remotes, i en el nombre de senyals que 

inclou cadascuna de les estacions.  

La configuració de les estacions i dels senyals implementats en elles es mantindrà en taules d'una 

base de dades, de manera que la seva modificació sigui senzilla per part d'un usuari amb 

coneixements bàsics d'informàtica. 

10.1.7.2 Equip d’adquisició i enviament de dades 

Per unificació de materials, per facilitar el manteniment posterior, i per una lògica simplificació, 

els dispositius de recollida i transmissió de les dades seran idèntics a totes les estacions.  

Estarà basat en un PLC o en una remota (RTU) intel·ligent, és a dir, programable, amb capacitat 

de tenir entrades i sortides digitals i analògiques, per poder actuar localment, sigui per acció de 

la lògica de programa o per control remot.  

La feina de definició i l'enginyeria de l'equip estaran incloses a l'oferta.  

El dispositiu inclourà la remota o PLC, el ràdio - mòdem UHF o el mòdem XTC (xarxa telefònica 

commutada), GSM o GPRS, la font d'alimentació, i un sistema d'alimentació ininterrompuda 

format per bateria i carregador.  

10.1.7.3 Funcionalitats Bàsiques a les Estacions 

A tall de guia, a continuació es relacionen les diferents funcionalitats que hauran d'incloure els 

sistemes de control locals.  
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A banda, cada estació efectuarà altres tasques pròpies que es definiran de manera 

particularitzada. 

• Enregistrament de totes les mesures analògiques instal·lades a l'estació. Inclourà tots 

els instruments de mesura: cabalímetres, mesuradors de nivell, de pressió, de nivell de 

clor, de terbolesa, de sulfhídric a la sala, etc.; també s'han d'enregistrar els valors dels 

comptadors i la mesura dels consums de les bombes d'impulsió i el general de l'estació.  

Totes les mesures analògiques seran de bucle de corrent de 4 a 20 mA. Es valoraran les 

ofertes que proposin comunicacions per bus. El consum de les bombes es pot obtenir 

amb trafo de conversió o capturar-los des del variador o arrencador, si disposen 

d'aquesta opció. El PLC o remota local guardarà el màxim de valors mesurats que li 

permeti la seva memòria, i que en tot cas serà com a mínim de tres dies amb mostreig 

cinc-minutal. El període de mostreig serà configurable per estació i per mesura 

individuals.  

• Control dels elements d'impulsió. En cada cas es definiran les especificacions o criteris 

de funcionament. Normalment hi haurà una mesura de nivell o de pressió que 

determinaran l'aturada i engegada de les bombes, o la seva velocitat. En qualsevol cas, 

la seqüència serà governada per l'automatisme, tot i que sempre es preveurà un 

funcionament manual o semi-automàtic per situacions d'emergència o de 

manteniment. 

El control automàtic o manual dependrà d'un selector de tres posicions: Manual-0-

Automàtic. El selector pot instal·lar-se al frontal del quadre elèctric o a peu de màquina, 

en un lloc des d'on es pugui visualitzar el seu estat. Les màquines motoritzades han de 

manipular-se només des d'on es pugui comprovar visualment el seu estat. 

El funcionament automàtic es modularà mitjançant consignes que es podran enviar des 

del lloc de control central, o bé des d'un terminal local. Sempre engegarà la bomba que 

porti més temps aturada, i s'aturarà la que dugui més temps en marxa, en les estacions 

on sigui possible l'engegada simultània de més d'una bomba. 

• Control dels elements de dosificació, de filtratge, reixes i qualsevol maquinària de 

procés. En les estacions on existeixin aquests elements, les bombes, vàlvules i altres 

elements actius es controlaran des del PLC o remota. 
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• Sincronisme horari entre Central i Estacions. Les Estacions sempre estaran en hora, 

agafant el rellotge de la Central com a referència. El rellotge permetrà que cada estació 

mantingui acumulats parcials diaris, setmanals, i mensuals de tots els comptadors de 

l'Estació. 

• Vigilància d'Intrusió. Cal instal·lar un detector a totes les portes i finestres que es vulgui 

controlar, seriar-los i connectar-los a una entrada digital. 

• Vigilància del grup electrogen. En les estacions on n'hi hagi, s'ha de monitoritzar com a 

mínim el senyal de marxa i a règim, un senyal sumari d'alarma, l'avís de nivell baix de 

gasoil i l'estat dels contactors de commutació. S'han de preveure engegades setmanals 

preventives. Siguin automàtiques o siguin manuals, es comptarà el temps entre 

engegades correctes successives, per tal de donar un avís si supera l'interval d'una 

setmana. Els intents d'engegada infructuosos tindran el tractament d'alarma.    

• Vigilància de l'alimentació de l'Estació. S'instal·larà un relé detector de tensió correcta. 

Juntament amb l'estat dels contactors de commutació i l'estat del grup electrogen, es 

podrà saber perfectament la situació del subministrament d'energia elèctrica a l'estació. 

S'instal·laran proteccions contra sobretensions a la tensió trifàsica a 400vac, a la 

monofàsica a 230vac i a la tensió contínua a 24vdc. A les estacions amb radiofreqüència 

també es protegirà la línia coaxial de l'antena, per tal d'evitar danys a l'emissora. Es 

cablejaran a PLC els senyals auxiliars de protecció disparada. 

• Vigilància de l'alimentació dels elements de control. S'instal·larà un Sistema 

d'Alimentació Ininterrompuda (SAI) de potència suficient per alimentar i protegir 

l'electrònica de control, incloent el PLC, els equips de comunicacions i la instrumentació 

analògica. Per tal que protegeixi les electròniques, el SAI ha de ser de funcionament en 

línia, i no per tall, és a dir, les càrregues s'alimenten sempre de les bateries. 

Es cablejaran a entrades digitals els senyals de presència de tensió o de bateries en 

descàrrega, i el senyal o senyals d'anomalia. 

• Per tal de conèixer en tot moment la disponibilitat dels equips, es cablejaran al PLC 

l'estat de les seves diferents proteccions elèctriques, afegint contactes auxiliars a les que 

no en tinguin de lliures. S'han de cablejar els magnetotèrmics, diferencials, relés tèrmics, 
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limitadors de parell i, en general, tot element que pugui impossibilitar l'engegada de la 

maquinària protegida. 

• Tots els senyals elèctrics que arriben al PLC quedaran reunits en el borner de l'armari. 

Les entrades digitals partiran, a l'equip de camp, d'un contacte lliure de potencial, que 

retornarà els 24Vdc de l'armari de control. Les sortides digitals es faran amb contacte 

de relé lliure de potencial. Per tal de facilitar el manteniment de la instrumentació, les 

bornes pels senyals analògics seran seccionables per poder-hi inserir un mesurador o 

tester. 

• Les màquines de més de 10kW de potència s'alimentaran amb arrencador electrònic o 

amb variador de freqüència i es configurarà per tal de fer una engegada suau per 

protegir-la i per evitar pertorbacions a la línia. També es configurarà una aturada suau, 

per tal d'evitar cops d'ariet a les impulsions. S'instal·larà un variador o arrencador per 

cada bomba.  

