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0. ANTECEDENTS 
 

En data 30 de maig de 1992 va acabar la concessió del servei d’abastament  d’aigua 
potable a Girona, del qual havia estat titular durant 16 anys l’empresa Girona S.A. 
 
Des de l’1 de gener de 1994 gestiona el servei Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, 
S.A. La participació dels ajuntaments és del 20% i el 80% de la societat privada Girona 
S.A. L’Ajuntament de Girona té un 14% de participació, l’ajuntament de Salt un 4% i el 
de Sarrià de Ter un 2%. 
 
Els ajuntaments són titulars del servei i de les instal·lacions d’abastament i distribució 
d’aigua potable, i l’Ajuntament de Girona és l’Administració actuant. 
 
La pròrroga actual del contracte de gestió està vigent fins l’any 2020 i estan previstes 
una sèrie d’inversions durant aquest període que venen reflectides en el Pla Director 
del Servei. 
 
Qualsevol subministrament d’aigua consisteix en un conjunt d’instal·lacions per a la 
captació d’aigua, conducció, tractament de potabilització, emmagatzematge, transport 
i distribució de l’aigua de consum humà fins a les preses d’aigua dels consumidors, 
amb la dotació i qualitat previstes en el RD 140/2003.  
 
Un servei de subministrament d’aigua té com a objectius: 
 

 Proporcionar aigua apta per al consum. 

 Distribuir-la a tots els consumidors. 

 Mantenir una afluència contínua d’aigua. 

 Dotar d’una quantitat suficient d’aigua per a tots els usos. 

 Mantenir l’equilibri econòmic-financer del servei tenint en compte 
l’amortització de les instal·lacions. 

 

 
 
El present informe té en compte aquests criteris a l’hora d’analitzar les instal·lacions 
existents, les previsions del pla director i el servei que es presta. 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 

 

L'objecte del present informe tècnic és analitzar el servei d’abastament d’aigua 

potable gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. (AGISSA) en base a la 

informació facilitada per aquesta empresa. 

 

L’empresa AGISSA gestiona el subministrament als municipis de Girona, Sarrià de Ter i 

Salt i també el subministrament en alta a diversos municipis de l’Àrea de la Costa Brava 

Centre i de l’Àrea propera a la ciutat de Girona. 

 

S’analitzarà l'estat general i funcionament de les instal·lacions de subministrament de 

l'aigua potable principals, el Pla Director del Servei i l’adequació de les inversions 

previstes fins l’any 2020, a la realitat del servei d’abastament i a les previsions de 

creixement.  

 

També s’analitzarà el balanç econòmic del servei i la seva coherència amb les 

infraestructures existents, els usuaris del servei i amb les previsions del Pla Director. 

 

La informació disponible a data d’avui és: 

 

- Pla Director del Servei redactat l’any 2013 

- Concessions disponibles de l’Embassament del Pasteral i de la Sèquia 

Monar. 

- Conveni dels ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter amb el Consorci 

de la Costa Brava. 

- Costos d’explotació de l’ETAP ampliada i del tractament de fangs. 

- Dades de consums en alta i en baixa dels anys 2012 a 2014 pel Sistema 

Girona-Salt-Sarrià de Ter. 

- Dades de consums subministrats en alta al Consorci de la Costa Brava i 

als altres municipis de l’Àrea de Girona. 

- Dades de consums energètics de la ETAP. 

- Diligència de comprovació de dades (comptadors en alta) efectuada per 

l’Agència Catalana de l’Aigua el 14 d’octubre de 2015. 

- Longitud de la xarxa de fibrociment renovada els anys 2012 a 2014. 

 

El present informe es realitza amb la informació disponible rebuda per part d’Aigües 

de Girona i de la visita de camp realitzada a les instal·lacions en alta del sistema 

d’abastament el 11-11-15. 
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2. ANÀLISI DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 
 

2.1.  MUNICIPIS SUBMINISTRATS 

 

El servei d’abastament es presta en alta i en baixa als municipis de Girona, Salt i Sarrià 

de Ter a través de l’ETAP de Montfullà i els dipòsits de Montfullà, Palau, Vilarroja, 

Torre Alfons XII, Alemanys, Montjuïc, Sarrià de Ter, Puig d’en Roca i Montilivi. 

 

 
 

 

El servei d’abastament es presta en alta als municipis: 

 

Costa Brava Centre: Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant 

Feliiu de Guíxols, Castell-Platja d’Aro, Calonge i Palamós. 

 

Altres municipis Àrea de Girona: Bescanó, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Quart, 

Aiguaviva del Gironès i Fornells de la Selva. 

 

Està previst, en un futur, la interconnexió amb l’ETAP TORRENT de la Mancomunitat de 

Palafrugell, Begur, Pals, Regencós i Torrent. 
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2.2.  DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INFRAESTRUCTURES EXISTENTS 

 

2.2.1. Captacions 

 

La captació principal es la captació superficial de l’embassament Pasteral II que agafa 

aigua del riu Ter en el terme municipal del mateix nom. D’aquí s’extreu la major part 

de l’aigua que consumeix el sistema i l’aigua es condueix per gravetat fins l’ETAP de 

Montfullà amb un cabal màxim que es podria transportar de 1.410 l/seg i amb dues 

canonades de 800 i 1.200 mm respectivament. 

 
 

A part es disposa d’una captació superficial per situacions d’emergència, la que capta 

l’aigua de la Sèquia Monar que mitjançant bombes puja l’aigua a la Planta 

Potabilitzadora, fins a l’obra d’arribada a la planta, a través d’una canonada de 

diàmetre 300 mm, amb un cabal màxim de 100 l/s. 

 

Aquesta captació s’utilitza únicament en períodes de gran consum o per avaries a la 

xarxa de transport del Pasteral.  
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Degut a la sequera de 2008, es van construir tres pous a la zona del Sitjar, en el terme 

municipal de Salt, amb l’objectiu de poder subministrar aigua al servei en cas de 

restriccions en el desembassament del Pasteral. Aquests pous tenen una capacitat de 

bombament entre 210 i 250 l/s.  

 

Els pous es troben connectats a la canonada de 700 mm de diàmetre que uneix la ETAP 

de Montfullà amb els dipòsits de Palau, a on serà clorada amb un equip automàtic de 

dosificació d’hipoclorit sòdic.  

 

Degut a la manca de xarxa elèctrica en la zona, s’han preparat amb grup electrogen, 

tot i que els quadres estan preparats per connectar-se al a xarxa elèctrica que pugui 

arribar en un futur. 

 

Aquesta captació és una reserva d’emergència per a utilitzar en cas de sequera o 

problemes que puguin afectar a la xarxa de transport o la planta de tractament. Cal dir 

que la propietat d’aquests pous és l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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2.2.2. Estació de Tractament d’Aigües Potables 

 

L’estació potabilitzadora d’aigua potable es troba ubicada al barri de Montfullà (T.M. 

de Bescanó).  

 

La planta es va inagurar l’any 1975 i des de llavors s’han produït diferents ampliacions 

de capacitat i de qualitat de tractament per poder complir amb el RD 140/2003 de 7 de 

febrer. 

