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1. OBJECTE DEL PLA ESTRATÈGIC-DIRECTOR D'ABASTAMENT 
 
L'objecte del present pla estratègic-director del servei d'aigua potable de Vilagrassa és 
l'actualització i revisió de les dades del pla director del municipi, de l'any 2007, incloent a la 
vegada millores en la gestió eficient de l'aigua, assegurant el proveïment amb una visió 
integral, que a través de la renovació gradual de la infraestructura d'abastament, s'augmenti 
el rendiment de la xarxa. 
 
 
2. DADES DEL MUNICIPI 
 
 
2.1. EL MUNICIPI 

Vilagrassa és una vila i municipi de la comarca de l' Urgell. Limita amb Tàrrega, Verdú, 
Preixana i Anglesola. Gran part de la superfície del terme és plana amb alguns turons. El terme 
municipal té una altitud mitjana de 355 m i una extensió de 19,87 km2. Té una població de 
522 habitants i una densitat de població de 26,27 hab./ km2. 
 
 

 
 

Situació del municipi de Vilagrassa dins la província de Lleida. 
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Situació del municipi de Vilagrassa dins la comarca de l’Urgell. 

Vilagrassa compta amb un sector d’hostaleria i de restauració format pel Restaurant 
Catalunya i per l’Hostal-Restaurant del Carme, amb 36 habitacions. El sector de la indústria 
amb un consum representatiu d’aigua el forma Ametlles Vicens i en tot el terme municipal de 
Vilagrassa hi ha 3 granges, una d’avícola i dues porcines.  
 
2.2. ANTECEDENTS DEL PLA ESTRATÈGIC-DIRECTOR 

Com a antecedent principal del present pla estratègic - director del servei d'aigua potable de 
Vilagrassa el constitueix el següent document: 
 

• Títol:   Pla Director de l’Abastament d’Aigua Potable Domiciliari de Vilagrassa 
• Autor:   SOREA  

              Sociedad regional de abastecimiento de aguas S.A. 
• Data:   Novembre 2007 

 
L'annex 1 Antecedents conté els plànols del pla director de l'any 2007, formats per: 
 

• ESQUEMA D’INSTAL·LACIONS ACTUAL 
• XARXA ACTUAL D’AIGUA POTABLE 
• COBERTURA D’HIDRANTS EXISTENTS 
• ESQUEMA D’INSTAL·LACIONS FUTURA 
• ESQUEMA D’INSTAL·LACIONS FUTURA POUM PARCIAL 
• ESQUEMA D’INSTAL·LACIONS FUTURA POUM COMPLET 
• XARXA FUTURA D’AIGUA POTABLE 
• XARXA FUTURA D’HIDRANTS 

 
3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS  
 
Les instal·lacions d'abastament d'aigua potable es basen en una captació al canal d'Urgell, 
amb un bombeig al dipòsit de la ETAP i/o una bassa d'acumulació d'aigua pels períodes de 
tanca del canal. 
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3.1. PROVEÏMENT DE L'AIGUA 

L'aigua per a l’abastament del municipi procedeix del Canal d'Urgell, infraestructura de rec, 
que durant els sis mesos de primavera/estiu abasta sense interrupcions, i durant els sis mesos 
d'hivern, subministra aigua només 7 dies per mes. 
 
El calendari de tanques del Canal d'Urgell actual és: 

 

 
 
El servei proveeix aigua d'una captació del canal, que és útil mentre el canal porta aigua. I per 
les tanques s'ha de recórrer a una bassa d'acumulació de 14.000 m3 de capacitat. 
 
3.2. CAPTACIÓ DEL CANAL D'URGELL 

L'aigua per a l’abastament del municipi es capta a una derivació lateral del canal a través 
d'una arqueta a una cota de 314 m. on hi ha instal·lat un bombeig de 30 kW capaç de donar 
60 m3/h. A partir de la caseta de bombeig es proveeix a un dipòsit de la ETAP a través d'una 
canonada de PVC de Ø 140 mm i a una bassa d’acumulació amb una canonada de Ø 125 mm 
de fibrociment. 
 

 
 

Captació del Canal d'Urgell - caseta de bombes. 



Pla estratègic - director del servei d’aigua potable de Vilagrassa 
 

                                            
                                           AJUNTAMENT DE 

                                             VILAGRASSA 
 

Pàgina 5 de 31 
 

 
 
Durant l'anualitat 2018 s'instal·là una segona bomba, d'iguals característiques a l'existent, ja 
que la bassa d’emmagatzematge d’aigua crua s’ha d’omplir en menys d’una setmana, ja que 
és el període que es disposa d’aigua que circula pel canal.  
 
Donat que la bomba ha de funcionar de forma continua i amb seguretat durant aquesta 
setmana (que també es veu limitada per la terbolesa durant els 2 primers dies) si la bomba 
deixés de funcionar per avaria, es podria tardar dies a arreglar-ho, perdent el torn 
d’abastament amb el consegüent risc de no disposar d'aigua per abastir la població i granges 
del municipi, degut a que l’aigua emmagatzemada a la bassa contindria una major 
concentració de sediments i impureses.  
 
La 2ª bomba que s'instal·là fou una ITURBEV GWM-BEV-8400/5 amb variador de freqüència, 
per arrancada/aturada gradual i per evitar cops d'ariet, la qual presenta les següents 
característiques: 
 

• Caudal & altura total generada: 50 m3/h & 114.2 m  
• Rendiment de la bomba: 68.0%  
• Potència absorbida de bomba: 22,8 kw  
• Potència nominal motor & velocitat: 30 kw & 2900 rpm  
• Dades del motor: IP-55,  400 volts i 50 Hz  

 
 

 
 

Esquema de captació de les bombes al Canal d'Urgell. 
 
 
A la vegada que s'instal·là la 2ª bomba s'executà un nou sistema de gestió amb les següents 
funcionalitats: 
 

• Sistema de control de gestió de les hores diàries de captació en funció de la demanda 
d’aigua. 

• Gestió de les hores de bombament en funció del preu de l’energia elèctrica. 
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• Alternança de funcionament en funció del desgast intrínsec que sofreixin per equilibrar 

la càrrega d’ús de cadascuna d’elles. 
• Possibilitat d’intercanvi de peces entre la bomba existent i la nova. 

 
Per la ampliació de la capacitat de bombament fou necessari la instal·lació d'una nova 
escomesa elèctrica. 
 

 
 

Nova escomesa captació del Canal d'Urgell - caseta de bombes. 
 

3.3. BASSA D’EMMAGATZEMATGE 

La bassa d'emmagatzematge s'utilitza per acumular l'aigua que es necessitarà durant les tres 
setmanes que cada mes tanca el Canal d'Urgell i per sedimentar els sòlids que pugui contenir 
l'aigua de captació.  
 