Els variadors de freqüència es governaran des del PLC. Per fer-ho s'haurà de cablejar 

com a mínim la consigna analògica de velocitat i la mesura de la velocitat real. També es 

cablejaran els contactes d'alarma per conèixer en tot moment la disponibilitat de 

l'equip. Es valoraran les ofertes que proposin cablejar-los mitjançant un bus de 

comunicacions. Sempre s'aïllarà el variador o arrencador de la línia amb un contactor. 

• Totes les màquines motoritzades disposaran d'un polsador d'atur d'emergència situat a 

la seva zona d'influència. També disposaran de botonera per a maniobrar-les 

manualment a peu de màquina o des d'un punt des d'on se'n pugui visualitzar el 

funcionament. La botonera tindrà dos polsadors de marxa (marxa - atur, endavant - 

endarrere, obrir - tancar) i un selector. El selector evitarà que la màquina pugui engegar 

automàticament o remota mentre s'està manipulant. L'estat del selector es cablejarà al 

PLC. Si hi ha un altre selector al quadre, es seriaran de manera que es pugui saber amb 

certesa l'estat de disponibilitat de l'equip per al PLC. 

• Els armaris elèctrics, botoneres, capses de protecció seran d'un material resistent a la 

corrosió: sintètics (polièster) o d'acer inoxidable. 

• Les safates de cables, suports mecànics i cargoleria d'aquestes i d'instruments seran 

sempre d'acer inoxidable. 
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• Els instruments s'instal·laran sempre en ubicacions que permetin un accés còmode als 

responsables del seu manteniment. Si no és possible, s'hauran d'instal·lar passarel·les 

que ho facilitin. 

10.1.7.4 Comunicacions 

Els canals de comunicació entre les Estacions Remotes i el Centre de Control no tenen perquè 

ser homogenis, tot i que és preferible. Dependrà de les condicions de cadascuna de les Estacions, 

i el Centre de Control ha d'estar preparat per comunicar amb qualsevol dels canals. 

Els canals a preveure són els següents: 

• XTC - Xarxa Telefònica Commutada. 

En aquest cas la instal·lació inclourà un mòdem telefònic per convertir a comunicació sèrie, 

normalment RS-232. El cable telefònic s'haurà de fer arribar a l'armari de control. El mòdem 

s'alimentarà del SAI. Si la zona ho permet, la comunicació serà via ADSL, de manera que la 

remota o PLC disposarà en aquest cas de port Ethernet. 

• Mòdem GSM 

S'haurà de comprovar la cobertura dins l'armari. De no haver-n'hi es provarà a l'exterior del 

quadre. Si tampoc n'hi ha, es buscarà un punt dins l'Estació on n'hi hagi. Finalment s'intentarà 

a l'exterior, amb una antena adequada per intempèrie. Com tota l'electrònica de control, el 

mòdem s'alimentarà de SAI. 

• Radiofreqüència 

Banda UHF, ample de banda de 12,5 kHz, 4W de potència. Capaç de comunicar en mode 

multipunt, de manera que qualsevol de les estacions o nodes pugui actuar també com a 

repetidor pels altres nodes, de manera que puguin existir diferents camins entre el Centre i 

cadascuna de les estacions. D'aquesta manera es poden comunicar estacions ubicades a 

zones amb orografies abruptes i muntanyoses. Les antenes de les Estacions seran directives, 

la del Centre de Control serà omnidireccional. L'oferta haurà d'incloure els tràmits i despeses 

de legalització de les freqüències. 
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• GPRS 

Es farà l'estudi del volum d'informació circulant prevista, de manera que es pugui preveure 

amb exactitud el tipus d'enllaç a contractar. 

• IP 

Comunicació Ethernet directa. Aplicable rarament. Habitualment es dóna aquest cas quan la 

Central s'instal·la en una de les Estacions. 

10.1.7.5 Servidor de la Base de Dades 

Les dades es podrien guardar en el mateix equip on hi resideix tota la lògica de comunicació, 

però la forma correcta de guardar-les és utilitzar un servidor adequat que tingui instal·lat el 

gestor de bases de dades, amb totes les proteccions necessàries. Els programes que consultin 

les dades o que les generin seran clients d'aquest servidor.  L'arquitectura proposada consisteix 

en primer lloc en aquest servidor de dades. A continuació, considerant una estructura jeràrquica 

per importància, es disposarà dels gestors de comunicacions i, finalment, els equips clients on 

s'instal·laran les aplicacions de consulta directa i històrica. 

Els mòduls de comunicació enviaran les dades a l'Scada i a la Base de Dades simultàniament. Els 

usuaris inicials de la informació emmagatzemada seran els programes de consulta històrica i el 

model matemàtic del Sistema d'Informació Geogràfica. 

10.1.7.6 Funcionalitats Bàsiques del Centre de Control 

La funcionalitat de l'aplicació i els seus mòduls associats, complirà amb els següents 

requeriments, que satisfan les necessitats del client: 

• Recuperació automatitzada de les dades recollides a les Estacions Remotes. 

• Detecció automàtica immediata de les alarmes greus produïdes a les Estacions.  

• Disposar d'un mecanisme per supervisar la situació de les comunicacions entre la central 

de dades i les estacions.  

• Possibilitat d'enviament de missatges de les alertes i alarmes a l’exterior (SMS i correus 

electrònics).  



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  114 
 

• Periodicitat d’emmagatzematge de dades configurable.  

• Aprofitament de la base de dades històrica per modelitzar-la amb un Sistema 

d'Informació Geogràfica, traient-ne conclusions i podent preveure'n conseqüències, 

basant-se en la informació històrica acumulada. 

• Tractament d’històric en línia perpetu a partir de la posada en marxa del sistema, 

recolzant-se en gravacions a CD/DVD i amb eines de consulta que permetin obtenir i 

relacionar dades de diferents orígens, per exemple històrics en DVD i històrics actuals (a 

disc) simultàniament.  

• Importació i exportació de dades. Per tal de poder importar els valors guardats 

anteriorment, s'implementarà una opció per importar registres d'un full de càlcul o 

d'una taula d'una base de dades. De la mateixa manera, les dades guardades es podran 

exportar també a fulls de càlcul o a bases de dades, per facilitar-ne les possibilitats de 

distribució i consulta. 

• Funcionalitat per poder publicar certes dades en una web.  

• Eina per la realització d’informes oberts i totalment parametritzables per l’usuari.  

• Definició de drets de l’usuari tant a nivell de dades com de funcions.  

• Eina per predeterminar el cabal diari d’aigües paràsites, a partir dels valors de cabals i 

volums enregistrats.  

• Eina per predeterminar el cabal diari d’aigües pluvials, a partir dels valors de cabals i 

volums enregistrats. 
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10.2 ACTUACIONS EN BAIXA PER MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS 

10.2.1 INSTAL·LACIÓ XARXA CONTRA INCENDIS CAN CRUSET 

Aquesta actuació en baixa, situada a la sortida del dipòsit Pedrera, considera la instal·lació d’una 

xarxa contra incendis al Camí de Can Cruset. En termes municipals com el de Sant Martí Sarroca, 

on els habitatges es troben molt disseminats, és complicat assegurar la disposició d’elements 

contra incendis a la totalitat de superfície del municipi ja que es necessiten unes condicions de 

pressió i cabals que les canonades de diàmetres petits no poden assolir. 