 

La capacitat de les instal·lacions de potabilització es resumeix a continuació: 

 

Instal·lacions de potabilització Tipus Capacitat (litres/segon) 

ETAP Montfullà 1ª Gravetat 270 

ETAP Montfullà 1ª Gravetat 270 

ETAP Montfullà 1ª Bombeig+Gravetat 270 

Doblatge Planta any 2012 Bombeig+Gravetat 600 

 TOTAL 1.410 

 

 

El cabal mig actual és d’aproximadament 525 l/seg i el punta de 950 l/seg. La planta té 

una potència instal·lada de 1.400 kW. 

 

En la potabilitzadora l’aigua d’entrada es decanta, es filtra, es passa per carbó actiu i se 

li afegeix el desinfectant (clor líquid, hidròxid càlcic, policlorur d’alumini i diòxid de 

clor) per tal de garantir sempre una total potabilitat. 

 

L’ETAP està separada en dues línies. L’aigua que es subministra a la Costa Brava es 

potabilitza en general a la línia ampliada el 2012 i la que es subministra a l’Àrea de 

Girona des de la línia antiga, però la planta permet diverses combinacions en funció de 

l’època de l’any o en cas de realitzar tasques de manteniment. 

 

La línia antiga disposa de 4 decantadors, 24 filtres de sorra i 8 filtres de carbó actiu. 

També consta d’una planta de tractament de fangs. 

 

La línia ampliada disposa de 4 decantadors, 8 filtres de sorra i 8 filtres de carbó actiu. 

 

Dintre del recinte de l’Estació Potabilitzadora es troba el Laboratori que realitza les 

analítiques de seguiment de les aigües potables 
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2.2.3. Xarxa de canonades i punts de subministrament en alta 

 

De la ETAP i mitjançant canonades de gran diàmetre (xarxa de transport) s’envia 

l’aigua als diferents dipòsits que asseguraran el subministrament a les diferents zones 

del sistema de Girona, Salt i Sarrià de Ter i els altres municipis de l’Àrea de Girona 

subministrats. 

 

Les canonades principals tenen diàmetre 700 mm i porten l’aigua als dipòsits de Palau i 

als de Sarrià de Ter. Des d’aquests dipòsits surten altres canonades que interconnecten 

els diferents dipòsits de regulació del Sistema. 

 

 

En la visita de camp realitzada es van identificar els següents punts de 

subministrament en alta amb els següents corresponents comptadors: 

 

- Bescanó. Un comptador situat a una arqueta al camí exterior de la ETAP 

i l’altre situat a Torremirona. 

- Aiguaviva. En caseta situada al carrer Reramurs en polígon industrial de 

Montfullà (T.M. de Bescanó). 

- Vilablareix. Hi ha dos comptadors situats en arquetes diferents en zona 

industrial Mercagirona en c/ Mas Falgars (en el límit entre Girona i 

Vilablareix). 

- Quart. Situat en caseta molt a prop del límit de terme municipal (entre 

Girona i Quart) en la cruïlla entre C/ de la Creu i Avda Carrilet. 

- Fornells. Situat en arqueta en zona industrial. 

- Sant Julià de Ramis. Hi ha quatre comptadors. Un situat en caseta al 

costat del camp de futbol, el segon en arqueta situada al costat de la 

carretera N-II, el tercer en arqueta situada en carrer Vorater just en el 

límit del terme municipal i el quart  situat en arqueta al costat del 

dipòsit de Sarrià de Ter. 

 

La situació de cadascun d’aquests comptadors es recull a l’annex II del present 

document. 

 

En la visita de camp s’ha detectat que hi ha un subministrament al Camp de Golf de 

Sarrià de Ter, que surt directament del dipòsit per una conducció amb cabalímetre 

independent. 

 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 11 

 

A continuació es relaciona el resum de la longitud de la xarxa d’abastament en alta i en 

baixa dividida per tipus de material, segons dades del Pla Director redactat l’any 2013. 

 

Xarxa en baixa Material Longitud ml Percentatge 

 PEAD 195.538 44,70% 

 Fibrociment 155.731 35,60% 

 Fosa Dúctil 66.929 15,30% 

 PVC 17.060 3,90% 

 Altres 2.187 0,50% 

  TOTAL 437.446 100,00% 

    

Xarxa en alta Material Longitud ml Percentatge 

 Acer protegit 15681 38,88% 

 Formigó armat 19632 48,68% 

 Fosa Dúctil 3262 8,09% 

 Acer inoxidable 311 0,77% 

 Fibrociment 1441 3,57% 

  TOTAL 40327 100,00% 

 

Segons dades facilitades per AGISSA els anys 2013 i 2014 es van substituir per altres 

materials 850 m i 2.120 m de xarxa de fibrociment respectivament. 

 

Des de la xarxa de transport als dipòsits de regulació es necessiten 10 estacions de 

bombament. A part es disposa dels bombaments cap als dipòsits de la Costa Brava i els 

bombaments existents per les captacions d’emergència (Sèquia Monar i pous del 

Sitjar). També es necessiten per poder impulsar als dipòsits de regulació de la xarxa en 

baixa. 

 

A continuació s’adjunten les dades principals d’aquests bombaments 

 

Instal·lacions d'elevació 

Cabal 

(l/seg) Potència bombeig (CV) Alçada d'elevació (m) 

Elevació Alemanys 20 35 60 

Reelevació Alfons XII 6,6 12 42 

Reelevació Palau 30 51,3 47-27-35 

Sobrepressió Sarrià 2,78 3,5 40 

Elevació Vilarroja 10 20 36 

Elevació Sèquia Monar 125 315 65 

Pi de la Bateria 2,5 2 15 
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Elevació Salesians 11 80 125 

Sobreelevació Vilarroja 2,7 7 65 

Bombeig Costa Brava 680 339 31 

Sobreelevació Montjuïc 2,77 5 30 

Sobreelevació P. Roca 6 16,2 40 

 

 

2.2.4. Dipòsits de regulació 

 

Els dipòsits de Palau es troben situats al carrer Pujada de la Creu de Palau a la cota 136 

m. Es tracta de dos dipòsits semisoterrats de forma circular amb una capacitat 

conjunta de 9.115 m³, construïts en diferents èpoques que treballen com un sol. 

L’aigua arriba des de l’ETAP amb una canonada de diàmetre 700 mm,  entra pel dipòsit 

nou i surt pel vell. El dipòsit vell es va reparar l’any 2010 per garantir l’estanqueïtat. Hi 

ha una sobreelevació formada per 5 bombes que connecta amb el dipòsit de Montilivi 

que funciona com un dipòsit de cua, emplenant-se de nit i subministrant de dia. 

 

El dipòsit de Montjuïc es troba a la cota 217 m i consta d’un edifici d’explotació annex. 

El dipòsit és rectangular de formigó i amb una superfície aproximada de 1.500 m³. La 

parcel·la disposa d’espai per construir un segon dipòsit en el futur. 

 

El dipòsit dels Alemanys té forma circular, es troba a la cota 115 m i té una capacitat de 

1.687 m³. Disposa d’un equip de bombeig i a part d’alimentar la xarxa serveix per 

mantenir el nivell de regulació de Torre Alfons XII.  

 

El dipòsit Alfons XII es troba a la cota 161 m, dins una fortificació del segle XIX. Es trata 

d’un dipòsit de cua de 100 m³ que té una impulsió per la xarxa de la zona més elevada. 