La bassa està impermeabilitzada i presenta una capacitat màxima de 14.000 m3. L'aigua li 
arriba per bombeig des de la caseta de bombes de captació del canal d’Urgell i es treu per 
gravetat fins al dipòsit de la ETAP de 1.000 m3. 
 

 
 

Bassa d'emmagatzematge de 14.000 m3 



Pla estratègic - director del servei d’aigua potable de Vilagrassa 
 

                                            
                                           AJUNTAMENT DE 

                                             VILAGRASSA 
 

Pàgina 7 de 31 
 

 
 

 
 

Vista de la bassa d'emmagatzematge des del coronament 
 
Durant l'anualitat 2018 s'instal·là un sistema per a la l’eliminació i impediment del creixement 
d’algues a la bassa, fet que afecta directament a la qualitat de l’aigua destinada al consum 
humà.  El sistema d’eliminació del creixement de microalgues i macroalgues es realitza a 
través de l’emissió d’ultrasons que interromp el cicle normal de proliferació d’aquests 
organismes.  
 
A causa de les dimensions i geometria de la bassa a tractar només fou necessari la instal·lació 
d’un únic dispositiu, ja que aquesta presenta una longitud de 200 m. Aquest sistema s’ubicà 
en un dels vèrtexs del dipòsit, ja que permet que l’abast sigui tota la superfície de la bassa. 
 
Aquest sistema del control d’algues es basa en impedir el creixement d’aquests organismes, ja 
que la freqüència en la qual són emesos els afecta a l’àmbit cel·lular intern impedint les seves 
funcions bàsiques. 

 

 
 
 

Proliferació d'algues a la bassa d'emmagatzematge 



Pla estratègic - director del servei d’aigua potable de Vilagrassa 
 

                                            
                                           AJUNTAMENT DE 

                                             VILAGRASSA 
 

Pàgina 8 de 31 
 

 
3.4. DIPÒSIT DE DISTRIBUCIÓ DE 1.000 M3 

El sistema d'abastament d'aigua potable compta amb un dipòsit de planta rectangular, 
construït en formigó, de capacitat 1.000 m3. Aquest rep l’aigua procedent del bombeig en la 
derivació del canal d’Urgell quan circula aigua i de la bassa d'emmagatzematge quan el canal 
tanca.  
 
Paral·lelament hi han dos dipòsits de 100 m3  al costat del dipòsit els quals són de planta 
circular, estan construïts en formigó, i reben l’aigua procedent del dipòsit principal i és a on es 
realitza la cloració. 
 

 
 

 

Dipòsit de 1.000 m3 de planta rectangular i dipòsits de 100 m3 circulars 
 
 

 
 

Dipòsit de planta rectangular i caseta de cloració 
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3.5. ETAP 

Durant l'anualitat 2018 s'executà una caseta de tractament degut als problemes que 
s'observaven  en les analítiques per incompliments deguts a valors per sobre del límit 
establert de terbolesa (1 NTU). A més a més també s’observà l'incompliment sistemàtic del 
valor màxim de manganès (degut a l’ús de permanganat potàssic) en les analítiques 
realitzades durant els períodes en que es tractà l’aigua amb aquest producte. En els períodes 
que no es presenta resultat de manganès és per què no es dosificà permanganat potàssic per 
al tractament contra les algues i, per tant, no es realitzà la seva determinació. 
 
D’acord amb la problemàtica descrita i considerant l’origen del problema en la captació, 
emmagatzematge i distribució de l’aigua directament de la canalització, i donat que no es 
realitza cap tipus de tractament encaminat a la reducció de la terbolesa provocada sobretot 
per microalgues (clarament visibles en la bassa d’emmagatzematge), s'instal·là com a mesura 
correctora dos filtres de sílex per tal de reduir la terbolesa. 
 
Encara que el gran volum de la bassa d’emmagatzematge afavoreix una bona decantació de 
sòlids suspesos a l’aigua gràcies a l’elevat temps de retenció hidràulica i la baixa velocitat del 
flux entre entrada i sortida, això no garanteix que els mateixos sòlids precipitats no es tornin a 
incorporar al flux d’aigua per la mateixa acumulació, ja que no es disposa de cap sistema 
d’extracció de la matèria decantada al fons de la bassa, i també degut al seu gran volum.  
 
Si bé la reducció de la terbolesa deguda a matèries sedimentables resulta fàcil amb la 
incorporació d’un sistema de filtració amb llit filtrant de sílex, per a l’eliminació de les 
microalgues es requerí la instal·lació d'un sistema de tractament previ auxiliar. 
 
L’existència de microalgues s’observa de la coloració de l’aigua. També cal assenyalar que les 
algues són les principals responsables d’olor i sabors desagradables a l’aigua. 
 

 
 
 

Caseta de tractament ETAP 
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Es plantejà l’adopció d’un altre sistema de tractament contra les algues no eliminades a la 
bassa amb els ultrasons o en moments necessaris com l’addició de diòxid de clor, el qual és un 
producte apte pel tractament d’aigua potable. La dosificació es realitza abans dels sistemes de 
filtració i després de donar un temps de reacció suficient perquè es destrueixin les algues i així 
facilitar als filtres la seva retenció. Amb l’ajut, si convé, de coagulant i/o floculant , ambdós 
productes utilitzats en el tractament d’aigües potables. 
 
Per aquest motiu s’instal·là com a reactor, un dipòsit de polièster amb protecció contra els 
raigs UV i amb revestiment resistent a productes químics i apte per a aigües de consum humà.  
En aquest dipòsit es realitza la destrucció de les algues, injectant diòxid de clor, removent tot 
el volum d’aigua amb un retorn a la sortida de les bombes de filtració, permetent així 
l’homogeneïtzació del diòxid de clor i altres additius com coagulant i/o floculant.  
 
Aquest dipòsit s'omple per gravetat, ja que està situat al mateix nivell que la bassa 
d’emmagatzematge. En cas que la bassa d’emmagatzematge es trobés a un nivell baix o bé es 
trobés buida per motius de manteniment o neteja, existeix la possibilitat de realitzar un by-
pass directe des de la captació per al seu ompliment. L’eficiència del sistema de filtració es 
controla amb un turbidímetre, el qual mesura l’aigua a la sortida del dipòsit. Això permet 
dosificar els diferents productes en el reactor en funció de la lectura proporcionada per 
aquest turbidímetre. 
 
L’alimentació del sistema de filtració es realitza amb dues bombes, les quals aspiren de forma 
independent del mateix dipòsit reactor i descarreguen sobre un mateix col·lector comú per 
alimentar els dos filtres que treballen en paral·lel. A la sortida dels filtres i sobre la canonada 
única s’injecta hipoclorit sòdic a través d’una bomba dosificadora analògica, abans d’entrar al 
dipòsit de distribució gran. 
 