Per tant, es projecta la substitució de la canonada actual de sortida del dipòsit Pedrers per una 

de polietilè de 125 mm de diàmetre i PN 16 i la instal·lació d’un hidrant soterrat amb pericó de 

registre, dues sortides de 70 mm de diàmetre i de 4” de diàmetre de connexió a la canonada. 

Les obres consistiran en l’execució d’una rasa d’aproximadament 90 centímetres de fondària i 

40 d’amplada, que s’adaptarà al terreny per tal d’aconseguir pendents úniques. La nova 

canalització descansarà sobre una capa de 15 centímetres de material granular anivellat i 

piconat. Un cop col·locada es farciran curosament els sinus laterals i es reblirà fins a 20 

centímetres per sobre la generatriu superior del tub. Fins a arribar a la rasant del terreny es 

reblirà amb material procedent de l’excavació, llevat del que fos rebutjat per inadequat, 

compactat al 90 % del P.M. 

L’obra es donarà per acabada un cop s’hagin realitzat les corresponents proves de descàrrega i 

estanquitat que assegurin el correcte funcionament de la instal·lació. 

Per altra banda, s’aprofitarà aquesta actuació per instal·lar un nou comptador Sensus Meistream 

Plus amb el corresponent carret extensible de desmuntatge i filtre colador, a més de dues 

ventoses per evitar que s’acumulin bosses d’aire a les zones més elevades que puguin causar 

trencaments o limitacions en la circulació de l’aigua. 

Els amidaments i el plànol de la present actuació són els següents:  

Actuació Canalització Longitud Vàlvules Ventoses 

Xarxa contra 
incendis Can 

Cruset 
PE 125 1.070 metres 6 2 
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Figura 67. Ubicació de la canonada  a renovar a l'actuació 2.1 

 

10.2.2 RENOVACIÓ XARXA D’ABASTAMENT CAN LLEÓ 

La xarxa del sector de Can Lleó es troba al sud-est del municipi, prop dels sectors de la Torre i 

els Hostalets. El conjunt de canalitzacions és força antiquat i sovint presenta avaries. Les 

canonades estan infradimensionades i el traçat no és l’òptim per subministrar aigua a les 

diferents cases. Per aquest motiu es proposa la renovació de la ramificació principal de Can Lleó, 

instal·lant-hi canonades de polietilè de 90 mm  i 63 mm de diàmetre (diferenciant entre 

canonada principal i ramals) i canviant parcialment el traçat d’aquestes. 

Degut a la gran longitud de noves canonades a instal·lar es plantegen les obres en tres fases 

diferenciades. La primera fase consisteix en la renovació del tram final de xarxa, a partir de Cal 

Purvós. La fase 2 és la del tram intermig i per tant la que té un volum d’obra més elevat. 

Finalment, la fase 3 correspondria a la connexió amb la canalització que passa pel camí vell de 

Vilafranca que definiria un canvi complet del traçat per a que la nova canonada segueixi el camí 

dels Hostalets. 

A la següent figura es mostra la present actuació, amb el nou traçat de la xarxa de distribució de 

Can Lleó separats en les diferents fases: 
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Figura 68. Esquema de les canonades a renovar en cada una de les tres fases 

 

 

10.2.3 NOVA CANONADA CAL TOFOL – CAN RIGOL 

Pel que fa a l’abastament de les zones del sud-est del municipi, és a dir la Bleda i Can Rigol, 

recentment s’han realitzat obres de millora amb la connexió de la Bleda i la Torre d’en Vernet 

amb la Torre. Per a intentar reforçar la xarxa d’aigua potable d’aquesta zona es proposa la 

instal·lació d’una canonada de Cal Tòfol a Can Rigol que ajudi al mallat de la xarxa actual. La nova 

canonada es traçaria seguint els camins de terra que delimiten els diferents camps de conreu. 

La canonada a instal·lar seria de polietilè de 90 mm de diàmetre. El dimensionament ha estat 

comprovat amb el model matemàtic de la xarxa futura.  

Actuació Canalització Longitud Vàlvules Ventoses 

FASE 1 PE 90 935 metres 5 1 

FASE 2 
PE 63 1.050 metres 

5 2 
PE 90 351 metres 

FASE 3  PE 90 475 metres 4 1 
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Les obres en les que consistirà aquesta actuació és l’excavació d’una rasa de 90 cm de 

profunditat i 40 cm d’amplada, la instal·lació de la nova canonada amb el posterior rebliment de 

la rasa, utilitzant 15 cm de llit de material granular anivellat i la resta del material que es 

considera adequat de l’excavació. El material sobrant i que no sigui de cap utilitat s’haurà de 

transportar fins a l’abocador més proper. 

A la següent imatge es pot veure el traçat de la present actuació amb els amidaments 

corresponents. 

 

Figura 69. Ubicació de la nova canonada de connexió entre Cal Tofol i Can Rigol 

 

 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud Vàlvules Ventoses 

Cal Tofol- Can 
Rigol 

PE 110 1.180 metres 2 1 
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10.2.4 RENOVACIÓ DE CANONADES AL NUCLI 

Al nucli urbà de Sant Martí Sarroca és on hi ha una major quantitat de canonades de materials 

que han quedat en desús o obsolets com el fibrociment i el PVC. Per tal d’assegurar el 

funcionament de la xarxa es proposa la renovació de les canalitzacions que encara resten 

d’aquests materials per polietilè. 

L’objectiu és mantenir el rendiment de la xarxa i disminuir les despeses en manteniment, 

substituint les xarxes actuals per polietilè de 90 mm de diàmetre com a mínim. Els nous materials 

amb diàmetres més generosos donaran com a resultat xarxes més fiables i amb un millor servei. 

Amb aquesta remodelació s’aprofitarà per actualitzar les escomeses existents, instal·lar vàlvules 

de pas i ventoses en els punts que sigui necessari. 

Les noves canalitzacions aniran degudament enterrades en una rasa de 90 cm de profunditat, 

coberta inferiorment i superiorment amb una capa de material fi que asseguri la protecció de la 

canonada. Un cop realitzada la instal·lació es reposarà el paviment original. 

Per tal de diferenciar en diferents fases la renovació del total de canonades, es separaran els 

amidaments de les actuacions en blocs segons els carrers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud Vàlvules 

Carrer de la Font PE 90 368 metres 5 

C/ d’Àngel Guimerà PE 90 405 metres 6 

Rambla de Catalunya PE 90 303 metres 3 

C/ de Barcelona PE 90  108 metres 1 

C/ de la Constitució PE 90 68 metres 0 

C/ de la V. Montserrat PE 90  418 metres 5 

Av. del Castell PE 90  478 metres 3 

C/ de Terra Blanca PE 90  28 metres 0 

C/ del Rei Joan Carles I PE 90  101 metres 1 

C/ de les Vinyes PE 90  113 metres 0 

C/ de Pau Casals PE 90  143 metres 1 

Camí de la Serra de Dalt PE 110 386 metres 3 

TOTAL - 2.919 metres 28 
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A continuació es mostra la situació de la present actuació: 

 

Figura 70. Esquema del conjunt de canonades a renovar al nucli de Sant Martí Sarroca. Marcades en color vermell 

 

10.2.5 SUBSTITUCIÓ CANONADA TORRENT DE CAL MIRET I RIU DE FOIX 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, un dels problemes principals a l’hora de realitzar 

l’abastament de la zona de la Rovira Roja (al nord del municipi) és el pas pel torrent de Cal Miret, 

que suposa un punt baix i per tant un punt amb pressions molt altes. Un tram abans, succeeix el 

mateix amb el pas del Riu de Foix.  

