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8. DIAGNÒSTIC DE LA XARXA ACTUAL 

En aquest apartat es realitzarà un diagnòstic del funcionament global de la xarxa actual 

de Corbera de Llobregat

 

Per a aquesta diagnosi es realitzarà un balanç de recursos i demandes estudiant els 

recursos disponibles per a abastir les demandes actuals i futures del municipi. 

A continuació es realitzarà un estudi del rendiment de la xarxa per determinar si el 

funcionament de la xarxa es troba dins uns valors acceptables. 

 

xa, fent referència a problemes 

nduccions. 

Per últim, es realitzaran dos tipus de diagnosi. La primera serà la diagnosi del 

obtinguts de la simulació de diferents escenari màtic, i la 

 

8.1. Balanç de recursos i demandes 

la seva demanda, perquè la possible falta de 

quantificació del volum de recursos disponibles i la quantificació de la demanda actual i 

prevista en un horitzó abordable. Seguint aquest full de ruta, en el present apartat es 

presenta primer un anàlisi dels recursos disponibles i a continuació les demandes actuals 

i futures. 

8.1.1. aigua disponibles 

ament del 

municipi de Corbera del Llobregat provenen lta que prové de l  de 

Llobregat i de les mines situades en la zona de Can Rigol. 

 Dipòsit Malhivern es considera com un recurs infinit, ja que 

des de la planta del Llobregat 

 Garraf, Anoia, 
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Sa

Barcelonès. 

 del Llobregat té una capacitat de tractament de 4 m³/s i disposa de 3 dipòsits amb 

una capacitat conjunta de 263.000 m³ que permet garantir el subministrament del cabal 

 

 
Figura 116. ETAP del Llobregat 

 
8.1.2. Estudi de demanda i consums actuals 

En primer lloc és necessari destacar la diferència que existeix entre els conceptes de 

importants per 

 

en els punts de connexió de la xarxa alta amb la xarxa en baixa, que normalment són els 

dipòsits o bombaments de capçalera. Per altra banda, el consum és el volum registrat en 

els comptadors de la xarxa. Pot existir una diferència entre els dos degut a pèrdues, ANR, 

aigua perduda durant processos de manteniment, etc. 
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8.1.2.1. aigua 

La és 

ció del Llobregat. 

Si suposem une

com a demandes, mesurades en m³. 

 1er trimestre 2on trimestre 3er trimestre 4rt trimestre TOTAL 

TOTAL 265.976 310.791 405.601 273.565 1.255.934 

 
Taula 8: Demanda  a Corbera de Llobregat durant el 2016. Font: Sorea 

 

8.1.2.2. aigua 

El total 

738.937 m³. 

8.1.3. Prognosi de la demanda futura 

que actualment i les zones on es preveu 

la seva urbanització en un futur. 

noves zones  

així la demanda estimada de les noves zones amb previsió de creixement de població. 

zona de creixement previst: 

Zona de creixement Ús principal del sòl 
Consum 

previst (l/s) 

Can Margarit Pol. II Residencial 0,5358 

Can Margarit Pol. III Residencial 2,8441 

Can Montmany de Mas Passoles Residencial 1,5103 

Corbera 2000 Residencial 1,1436 

Taula 9: Consum màxim diari previst en les zones de creixement 

Dels nous desenvolupaments esmentats en la taula anterior, el sector Can Montmany de 

Mas Passoles ja  començat a urbanitzar, mentre que el sector Corbera 2000 encara 
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  Les zones Can Margarit Pol. II i Pol. III ja estan urbanitzats però encara 

no estan c  

A partir de les dades obtingudes en la taula anterior, es pot observar el creixement previst 

de la demanda mitja diària en el trimestre de màxim consum en la següent taula: 

Consum actual 
(m3/dia) 

Consum zones creixement 
(m3/dia) 

Consum total futur 
(m3/dia) 

4.506,68 521,33 5.028,01 

 

Taula 10: Consum actual i consum futur 

Segons es pot observar a la taula anterior, el consum de Corbera de Llobregat en el dia 

de màxim consum seria de 5.028,01 m3, que 

10,36% respecte els consums actuals.  

principal del municipi 

la xarxa en alta , i es considera com un recurs infinit, la xarxa de 

Corbera de Llobregat 

demandes futures. 