 

El dipòsit de Sarrià de Ter es troba en el terme municipal de Sarrià de Ter i s’utilitza 

com a reserva per a la població, i a més a més garanteix la qualitat d’aigua gràcies a 

una post-cloracio. Es troba a la cota 118 m, es de forma circular i té un volum de 988 

m³. 

 

Dipòsit de Montilivi. Es tracta d’un dipòsit de cua, de 3.500 m³, circular i semienterrat. 

 

 

A continuació s’adjunten els volums disponibles en cada un dels dipòsits de regulació 

de la xarxa. 
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Capacitat dipòsits Xarxa Aigües de Girona 

Nom dipòsit Volum (m³) 

Montfullà I 3.495 

Montfullà II 3.495 

Palau I 4.563 

Palau II 4.552 

Alemanys 1.687 

Torre Alfons XII 100 

Sarrià 988 

Vilarroja 555 

Montjuïc 1.500 

Puig d'en Roca 130 

Montilivi 3.850 

Dip. Intermig. Montjuïc 30 

TOTAL 24.945 

 

 

 

2.3.  DIAGNOSI DEL FUNCIONAMENT GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 

 

En aquest apartat s’identifiquen els problemes de funcionament més significatius que 

presenten les instal·lacions que conformen el sistema d’abastament una vegada 

analitzada la informació disponible. 

 

En general les instal·lacions de la xarxa en alta semblen adequades i en un estat 

acceptable i coherent amb les necessitats del servei, tant a nivell d’Estació de 

Tractament, canonades de transport en alta i capacitat de regulació dels dipòsits. 

 

Caldria analitzar amb més detall la capacitat de regulació per a cada un dels sectors, 

però a nivell global la capacitat de regulació del Sistema Girona – Salt – Sarrià de Ter 

promig és de 1,33 dies, molt a prop dels 1,5 dies que es recomanen per a cabal mig. 

 

En quan al funcionament de la xarxa en baixa que es desprèn de l’anàlisi del pla 

director és correcte a nivell de pressions i velocitats de l’aigua en la xarxa de 

distribució.  

 

Es troba a faltar en el pla director un anàlisi del compliment de la normativa anti-

incendis. 
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A nivell de les canonades cal dir que en la xarxa en alta només el 3,57% són de 

fibrociment, en canvi en la xarxa en baixa el 35,60% són de fibrociment i el 3,90% de 

PVC. En general la presència de fibrociment i PVC a les xarxes de canonades amb una 

certa antiguitat va associada a fuites i rendiments baixos. 

 

La normativa vigent indica que les instal·lacions en servei de fibrociment no estan 

obligades a canviar-se fins la seva eliminació o el fi de la seva vida útil.  

 

En qualsevol cas a curt o mig termini el fibrociment s’haurà d’eliminar de les xarxes 

d’abastament i per tant es considera prioritari anar disminuint el percentatge actual 

d’aquest material que a més a més contribuirà a millorar el rendiment del sistema. 

 

A falta de disposar d’un anàlisi del compliment de la normativa anti-incendis, el fet 

d’actuar renovant la xarxa de fibrociment podria ajudar afer actuacions per poder 

complir la normativa necessària, en cas de que fos necessari, per exemple canviant 

diàmetres de les canonades, etc... 
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3. CONSUMS, DOTACIONS I RENDIMENT DE LA XARXA 
 

DADES GENERALS 
 

Es disposa de dades de consums en alta i en baixa del Sistema Girona-Salt-Sarrià de 

Ter, i dels consums en alta als altres municipis de l’Àrea de Girona i a la Costa Brava 

pels anys 2012, 2013 i 2014, en base a la informació facilitada per AGISSA (arxius 

enviats el 16 i el 28 d’octubre). 

 

S’adjunta a continuació les dades agrupades especificant el rendiment de la xarxa del 

Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter i els consums no controlats. 

 

CONSUMS, RENDIMENTS I DOTACIONS DE LES XARXES     

    

XarxaGirona - Salt i Sarrià de Ter Any 2012 Any 2013 Any 2014 

Població 145.058 140.000 132.267 

Cabal subministrat alta (m³) 10.500.000 8.348.665 7.684.056 

Cabal subministrat baixa (m³) 8.824.571 6.828.750 6.522.919 

Rendiment (%) 84,04% 81,79% 84,89% 

Dotació alta 198 163 159 

Dotació baixa 167 134 135 

    

Altres municipis Àrea Girona (1) Any 2012 Any 2013 Any 2014 

Població 12.924 13.500 15.061 

Cabal subministrat alta (m³) 933.201 800.705 758.052 

Dotació alta 198 170 154 

(1) Bescanó, St Julià Ramis, Vilablareix, Quart, Aiguaviva del 

Gironès i Fornells   

    

Aigua subministrada a Costa Brava(2) Any 2012 Any 2013 Any 2014 

Població 80.000 83.000 84.929 

Cabal subministrat alta (m³) 6.825.805 6.428.460 6.681.952 

Dotació alta 234 212 216 

(2) Llambilles, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, St Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, 

Calonge, Palamós 

    

M³ INCONTROLATS DEL SERVEI (Sistema Girona) 1.675.429 1.519.915 1.161.137 

Altres pèrdues del sistema  128.712 500.265 

    

TOTAL ENTRAT A PLANTA ETAP 18.259.006 15.706.542 15.624.325 

 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 16 

 

A part es disposa de dades dels nou primers mesos de l’any 2015 en les que es detecta 

un increment dels consums en un 8% en el Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter i un 

increment del 15% en aigua enviada a la Costa Brava. En la resta de municipis 

subministrats de l’Àrea de Girona es manté l’aigua subministrada. 

 

Pels altres municipis de l’Àrea de Girona es disposa de dades desglossades del quart 

trimestre de 2013 i els tres primers trimestres de 2014 

 

Municipi Població Cabal subministrat 2014 (m³) 

Bescanó 4,874 208,832 

St Julià de Ramis 3,434 188,528 

Vilablareix 2,529 150,982 

Quart 3,441 198.429 

Aiguaviva 783 40,727 

TOTAL 15,061 787,498 

 

Aquesta dada es molt semblant a la que es disposa per tot l’any 2014 (758.052 m³) 

 

3.1. CONSUMS 
 

A part de les dades anteriors, en la visita del dia 11-11-2015 s’ha pres lectures dels 

comptadors de la xarxa en alta, tant a nivell d’aigua captada com subministrada a 

altres municipis. Aquestes dades s’han contrastat amb les dades preses per l’Agència 

Catalana de l’Aigua en data 14-10-2014 en Diligència de comprovació de dades. 