Aquesta filtració es realitza a baixa velocitat per a obtenir una òptima filtració i per tant, no es 
supera la velocitat de 15 m3/h/m2. 
 

Aquesta etapa de filtració es situa en una caseta de nova construcció. En ella s’ubiquen dos 
filtres d’1,4 m de diàmetre i les seves corresponents bombes d’impulsió, a més a més d’un 
nou quadre elèctric on s’ubica l’autòmat i els elements de  telecontrol.   
 
Els productes que es dosifiquen en el dipòsit tancat de polièster, als efectes de reactor, (diòxid 
de clor, floculant, coagulant i hipoclorit sòdic) estan situats en la caseta auxiliar ja existent i 
habilitada per a productes químics. 
 
3.6. SEGONA CAPTACIÓ 

Durant l'anualitat 2019 s'ha executat un projecte de segona captació per a proveir aigua per al 
emmagatzematge a la bassa i posterior tractament a l'ETAP, a part de la única captació 
existent situada al Canal d'Urgell, aquesta s'ha connectat a una canonada a pressió dels 
regants. 
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Tal com s'ha esmentat, l'aigua per a l’abastament principal procedeix del Canal d'Urgell, que 
en condicions normals durant sis mesos proporciona aigua sense interrupcions, però que 
durant els sis mesos d'hivern només flueix aigua pel canal una setmana al mes.  
 
La bassa d’emmagatzematge d’aigua s’ha d’omplir amb menys d’una setmana ja que és el 
període que es disposa d’aigua circulant pel canal.  
 
El sistema actual d’abastament es considera per tant insuficient per mantenir en garantia el 
subministrament o la capacitat d’abastament, i fou necessari disposar d’una segona font de 
captació, per subministrar aigua tant directament a la bassa com alternativament a l’ETAP en 
cas de manca de recurs i assegurar una disponibilitat en alta de 250 Litres/habitant/dia. 
 
Per tant, en cas que per qualsevol motiu no es pogués bombejar aigua (captar) durant la 
setmana que el canal aporta aigua, transcorrerien 7 setmanes (49 dies) fins a la següent 
disponibilitat d’aigua al canal i per tant amb un consum màxim mensual enregistrat 
d’aproximadament 200 m3/dia, representa un consum en la xarxa de distribució de: 
 
200 m3/dia x 49 dies = 9.800 m3 
 
Aquests 9.800 m3 haurien d’abastir-se exclusivament del volum emmagatzemat en la bassa.  
 
La capacitat total màxima de la bassa és de 14.000 m3, segons projecte d’execució, sense 
disposar de confirmació de la cota de la làmina d’aigua que es pot omplir com a màxim, 
considerant per tant una reducció del 15% del nivell fins a la coronació, així com la cota 
mínima aprofitable evitant l’arrossegament directe de matèries sedimentades que es 
considera d’un 20% del nivell total de la bassa. Per tant, resulta una capacitat mitjana útil 
estimada de la bassa de: 
 
14.000 m3 - 15% = 2.100 m3  no útils per cota màxima útil 
14.000 m3 - 20% = 2.800 m3  no útils per cota mínima útil 
 
Per tant, el  volum útil total de la bassa, és:  
 
14.000 m3 - 2.100 m3 - 2.800 m3 = 9.100 m3 útils    
 
(inferior als 9.800 m3 necessaris de consum) 
 
i per tant, resulta insuficient la capacitat útil disponible de la bassa d’emmagatzematge per 
abastir a la població durant 49 dies corresponents al període mínim no consecutiu 
d’abastament del canal, en els mesos que hi ha interrupció de continuïtat de flux, si no es 
disposa d’un altra font d’abastament. 
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En el punt de connexió de la segona captació (canonada a pressió dels regants) s'ha instal·lat 
una connexió en T, una vàlvula de seccionament, un filtre caça pedres i un comptador. Pel que 
fa a l'entrada de la canonada de la segons captació a la parcel·la on hi ha la bassa 
d'emmagatzematge, hi ha una arqueta amb una vàlvula telecomandada i alimentada amb 
bateries d'acumulació per poder operar l'entrada d'aigua a la bassa de forma remota. 
 
 

 
 

SEGONA CAPTACIÓ (CANONADA DE CONNEXIÓ DE LA TUBERIA DE REG A PRESSIÓ  
FINS EL DIPÒSIT D'EMMAGATZEMATGE) 

 
 
3.7. TELECONTROL I PROGRAMACIÓ 

El nou sistema per tal de centralitzar la gestió de tot el procés automàtic de l’Estació de 
Tractament d’Aigües Potables (ETAP) s’instal·là a inics de l'any 2019 a la nova sala tècnica, 
prevista al costat del dipòsit de distribució. 
 
El sistema de telecontrol està format per un autòmat programable PLC que recull totes les 
dades emeses i trameses via ràdio per cadascuna de les ubicacions: captació, bassa 
d’emmagatzematge, sala tècnica i dipòsit de capçalera.  
 
Al mateix temps des d’aquest sistema de centralització es redistribueixen les ordres que 
s’originen d’acord al procés lògic per a comandament dels elements de la captació, 
emmagatzematge, tractament i distribució d’aigua. Aquest sistema permet també comunicar 
amb l’Ajuntament de forma bidireccional la informació i l’emissió d’ordres de comandament si 
s’escau a través de telèfon SMARTPHONE o PC autoritzats. 
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El PLC s'utilitza també per una dosificació més eficient dels productes químics, ja que es té en 
compte el cabal circulant en les conduccions i el nivell present en els dipòsits per a la seva 
dosificació, a més de l’enviament d’alarmes per excés o defecte de concentració de clor o 
l’avís de buidament dels dipòsits de productes químics. 
 
El sistema de telecontrol permet igualment enregistrar les dades més importants referents a 
l’explotació de la potabilitzadora i obtenir històrics del funcionament de les instal·lacions i 
lectures de comptadors, amb volums abastats i subministrats. 
 
El sistema es comunica entre les etapes de tractament via ràdio, i entre el control centralitzat i 
l’Ajuntament es realitza via WIFI, permetent la connexió a Internet.  
 
L’esquema bàsic consisteix en què a cada punt hi ha un sistema de ràdio perquè arribin totes 
les dades al dipòsit de distribució. També es disposa de la programació adient per engegar i 
parar bombes a fi de mantenir una consigna del nivell al dipòsit, la qual es podria variar en 
funció de les hores i de la tarifa elèctrica aplicable a cada moment. 
 
Paral·lelament, amb aquesta funció bàsica d'accionar automàticament bombaments per 
mantenir el nivell programat a cada dipòsit, es poden captar i emetre altres variables, valors 
de comptadors d'aigua, dosificació del clor,... 
 