8.2. Rendiment de la xarxa 

xarxa estan en un rang acceptable o no, es pot calcular de dues maneres: 

- Habitualment es calcula el rendiment com la relació entre els cabals registrats als 

comptadors dels abonats del servei i el cabal subministrat al municipi, 

 

- Una altre manera de caracteritzar el rendiment és a través 

(Infraestructure Leakege Index) que és un indicador proposat per la IWA 

considera factors de funcionament de la xarxa, tals com la pressió, la longitud i el 

 

- (Índex de 

pèrdues lineals) que és un indicador de les pèrdues de la xarxa per metre lineal 

de conducció. 

8.2.1. Rendiment volumètric 

El rendiment volumètric anual de la xarxa de Corbera de Llobregat es situa en un 58,84%. 
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El 41,16

consums no registrats i els consums il·lícits. 

8.2.2. Rendiment de la  xarxa (Índex ILI) 

Current Anual Real Losses) i el volum de pèrdues inevitables en el sistema (UARL: 

Unavoidable Anual Real Losses). 

 

 

 

El CARL correspon a pèrdues observades en la xarxa estudiada, mentre que el UARL 

representa unes pèrdues teòriques que no es poden evitar i que es calculen mitjançant 

una fórmula definida i calibrada per la IWA que fa servir paràmetres físics de la xarxa. 

El valor de CARL correspon a la diferència entre el volum subministrat a la xarxa i el volum 

registrat en comptador. 

El valor UARL es calcula de la següent manera: 

 

 

 

On: 

UARL son les pèrdues inevitables expressades en l/dia 

Lm és la longitud de la xarxa en km 

Nc  

Lp és la longitud total de les escomeses des de ingert al comptador 

P és la pressió mitja de la xarxa de distribució expressada en m.c.a. 

Amb aquesta formulació partir de les següents 

magnituds: 
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long mitja d  5 m 

Nc= número d  4.561 unitats 

Lm= Longitud de la xarxa de 
distribució 

194.952 km 

Lp= Longitud de les escomeses 22,805 km 

P= Pressió mitja a la xarxa 49,57 m.c.a. 

 

Taula 11:  

 

subministrat a la xarxa i el volum registrat als comptadors (CARL), aquest valor és de 

516.977 m3/any. 

El segon factor és el UARL que aplicant la formulació corresponent dóna un valor de 

383.079,98 l/dia, que si ho convertim a m3/any ens dóna un valor de 139.824,194. 

Corbera de Llobregat 

és: 

ILI = 3,70 

Un índex ILI igual o menor de 1 indica que el sistema es gestiona de forma òptima; a 

mesura que augmenta aquest índex el sistema es troba pitjor gestionat encara que la 

pròpia IWA estableix que un ILI de 10 podria ser un valor acceptable. 

Els estàndards 

troba SOREA, classifiquen 

següent taula: 

Valor Índex ILI Classificació 

ILI < 2 bo 

 acceptable 

ILI > 8 millorable 
 

Taula 12: Classificació de la xarxa segons valors índex ILI 

En el cas de Corbera de Llobregat el valor mig anual 6 és de 3,70, un 

à gestionant la xarxa de manera acceptable. 
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8.2.3. Rendiment de la xarxa (Índex ILP) 

 

La formulació per  

 

 

On: 

Vp és el volum de pèrdues en m3 

Lm és la longitud de la xarxa en km 

Amb les dades de longitud de la xarxa de 194,952 km i unes pèrdues de 516.997 m3 per 

a ndex ILP: 

ILP = 7,27 

Tenint en compte que el valor de referència per considerar una xarxa en condicions 

òptimes és un valor del ILP = 5, Corbera de Llobregat es troba lleugerament per sobre 

el que fa a pèrdues per 

 