 

Comptador Lectura 14-11-15 Lectura 11-11-15 Total anual aprox 

    

Entrada Pasteral DN 1200 C1 3.445.470 3.831.513 9.646.037 

Entrada Pasteral DN 800 C2 9.111.850 6.465.843 6.830.021 

SUBTOTAL ENTRADA   16.476.058 

Sèquia Monar C3 1.817.880 1.818.190 310 

Pou Sitjar-1 C4   0 

Pou Sitjar-2 C5   0 

Pou Sitjar-3 C6     0 

    

Sortida ETAP tract. Complet CI-1 3.659.321 3.449.786 9.092.894 

Sortida ETAP tract.sense CAG CI-2     

        

Consorci Costa Brava CLL-1 32.678.223 3.784.126 - 

    

Bescanó 2 - Montfullà CLL-2 

interior 518.246 518.246 - 
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Bescanó 1 - Montfullà CLL-3 camí 104.783 145.517 37.832 

Bescanó 3 PO - CLL-4 164.017 184.139 18.688 

BESCANÓ TOTAL     56.520 

        

Aiguaviva CLL-5 79.371 144.496 60.485 

    

Vilablareix 1 rotondaCLL-6 990.646 113.745 114328 

Vilablareix -2 Renfe CLL-7 438.655 468.693 27.898 

VILABLAREIX TOTAL   142.226 

    

Quart 1 - creueta petit CLL-8 60.745   

Quart 2 - creueta gran CLL-9 952.486 183.671 214.713 

    

St Julia Ramis -1 - CLL -10 19.901 31.706 10.964 

St Julia Ramis -2 - CLL -11 88.257 162371 68.833 

St Julia Ramis -3 - CLL -12 533.765 578942 41.958 

St Julia Ramis -4 GOLF - CLL-13 397.626 453805 52.176 

   173.932 

Fornells   16213 15.813 

 

 

La dada més significativa de les lectures preses és el cabal total que ha entrat a la 

planta en els últims 12 mesos (a data 11-11-15) que és de 16.476.058 m³. 

 

Si es compara amb la dada disponible de la informació d’Aigües de Girona dels últims 4 

trimestres (fins el 30-9-15) de  16.290.640 m³, és a dir per períodes molt similars dona 

una lleugera diferència. 

 

De l’any 2014 es disposa de més informació, en concret de les dades que surten de la 

planta cap al Sistema de Girona, dades que s’adjunten a continuació 

 

ANY 2014   VOLUM M³ 

Volum en m³ que entren a la planta 15,624,325 

M3 bombejats a CCB  i a Sistema Girona 15,331,090 

Diferència per "error" comptatge  293,235 

Subministrament al Sistema Girona (alta) 8,649,138 

Consum en baixa Xarxa Girona-Salt-Sarrià 6,522,919 

Venda aigua a altres municipis Àrea Girona 758,052 

Rendiment Xarxa Àrea Girona 84.18% 
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S’han rebut altres dades per part d’AGISSA el 20 de novembre de 2015 de consums de 

l’any 2014, que fan variar lleugerament el rendiment de la Xarxa Girona-Salt-Sarrià de 

Ter i els incontrolats i altres pèrdues del sistema, i que s’adjunten a continuació 

 

Xarxa Girona - Salt i Sarrià de Ter 

Informació 

prèvia Dades 20-11-15 Comentaris 

Població 84.929 84.929  

Cabal subministrat alta (m³) 7.684.056 7.879.809  

Cabal subministrat baixa (m³) 6.522.919 6.509.707  

Rendiment (%) 84,89% 82,61%   

    

Altes municipis Àrea Girona (1)       

Població 15.061 17540  

Cabal subministrat alta (m³) 758.052 771.929 Inclou Fornells 

(1) Bescanó, Sant Julià de Ramis, Aiguaviva del Gironès, Vilablareix, 

Quart   

 8.442.108   

    

Aigua subministrada a Costa 

Brava(2)       

Població 84.929 84.929  

Cabal subministrat alta (m³) 6.681.952 6.681.952  

Dotació alta 216     

(2) Llambilles, Cassà, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, St Feliu de Guíxols, Castell-Platja d'Aro, 

Calonge, Palamós 

    

M³ INCONTROLATS DEL SERVEI 

(Sistema Girona) 1.161.137 1.370.102  

Altres pèrdues del sistema 500.265 290.635 

Coincideix amb 

"errors" comptadors 

arribada 

    

TOTAL ENTRAT A PLANTA ETAP 15.624.325 15.624.325   

 

 

A partir de l’anàlisi de les dades anteriors en relació a la població subministrada i als 

consums es pot concloure que: 

 

- La població es manté o baixa a l’àrea de Girona i creix a la Costa Brava 
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- La tendència dels anys 2013 i 2014 es de consums inferiors a l’any 2012, 

però en el 2015 s’ha produït un nou increment sense arribar a les dades 

de l’any 2012. 

 

- Les dades d’entrada a la planta són bastant coherents si es contrasten 

les diferents fonts i les lectures preses. Hi ha però una diferència de 

293.235 m³ (un 1,88%) que s’atribueix a errors de comptatge dels 

cabalímetres. Per aquest tipus de comptadors l’error hauria de ser 

inferior (0,80% com a màxim), per tant es recomana el seu canvi si es 

confirma que tenen aquest error. 

 

- Les dades totals de subministrament a Costa Brava i al Sistema Girona 

són coherents amb les dades de cabals d’entrada a planta, però AGISSA 

no ha facilitat les dades dels totalitzadors dels comptadors interns de la 

planta i a més a més la dada presa del comptador a Costa Brava no és 

coherent amb la dada disponible de les lectures de l’ACA de l’any 2014. 

 

- De les dades de cabal subministrat als altres municipis de l’Àrea de 

Girona les lectures preses són coherents amb les dades disponibles de 

2014 en els casos de Quart, Vilablareix, Sarrià de Ter, Fornells i 

Aiguaviva. En el cas de Bescanó no coincideix ja que un dels comptadors 

té la mateixa dada de lectura que en l’any 2014, el que implicaria un 

volum anual total subministrat a Bescanó de 56.520 m³ davant els 

197.543 m³ que es declaren que es facturen. 

 

- En la visita de camp del 11-11-15 s’ha identificat un nou punt se 

subministrament en alta des del dipòsit de Sarrià de Ter al Camp de Golf 

de Girona. S’ha contrastat que aquest comptador és un dels quatre que 

controlen el subministrament en alta a Sant Julià de Ramis.  

 

- En les dades disponibles de consums generals durant l’any 2013 i 

especialment 2014 apareix un volum d’aigua no controlat que podria 

correspondre a altres pèrdues del sistema en alta o en baixa o errors de 

lectura en alta. Aquest concepte és de 128.712 m³ l’any 2013 i 

500.265m³ l’any 2014, que segons les últimes dades disponibles baixa a 

290.635 m³, que coincideix pràcticament amb l’error de comptatge dels 

comptadors d’entrada. 
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3.2. RENDIMENTS I DOTACIONS 
 

En relació als rendiments de la xarxa es pot concloure que: 

 

- El rendiment de la xarxa del Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter és alt 

segons les dades disponibles (entre el 81 i 84%), amb una lleugera 

tendència a la baixa des de l’any 2012. L’objectiu de rendiment que es 

marca el pla director és arribar al 90% l’any 2020. 

- No es disposa de dades de rendiment de les xarxes en baixa de la Costa 

Brava i de la resta de municipis subministrats de l’Àrea de Girona, ja que 

no són objecte de la gestió per part d’AGISSA.  

- El pla director d’abastament analitza els cabals incontrolats de la xarxa 

del Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter per diversos sectors a partir dels 

comptadors ubicats per l’any 2012. El percentatge de cabals 

incontrolats és molt variable pels diferents sectors i oscil·la entre el 

10,42% i el 60,65%. Els sectors pitjors són Torre Gironella, Vilarroja i 

Montjuïc.  