Una de les possibles solucions a aquest problema s’ha plantejat a les actuacions en alta, amb la 

proposta de construcció d’un nou dipòsit intermig a la Rovira Roja que rebi aigua d’una impulsió 

des de Rodamilans, que suposaria no dependre directament de la canonada al disposar d’una 

reserva d’aigua. 

Per altra banda, però, seria necessari substituir la canonada que passa pel torrent i el riu per una 

canonada de fosa de diàmetre 150 mm ja que l’actual és de polietilè de PN 10. D’aquesta manera 

es milloraria considerablement el funcionament actual, evitant avaries i augmentant 

conseqüentment el rendiment de la xarxa. 
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Els trams proposats a substituir són els que travessen la Riera i el Riu, on es troben els dos punts 

baixos (és a dir els punts amb pressions més altes). Aquesta actuació es separa en dos trams a 

actuar. El primer consideraria la canonada que creua el riu de Foix, fins a arribar al Camí de Cal 

Miret, passat Ca l’Esgrip. El segon tram comença al Camí de Cal Miret i segueix fins la reguladora 

del Prat a l’altra banda del torrent. La situació dels trams es pot veure a la següent figura: 

 

Figura 71. Ubicació del tram de canonada a renovar per assegurar el funcionament durant el pas del torrent de Cal 
Miret i el Riu de Foix 

 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud Vàlvules Ventoses 

Tram Riu de Foix FU DN:150 718 metres 2 2 

Tram Torrent de Cal Miret FU DN:150 717 metres 1 1 
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10.2.6 FUNCIONAMENT DE LA BLEDA AMB RECURSOS PROPIS 

El funcionament únicament amb recursos propis suposaria una gran millora en el servei 

d’abastament d’aigua del municipi, ja que s’evitaria el cost de compra d’aigua a un tercer. Al 

model matemàtic de la xarxa futura s’ha comprovat que el funcionament sense utilitzar el 

dipòsit d’EMAVSA sigui l’adequat i que la nova forma d’abastament de la zona de la Bleda no 

provoqui anomalies en els paràmetres de la xarxa (cabals, velocitats, pressions i pèrdues de 

càrrega).  

S’ha pogut observar que, al canviar el punt des del que es subministra aigua a la Bleda, les 

pressions a les que es treballa són massa altes. A continuació es mostra una figura del model 

matemàtic del sector de la Bleda sense la presència de la vàlvula reguladora, on els nodes en 

vermell indiquen pressions superiors a 8,5 kg/cm2. 

 

Figura 72. Model matemàtic de la zona de la Bleda, indicant pressions per sobre de 8,5 kg/cm2 

Per tant, a fi d’evitar possibles avaries degut a l’excés de pressió si s’hagués d’abastar la Bleda 

des de les canalitzacions de la Torre, s’hauria d’instal·lar una vàlvula Reguladora abans d’arribar 

a la Bleda. 

Per garantir el servei en cas de manteniment es construirà un by-pass del mateix diàmetre, 

encara que romandrà tancat en condicions normals. 

En un futur i en funció de les necessitats es recomanable col·locar un doble pilot que ens permeti 

dos valors de regulació, un per hores puntes diürnes i l’altre per les nocturnes, a fi de minimitzar 

el efecte produït per la pèrdua de càrrega. 

Amb l’objectiu de protegir la vàlvula d’impactes provocats per elements sòlids com pedres,  

s’instal·larà un filtre aigües amunt, aquest serà de fàcil accés per el seu manteniment, l’obra es 
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completa amb la col·locació de quatre vàlvules de pas de diàmetre 150 el que permetrà utilitzar 

el by-pass en funció de les necessitats puntuals del servei. També s’inclourà la col·locació d’un 

comptador per avaluar el consum total del sector. 

Tots els mecanismes hidràulics descrits s’ubicaran en arquetes de registre que serveixen per la 

seva maniobra i manteniment. 

Las arquetes tindran forma rectangular, la solera serà de formigó H-175 i tindrà un espessor de 

20cm, la rasant d’aquesta solera quedarà separada de la part inferior de l’ instal·lació (part 

inferior de les brides) una distancia mínima de 30 cm, en tots els casos. 

Servint la solera de cimentació, es construiran les parets verticals de les arquetes. Es realitzaran 

en fàbrica de maó massís de 1 peu, enganxats amb morter de ciment y quedant tota la superfície 

lliscada. 

Amb la finalitat de que es puguin realitzar de forma adequada las tasques  d’instal·lació i les de 

manteniment que es desenvolupin en un futur, en aquestes arquetes es deixarà la canonada, o 

els accessoris col·locats sobre ella, en la meitat del espai lliure deixat per les parets.  

Per aconseguir una reducció al final del espai lliure entre parets es realitzarà una “escala 

invertida“ amb maons, obtenint amb les línies de maons necessàries que el vol no sobrepassi 

mai els 8 cm. Així per exemple, si en un lateral de l’arqueta es tinguessin que avançar cap el 

interior 28 cm., aquesta longitud s’aconseguiria  en 4 línies de maons deixant un vol de 7 cm en 

cadascuna. 

El cobriment dels vans de les arquetes es farà mitjançant la col·locació de tapes descansant en 

el seu corresponent marc. 

Aquesta reguladora es proposa situar-la al camí de la Bleda, entre Ca la Mestra i Cal Tofol. 
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10.2.7 RENOVACIÓ DE LA CANONADA DE SORTIDA DE LA CASETA REGULADORA 

Sortint de la caseta reguladora situada al sud del Polígon Industrial de la Serra de Baix hi ha una 

canonada de fibrociment de 125 mm de diàmetre que distribueix aigua cap a la zona de Rovira 

Roja. S’ha d’intentar reduir la quantitat de fibrociment a les xarxes d’aigua potable pels perills 

que comporta, principalment relacionats amb la presència d’amiant.  

Per aquest motiu es proposa la substitució de la totalitat d’aquesta canonada per una de polietilè 

del mateix diàmetre, és a dir 125 mm. La canonada proposada a substituir surt de la caseta 

reguladora en direcció al polígon industrial i travessa la Serra de Baix fins arribar al Bosc de Cal 

Caldes on connecta amb una canonada de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal. 

 

Figura 73. Ubicació del tram de canonada a renovar a l'actuació 2.7 

 

 

 

Actuació Canalització Longitud Vàlvules 

Renovació canonada sortida 
de la caseta reguladora 

PE 125 870 metres 3 
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10.3 ACTUACIONS EN ALTA PER CREIXEMENT 

Donat que les zones de creixement es troben al voltant del nucli de Sant Martí Sarroca, no es 

preveuen actuacions en alta per tal de poder-hi subministrar aigua. 