L’adaptació del sistema a un ràdio control permet: 
 
• Evitar la major part de desplaçaments als dipòsits i estacions de bombeig. 
• Analitzar les dosificacions i facilitar les operacions de manteniment preventiu i permetre 

detectar de forma senzilla possibles anomalies. 
• El control del bombeig serà automàtic i no necessitarà estar sota constant supervisió per 

part de l’operari, ja que enviarà una alarma per correu electrònic en cas que hi hagués 
algun problema. 

• Gran fiabilitat en l’àmbit de comunicacions com dels mateixos equips. 
 
S'han instal·lat les següents unitats de control i comunicacions: 
 
• A la captació del Canal d'Urgell :  

 
Per tal de gestionar automàticament la captació del canal i bombament de l’aigua 
necessària cap a la bassa d’emmagatzematge, s’ha instal·lat una estació remota, amb 
bateria, font d'alimentació amb mòdul de càrrega intel·ligent per enviar i rebre senyals al 
centre de control, a fi de controlar l’aigua bombada cap als dipòsits i la bassa. 

 
• A la bassa d’emmagatzematge:  
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S'ha instal·lat una estació remota d’adquisició de dades i transmissió via ràdio, amb 
bateries, font d’alimentació amb mòdul de càrrega intel·ligent i captació d’energia solar 
amb acumulació mitjançant bateries i regulador, per enviar senyals al centre de control a 
fi de controlar i mantenir el nivell de la bassa d’emmagatzematge el qual es controlarà a 
través d’un transductor de pressió. 

 
• Al dipòsit de distribució (Sala de Tractament):  
 

A la sala de tractament del dipòsit de distribució s'ha instal·lat una pantalla tàctil amb 
capacitat per connectar al autòmat, mitjançant ETHERNET, i interactuar de forma 
bidireccional amb l’operari. Aquesta pantalla permet tenir totes les dosificacions 
controlades i també facilitar la informació de si les bombes funcionen correctament i el 
seu estat en temps real. També indica, en cada moment, l’estat de tots els elements que 
composen tot el sistema de captació, els nivells de la bassa d’emmagatzematge, 
tractament i els nivells del dipòsit de distribució d’aigua potable del municipi. En aquesta 
pantalla també s’inclou el calendari de la programació de disponibilitat d’aigua del canal 
perquè funcionin les dues bombes de captació de forma automàtica alternativament. El 
calendari es pot adaptar en tot moment a qualsevol canvi de programació que pugui 
sorgir. Es programarà de manera que es prioritzarà l’horari de funcionament en tarifa de 
mínim cost. D’aquesta manera s’obtindrà un estalvi econòmic. 
 
També s’ha instal·lat en aquest punt la centraleta dels emissors/receptors de ràdio, que 
és on es rep i gestiona tota la informació a través del PLC OMRON. 
 
Per tal de poder disposar de les dades i generar ordres remotament, s'han programat 
sinòptics per disposar d’una àmplia informació i fàcil manipulació. La pantalla, mitjançant 
comunicació WIFI, s'ha connectat a Internet amb la mateixa xarxa informàtica de 
l’Ajuntament. D’aquesta forma des de qualsevol dispositiu que disposi de connexió VNC i 
estigui autoritzat i l’usuari disposi de la contrasenya es pot establir comunicació i 
interactuar amb tot el sistema de control. 

 
La programació referent a la impulsió, te en compte si hi circula aigua pel canal i en funció del 
nivell de la bassa d’emmagatzematge, decideix si s'acciona la bomba d’impulsió i quina de les 
dues per garantir una correcta alternança entre les dues disponibles en aquest indret.  
 
En cas que no hi hagués confirmació d’alguna de les bombes s’engegaria automàticament la 
següent bomba, enviant un avís a través del correu electrònic o SMS per tal d’alertar de la 
avaria a la persona responsable de la gestió o manteniment. 
 
A la bassa d’emmagatzematge, en cas que es trobés en un nivell més baix de l’establert per 
l’usuari, es generarà un alarma i si fos el cas que hi hagués aigua en el canal en el moment del 
nivell baix d’emmagatzematge s’engegaria una bomba per la impulsió d’aigua. 
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En el dipòsit de polièster (fibra de vindre) és on es controla la dosificació dels productes 
químics previs a la filtració, coagulant, floculant i diòxid de clor. Aquest conté en el seu 
interior un seguit de boies per conèixer en tot moment en nivell i generar les conseqüents 
alarmes en cas de nivells inferiors l’establert per l’usuari. Els dos primers productes es 
dosificaran en funció de les lectures, avaluades alternativament, obtingudes de l’aigua 
d’abans i després de la filtració. El diòxid de clor per la seva part es dosificarà de forma 
proporcional al cabal per aconseguir una desinfecció òptima.  
 
En l’emmagatzematge de distribució hi han dues etapes ben diferenciades del procés de 
potabilització, les maniobres referents a les vàlvules per la filtració de l’aigua i alarmes i avisos 
que es desprenen d’aquest funcionament i l’emmagatzematge en el dipòsit de distribució amb 
la corresponent pre-cloració i la post cloració que es dóna en els dipòsits auxiliars cilíndrics. 
 
A través del autòmat es governa els moviments de les vàlvules per tal de poder executar les 
maniobres de filtració, rentat i assentament, de la mateixa manera que l’engegada i apagada 
de les dues bombes d’impulsió en els filtres. Coneixent el flux d’aigua que està essent impulsat 
per les bombes es realitzaria la pre-cloració de forma proporcional al cabal. La re-cloració per 
la seva part es durà a terme a partir de les lectures obtingudes i dosificant proporcionalment 
en funció de la diferència amb la consigna establerta.  

 
En resum, les possibilitats de tractament que es realitzen al dipòsit de distribució (Sala de 
Tractament), són:  
 
• Sala tècnica de tractament per a ubicar tot el nou sistema de tractament (filtres, clorador, 

dosificacions, control automàtic,..) 
• Sistema reactor per a inhibir l’activitat de les algues residuals amb addició de diferents 

productes desinfectants i reactius. 
• Sistema de bombament a filtració. 
• Sistema de filtració amb tots els automatismes i vàlvules motoritzades de doble efecte i 

amb doble final de cursa per conèixer la posició real i automàtiques perquè el procés es 
realitzi de forma totalment automàtica. 

• Dosificació d’hipoclorit sòdic a la sortida de la filtració (precloració). 
• Dosificació d’hipoclorit sòdic per a la desinfecció dels filtres durant els processos de 

rentat a contracorrent. 
• Dosificació d’àcid clorhídric per a desincrustar els injectors d’hipoclorit sòdic. 
• Dosificació de coagulant, floculant i diòxid de clor. 
 