- Hi ha alguna dada contradictòria pels anys 2013 i 2014 el que fa que 

aparegui un volum addicional de cabal no controlat (128.712 m³ l’any 

2013 i 500.265 m³ l’any 2014), el que podria fer baixar el rendiment de 

la xarxa en baixa del Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter. 

 

 

En relació a les dotacions de la xarxa es pot concloure que: 

 

- La dotació en baixa a la Costa Brava està per sobre de la mitjana de 

Catalunya  

- La dotació en baixa a l’Àrea de Girona està per sota de la mitjana de 

Catalunya i lleugerament per sobre de la mitjana de l’Àrea 

Metropolitana 

 

 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 21 

 

 

4. GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT 

 

Des de que es van realitzar els treballs d’ampliació de l’ETAP de Montfullà, la capacitat 

nominal d’aquesta planta s’ha incrementat fins a 1.410 l/seg, que es correspon amb la 

concessió disponible per l’Àrea de Girona i de la Costa Brava subministrada des de 

l’embassament del Pasteral. 

 

A part es disposa d’una concessió de la Sèquia Monar de 100 l/seg i uns pous 

d’emergència a la zona de Sitjar amb un cabal disponible d’uns 250 l/seg.  

 

El cabal necessari promig real ha oscil·lat aquests últims anys entre 500 i 600 l/s, és a 

dir un valor molt inferior a la concessió realment disponible. En concret en els últims 

12 mesos el cabal mig ha estat de 525 l/seg. 

 

El cabal mig del mes de juliol de 2015 ha estat de 725 l/seg i la punta diària aproximada 

de 1000 l/seg. 

 

Malgrat aquesta garantia teòrica, en casos de sequeres excepcionals el 

subministrament podria tenir problemes, de fet els pous de la zona de Sitjar es van 

construir l’any 2008 arrel de l’última gran sequera. Es recomana dotar de 

subministrament elèctric a aquests pous per prevenció en cas de futures de sequeres, 

malgrat que poden funcionar instal·lant grups electrògens. 

 

Per tot això és molt important seguir en la línia de millorar del rendiment i de 

fomentar la disminució de la dotació en baixa. Cal dir que ja es parteix d’unes bones 

dades de rendiment en el sistema Girona – Salt – Sarrià de Ter i que dels altres dos 

subministraments en alta no es disposa de dades reals i a més a més la seva gestió no 

depén d’Aigües de Girona.  

 

La previsió de consums que fa el pla director per l’any 2020 es considera suficientment 

conservadora, tenint en compte el marge de millora del rendiment de les xarxes i les 

previsions de creixement de la població. 
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5. ACTUACIONS PREVISTES AL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT 

 

Qualsevol servei de subministrament d’aigua potable perquè pugui ser autosuficient i 

sostenible en el temps les tarifes del servei han de servir per poder cobrir tots els 

costos del servei incloent l’amortització de les instal·lacions de la xarxa tenint en 

compte la seva vida útil.  

 

Falta informació suficient per poder valorar el cost de la xarxa existent a data d’avui, 

però tenint en compte altres serveis similars i les característiques de l’ETAP existent, la 

longitud de la xarxa en alta i en baixa, el volum dels dipòsits de regulació, nombre 

estacions de bombament i altres elements de la xarxa es considera necessari disposar 

d’aproximadament de 1,5 milions d’euros anuals per poder destinar a amortització de 

les instal·lacions. 

 

Tenint en compte que una part important de la xarxa és antiga, especialment les 

canonades de fibrociment de la xarxa en baixa, semblaria coherent destinar almenys 1 

milió d’euros a l’any per inversions de renovació de la xarxa a curt i mig termini i 

500.000 € a l’any de fons d’amortització per a inversions futures de renovació dels 

elements que vagin quedant obsolets. 

 

Els criteris per prioritzar les actuacions a realitzar al pla director, és a dir les inversions 

a realitzar a la xarxa són: 

 

- Millorar el rendiment de la xarxa (en concret en aquest cas el pla 

director fixa un objectiu de referència del 90%) 

- Garantir la qualitat de l’aigua segons els requeriments de la normativa 

- Garantir el servei de subministrament en èpoques de sequera o davant 

qualsevol avaria, imprevist o emergència  

 

El pla director d’abastament preveu unes actuacions de 2.600.000 € a realitzar durant 

8 anys. Això suposa un promig de 325.000 €. 

 

Caldria conèixer si alguna d’aquestes actuacions s’ha realitzat, donat que el Pla 

Director preveia el seu inici l’any 2013. 

 

S’adjunten a continuació les actuacions indicades al Pla Director d’Abastament pel 

període 2013-2020 indicant les actuacions que no es consideren prioritàries i les que 
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es consideren actuacions que no són d’inversió sinó que haurien d’anar lligades a les 

despeses d’explotació. 

 

INVERSIONS PREVISTES SEGONS EL PLA DIRECTOR D'ABASTAMENT   

    

Inversions previstes pel període 2013-2020   

    

ACTUACIÓ Cost (€) Repercusió anual Valoració 

1. ETAP    

CanvivàlvulesdipòsitsSarrià de T. 25.000 3.125 Correcte 

Evaporador de Cl2 28.200 3.525 Correcte 

Construcció solera als filtres 137.700 17.213 Correcte 

Reforma Sala Soplants 14.000 1.750 Correcte 

Cobriment decantador 250.000 31.250 NO prioritari 

Ampliació edifici Fangs 100.000 12.500 NO prioritari 

Nous equips tractament Fangs 135.000 16.875 NO prioritari 

Rehabilitació dipòsits Salt-Sarrià 260.000 32.500 Correcte 

2. CENTRALS    

Nova escala dipòsit Alemanys 18.000 2.250 Correcte 

Telecontrol en venda en alta 55.000 6.875 Altres (NO inversió) 

Restauració accés Torre Alfons XII 18.000 2.250 Correcte 

Canvi vàlvula sortida dipòsit Palau 22.000 2.750 Correcte 

Actualització soft de telecontrol 6.000 750 Altres (NO inversió) 

3. EXPLOTACIO    

By passcanonades sector autopista 107.000 13.375 Correcte 

Renovació parcial xarxa antiga 275.000 34.375 Cost infravalorat 

Substitució xarxa antiga PVC 100.000 12.500 Cost infravalorat 

Canvi canonada transport Fontjau 55.000 6.875 Correcte 

Canvi marcs i tapes antics 47.500 5.938 Correcte 

Adquisició de nous vehicles(10) 180.000 22.500 Altres (NO inversió) 

Telecomandament vàlvules estratègiq. 110.000 13.750 Altres (NO inversió) 

Renovació sistemes informàtics 40.000 5.000 Altres (NO inversió) 

4. LABORATORI    

Fluorescència atòmica 32.000 4.000 NO prioritari 

Aplicació informàtica anàlisi F.A. 2.563 320 NO prioritari 

Nouequip de SAI per F.A. 2.000 250 NO prioritari 

Cabina d'extracció 5.610 701 NO prioritari 

Colorímetre de Clor 700 88 NO prioritari 

Potenciòmetre amb E.S.I. de Fluor 1.000 125 NO prioritari 

Turbidímetre 5.000 625 NO prioritari 

SAI per turbidímetre 1.320 165 NO prioritari 

Aplicació informàtica turbidímetre 2.563 320 NO prioritari 
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Equip de cromatografia iònica 38.400 4.800 NO prioritari 

