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9.  

9.1. Introducció 

Una vegada realitzada la diagnosi de funcionament, es procedeix a la presentació de les 

actual. Aquestes actuacions es divideixen en: 

- Actuacions de construcció de nous dipòsits: 

bombament necessàries per la seva alimentació. 

- Actuacions de substitució de canonades: 

Dins 

com poden ser tubs amb avaries freqüents o amb pèrdues de càrrega, tubs de 

materials obsolets que presenten un alt risc de fuites i avaries, tubs que es troben 

calcificats, que tenen problemes de capacitat hidràulica i tubs que cal substituir 

 

-  

sense cobrir act

actualitat i necessiten ser reparats. 

-  

de tubs pot estar motivada per ser canonades que transcorren per sota de 

maquinària) o per passar a estar fora de servei (sigui per 

que no sigui necessària aquesta conducció). 

- Actuacions de regulació de pressions:  

e vàlvules reguladores o 

grups de pressió, canvis en les consignes de sortida de les vàlvules reguladores 
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- Actuacions de sectorització: 

Aquest grup engloba les actuacions 

dels sectors definits. 

- Actuacions per millorar la flexibilitat en la xarxa: 

Aquest grup engloba les actuacions que consisteixen en millorar la flexibilitat de la 

xarxa en cas de ser necessàries operacions de manteniment, contingències o 

avaries, com per exemple el mallat de la xarxa mitjançant la unió de conduccions 

a través de vàlvules de seccionament, que permeten que en cas de necessitat, les 

zones afectades puguin abastir-  

-  

A aquest grup estaran totes aquelles actuacions que tinguin com objectiu 

etc.  

Per 

prioritats segons la urgència i la problemàtica que resolen. Finalment es valoraran 

econòmicament. 

Per l , consistents 

-se per prioritat, es planteja la 

seva execució quan sigui necessari per alguna incidència en aquests elements o 

 

9.2. ACT 1: Construcció de nous dipòsits 

Encara que al municipi de Corbera de Llobregat hi ha molts dipòsits, aquests compten 

amb volums petits, provocant problemes de carències importants sobretot als caps de 

 

i donar un millor 

servei als usuaris es proposen aquestes actuacions de construcció de nous dipòsits. 
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9.2.1. ACT 1.1.: Construcció nou dipòsit Els Carsos 

Prioritat: MITJA 

Aques

 

 
Figura 188. Situació del Dipòsit Els Carsos 

El dipòsit es situarà a una cota de solera de 308 metres sobre el nivell del mar i comptarà 

2500  

Amb aquest dipòsit es donarà servei als sectors assenyalats a la següent imatge, i que 

actua  
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Figura 189. Sectors que passen a alimentar-se des del Dipòsit Els Carsos 

n dues bancades de les existents a 

al costat del mateix per situar 2 noves bombes 

dues bancades seguiran sent per a les bombes que impulsen fins al Dipòsit Socias. 

Déu de Lourdes 

de canonada que va des del Dipòsit Malhivern fins la canonada existent al carrer de la 

Pedrera i continuar-

uda de Can Montmany. 
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Figura 190. 

Els Carsos 

Actualment, aquesta canonada de fosa de 350 mm de diàmetre existent, es comunica 

mitjançant vàlvules obertes amb la canonada de fosa de 200 mm de diàmetre que surt 

del Dipòsit Socias, és per això, que serà necessari tancar totes aquestes vàlvules per que 

 

Com el sector Can Montmany de Mas Passoles, actualment també està connectat a la 

canonada de fosa de 200 mm de diàmetre. 
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Figura 191. En color vermell, la nova canonada connectada al tub de fosa de 200 mm de diàmetre per 

 

oposa la instal·lació de la canonada de sortida del 

dipòsit, de fosa de 250 mm de diàmetre i una longitud de 1,2 km. 

 
Figura 192. En color vermell, la nova canonada de sortida del Dipòsit Els Carsos 

Cal destacar que per donar subministrament des del Dipòsit Els Carsos a tots els sectors 

mostrats anteriorment, també é

Canonada de fosa 
de 200 mm de 
diàmetre 

Canonada de fosa 
de 350 mm de 
diàmetre 

Nova 
interconnexió amb 
fosa de 150 mm 
de diàmetre 

igua al 
sector Can Montmany 
de Mas Passoles 
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de 250 mm de diàmetre al Passeig Arbres amb el carrer la Salut. 

 
Figura 193. En color vermell, la nova canonada a instal·lar per poder donar aigua a la zona des del Dipòsit 

Els Carsos 

Aquesta actuació pot observar-se en detall en els plànols corresponents. 

Canonada de fosa de 
200 mm de diàmetre 
existent 

Nova 
canonada a 
instal·lar 