4. INFORME DE L’ESTAT I MANCANÇES DETECTADES 
 
Tot seguit es detallen les actuacions futures que s'han de preveure per la millora del servei 
d'aigua potable de Vilagrassa, ja sigui millores del propi procés de tractament o d'explotació 
del servei, com millores de renovació de la xarxa de distribució, en alta o baixa. Cal esmentar 
que l'ordre amb que es presenten les mateixes no defineix la seva prioritat d'execució. 
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4.1. CANONADA CAPTACIÓ CANAL FINS BASSA D'EMMAGATZEMATGE 

Com a actuació futura s'ha previst la substitució d'un tram aproximat de 2.000 m. de la 
totalitat de canonada situada entre la caseta de bombes de la captació del Canal d'Urgell fins 
el dipòsit emmagatzematge.  
 
En concret, el primer tram de la canonada de la caseta de bombament fins l'empresa 
AMETLLES VICENÇ és més nou, i l'altre tram,  el que s'ha de substituir, està situat entre 
aquesta empresa i la bassa d'emmagatzematge, passant per l'ETAP.  
 
Aquest darrer tram és el que s'ha de substituir, per la seva antiguitat i per la possibilitat de 
fuites que hi poden haver. Esmentar a més, la necessitat de retirar les canonades en servei 
que contenen fibrociment, ja que presenten amiant, per lo que per la seva retirada caldrà 
realitzar un Pla de treball amb risc d'amiant.  
 

 
 

Traçat de la canonada del bombament des de la captació del Canal d'Urgell,  
el punt intermedi (empresa AMETLLES VICENÇ), passant pel dipòsit  

de distribució (ETAP) i el punt final, la bassa d'emmagatzematge. 
 

L'obra consisteix en la substitució de la canonada existent de fibrociment de 125 mm, per una 
canonada de Polietilè PE 100 de 125 mm. de diàmetre de 16 bars de pressió nominal. 
 
La retirada del tubs de fibrociment i transport a través de la deposició controlada a dipòsit 
autoritzat de residus de fibrociment especials amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de 
demolició, amb codi 170605 (segons la Llista Europea de Residus), s'haurà de fer amb una 
empresa acreditada Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA). 
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El pressupost detallat d'aquesta actuació es detalla a l'Annex 2 Pressuposts del present 
document. Aquest pressupost d'Execució per Contracte puja a la quantitat de: DOS-CENTS 
DINOU MIL SIS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (219.612,36 €). 
 
4.2. FILTRE DE CARBÓ ACTIU ETAP 

Com possible tractament complementari, en les obres d'execució de l'ETAP, al costat del 
dipòsit de distribució, es preveié l’espai i disponibilitat de connexions per a la instal·lació d’un 
filtre de carbó actiu per a l’eliminació de microcontaminants, com poden ser traces de 
pesticides o trihalometans, a més de millorar l'aparició d'olors a l'aigua tractada. 
 
Els treballs previstos de subministrament i col·locació del filtre de carbó actiu, inclouen a més 
la programació del PLC del sistema de control de la ETAP, a més de del mecanitzat de les 
canonades i instal·lació de les vàlvules automàtiques necessàries.   
 
El pressupost d'aquesta actuació, s'estima a Preus d'Execució per Contracte, a: QUARANTA-SIS 
MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (46.489,78 €). 
 

 
 

Exemple d'esquema de funcionament habitual de 2 filtres d'arena en  
sèrie i/o paral·lel i 1 de carbó actiu en sèrie 

 
 

4.3. CAMPANYA DETECCIÓ FUITES 

Per tal d'augmentar el rendiment de la xarxa es proposa la realització d'una campanya 
completa de detecció de fuites cada 2 anys amb el propòsit de garantir la màxima eficiència 
en el servei. 
 
L’equip de detecció de fuites detecta el grau de soroll que es registra en el punt de la xarxa 
que s’està estudiant. Es porta a terme en els moments de sonoritat baixa, com ara a la 
matinada. Segons el registre de soroll obtingut, el sistema informàtic parametritza les dades i 
equipara el resultats tenint en compte dos indicadors: la sonoritat i la dispersió. 
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Posteriorment, es confirma la possible fuita d’aigua mitjançant el geòfon, que amplifica el 
soroll del subsòl i facilita la detecció de l’avaria. 
 
 

 
 

Exemple dels treballs de detecció de fuites en la xarxa  
de distribució d'aigua potable 

 
El pressupost d'aquesta actuació, s'estima a Preus d'Execució per Contracte, a la quantitat de: 
QUATRE MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (4.750,00 €). 
 
4.4. NETEJA AMB AIRE FILTRES SILEX DE L'ETAP 

Com a millora del procés de neteja de filtres es preveu la instal·lació de bufants per generar 
l'aireació simultània durant el procés de rentat dels filtres, la qual millora l'efectivitat del 
procés i en redueix la despesa d'aigua potable durant els rentats. 
 
Aquest procés es realitza habitualment en funió de la pressió diferencial a l'entrada i la sortida 
dels filtres i això genera un nombre més o menys elevat de processos de rentat.   
 
El pressupost d'aquesta actuació, s'estima a Preus d'Execució per Contracte, a la quantitat de: 
DOS MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (2.750,00 €). 
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Exemple d'un equip bufant per la millora  
del procés de rentat de filtres 

 
4.5. REIXA DE DESBAST CAPTACIÓ CANAL URGELL 

Per tal de disminuir l'entrada de sòlids de diferents dimensions de partícula, es pot millorar la 
qualitat de l'aigua de la captació al Canal d'Urgell amb la instal·lació d'una reixa de desbast 
manual o bé automàtica, segons les disponibilitats de manteniment de la instal·lació.  

Pel que fa a la versió automàtica, aquesta reixa de desbast, amb un cilindre giratori que 
disposa d'un tamís que pot anar de 0.15 mm. a 5 mm. de dimensions de filtratge de partícules, i 
disposa d'uns patins o raspalls per la neteja del mateix. 

El pressupost d'aquesta actuació, s'estima a Preus d'Execució per Contracte, a la quantitat de: 
CINC MIL SET-CENTS CINQUANTA EUROS (5.750,00 €). 
 

 

Exemple d'equip de desbast de tamís rotatiu 

 

 



Pla estratègic - director del servei d’aigua potable de Vilagrassa 
 

                                            
                                           AJUNTAMENT DE 

                                             VILAGRASSA 
 

Pàgina 20 de 31 
 

Esquema de funcionament del tamís rotatiu 

 

4.6. ULTRASONS CAPTACIÓ CANAL URGELL 

Per tal de disminuir l'aparició d'algues al canal d'entrada d'aigua de la captació del Canal 
d'Urgell es proposa la instal·lació d'un equip generador d'ultrasons submergible, de baixa 
potència elèctrica, per a eliminar i evitar la proliferació d'algues en l'aigua crua de la captació, 
abans del bombeig cap a la bassa d'emmagatzematge o el dipòsit de distribució de la ETAP. 