Aplicació informàtica C.I. 2.563 320 NO prioritari 

SAI per equip de C.I. 700 88 NO prioritari 

Software valorador automàtic 3.500 438 NO prioritari 

Rentautensilis 7.000 875 NO prioritari 

Extracció automàtica AUTOTRADE 40.100 5.013 NO prioritari 

SAI per equip d'AUTOTRADE 3.510 439 NO prioritari 

Upgrades de sistema GC/MS 7.200 900 NO prioritari 

Concentrador automàtic de solvents 15.000 1.875 NO prioritari 

Cromatògr de gasosamb detector 78.000 9.750 NO prioritari 

Sistema introducció mostres 32.000 4.000 NO prioritari 

Apliació informàtica 2.563 320 NO prioritari 

SAI per equips 3.510 439 NO prioritari 

Weblimns 11.298 1.412 Altres (NO inversió) 

Servidord'aplicacions 4.000 500 Altres (NO inversió) 

5. OFICINA TÈCNICA    

Sistema gestió usuaris obert internet 45.000 5.625 Altres (NO inversió) 

Aplicació en xarxa web Netaigua 20.000 2.500 Altres (NO inversió) 

Doblatgeespaicobriment per caixa 30.000 3.750 Altres (NO inversió) 

Renovació servidors i xarxa informàt. 52.000 6.500 Altres (NO inversió) 

Canvi d'ordinador (45) 45.000 5.625 Altres (NO inversió) 

Nou plotter 15.000 1.875 Altres (NO inversió) 

Digitalització pòlisses i arxius 97.500 12.188 Altres (NO inversió) 

Taquímetre estació total 10.000 1.250 Altres (NO inversió) 

    

TOTAL 2.600.000 325.000   

    

TOTAL ACTUACIONS INVERSIÓ 1.879.202 234.900   

 

 

Hi ha una sèrie d’inversions que són millores en l’explotació (software, hardware, 

telecontrol, etc...) i que es considera que haurien d’anar en un altra concepte o 

repercutides en els beneficis, ja que no formen part estrictament de la xarxa sinó 

redunden en la millora de la gestió. Algunes d’aquestes actuacions haurien de 

disminuir els costos de personal. 

 

També hi ha alguna actuació contradictòria com la d’incrementar personal per atenció 

directa al públic i alhora proposar una web d’atenció al públic per a disminuir les 

gestions presencials. 
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El Pla Director considera només 100.000 € per renovar la xarxa de PVC del barri de 

Montjuïc (xarxa molt antiga i amb moltes pèrdues). Es parla de 10 kms de xarxa a 

renovar i per tant surt una valoració de l’actuació excessivament baixa tenint en 

compte la longitud de xarxa a renovar. 

 

Caldria revisar altres actuacions previstes al Pla Director que no es consideren 

prioritàries, especialment les previstes en el Laboratori, ja que es tracta d’un laboratori 

que també dona servei a clients aliens a AGISSA. 

 

D’aquestes actuacions si es treuen les que no són inversió queda un total anual 

aproximat de 235.000 € 

 

Es recomana incrementar aquest import fins el milió d’euros anual i per tant cada any 

hi hauria un import addicional al previst en el pla director de 765.000 € per dedicar a 

inversions que redundarien en la millora del rendiment i en la millora de la garantia del 

subministrament. 

 

Les inversions que s’haurien de prioritzar són: 

 

- Canvi de les canonades de fibrociment de la xarxa en alta i en baixa 

 

- Canvi de les canonades de PVC antigues, augmentant les actuacions 

previstes al Barri Montjuïc. 

 

- Portar subministrament elèctric als pous d’emergència del Sitjar, que 

actualment funcionen amb grup electrògen. 

 

- Fer les actuacions necessàries per adequar la xarxa a la normativa 

contra-incendis. 

 

- Canvi comptadors de la xarxa en alta que siguin necessaris per poder 

tenir fiabilitat en la lectura de les dades. 
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6. BALANÇ ECONÒMIC DEL SERVEI 

 

 

6.1.  DADES ECONÒMIQUES GENERALS DEL SERVEI 

 

Falta informació completa dels ingressos i costos del servei de forma desglossada i per 

diversos anys. Només es disposa d’informació dels ingressos i dels costos d’explotació 

de l’ETAP. També es disposa d’informació de les tarifes vigents del servei en baixa del 

Sistema Girona – Salt – Sarrià de Ter. 

 

En relació als ingressos totals la informació disponible estrictament pel servei de 

subministrament d’aigua potable és de 5.261.192 € per l’any 2013 i de 5.373.015 € per 

l’any 2014.  

 

Tenint en compte la informació disponible i la dificultat d’assimilar els costos estrictes 

del servei d’aigua, ja que hi ha dades que es disposen conjuntes de tot el negoci 

d’AGISSA (incloent sanejament i altres serveis) s’adjunta a continuació un resum dels 

costos més significatius del servei pels anys 2013 i 2014. 

 

  COSTOS SERVEI ABASTAMENT     

     
  Concepte Costos 2013 Costos 2014 Comentaris 

     
1 Personal 1.761.204 1.774.325  
2 Energia elèctrica 284.471 291.583  
3 Compra d'aigua 259.363 265.847 Canon aigua en alta Pasteral 
4 Materials conservació 214.973 224.576  
5 Tractament 671.319 671.319 Segons dades costos explotació ETAP 
6 Altres tributs 25.806 25.806  
7 Impostos i taxes 26.287 26.945 Despeses administració actuant 

8 
Retribució al soci 
privat 306.061 209.956  

9 Financeres 0 0  

10 Fons de reversió 71.436 71.170 
Caldrà retornar al final concesió si no es fan 
les inversions 

11 
Dotació a 
l'amortització 709.178 709.178 

No consta que s'hagin realitzat aquestes 
inversions 

12 
Amortització cànon 
inicial 468.750 468.750   

  Total despeses 4.798.848 € 4.739.455 €   
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En base a aquestes dades dels costos es pot avançar que: 

 

- Les tarifes vigents haurien de permetre l’equilibri financer del servei 

incloent les inversions i amortització necessària de la xarxa 

d’abastament 

 

- Cada any es destina una quantitat important de les despeses a “Dotació 

a l’amortització” de 700.000 € aproximadament que segons la 

informació disponible no es destina a inversió. Al final de la concessió 

caldrà retornar la quantitat destinada per aquest concepte durant tots 

els anys als ajuntaments. 

 

- També es destinen aproximadament 70.000 € a Fons de reposició que al 

final de la concessió caldrà retornar als ajuntaments. 

 

- Les tarifes del servei són inferiors a les d’altres serveis de 

característiques i abonats similars,  ja que en aquest cas el cost de la 

compra d’aigua és molt baix i en canvi en la major part de serveis 

implica un percentatge significatiu dels costos del servei. 

 

- Si es realitzen les inversions de renovació de la xarxa previstes al pla 

director, especialment el canvi de canonades de fibrociment, el 

rendiment millorarà i es produirà una reducció de costos d’explotació 

que pot permetre incrementar el benefici del servei. 
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6.2. ANÀLISI DE DESPESES ESPECÍFIQUES DEL SERVEI 

 

S’analitzen a continuació les despeses de les que es disposa informació, en concret les 

de l’Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) per l’any 2014. 