10.4 ACTUACIONS EN BAIXA PER CREIXEMENT 

Com ja s’ha especificat, a les actuacions es tenen en compte les instal·lacions que s’hagin de dur 

a terme preveient un augment de demanda degut al possible creixement de la població i a nous 

sectors de desenvolupament.  

De totes maneres, tal i com s’ha vist al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Martí 

Sarroca, les possibles zones de creixement es troben totes a l’interior o al voltant del nucli urbà. 

Així, les actuacions no seran gaire grans i es podrien englobar únicament en estirar les xarxes 

per poder abastar a tots els clients un cop comenci la construcció dels habitatges previstos, 

sempre utilitzant diàmetres suficients per disposar d’un bon cabal i una pressió correcta. 

A més, es pot observar que l’actuació de renovació de canonades al nucli urbà ja dona una bona 

base per als diferents possibles sectors de creixement, ja que tots ells disposen de canonades 

que passen per la seva vora o bé pel seu interior. 

Els espais que es podrien desenvolupar segons el POUM redactat l’any 2009 serien els següents: 

 

Figura 74. Situació de les zones de creixement de Sant Martí Sarroca 
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Per tant, actualment, i sense indicacions específiques per part dels òrgans de govern sobre els 

espais on hi ha un creixement vigent, es considera que no es necessiten actuacions en baixa per 

creixement més enllà de les anteriorment proposades que mantenen relació amb aquestes 

zones. 
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11 MODEL MATEMÀTIC FUTUR 

A continuació exposem les diverses simulacions realitzades per tal de tenir un model matemàtic 

aproximat al funcionament futur de la xarxa.  

En aquest apartat es tracten les dades més rellevants de la simulació, els paràmetres principals 

obtinguts i les conclusions extretes de la viabilitat i el funcionament. 

11.1 INTRODUCCIÓ DE DADES AL MODEL MATEMÀTIC 

El procés de realització del model matemàtic futur ha estat el mateix que el del model actual, 

centrant-nos en la xarxa de distribució ja que ens permet conèixer el funcionament de la xarxa. 

Per tal de els resultats s’ajustin al màxim a la realitat, en el model s’ha imposat una corba de 

modulació de consums. Com sabem, el consum d’aigua d’una població varia al llarg de tot el dia 

i aquesta corba simula aquesta variació entenent que a les hores de nit el consum és molt més 

baix que durant el dia. 

 

Figura 75. Gràfic de modulació de consum segons l'hora del dia 

Per tal de poder analitzar els resultats obtinguts per EPANET es fa un estudi de les situacions 

més crítiques. En una xarxa aquestes situacions corresponen a les hora vall (hora de menys 

consum i més pressió) i la hora punta ( hora de més consum i pressió més baixa).  
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11.2 RESULTATS OBTINGUTS A LES CANONADES 

11.2.1 VELOCITATS EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

 

 

Figura 76. Velocitats a les canonades en hora vall al model matemàtic de la xarxa futura 
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11.2.2 VELOCITATS EN HORA PUNTA (13:00) 

 

 

 

 

 

Figura 77. Velocitats a les canonades en hora punta al model matemàtic de la xarxa futura 
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11.2.3 PÈRDUES DE CÀRREGA EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

 

 

 

 

Figura 78. Pèrdues de càrrega a les canonades en hora vall al model matemàtic de la xarxa futura 
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11.2.4 PÈRDUES DE CÀRREGA EN HORA PUNTA (13:00) 

 

 

  

Figura 79. Pèrdues de càrrega a les canonades en hora punta al model matemàtic de la xarxa futura 



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  132 
 

11.3 RESULTATS OBTINGUTS ALS NUSOS 

11.3.1 PRESSIONS EN HORA VALL (4:00 AM) 

 

 

 

 

Figura 80. Pressions als nodes en hora vall al model matemàtic de la xarxa futura 
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Figura 81. Mapa de la distribució de pressions en hora vall al model matemàtic futur 

 

Figura 82. Percentatges de distribució de pressions en hora vall al model matemàtic futur 

 



 

Millores de la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Martí Sarroca 
(Alt Penedès) basades en l’estudi i anàlisi d’un model matemàtic 

Memòria 

 

  134 
 

11.3.2 PRESSIONS EN HORA PUNTA (13:00) 

 

 

 

 

 

Figura 83. Pressions als nodes en hora punta al model matemàtic de la xarxa futura 
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Figura 84. Mapa de distribució de pressions en hora punta al model matemàtic futur 

 

Figura 85. Percentatges de distribució de pressions en hora punta al model matemàtic futur 
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11.4 CONCLUSIONS DEL MODEL MATEMÀTIC DE LA XARXA FUTURA 

Gràcies a aquesta simulació podem comprovar de forma general el funcionament de la xarxa. A 

més, de forma més específica podem comprovar la capacitat de transport de les canonades i 

corregir qualsevol error en el dimensionament de les diferents actuacions.  

Pel que fa a les velocitats, el moment més conflictiu és en hora punta i podem veure que no hi 

ha cap problema. En cap cas s’assoleixen velocitats superiors a 2 m/s i les canonades més 

sol·licitades són les d’entrada i sortida del dipòsit Nou, ja que per aquest passa gran part de 

l’abastament del municipi. 

Les pèrdues de càrrega van molt relacionades amb les velocitats, ja que normalment trobarem 

alts valors de pèrdua de càrrega a canonades amb altes velocitats. Tota la xarxa es troba dins 

del rang normal de valors de pèrdua de càrrega, ja que no es superen mai els 10 m/km. Les 

canonades que trobem amb valors més alts són les d’abastament del sector de la Torre. 

Aquesta simulació també ens ajuda a comprendre millor les pressions existents a tota l’àrea 

abastada, veient els punts amb pressions més altes i més baixes. Veiem que el sector de la Rovira 

Roja té unes pressions correctes amb l’abastament des del nou dipòsit, igual que la part nord 

del nucli urbà amb l’abastament des del dipòsit del Polígon i el sector de la Bleda gràcies a la 

reguladora proposada. 

En hora punta, al detectar les canonades amb velocitats més elevades i amb majors pèrdues de 

càrrega, implicarà un descens de la pressió i possibles problemes per pressions baixes. S’ha de 

parar especial atenció a les zones altes de la Rovira Roja i Cal Miret que són els sectors amb 

pressions més baixes tot i que es nota una millora respecte el model actual. 

Finalment, es pot concloure que el model matemàtic futur amb el conjunt d’actuacions incloses 

funciona correctament. 
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12 PRESSUPOSTOS I PLANIFICACIÓ 

A continuació s’exposa la planificació proposada de les actuacions amb el pressupost corresponent. S’han considerat prioritàries aquelles actuacions d’adequació d’instal·lacions i renovació de canonades pel mal funcionament actual o 

per la presència d’una canonada d’un material obsolet. 

 

 

 

S’han utilitzat els preus de la base de dades BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya a data de 2019. Anualment caldria fer una revisió d’aquests per tal d’actualitzar-los. 