Les algues són organismes aquàtics que habiten en aigües dolces i salades i s’inclouen dins del 
que es denomina plantes inferiors. Aquestes posseeixen pigments fotosintètics que els 
permeten convertir l'energia lluminosa (solar) en energia química (fotosíntesis). Es diferencien 
de les plantes en que no presenten estructura vascular ni especialització de cèl·lules. 
Existeixen més de 5000 especies diferents d’algues, amb una gran varietat d’estructures i 
formes vegetatives.  

Existeixen dos grans grups: 

• Algues monocel·lulars (planctòniques) (coloració verdosa de l’agua). 
• Algues filamentoses lineals o ramificades amb estructures complexes. 

El control de les algues es pot realitzar per diferents mètodes: 

• Eliminació física per arrossegament. 

Dificultat, el cas de les filamentoses, Dificultat, el cas de les filamentoses, per la imbricació 
dels filaments i necessitat de neteges periòdiques i per la imbricació dels filaments i 
necessitat de neteges periòdiques i continues. 

• Evitar la llum cobrint la làmina d’aigua.  
 

Sense llum, no hi ha Sense llum, no hi ha fotosíntesis, fotosíntesis, i i per tant, no hi ha 
desenvolupament d’algues. Sols és aplicable a basses per tant, no hi ha desenvolupament 
d’algues. Sols és aplicable a basses de mida molt petita. 
 

• Productes algicides.  
 

Requereix una dosificació continuada, i una alta Requereix una dosificació continuada, i 
una alta uniformitat de tractament. uniformitat de tractament. Cost elevat. 
 

• Productes químics per tractament de xoc (clor, permanganat, clorur fèrric) 
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Requereixen una dosificació periòdica, amb una bona uniformitat, amb una bona 
uniformitat. Cost elevat. Efectes mediambientals severs. Control i limitacions d’ús.  

 

• ULTRASONS 

Una bona solució, amb resultats comprovats. Tractament en continu, basses grans i petites, 
cost mínim de tractament, es pot aplicar en basses grans i petites, cost mínim de 
tractament, no hi ha efectes mediambientals. 

En resum, el tractament amb ultrasons té els següents avantatges: 

• Emissió ones ultrasòniques d’alta freqüència sota l’aigua que s’expandeix per tot el per 
tot el volum de la bassa. 

• Les ones produeixen el debilitament de la paret cel·lular de l’alga i la seva rotura, 
produint la seva mort. 

• El tractament amb ultrasons és un avançat sistema d'eliminació de les algues i al 
mateix temps un eficaç sistema de prevenció i control del seu desenvolupament, és 
curatiu i preventiu. 

• Les noves formacions d'algues són destruïdes de forma immediata, impedint el seu 
creixement i proliferació. és un tractament en continu.  

• Els resultats del tractament es poden observar a les poques setmanes. Les algues 
filamentoses es desenganxen del fons i floten El contingut de microalgues en l’aigua es 
redueix de forma progressiva. 

• El sistema és eficaç per a la gran majoria de les algues aquàtiques i és totalment 
inofensiu per a les persones animals peixos i plantes superiors, és un tractament 
ecològic. 

 

Esquema de funcionament de l'emissor d'ultrasons per evitar la proliferació d'algues 
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El pressupost de la solució escollida, el tractament per ultrasons, s'estima a Preus d'Execució 
per Contracte, a la quantitat de: SIS MIL CINC-CENTS CINQUANTA EUROS (6.550,00 €). 
 
4.7. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AUTOCONSUM ETAP 

Per tal de fer sostenible el tractament d'aigua potable es proposa la instal·lació, a la coberta 
Sud del dipòsit de distribució de la ETAP (de més de 250 m2 de superfície) d'una instal·lació 
trifàsica d'autoconsum d'una potència instal·lada de 8,5 kW amb suport de bateries 
d'acumulació per les hores de menys producció. 

 

 
 

Exemple de Kit d'autoconsum trifàssic de 8.500W  
(producció mitja de 43.500 W/h dia) 

 
La producció mensual d'energia segons el mes de l'any descriu un gràfic com el que es detalla 
a continuació: 
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Llavors, la instal·lació que es proposa, a falta d'un estudi econòmic i del projecte tècnic 
d'autoconsum FV més acurat, constaria dels següents elements: 
 
• 26 panells solars de 335 W a 24 V policristal·lins i estructura metàl·lica per instal·lació en 

coberta inclinada. 
• 1 inversor trifàssic 8,5 kW. 
• 1 Watímetre amb transmissió de dades a la Web. 
• 1 Bateria de liti de potència màxima de sortida de 6,4 kW. 

 
El pressupost de la instal·lació FV, amb les legalitzacions incloses, s'estima a Preus d'Execució 
per Contracte, a la quantitat de: DINOU-MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS (19.950,00 €). 

 
4.8. RENOVACIÓ TRAMS XARXA DISTRIBUCIÓ  

D'acord als antecedents i com a conseqüència del re-estudi dels mateixos , s'ha considerat la renovació 
total per trams de la xarxa, substituint les canonades existents de fibrociment per altres de diàmetre 
adequat, a més de la instal·lació d'hidrants, boques de reg i vàlvules de seccionament on correspongui, 
junt amb la substitució de les escomeses en façana i comptadors existents. 

El pressupost detallat d'aquesta actuació es detalla a l'Annex 2 Pressuposts del present 
document. Aquest pressupost d'Execució per Contracte puja a la quantitat de: UN MILIÓ SET-
CENTS NORANTA-TRES MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 
(1.793.204,90 €). 
 
4.9. RESUM ACTUACIONS 

 

Actuació Import a P.E.C.        
(€)  

4.1. CANONADA CAPTACIÓ CANAL FINS BASSA D'EMMAGATZEMATGE           219.612,36 €  
4.2. FILTRE DE CARBÓ ACTIU ETAP             46.458,78 €  
4.3. CAMPANYA DETECCIÓ FUITES               4.750,00 €  
4.4. NETEJA AMB AIRE FILTRES SILEX DE L'ETAP               2.750,00 €  
4.5. REIXA DE DESBAST CAPTACIÓ CANAL URGELL               5.750,00 €  
4.6. ULTRASONS CAPTACIÓ CANAL URGELL               6.550,00 €  
4.7. PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AUTOCONSUM ETAP             19.950,00 €  
4.8. RENOVACIÓ TRAMS XARXA DISTRIBUCIÓ        1.793.204,90 €  

      2.099.026,04 €  
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El pressupost total de les actuacions futures previstes puja, a preus d'Execució per Contracte,  
a la quantitat de:   DOS MILIONS NORANTA-NOU MIL VINT-I-SIS EUROS AMB QUATRE 
CÈNTIMS (2.099.026,04 €). 