8.2.4. Conclusió sobre el rendiment de la xarxa 

Corbera de Llobregat compta amb un rendiment bastant baix, situant-se en un 58,84 %. 

classificat com a acceptable segons 

els estàndards de SUEZ per a la gestió de la xarxa, ja que dóna un valor de 3,70. 

n valor lleugerament per sobre del valor òptim, ja que a Corbera 

de Llobregat és de 7,27 i el valor òptim seria 5, però és un bon indicador de la gestió que 

 

Aquest valors adquireixen una rellevància encara més important degut a les elevades 

pressions a les que està sotmesa la xarxa en alguns punts degut a la seva orografia 

abrupta i la necessitat de múltiples sistemes de regulació de pressions, a més a més de 

la gran quantitat de canonades en mal estat que hi ha a la xarxa 

de Llobregat. 



Memòria

 

  

Pla Director  de Corbera de Llobregat 135 

 

8.3. Capacitat de regulació i temps de reserva de la xarxa 

La capacitat de regulació de la xarxa es defineix comparant la capacitat 

màxim consum. 

Corbera de Llobregat 8.540 m3 entre 

els dipòsits del servei, repartits de la següent manera: 

DIPÒSIT CAPACITAT (m³) 

 250 

Dipòsit Bon Repòs 1.000 

Dipòsit Intermig Santa Maria 600 

Dipòsit Socias 1.000 

Dipòsit Perro 120 

Dipòsit Bon Repòs Pol. A 250 

Dipòsit Alsina 200 

Dipòsit Palmera 720 

Dipòsit Can Negre 300 

Dipòsit Can Coll 1 250 

Dipòsit Can Coll 2 300 

Dipòsit Can Rigol I 800 

Dipòsit Can Rigol II 100 

mengol 100 

 150 

 150 

Dipòsit Malhivern 1.000 

Dipòsit Can Palet 300 

Dipòsit Antenes 800 

 40 

Cisterna Cases Pairals 50 

Cisterna Can Negre 5 

Cisterna Bon Repòs Pol. A 35 

Taula 13. Capacitat dels dipòsits de la xarxa de Corbera de Llobregat 
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Amb les demandes màximes 

actuals i previstos analitzarem l

de la xarxa. 

8.3.1. Capacitat de regulació actual i temps de reserva 

Si considerem la capacitat de regulació global, podem afirmar que existeix una capacitat 

de 8.540 m3 per una demanda de 4.506,68 m3 en el dia de màxim 

consum, per tant existeix un temps de reserva de 45,48 h. 

repartits per tot el municipi, calcularem aquest temps de reserva per zones, en funció del 

dipòsit del en.  

A continuació es presenta una taula amb les dades de les hores de reserva dels dipòsits 

de Corbera, suposant que tots els dipòsits aigües avall estan buits; 

posem en la situació més desfavorable. 

Dipòsit 
Volum 

(m³) 

Demanda dia 
màxim consum 

(m³/dia) 

Capacitat de 
reserva (h) 

Dipòsit Alsina 200 281,66 17,04 

Dipòsit Antenes 800 224,64 85,47 

Dipòsit Avançada 250 628,99 9,54 

Dipòsit Bon Repòs 1000 1.119,74 21,43 

Dipòsit Bon Repòs Pol. A Alta 250 92,45 64,90 

Dipòsit Ca n'Armengol Fase I 150 113,18 31,81 

Dipòsit Ca n'Armengol Fase II 150 52,70 68,31 

Dipòsit Can Coll I 250 82,08 73,10 

Dipòsit Can Coll II 300 24,19 297,62 

Dipòsit Can Negre 300 154,66 46,55 

Dipòsit Can Palet 300 33,70 213,68 

Dipòsit Can Rigol II 100 59,62 40,26 

Dipòsit Intermig de Santa Maria 600 154,66 93,11 

Dipòsit Can Rigol I 800 88,13 217,86 

Dipòsit Intermig  Can Armengol 100 30,24 79,37 

Dipòsit Malhivern 1000 4.750,27 5,05 

Dipòsit Palmera 720 398,30 43,38 

Dipòsit Perro 120 398,30 7,23 

Dipòsit Socias 1000 3.621,89 6,63 

Cisterna Cases Pairals 50 100,22 11,97 

Taula 14. Capacitat de reserva dels dipòsits de la xarxa de Corbera de Llobregat 
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Està establert que els dipòsits deuen comptar amb una reserva per donar servei 