 

a) Energia Elèctrica 

 

L’ETAP té una potència instal·lada de 1.400 kW. 

 

El consum elèctric de la ETAP l’any 2014 segons dades facilitades per AGISSA va ser de 

2.174.052kW, desglossats en 1.233.988 kW corresponents al tractament de l’ETAP i 

940.064 kW corresponents al bombeig al Consorci de la Costa Brava. 

 

En la visita de camp realitzada el dia 11 de novembre de 2015 es va prendre lectura del 

consum d’entrada en mitja tensió a tota l’ETAP en l’Estació Transformadora existent. 

Aquest consum es va iniciar el gener de 2012.  

 

Aquestes dades pels diferents trams de consum es reflecteixen a la taula següent: 

 

Comptador Estació Transformadora (mitja tensió) 

P1 642.355 kWh 

P2 871.246 kWh 

P3 423.473 kWh 

P4 714.999 kWh 

P5 986.166 kWh 

P6 5.228.137 kWh 

Totalitzador 8.866.376 kWh 

Promig 2.288.704 kWh/any 

 

Les dades de lectura són coherents amb les dades obtingudes per AGISSA per l’any 

2014 pel consum elèctric total de la Planta. 

 

En la visita a l’ETAP també es va prendre lectura d’un comptador intern de la Planta 

corresponent a consums elèctrics dels bombaments a la Costa Brava. Aquesta lectura 

era de 2.638.489 kWh (a comptabilitzar des del gener de 2012). El consum anual seria 

de 681.081 kWh, bastant inferior a les dades aportades per AGISSA (940.064 kW). 

L’explicació és que aquest comptatge és possible que no incorpori tots els consums 

necessaris pel subministrament a la Costa Brava. 
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A continuació s’adjunta el llistat d’equips de l’ETAP amb la seva potència instal·lada 

(dels que es disposa informació a partir de la visita de camp i del pla director 

disponible). 

 

POTENCIA INSTAL·LADA EQUIPS   

   

2 Tamisos Andritz 0,50 kW 

Tajadera 0,37 kW 

Cabalimetre 0,37   

3 Bombes a Costa Brava 110,00 kW 

 160,00 kW 

 150,00 kW 

Altra impulsió costa brava 61,77 kW 

 116,19 kW 

  116,19 kW 

Soplants filtres sorra 37,00 kW 

 37,00 kW 

 45,00 kW 

Rentat filtre sorra 37,00 kW 

 37,00 kW 

  30,00 kW 

Soplants filtres sorra 37,00 kW 

  45,00 kW 

Rentat filtre sorra 45,00 kW 

 74,00 kW 

3 bombes a Area Girona 135,00 kW 

TOTAL 1273,9 kW 

 

La xifra total és molt semblant a la potència total instal·lada en l’ETAP (1.400 kW). La 

diferència ha de ser deguda a altres elements instal·lats dels que no es disposa 

informació (enllumenat exterior i d’edificis, quadres de control, vàlvules, etc...).  

 

Malgrat que faltaria confirmar la potència d’aquests elements, el que es pot concloure 

és que en la situació actual com que el consum punta és només del 70% de la capacitat 

total de la Planta, es podria valorar l’opció de reduir la potència contractada a curt 

termini per poder generar un estalvi en el cost de la potència contractada, reservant 

un marge de seguretat per a creixements futurs.  
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b) Personal ´ 

 

El cost de personal es considera raonable, ja que s’imputa el personal necessari pel 

funcionament de la planta i els costos unitaris de personal són adequats a la 

qualificació del personal segons els preus de mercat actuals. 

 

 

c) Carbó Actiu en Gra 

 

AGISSA dota una despesa anual d’uns 34.000 € per la regeneració de carbó actiu i 

considera una vida estimada de 5 anys. 

 

Segons informació de preus de mercat obtinguda el cost/m3 del carbó actiu en gra és 

d’uns 750€/m³ el que suposaria un cost anual de 20.460 €, és a dir un 40% de la 

despesa que dota AGISSA anualment. 

 

 

d) Tractament de Fans 

 

Les despeses desglossades pel tractament de fangs que es disposen són coherents en 

el concepte de transport una vegada analitzades les factures dels 10 primers mesos de 

l’any 2014. El cost de les factures aportades és coherent amb els costos declarats en 

l’informe d’explotació. 

 

En canvi, en relació als preus dels reactius necessaris en funció del volum de fangs 

tractats són bastant superiors al preu de mercat. Es declaren 34.492 €/any el cost 

hauria d’estar al voltant dels 14.000 €, ja que el preu del reactiu (en aquest cas 

polielectrolit) és molt inferior al de l’informe d’explotació. 

 

e) Recerca de fuites 

 

Les despeses de recerca de fuites anuals són d’aproximadament 70.000 € (any 2014). 

Segons preus de mercat amb aquest import es podrien realitzar treballs de recerca de 

fuites durant 150 dies aproximadament. No sembla que s’hagin realitzat aquestes 

tasques ja que el rendiment de la xarxa durant l’any 2014 ha baixat lleugerament. 
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7. CONCLUSIONS 

 

En general les instal·lacions de la xarxa en alta semblen adequades i en un estat 

acceptable i coherent amb les necessitats del servei, tant a nivell d’Estació de 

Tractament, canonades de transport en alta i capacitat de regulació dels dipòsits. 

 

A nivell global la capacitat de regulació del Sistema Girona – Salt – Sarrià de Ter promig 

és de 1,33 dies, molt a prop dels 1,5 dies que es recomanen per a cabal mig. 

 

En quan al funcionament de la xarxa en baixa que es desprèn de l’anàlisi del pla 

director és correcte a nivell de pressions i velocitats de l’aigua en la xarxa de 

distribució. A nivell de les canonades cal dir que en la xarxa en alta només el 3,57% són 

de fibrociment, en canvi en la xarxa en baixa el 35,60% són de fibrociment i el 3,90% 

de PVC. En general la presència de fibrociment i PVC a les xarxes de canonades amb 

una certa antiguitat va associada a fuites i rendiments baixos. 

 

El rendiment de la xarxa del Sistema Girona-Salt-Sarrià de Ter és alt segons les dades 

disponibles (entre el 81 i 84%), amb una lleugera tendència a la baixa des de l’any 

2012. L’objectiu de rendiment que es marca el pla director és arribar al 90% l’any 2020.  

 

La capacitat nominal de l’ETAP de Montfullà és de 1.410 l/seg, que es correspon amb la 

concessió disponible per l’Àrea de Girona i de la Costa Brava subministrada des de 

l’embassament del Pasteral. A part es disposa d’una concessió de la Sèquia Monar de 

100 l/seg i uns pous d’emergència a la zona de Sitjar amb un cabal disponible d’uns 

250 l/seg. El cabal mig del mes de juliol de 2015 ha estat de 725 l/seg i la punta diària 

aproximada de 1000 l/seg. 

 

Malgrat aquesta garantia teòrica, en casos de sequeres excepcionals el 

subministrament podria tenir problemes. Es recomana dotar de subministrament 

elèctric als pous d’emergència de Sitjar per prevenció en cas de futures de sequeres, 

malgrat que poden funcionar instal·lant grups electrògens. 