 
5. ACTUACIONS EN COMUNICACIÓ ALS CIUTADANS 
 
La comunicació ordinària del servei als ciutadans es fa mitjançant la factura. Ara bé, 
l’experiència mostra que la factura d’abastament té notables dificultats de comunicació als 
ciutadans. D’altra banda, la naturalesa del servei i la projecció política que ha tingut 
l’aflorament dels costos ambientals i el risc de restriccions observat en molts llocs de 
Catalunya, han fet necessàries formes complementàries de comunicació per donar a conèixer 
els problemes als ciutadans i fer possible la seva comprensió i cooperació. El que aquí es 
planteja és una anàlisi general del que ha estat i en quina direcció caldria orientar la 
comunicació per explicar les característiques del servei d’abastament municipal d’aigua, i una 
anàlisi de la factura i com millorar la seva comprensibilitat. 
 
5.1. EXPLICACIÓ DEL SERVEI I ELS OBJECTIUS DE GESTIÓ  

Les campanyes de comunicació i els missatges que es transmeten pel que fa al consum 
d’aigua, tenen el seu origen en un context de sequera que feia necessari l’estalvi d’aigua. Per 
aquest motiu, bona part dels missatges transmesos s’han articulat a l’entorn de l’estalvi 
d’aigua, i en ocasions s’han vinculat també a l’estalvi econòmic. L’orientació a l’estalvi ha 
contribuït a crear o imaginar dos arguments: que es frenaria la pujada de costos, ja que la 
necessitat d’infraestructures podria ser menor; i que al consumir menys aigua el preu a pagar 
seria inferior.  
 
El que ha succeït ha estat ben diferent: atès que la major part del cost del servei és fix i que 
l’ingrés és majoritàriament variable, no hi ha hagut més remei que lluitar contra la 
descapitalització dels serveis assegurant els ingressos fixes i incrementant el preu unitari del 
metre cúbic. Els ciutadans, no ho han pogut entendre.  
 
És necessari doncs, explicar les coses tal com són i transformar el discurs tradicional en 
explicacions senzilles i entenedores basades en l’anàlisi de la realitat.  
 
El servei d’aigua és complex i costós, i disposar d’aigua en condicions i garantia implica una 
logística que va molt més enllà dels volums d’aigua que consumim. Fins al moment, l’accent 
de la comunicació s’ha posat en la carestia del recurs. És hora d’explicar la complexitat que hi 
ha al darrera d’un gest tan senzill com obrir l’aixeta i que ragi aigua en qualsevol moment.  
Complementàriament, cal explicar els costos ambientals del consum de l’aigua –la necessitat 
de depurar les aigües i cuidar els sistemes fluvials- i els beneficis col·lectius que s’obtenen 
d’un consum racional i responsable. 
També cal explicar el consum dels diferents tipus d’usuaris perquè cadascú pugui tenir una 
visió global dels consums que es produeixen, així com la seva evolució, comparant i analitzant 
quin és l’esforç col·lectiu que s’està fent per estalviar aigua.  
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Una estratègia comunicativa s’ha de basar en els següents criteris:  
 

1. La coherència respecte als continguts, els formats i les accions: no es pot parlar i donar 
consells sobre allò que un mateix no fa.  

2. La transparència en la informació i en la claredat de les accions.  
3. La participació de doble direcció - informativa i consultiva - a través d’òrgans estables, 

grups, etc. que serveixin com a canal de comunicació i per afinar les accions.  
4. Pensada a llarg termini i, per tant, amb continuïtat en el temps i en els missatges.  
5. Innovació i claredat: la informació ha de tenir en compte la sensibilitat el receptor i 

s’ha de fer en un llenguatge planer i entenedor. Es pot ser concret sense abusar dels 
tecnicismes. 
 

Actualment hi ha un gran distanciament entre el discurs de nivell tècnic, coneixedor del 
sistema de gestió i dels costos del consum d’aigua, i el discurs de la ciutadania, sovint 
desconeixedora dels costos existents, que reclama una reducció dels preus de l’aigua. El 
discurs polític en la matèria tendeix a simplificar els plantejaments però no necessàriament a 
aclarir els problemes.  
 
La comunicació als ciutadans ha de considerar aspectes tan elementals com les unitats de 
mesura més familiars a tothom: poca gent és conscient de la relació entre metres cúbics i 
litres, el que dificulta prendre consciència de que un metre cúbic equival a mil litres, i que a 
més, en el servei públic d’abastament resulten transportats a casa de cada usuari sense esforç 
i en servei de 24 hores.  
 
D’altra banda, la connotació d’estalvi d’aigua ha de deixar pas a l’expressió ús racional. En 
definitiva, a l’hora de comunicar cal fer molta pedagogia. 
 
La comunicació s’ha d’adreçar a tots els grups d’usuaris: domèstics, titulars d’activitats 
econòmiques, empleats municipals i en general dels serveis públic que hi ha al municipi. S’ha 
d’entendre com el complement explicatiu del cost i la factura que es paga, i interactiu: 
l’explicació del cost, la tarifa aplicada i la factura resultant són elements que permeten induir 
les millor formés de tendir a l’ús racional de l’aigua.  
 
Hi ha un element d’importància singular: els consums municipals, que requereixen d’una gran 
pedagogia explicativa al personal que ha d’utilitzar aigua en escoles, jardins, neteja urbana, o 
altres serveis públics consumidors d’aigua. L’Ajuntament és el titular del servei i no pot 
demanar dels ciutadans una actitud diferent de la que es practica en els serveis de la seva 
responsabilitat. El primer acte comunicatiu és l’exemple. Complementàriament, és convenient 
pensar actes comunicatius adreçats a col·lectius sense responsabilitat econòmica específica 
però amb capacitat d’influir en les conductes com ara els escolars o els mitjans de 
comunicació. 
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Així doncs, en certs casos caldrà utilitzar tècniques de proximitat personal, en d’altres casos 
combinar-les amb campanyes proactives per fets concrets o amb l’ús de les noves tecnologies 
per informacions més generals, com els multimèdia, webs, blogs, xats o altres.  
 
Els ciutadans no estan familiaritzats amb la complexitat d’un servei d’abastament. Per això, 
una de les formés directes més eficaces de millorar la comprensió és aproximar-los al servei 
en visites guiades a les instal·lacions. Les visites de col·lectius ciutadans, mitjans de 
comunicació, escolars i altres grups ciutadans, són d’una notable eficàcia.  
 
Per acabar, cal afegir altres reptes com la sensibilització sobre els increments dels preus de 
l’aigua que inevitablement es donaran en un futur proper, quan es plantegi el sanejament 
vinculat al clavegueram; la millora del càlcul dels costos en les millores en infraestructures, 
etc. 
 