 24 hores, per poder fer front a avaries en la xarxa en alta o bé, avaries en 

 

Com es pot veure a la tabla anterior, Perro, Bon Repòs, 

Malhivern i Socias tenen una capacitat de reserva menor a 24 hores, pel que seria 

aconsellable considerar la seva ampliació. 

que compten amb la menor capacitat de reserva i son els més importants del municipi, ja 

que tota la  

serva de la Cisterna Cases 

Paira utilitza per omplir un altre dipòsit mes gran, si no que 

 la zona. Aquesta cisterna, també compta 

amunt, només 

tindria capacitat per donar servei als usuaris durant 12 hores. 

en per solucionar aquestes 

problemes de capacitat de regulació. 

Per entendre millor el funcionament dels dipòsits existents al municipi de Corbera de 

Llobregat, es presentaran les corbes de nivell de cada dipòsit per a un període de 5 dies, 

perquè es pugui es  

 

dels diferents dipòsits, es poden establir les següents conclusions: 
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-  

 
Figura 117. Avançada 

El 

funciona amb normalitat, no té la capacitat suficient per 

fer front a avaries aigües a dalt del mateix. 

el Dipòsit 

 es troben buits al començar la simulació. És a dir, la corba de variació de 
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- Dipòsit Bon Repòs 

 
Figura 118. Corba nivell Dipòsit Bon Repòs 

El Dipòsit Bon Repòs compta amb una capacitat de 1000 m³ i rep aigua des del Dipòsit 

Socias per gravetat. Com es pot veure al gràfic, no hi ha problemes de regulació per la 

demanda actual en condicions normals de funcionament, malgrat que és necessari 

recordar que la capacitat de reserva  



Memòria

 

  

Pla Director  de Corbera de Llobregat 140 

 

- Dipòsit Intermig Santa Maria 

 
Figura 119. Corba nivell Dipòsit Intermig Santa Maria 

El 

capacitat d  

Com es pot veure al gràfic de variació del nivell del dipòsit, no es presenten problemes 

de regulació per la demanda actual

constant al llarg de les dies. 

Pel que fa la capacitat de reserva, tampoc dona problemes, degut a les baixes demandes 

de la zona. 
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- Dipòsit Socias 

 
Figura 120. Corba nivell Dipòsit Socias 

El Dipòsit Socias, rep aigua des del Dipòsit Malhivern mitjançant una estació de 

 

de reserva que no arriba a 7 hores i com es pot observar al gràfic, hi ha una gran variació 

   

oblidar la importància qu

capacitat de reserva amb la que compta. 
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- Dipòsit Perro 

 
Figura 121. Corba nivell Dipòsit Perro 

El Dipòsit Perro rep aigua per gravetat des del Dipòsit Bon Repòs 

 

bombament i la seva parada. 

serva it no arribava a 

establerta, però aquest fet no é

s per tant, que es pot considerar 

que en condicions normals de funcionament de la xarxa, aquest dipòsit no dona 

problemes i és capaç de satisfer les demandes actuals. 
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- Dipòsit Alsina 

 
Figura 122. Corba nivell Dipòsit Alsina 

la zona baixa de la Creu Aragall 1ª Fase i la zona alta de la Creu Aragall Junior. 

Com es pot observar al gràfic, no hi ha problemes de regulació per 

consum i condicions nor

capacitat de reserva 

la xarxa, ja que només seria capaç de donar subministrament durant 17 hores. 
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- Dipòsit Palmera 

 
Figura 123. Corba nivell Dipòsit Palmera 

capacitat de 720 m³ i abasteix la zona baixa de la Creu Aragall Junior. A més té un 

bombament cap al Dipòsit Alsina, fet que pot influir en la capacitat de regulació del dipòsit. 