 

El pla director d’abastament disponible de l’any 2013 preveu unes actuacions de 

2.600.000 € a realitzar durant 8 anys. Això suposa un promig de 325.000 €. 

 

Hi ha una sèrie d’inversions que són millores en l’explotació (software, hardware, 

telecontrol, etc...) i que es considera que haurien d’anar en un altra concepte o 

repercutides en els beneficis, ja que no formen part estrictament de la xarxa sinó 
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redunden en la millora de la gestió. D’aquestes actuacions si es treuen les que no són 

inversió queda un total anual aproximat de 235.000 € 

 

Es recomana incrementar aquest import fins el milió d’euros anual i per tant cada any 

hi hauria un import addicional al previst en el pla director de 765.000 € per dedicar a 

inversions que redundarien en la millora del rendiment i en la millora de la garantia del 

subministrament. 

 

Les inversions que s’haurien de prioritzar són: 

 

- Canvi de les canonades de fibrociment de la xarxa en alta i en baixa i 

canvi de les canonades de PVC antigues, augmentant les actuacions 

previstes al Barri Montjuïc. 

- Fer les actuacions necessàries per adequar la xarxa a la normativa 

contra-incendis. 

- Canvi comptadors de la xarxa en alta que siguin necessaris per poder 

tenir fiabilitat en la lectura de les dades. 

 

En base a les dades dels costos del servei es pot avançar que: 

 

- Les tarifes vigents haurien de permetre l’equilibri financer del servei 

incloent les inversions i amortització necessària de la xarxa 

d’abastament 

- Cada any es destina una quantitat important de les despeses a “Dotació 

a l’amortització” de 700.000 € aproximadament que segons la 

informació disponible no es destina a inversió. Al final de la concessió 

caldrà retornar la quantitat destinada per aquest concepte durant tots 

els anys als ajuntaments. 

 

Sabadell, septembre de 2015 

 

 

 

  

 

Manuel Sánchez García     Ester de Francisco 

Enginyer Tèc. de Mines     Enginyera Civil 

Col·legiat 1.252     Col·legiada 10.402 
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ESQUEMA GENERAL DE LA XARXA 
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ETAP MONTFULLÀ II (AMPLIACIÓ2012) 

 

Obra arribada 

 

 
Vista arqueta arribada i entrada cabal a ETAP Montfullà II i dosificació regulació pH 

 
Vista dosificació de reactius i contenidor tamissos 
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Pantalla mesurador de cabal conduccions arribada DN800 i DN1200 

 

 
Arqueta conduccions arribada a planta DN800 i DN1200 
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Vista tamissos del pretractament 

 

 
Vista de la planta Montfullà II (Costa Brava) 
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Tancs preoxidació, coagulació-floculació 

 

 
Instal·lació diòxid de clor 

 

 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 39 

 

 
Reactius preoxidació 

 

 
Decantadors (8 ut tipus pulsàtor) 
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Filtres de sorra 

 

 
Filtres de sorra 
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Filtres de sorra 

 
Filtres de carbó actiu 

 
Filtres de carbó actiu 
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CCMS de planta 

 
Sala de bombes 
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Sala de bombes (bombament aigua tractada a Girona) 

 

 
Sala de bombes (bombament aigua tractada a Costa Brava) 
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ETAP MONTFULLÀ I 

 

 

 
Filtres de sorra (32 ut.) 

 

 
Filtres de carbó actiu (14 ut.)
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Arqueta aigua tractada 

 

 
Quadre elèctrics filtres de carbó i bombament 
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Bombament sortida aigua filtres de carbó 

 

 
Vista general i plaques solars 

 
SCADA de control 
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Càmares de vigilància 

 

 
Comptadors elèctrics ETAP Montfullà I i II (subministrament en Mitja Tensió) 
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Conducció aigua tractada ETAP Montfullà I 
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INSTAL·LACIONS AUXILIARS 
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DIPÒSITS PALAU 

 

 
 

 
Dipòsit 2 Palau 
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Dipòsit 1 Palau 

 
Dipòsit 1 Palau 

 
Sobreelvació Motilivi (a Dipòsit Palau) 

DIPÒSIT MONTILIVI 
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Vista general del dipòsit 

 

 
Arqueta valvuleria i conduccions entrada i sortides
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SOBREELEVACIÓ VILAROJA  I DIPÒSIT FONT DE LA PÒLVORA 

 

 
 

 
Sobreelevació 
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DIPÒSIT PUIG D’EN ROCA 
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DIPÒSIT MONTJUÏC 

 
 

 
Vista general del dipòsit 
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Sobreelevació al dipòsit de Montjuïc 

 
Interior del dipòsit i conduccions entrada (esquerra en servei) 

 

 
Cabalímetre sortida 
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Conduccions de sortida 
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ESTACIÓ BOMBAMENT SALESIANS 

 

 
 

 
Conduccions impulsió 
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Vista general 
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DIPÒSIT ALEMANYS 

 

 
 

 
Conducció entrada al dipòsit i vista general 
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Vista general 

 
Sobreelevació 
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DIPÒSIT TORRE ALFONS XII 

 
 

 
Vista general del dipòsit 
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Rebombament 

 

 
Grup electrogen 
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DIPÒSIT SARRIÀ DE TER 

 

 
 

 
Vista general 
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Vista caseta comptadors 
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ANNEX 2. CABALÍMETRES I PUNTS DE CONSUM 
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1. Cabalímetres entrada planta 

 

 
Esquema de funcionament ETAP  

 

 
Cabalímetres arqueta arribada conduccions DN800 i DN1200 
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Conducció DN1200 ACER 

(a ETAP Montfullà I) 

Conducció DN800 FA 

(a ETAP Montfullà II) 
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2. Cabalímetres sortida planta 

 

 
 

 
Cabalímetre en ETAP Montfullà II (  a Girona) 

 

BOMBAMENT A GIRONA 

BOMBAMENT A COSTA BRAVA 
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Cabalímetre ETAP Montfullà II (a Costa Brava) 
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SORTIDA A COSTA BRAVA 

SORTIDA A GIRONA 
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3. Entrada sèquia Monars 

 

 
Captació sèquia Monars 

 

 
Entrada i comptador conducció provinent sèquia Monars 
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4. Cabalímetre Bescanó 

 

 
 

 
Cabalímetre abastament Bescanó 
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5. Comptador Aiguaviva 
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6. Comptador Vilablareix rotonda 
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7. Comptador Vilablareix RENFE 
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8. Comptador Quart 
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9. Comptador Sant Julià de Ramis 1 

 

 
 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 84 

 

 

10. Comptador Sant Julià de Ramis 2 
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11. Comptador Sant Julià de Ramis 3 
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12. Comptador Fornells 

 



Informe tècnic del servei d’abastament d’aigua potable 
gestionat per Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, S.A. 
 

                                                                                                                                                                                                                                 87 

 

 

13. Comptador Sarrià de Ter i Comptador Golf Sarrià 

 

 

 
 

 

 

 

Comptador Golf 

Sortidasobreeleva

ció 

ComptadorSarrià de 

Ter 
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14. Comptador Fontajau 

 

 
 

 
 

 