 

 

 

  

 

Descripció de les Actuacions Import Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Actuacions en Alta per Millora 858.248.54 €     171.902.89 €     97.826.90 €    97.826.90 €    70.586.72 €     34.000.00 €    77.221.03 €    77.221.03 €    77.221.03 €    77.221.03 €  77.221.03 €  -  €            

1.1. Adequació de captacions 768.77 €            768.77 €            -  €              -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

1.2. Adequació de dipòsits 81.720.53 €       27.240.18 €       27.240.18 €    27.240.18 €    -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

1.3. Renovació de canonades 68.350.33 €       68.350.33 €       -  €              -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

1.3.1. Alimentació del dipòsit la Pedrera des del dipòsit Nou 39.199.90 €          39.199.90 €          

1.3.2. Impulsió de Rodamilans al dipòsit Nou 29.150.43 €          29.150.43 €          

1.4. Operabilitat del dipòsit del Polígon 146.346.89 €     36.586.72 €       36.586.72 €    36.586.72 €    36.586.72 €     -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

1.5. Abastament de la Rovira Roja 386.105.13 €     -  €                 -  €              -  €              -  €               -  €              77.221.03 €    77.221.03 €    77.221.03 €    77.221.03 €  77.221.03 €  

1.6. Ampliació dipòsit de Rodamilans 136.000.00 €     -  €                 34.000.00 €    34.000.00 €    34.000.00 €     34.000.00 €    -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

1.7. Instal·lació de sistemes de telecontrol 38.956.89 €       38.956.89 €       -  €              -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

Actuacions en Baixa per Millora 795.379.26 €     292.265.43 €     196.985.95 €  103.095.43 €  101.311.89 €   67.601.33 €    34.119.24 €    -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.1. Instal·lació xarxa contra incendis Can Cruset 78.190.60 €       39.095.30 €       39.095.30 €    -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.2. Renovació xarxa d'abastament Can Lleó 168.552.83 €     67.421.13 €       33.710.57 €    33.710.57 €    33.710.57 €     -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.3. Nova canonada Cal Tofol - Can Rigol 100.446.27 €     -  €                 -  €              33.482.09 €    33.482.09 €     33.482.09 €    -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.4. Renovació canonades nucli 204.715.42 €     34.119.24 €       34.119.24 €    34.119.24 €    34.119.24 €     34.119.24 €    34.119.24 €    -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.5. Substitució canonada torrent de Cal Miret 172.987.57 €     86.493.79 €       86.493.79 €    -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.6. Funcionament de La Bleda amb recursos propis 7.134.13 €         1.783.53 €         3.567.07 €      1.783.53 €      -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

2.7. Renovació canonada de sortida de la caseta reguladora 63.352.44 €       63.352.44 €       -  €              -  €              -  €               -  €              -  €              -  €              -  €              -  €            -  €            -  €            

Actuacions en Alta per Creixement -  €                  

Actuacions en Baixa per Creixement -  €                  

TOTAL 1.653.627.80 €  464.168.32 €     294.812.85 €  200.922.32 €  171.898.62 €   101.601.33 €  111.340.26 €  77.221.03 €    77.221.03 €    77.221.03 €  77.221.03 €  -  €             

PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PLA DIRECTOR DE SANT MARTÍ SARROCA
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12.1 INVERSIONS PER A LA MILLORA DE LA XARXA 

A continuació s’inclou el “pla d’inversions” on es presenta la periodificació de les inversions 

futures previstes per a la realització de les actuacions redactades. 

Les amortitzacions es preveuen realitzar-les de la següent manera, d’acord amb el Reial Decret 

537/1997 de 15 d’abril: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortitzacions d’acord amb el RD 537/1997 de 15 d’abril 

Nous dipòsits 50 anys 

Canonades d’alimentació 34 anys 

Canonades de distribució 34 anys 

Instal·lació de grups de pressió 20 anys 

Adequació de captacions  68 anys 

Adequació de dipòsits 20 anys 

Instal·lació de sistemes de telecontrol 8 anys 
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A continuació es detalla la planificació de les actuacions fins al 2030, tenint en compte un IPC del 3%. 

 

IMPORT TOTAL DE LES INVERSIONS PER A L’ANY 2020 478.093,36 € 

 

El càlcul de les amortitzacions fins l’any 2030 és el següent:  

 

Actuacions amb IPC 3% Import Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Actuacions en Alta per Millora 858.248.54 €               177.059.98 €             103.784.56 €     106.898.09 €    79.445.98 €     39.415.32 €   92.205.94 €   94.972.12 €  97.821.29 €     100.755.92 €  103.778.60 €  -  €             

1.1. Adequació de captacions 768.77 €                      791.83 €                    -  €                  -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

1.2. Adequació de dipòsits 81.720.53 €                 28.057.38 €               28.899.10 €       29.766.08 €      -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

1.3. Renovació de canonades 68.350.33 €                 70.400.84 €               -  €                  -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

1.3.1. Alimentació del dipòsit la Pedrera des del dipòsit Nou 39.199.90 €                    40.375.90 €                  

1.3.2. Impulsió de Rodamilans al dipòsit Nou 29.150.43 €                    30.024.94 €                  

1.4. Operabilitat del dipòsit del Polígon 146.346.89 €               37.684.32 €               38.814.85 €       39.979.30 €      41.178.68 €     -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

1.5. Abastament de la Rovira Roja 386.105.13 €               -  €                          -  €                  -  €                -  €                -  €              92.205.94 €   94.972.12 €  97.821.29 €     100.755.92 €  103.778.60 €  

1.6. Ampliació dipòsit de Rodamilans 136.000.00 €               -  €                          36.070.60 €       37.152.72 €      38.267.30 €     39.415.32 €   -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

1.7. Instal·lació de sistemes de telecontrol 38.956.89 €                 40.125.60 €               -  €                  -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

Actuacions en Baixa per Millora 795.379.26 €               301.033.39 €             208.982.40 €     112.655.15 €    114.027.43 €   78.368.47 €   40.740.15 €   -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.1. Instal·lació xarxa contra incendis Can Cruset 78.190.60 €                 40.268.16 €               41.476.20 €       -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.2. Renovació xarxa d'abastament Can Lleó 168.552.83 €               69.443.77 €               35.763.54 €       36.836.45 €      37.941.54 €     -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.3. Nova canonada Cal Tofol - Can Rigol 100.446.27 €               -  €                          -  €                  36.586.78 €      37.684.39 €     38.814.92 €   -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.4. Renovació canonades nucli 204.715.42 €               35.142.81 €               36.197.10 €       37.283.01 €      38.401.50 €     39.553.55 €   40.740.15 €   -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.5. Substitució canonada torrent de Cal Miret 172.987.57 €               89.088.60 €               91.761.26 €       -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.6. Funcionament de La Bleda amb recursos propis 7.134.13 €                   1.837.04 €                 3.784.30 €         1.948.91 €        -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

2.7. Renovació canonada de sortida de la caseta reguladora 63.352.44 €                 65.253.01 €               -  €                  -  €                -  €                -  €              -  €             -  €             -  €               -  €              -  €               -  €             

Actuacions en Alta per Creixement -  €                            

Actuacions en Baixa per Creixement -  €                            

TOTAL 1.653.627.80 €            478.093.36 €             312.766.95 €      219.553.25 €    193.473.41 €    117.783.78 € 132.946.10 € 94.972.12 €   97.821.29 €     100.755.92 €  103.778.60 €   -  €             