Però com es pot veure en el gràfic del dipòsit hi ha capacitat de regulació suficient per a 

la demanda actual. 
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- Dipòsit Can Negre 

 
Figura 124. Corba nivell Dipòsit Can Negre 

des de la estació de bombament Can Negre. 

Compta amb una capacitat de 300 m³ i com es pot veure al seu gràfic de nivell, té una 

capacitat de regulació suficient ona que alimenta. 
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- Dipòsit Can Coll 1 

 
Figura 125. Corba nivell Dipòsit Can Coll 1 

abastament de la zona 

baixa de Can Coll per gravetat. 

t punt, es torna a omplir, pel que la capacitat de 

regulació per el Dipòsit Can Coll 1 é

actual. 

A més a més, aquest dipòsit no presenta problemes de capacitat de reserva. 
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- Dipòsit Can Coll 2 

 
Figura 126. Corba nivell Dipòsit Can Coll 2 

El Dipòsit Can Coll emmagatzematge de 300 m³ i 

 

Com es pot veure al gràfic,  

Cal destacat que aquest dipòsit és el que compta amb major volum de reserva: pot donar 

ple. 
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- Dipòsit Can Rigol I 

 
Figura 127. Corba nivell Dipòsit Can Rigol I 

El Dipòsit Can Rigol I, rep aigua de les mines Can Rigol 1 i 2 i del Dipò

 

II per bombament i dona aigua a la zona baixa de Can Rigol per gravetat. 

Com es pot veure al gràfic

consum punta. 
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- Dipòsit Can Rigol II 

 
Figura 128. Corba nivell Dipòsit Can Rigol II 

 

El seu ompliment es realitza per bombament des del Dipòsit Can Rigol I, i com es pot 

veure al gràfic, nt i buidat és correcte i no presenta problemes de 

regulació. 
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-  

 
Figura 129.  

e 

 

es pot observar que el nivell del dipòsit es manté pràcticament constant, per tant no hi ha 

risc de que es buidi  
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-  

 
Figura 130.  

és una 

ase II quan el bombament es para. 
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-  

 
Figura 131.  

 

Com es pot veure al gràfic, aquest dipòsit no presenta problemes de capacitat de 

llarg dels dies. 

Aquest dipòsit tampoc té problemes de capacitat de reserva. 
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- Dipòsit Bon Repòs Pol. A Alta 

 
Figura 132. Corba nivell Dipòsit Bon Repòs Pol. A Alta 

El Dipòsit Bon Repòs Pol. A Alta, rep aigua des de la cisterna Bon Repòs Pol. A, 

mitjançant una estació de bombament i alimentació de dues zones: 

 pressió. 

250 m³, té una gran 

capacitat de reserva, casi arribant als 3 dies. Com es pot observar al gràfic, el 

s correcte. 
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- Dipòsit Malhivern 

 
Figura 133. Corba nivell Dipòsit Malhivern 

El Dip ATLL, que és una 

font que es a a buidar mai en condicions normals. 

 observar una petita variació de nivell deguda a la 

influeix en la capacitat de regulació, però que en condiciones normals de funcionament 

no comporta un risc. Aquest fet canvia en cas de que els dipòsits aigües avall del dipòsit 

comentat anteriorment. 
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- Dipòsit Can Palet 

 
Figura 134. Corba nivell Dipòsit Can Palet 

Can Palet. 

Aquest dipòsit rep aigua directament del Dipòsit Malhivern per gravetat, i com es pot 

observar al gràfic de variació de nivell, no hi ha problemes de regulació per les demandes 

 

Pel que fa el volum de reserva, tampoc dona problemes degut a les baixes demandes de 

la zona que abasteix. 
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- Dipòsit Antenes 

 
Figura 135. Corba nivell Dipòsit Antenes 

El Dipòsit Antenes compta amb una capacitat de 800 m³ i dona servei a la zona de la Creu 

 

im 
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- Cisterna Bon Repòs Pol. A 

  
Figura 136. Corba nivell Cisterna Bon Repòs Pol. A 

e de 35 m³ i 

situat a la sortida de la mateixa. 