5.2. LA FACTURA: COM FER-LA ENTENEDORA 

Com s’ha dit, l’instrument de comunicació ordinari entre el servei i l’abonat és la factura. En 
ella queda reflectida el consum de l’abonat, la tarifa i el preu final que suposa l’ús que s’ha fet 
del servei. També pot incloure informacions ordinàries d’utilitat com els telèfons per 
comunicar avaries o incidències, l’adreça del servei i en alguns casos, els consums històrics 
observats per l’abonat.  
 
Les causes de que la factura de l’aigua sigui de difícil comprensió són molt diverses:  
 
1. L’augment del preu de l’aigua s’ha associat tradicionalment amb la variació de l’IPC. Ara bé, el 

finançament deficitari crònic del servei, derivat de la manca de garantia de disponibilitat històrica i 
les noves exigències de qualitat i servei són qüestions que no es resolen amb l’aplicació d’un 
augment de l’IPC interanual, que ha estat el recurs habitual del discurs polític.  

2. La inclusió de la taxa de clavegueram, que finança el manteniment de les xarxes urbanes de 
sanejament en baixa.  

3. La superposició del cànon de l’aigua, abans tribut de sanejament i ara ambiental, que l’ACA 
recapta a través del rebut de l’aigua per a finançar la resta del cicle de l’aigua.  

4. L’IVA, que aplicat a la tarifa suposa un percentatge i aplicat a altres ingressos no tarifaris com la 
conservació de comptadors suposa un altre percentatge.  

5. Altres tributs municipals que, com la taxa d’escombraries, en mols casos es recapten mitjançant el 
rebut de l’aigua.  

 
Així doncs, la factura inclou aspectes que suposen dificultats d’explicació internes de la tarifa, i 
altres que depenen de la funció recaptadora per altres conceptes que també compleix el 
rebut de l’aigua. En aquest capítol ens limitarem a l’explicació dels aspectes relacionats amb el 
servei d’abastament. 
 
No és fàcil fer una factura senzilla. No obstant, algunes pautes per millorar la comprensibilitat 
poden ser les següents:  
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1. Separar el preu del servei d’abastament d’altres conceptes  

2. Expressar el preu del servei que es factura en funció de la tarifa: un preu global pel període si és 
monòmia, i un preu en dos trams si és binòmia. El detall es pot posar en un apartat diferent  

3. Incorporar tots els conceptes de cost del servei al cost d’explotació, de manera que hi hagi un sol 
tipus d'IVA a la factura  

4. Complementàriament, seria desitjable que l’ACA facturés pels mateixos trams i sense mínims de 
consum, tal com es tendeix en la gran majoria d’abastaments municipals.  

5. Explicar els consums en unitats de facturació més comprensibles, com ara litres/dia i aprofitar la 
factura per donar informació estadística dels consums de l’abonat en qüestió.  

 
Complementàriament, cada vegada hi ha més abastaments que utilitzen la factura com a 
vehicle per transmetre informació. En efecte, la factura pot ser un suport interessant i una 
oportunitat per donar informació ja que es tracta d’un document que els ciutadans llegeixen i 
conserven. D’una altra banda, cal considerar la possibilitat d’especificar en la factura el cost 
de les inversions que cal fer per poder garantir el subministrament en un futur o altres 
informacions explicatives de les millores i el seu cost.  
 
5.3. RECOMANACIONS 

La realitat dels serveis d’abastament d’aigua és molt diversa i es fa difícil fer recomanacions de 
caràcter general. No obstant, es pot fer un assaig de recapitulació i priorització en forma de bones 
pràctiques de gestió. Seria el següent:  
 
1. Disposar de la informació necessària sobre les despeses del servei i els ingressos, globals i per 

grups d’usuaris.  

2. Disposar de les pautes de consum dels usuaris i el seu historial.  

3. Disposar dels balanços hídrics de la xarxa d’abastament: volums captats, injectats a xarxa, 
enregistrats i facturats.  

4. Definir els instruments que han de fer possible disposar d’aquesta informació: plecs de condicions, 
sistemàtica de relacions d’informació i decisió entre l’Ajuntament i l’ens de gestió del servei.  

5. Definir els objectius estratègics del servei a mig termini mitjançant un Pla Director d’Abastament: 
necessitats, inversions i finançament, qualitat associada al servei i garantia.  

6. Establir un escenari econòmic que tendeixi a la suficiència tarifària, incloent costos d’explotació, 
amortitzacions financeres i fons de reposició. Aquest escenari s’ha de posar en relació amb el Pla 
Director d’Abastament.  

7. Comptar tots els consums i sotmetre’ls a tarifa.  

8. Tendir a millorar la cobertura de despeses fixes per a tots els grups d’usuaris. Específicament, 
establir mesures que incorporin la quota de conservació de comptadors a la quota de servei i 
reconèixer-la com una part del cost del servei.  
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9. Introduir incentius tarifaris a l’estalvi d’aigua. En especial establir mesures que tendeixin a 
substituir els contractes d’aforament per contractes per consums i aprofundir en la política de 
blocs, ajustada a les pautes de consum reals dels abonats.  

10. Limitar les subvencions creuades entre grups d’usuaris i reduir-les a aquells casos que obeeixin a 
una política tarifària orientada a determinats objectius.  

11. Afavorir els consums regulars. Estudiar fórmules adients per al cas de les segones residències o els 
consums de cap de setmana i estiu en els diferents tipus de municipis i grups d’usuaris que 
percebin aquest problema.  

12. Millorar el servei d’atenció al públic, com una via efectiva i personalitzada d’atendre i comunicar 
sobre la marxa del servei.  

13. Implantar indicadors de gestió del servei en funció dels objectius establerts en el reglament i el Pla 
Director d’Abastament.  

14. Promoure ajuts de les administracions per incrementar la formació del personal del servei i 
millorar-los tecnològicament.  

15. Introduir mecanismes que interessin el titular i el gestor en l’eficiència del servei a fi de reduir 
costos i pèrdues d’aigua. 

 
6. ESTUDI DEMOGRÀFIC 
 
6.1. PLA D’ORDENACIÓ URBANA MUNICIPAL 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida va aprovar definitivament el POUM de 
Vilagrassa en data 25.03.2010. 
 
Les àrees de sòl urbà no consolidat es detallen a continuació: 
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6.2. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ 

D’acord a les dades actuals de població i evolució de la mateixa es preveu un creixement de la 
població de Vilagrassa d’un 3 % anual. 
 
El nivell demogràfic s’ha mantingut en els darrers anys amb una tendència de creixement 
estable. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vilagrassa,  Octubre de 2019, 
 
L'autor, 
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ANNEX 1 . ANTECEDENTS 
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