Amortitzacions Import Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Actuacions en Alta per Millora 858.248.54 €               -  €                          9.609.19 €         12.917.17 €      16.324.39 €     18.300.87 €   19.089.18 €   21.801.12 €  24.594.42 €     27.471.51 €    25.419.22 €    28.471.53 €  

1.1. Adequació de captacions 768.77 €                      -  €                          11.64 €              11.64 €             11.64 €            11.64 €          11.64 €          11.64 €         11.64 €            11.64 €           11.64 €           11.64 €         

1.2. Adequació de dipòsits 81.720.53 €                 -  €                          1.402.87 €         2.847.82 €        4.336.13 €       4.336.13 €     4.336.13 €     4.336.13 €    4.336.13 €       4.336.13 €      4.336.13 €      4.336.13 €    

1.3. Renovació de canonades 68.350.33 €                 -  €                          2.070.61 €         2.070.61 €        2.070.61 €       2.070.61 €     2.070.61 €     2.070.61 €    2.070.61 €       2.070.61 €      2.070.61 €      2.070.61 €    

1.3.1. Alimentació del dipòsit la Pedrera des del dipòsit Nou 39.199.90 €                    -  €                            1.187.53 €            1.187.53 €          1.187.53 €          1.187.53 €        1.187.53 €       1.187.53 €       1.187.53 €         1.187.53 €        1.187.53 €         1.187.53 €       

1.3.2. Impulsió de Rodamilans al dipòsit Nou 29.150.43 €                    -  €                            883.09 €               883.09 €             883.09 €             883.09 €          883.09 €          883.09 €          883.09 €            883.09 €           883.09 €            883.09 €         

1.4. Operabilitat del dipòsit del Polígon 146.346.89 €               -  €                          1.108.36 €         2.249.98 €        3.425.84 €       4.636.98 €     4.636.98 €     4.636.98 €    4.636.98 €       4.636.98 €      4.636.98 €      4.636.98 €    

1.5. Abastament de la Rovira Roja 386.105.13 €               -  €                          -  €                  -  €                -  €                -  €              -  €             2.711.94 €    5.505.24 €       8.382.33 €      11.345.74 €    14.398.06 €  

1.6. Ampliació dipòsit de Rodamilans 136.000.00 €               -  €                          -  €                  721.41 €           1.464.47 €       2.229.81 €     3.018.12 €     3.018.12 €    3.018.12 €       3.018.12 €      3.018.12 €      3.018.12 €    

1.7. Instal·lació de sistemes de telecontrol 38.956.89 €                 -  €                          5.015.70 €         5.015.70 €        5.015.70 €       5.015.70 €     5.015.70 €     5.015.70 €    5.015.70 €       5.015.70 €      -  €               -  €             

Actuacions en Baixa per Millora 795.379.26 €               -  €                          8.891.74 €         15.116.20 €      18.469.71 €     21.823.46 €   24.128.41 €   25.326.65 €  25.326.65 €     25.326.65 €    25.326.65 €    25.326.65 €  

2.1. Instal·lació xarxa contra incendis Can Cruset 78.190.60 €                 -  €                          1.184.36 €         2.404.25 €        2.404.25 €       2.404.25 €     2.404.25 €     2.404.25 €    2.404.25 €       2.404.25 €      2.404.25 €      2.404.25 €    

2.2. Renovació xarxa d'abastament Can Lleó 168.552.83 €               -  €                          2.042.46 €         3.094.33 €        4.177.76 €       5.293.69 €     5.293.69 €     5.293.69 €    5.293.69 €       5.293.69 €      5.293.69 €      5.293.69 €    

2.3. Nova canonada Cal Tofol - Can Rigol 100.446.27 €               -  €                          -  €                  -  €                1.076.08 €       2.184.45 €     3.326.06 €     3.326.06 €    3.326.06 €       3.326.06 €      3.326.06 €      3.326.06 €    

2.4. Renovació canonades nucli 204.715.42 €               -  €                          1.033.61 €         2.098.23 €        3.194.79 €       4.324.25 €     5.487.59 €     6.685.83 €    6.685.83 €       6.685.83 €      6.685.83 €      6.685.83 €    

2.5. Substitució canonada torrent de Cal Miret 172.987.57 €               -  €                          2.620.25 €         5.319.11 €        5.319.11 €       5.319.11 €     5.319.11 €     5.319.11 €    5.319.11 €       5.319.11 €      5.319.11 €      5.319.11 €    

2.6. Funcionament de La Bleda amb recursos propis 7.134.13 €                   -  €                          91.85 €              281.07 €           378.51 €          378.51 €        378.51 €        378.51 €       378.51 €          378.51 €         378.51 €         378.51 €       

2.7. Renovació canonada de sortida de la caseta reguladora 63.352.44 €                 -  €                          1.919.21 €         1.919.21 €        1.919.21 €       1.919.21 €     1.919.21 €     1.919.21 €    1.919.21 €       1.919.21 €      1.919.21 €      1.919.21 €    

Actuacions en Alta per Creixement -  €                            

Actuacions en Baixa per Creixement -  €                            

TOTAL 1.653.627.80 €            -  €                          18.500.93 €        28.033.37 €      34.794.10 €      40.124.33 €   43.217.59 €   47.127.77 €   49.921.07 €     52.798.16 €    50.745.87 €     53.798.19 €  
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La retribució financera calculada a un 2% per a les inversions realitzades és la següent: 

 

 

 

 

Despeses financeres 2% Import Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Actuacions en Alta per Millora 858.248.54 €               3.541.20 €                 5.424.71 €         7.304.33 €        8.566.76 €       8.989.05 €     10.451.38 €   11.914.80 €  13.379.34 €     14.845.03 €    16.412.21 €    15.842.78 €  

1.1. Adequació de captacions 768.77 €                      15.84 €                      15.60 €              15.37 €             15.14 €            14.91 €          14.67 €          14.44 €         14.21 €            13.97 €           13.74 €           13.51 €         

1.2. Adequació de dipòsits 81.720.53 €                 561.15 €                    1.111.07 €         1.649.44 €        1.562.71 €       1.475.99 €     1.389.27 €     1.302.55 €    1.215.82 €       1.129.10 €      1.042.38 €      955.66 €       

1.3. Renovació de canonades 68.350.33 €                 1.408.02 €                 1.366.60 €         1.325.19 €        1.283.78 €       1.242.37 €     1.200.96 €     1.159.54 €    1.118.13 €       1.076.72 €      1.035.31 €      993.89 €       

1.3.1. Alimentació del dipòsit la Pedrera des del dipòsit Nou 39.199.90 €                    807.52 €                      783.77 €               760.02 €             736.27 €             712.52 €          688.77 €          665.01 €          641.26 €            617.51 €           593.76 €            570.01 €         

1.3.2. Impulsió de Rodamilans al dipòsit Nou 29.150.43 €                    600.50 €                      582.84 €               565.18 €             547.51 €             529.85 €          512.19 €          494.53 €          476.87 €            459.21 €           441.54 €            423.88 €         

1.4. Operabilitat del dipòsit del Polígon 146.346.89 €               753.69 €                    1.507.82 €         2.262.40 €        3.017.46 €       2.924.72 €     2.831.98 €     2.739.24 €    2.646.50 €       2.553.76 €      2.461.02 €      2.368.28 €    