Al gràfic anterior, es pot observar que no hi ha problemes de capacitat de regulació per la 

demanda actual. 
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- Cisterna Refugi  

 
Figura 137.  

La 

de nivell que és deguda a la reduïda 

capacitat del dipòsit, però que és suficient per alimentar amb normalitat els dipòsits que 

abasteix. 
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- Cisterna Cases Pairals 

 
Figura 138. Corba nivell Cisterna Cases Pairals 

La cisterna Cases Pairals er gravetat des del Dipòsit Socias. 

Aquesta cisterna compta amb un volum de 50 m³ i dona aigua mitjançant un grup de 

pressió al sector Cases Pairals. 

pel que en condicions normals del servei no dona problemes de capacitat de regulació. 

Pel que fa el volum de reserva, cal esmentar que aquesta cisterna no compta amb la 

suficient capacitat per donar servei als usuaris durant més de 12 hores 

aigües a dalt de la mateixa, o sigui la meitat del temps establert. 
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- Cisterna Can Negre 

 
Figura 139. Corba nivell Cisterna Can Negre 

 Can Negre. Com es pot observar al gràfic, no existeixen problemes de 

regulació per la demanda actual. 

8.3.2. Capacitat de regulació escenari futur 

es pot realitzar un anàlisi de regulació global i un altre per dipòsits. 

Per la situació futura, es proposa la construcció de dos nous 

dipòsits: Els Carsos de 2500 m³ de capacitat , i a més a més, el 

Dipòsit Can Rigol es substituirà per un dipòsit de 40 m³, pel que la capacitat de reserva 

 des dels 8.540 m³ fins els 11.280 m³. 

Si comprovem la capacitat de regulació global futura de la xarxa, existeix un volum de 

11.280 m³ de capacitat total dels dipòsits de Corbera de Llobregat, i la demanda futura es 

situa en els 5.028,01 m³/dia, per tant, la capacitat de regulació seria de 53,8 hores. 

cenari futur 

compleix. Tot i així hi ha punts crítics, 
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m3 

que actualment els dipòsits més grans són de només 1.000 m3. 

cenari amb les demandes actuals. 

Els únics punts que poden  són els dipòsits 

 Socias, és per això, que es van a comprovar els cicles de variació de nivell 

als dipòsits esmentats. 

En la següent figura es mostra la gràfica de nivell al llarg de 5 dies del Dipòsit  

amb demandes futures. 

 

Figura 140. Corba nivell Dipòsit  

En la situació futura, aquest dipòsit 

que la variació de nivell serà menor al comptar amb més capacitat. 

problemes de regulació  

En el següent gràfic, es pot veure la corba de nivell del Dipòsit Socias. Les diferències 

que es veuen amb la situació actual es deuen a que en la situació futura, aquest dipòsit 

alimentarà litat i per tant trigarà més temps en buidar-se. 
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Figura 141. Corba nivell Dipòsit Socias 

A continuació també es mostren les corbes de nivell dels nous dipòsits ada 2 i Els 

Carsos per veure el seu funcionament. 

 

Figura 142. Corba nivell Dipòsit  
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Figura 143. Corba nivell Dipòsit Els Carsos (2500 m³) 

Com es pot observar als gràfics, el funcionament dels nous dipòsits és el correcte i 

compten amb capacitat de regulació suficient. 

8.4. Estat general dels elements de la xarxa 

estructurals. 

 

8.4.1. Problemes estructurals  

Dins d Corbera de Llobregat diversos 

problemes i mancances dels elements puntuals que conformen la xarxa. 

8.4.1.1. Mancances 

Els dipòsits i estacions de bombament o grups de pressió del municipi de Corbera de 

Llobregat pateixen les mancances que es troben indicades a la següent taula: 