1.5. Abastament de la Rovira Roja 386.105.13 €               -  €                          -  €                  -  €                -  €                -  €              1.844.12 €     3.689.32 €    5.535.64 €       7.383.12 €      9.231.77 €      8.943.81 €    

1.6. Ampliació dipòsit de Rodamilans 136.000.00 €               -  €                          721.41 €            1.450.04 €        2.186.09 €       2.929.80 €     2.869.44 €     2.809.08 €    2.748.72 €       2.688.36 €      2.627.99 €      2.567.63 €    

1.7. Instal·lació de sistemes de telecontrol 38.956.89 €                 802.51 €                    702.20 €            601.88 €           501.57 €          401.26 €        300.94 €        200.63 €       100.31 €          -  €              -  €               -  €             

Actuacions en Baixa per Millora 795.379.26 €               6.020.67 €                 10.022.48 €       11.973.26 €      13.884.41 €     15.015.31 €   15.347.55 €   14.841.02 €  14.334.48 €     13.827.95 €    13.321.42 €    12.814.88 €  

2.1. Instal·lació xarxa contra incendis Can Cruset 78.190.60 €                 805.36 €                    1.611.20 €         1.563.12 €        1.515.03 €       1.466.95 €     1.418.86 €     1.370.78 €    1.322.69 €       1.274.61 €      1.226.52 €      1.178.44 €    

2.2. Renovació xarxa d'abastament Can Lleó 168.552.83 €               1.388.88 €                 2.063.30 €         2.738.14 €        3.413.41 €       3.307.54 €     3.201.67 €     3.095.79 €    2.989.92 €       2.884.05 €      2.778.17 €      2.672.30 €    

2.3. Nova canonada Cal Tofol - Can Rigol 100.446.27 €               -  €                          -  €                  731.74 €           1.463.90 €       2.196.51 €     2.129.99 €     2.063.47 €    1.996.95 €       1.930.43 €      1.863.91 €      1.797.38 €    

2.4. Renovació canonades nucli 204.715.42 €               702.86 €                    1.406.13 €         2.109.82 €        2.813.96 €       3.518.54 €     4.223.59 €     4.089.88 €    3.956.16 €       3.822.44 €      3.688.73 €      3.555.01 €    

2.5. Substitució canonada torrent de Cal Miret 172.987.57 €               1.781.77 €                 3.564.59 €         3.458.21 €        3.351.83 €       3.245.45 €     3.139.06 €     3.032.68 €    2.926.30 €       2.819.92 €      2.713.53 €      2.607.15 €    

2.6. Funcionament de La Bleda amb recursos propis 7.134.13 €                   36.74 €                      110.59 €            143.95 €           136.38 €          128.81 €        121.24 €        113.67 €       106.10 €          98.53 €           90.95 €           83.38 €         

2.7. Renovació canonada de sortida de la caseta reguladora 63.352.44 €                 1.305.06 €                 1.266.68 €         1.228.29 €        1.189.91 €       1.151.52 €     1.113.14 €     1.074.76 €    1.036.37 €       997.99 €         959.60 €         921.22 €       

Actuacions en Alta per Creixement -  €                            

Actuacions en Baixa per Creixement -  €                            

TOTAL 1.653.627.80 €            9.561.87 €                 15.447.19 €        19.277.59 €      22.451.17 €      24.004.36 €   25.798.93 €   26.755.82 €   27.713.82 €     28.672.98 €    29.733.63 €     28.657.67 €  
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13 CONCLUSIONS 

En aquest treball de final de màster hi consta un estudi de les necessitats i disponibilitats de la 

xarxa d’abastament d’aigua potable de Sant Martí Sarroca, emfatitzant en l’estat de les 

instal·lacions i el funcionament de la xarxa, i fent una mirada al futur plantejant les diferents 

actuacions que s’haurien de dur a terme per assolir els dos objectius principals: 

• Assegurar l’abastament d’aigua potable a la totalitat de la població. 

• Dur el terme el subministrament mitjançant un servei de qualitat. 

La xarxa d’abastament de Sant Martí Sarroca és força extensa degut a que els punts de servei es 

troben disseminats al llarg del territori. La presència de diferents nuclis de població fa que la 

xarxa resultant sigui mixta, amb ramificacions entre nuclis i malla a l’interior d’aquests. La 

captació d’aigua es realitza mitjançant pous que extreuen aigua de la massa d’aigua subterrània 

“20 bloc de Gaià – Sant Martí Sarroca – Bonastre”. 

L’estat actual de les instal·lacions presenta certes mancances que han quedat definides a 

l’apartat 7 (informe de l’estat actual i mancances detectades). Entre aquestes mancances hi 

trobem: manca d’adequació de captacions i dipòsits, existència de canonades de materials 

obsolets, existència de punts amb pressions molt altes, etc. A més, s’han notat problemes 

intrínsecs al sistema de funcionament de la xarxa, com serien: l’abastament de gran part de la 

xarxa des del Dipòsit Nou o l’abastament del nucli de la Bleda amb compra d’aigua. 

Aquest informe de l’estat actual s’ha pogut realitzar gràcies a l’inventari de la xarxa i 

instal·lacions dut a terme amb diferents visites de camp i a l’estudi del model matemàtic de la 

xarxa utilitzant el software EPANET. 

Posteriorment, es proposen un conjunt d’actuacions clarament lligades a les mancances i 

necessitats actuals i que deriven de diferents estudis d’alternatives. Aquestes queden encabides 

en els següents punts: 

• Adequació de captacions i dipòsits. 

• Renovació de canonades. 

• Millora del sistema de telecontrol. 

• Instal·lació de noves canonades. 

• Ampliació del dipòsit de Rodamilans per a poder realitzar el subministrament d’aigua 

des d’aquest. 
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• Construcció d’un nou dipòsit a la Rovira Roja per poder abastar la zona i disposar d’una 

reserva mínima. 

• Plantejament de subministrament d’aigua des de fonts pròpies a la totalitat del 

municipi. 

El conjunt d’actuacions així com la possibilitat de realitzar l’abastament de la totalitat del 

municipi des de fonts pròpies han quedat comprovades amb l’estudi del model matemàtic de la 

xarxa futura. 

Finalment, s’han realitzat uns pressupostos bàsics d’aquests actuacions periodificant-les segons 

les prioritats. Aquests pressuposts s’han ajustat segons els preus de l’ITEC. 

Des d’un estudi concret d’una xarxa d’abastament es fa difícil poder generalitzar i treure 

conclusions sobre l’estat general de les xarxes d’aigua potable d’arreu de Catalunya. Per poder-

ho fer seria necessari un estudi d’un nombre major de municipis, amb diferents característiques 

tant de població, extensió i orogràfiques per tal de disposar d’una mostra mínimament 

completa.  

No obstant, aquest estudi ens permet veure de forma clara quines són les mancances bàsiques 

que pot tenir una xarxa d’abastament en l’actualitat, des de canonades mal dimensionades o de 

materials obsolets, problemes de pressions a diferents punts de la xarxa, dificultats en el procés 

de captació d’aigua i gestió dels diferents dipòsits. I això ens aboca a entendre la importància 

del disseny i dimensionament adequat de les infraestructures al mateix temps que de la seva 

gestió. 
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