
PLA D’ACTUACIÓ 2009-2012: PPEELL  CCAANNVVII  DD’’AAFFOORRAAMMEENNTT  AA  CCOOMMPPTTAADDOORRSS  II  
RREEDDUUCCCCIIÓÓ  EENN  EELL  CCOONNSSUUMM  DD’’AAIIGGUUAA  PPOOTTAABBLLEE  AA  VVIILLAANNOOVVAA  II  LLAA  GGEELLTTRRÚÚ  
 
 
Període de la gestió del canvi a comptadors: 
 
Des de l’any 1998: Arribada de l’aigua d’Abrera  
   el 9,8 % d’abonats disposaven de comptador 
 
A finals de 2008:  
   el 68 % d’abonats disposen de comptador 
 
A finals de 2012: 
   100 % de comptadors 
 
 
Evolució anual del canvi a comptadors: 
 

Any Aforament 
domèstic 

Aforament 
comercial i 
industrial 

Aforament 
municipal 

Total aforaments 
existents 

Canvis i baixes 
realitzats durant 

l'any 
 

1998 16.656 790 108 17.554 0  

1999 16.475 790 108 17.373 181  

2000 16.205 783 108 17.096 277  

2001 15.797 766 95 16.658 438  

2002 15.262 704 26 15.992 666  

2003 14.842 637 0 15.479 513  

2004 14.187 574 0 14.761 718  

2005 13.304 467 0 13.771 990  

2006 12.126 387 0 12.513 1.258  

2007 10.898 351 0 11.249 1.264  

2008 9.243 294 0 9.537 1.712  
 
Valors existents a l’últim trimestre de l’any  
 
 
 
Línies de treball del pla d’actuació 2009-2012: 
 

Ordenança municipal d’estalvi d’aigua 
Suport informatiu als abonats 
Ajudes als abonats i programa de tarifes de subministrament 
Intervencions als aforaments 
Mesures d’estalvi d’aigua a les instal·lacions dels abonats 
Mesures d’estalvi a les instal·lacions de l’empresa 

 
 
Ordenança municipal d’estalvi d’aigua 

2008: Aprovació de l’Ordenança municipal  d’estalvi d’aigua: Proposa Diversos Sistemes i 
Mesures d’Estalvi d’Aigua. S’estén sobre els següents assumptes: 

• Comptadors individuals 
• Reguladors de pressió 



• Mecanismes estalviadors 
• Aprofitament d’aigua de pluja 
• Reutilització d’aigües grises 
• Estalvi en zones verdes 

 
 
Suport informatiu als abonats 

 Campanya informativa adreçada als abonats amb aforament  
 Campanya informativa sobre estalvi d’aigua adreçada a tots els abonats 
 Ampliació de la cobertura informativa comercial pel canvi a comptadors  
 Informació i presentació del Pla d’Actuació i estalvi en el consum d’aigua potable 

 
 
Ajudes als abonats i programa de tarifes de subministrament 

Finançament de les obres internes del canvi a comptador al rebut de l’abonat  
Subvenció de les tarifes del canvi a comptadors pels abonats amb aforament 
Instal·lació de comptadors amb noves tecnologies de comunicació 
Conveni amb empreses col·laboradores 

 
 
Campanya publicitària adreçada als abonats 

8.650 tríptics DIN A4 a doble cara adreçats als abonats amb aforament, amb carta.  
Anunci a doble pàgina al Diari de Vilanova i la Geltrú adreçada als abonats amb aforament.  
Carta adreçada als abonats amb comptador. 

 
Anunci Tríptic: Cara A Tríptic: Cara B 

 
 
 
Intervencions sobre els subministraments per aforaments 

Revisió de les portelles dels sectors de subministrament per localitzar consums excessius 
a la nit 
Reorganització del sistema de revisió dels aforaments 
Planificació per barris o sectors sobre els pas d’aforaments a comptadors 

 
 
Mesures d’estalvi a les instal·lacions dels abonats 

Instal·lació gratuïta de boies als dipòsits dels abonats amb aforament 
Seguiment dels objectius de consum unitari per abonat en subministrament d’ús domèstic 

 
 
Mesures d'estalvi a les instal·lacions del servei 

Seguiment per assolir una millora progressiva del rendiment de la xarxa de distribució 
d’aigua potable. 
Posada en servei de les reguladores de pressió i planifició les pressions de la xarxa de 
distribució dels diferents sectors de la ciutat. 



 
Planificació per sectors de la xarxa d’aigua pel pas a comptadors al 2009 

 
Data límit pel canvi a comptadors dels primers sectors amb pressió definitiva 

Sector Armanyà: 1 d’abril de 2009 
Sector Molí de Vent: 1 d’octubre de 2009 
Sector Tacó: 1 d’octubre de 2009 
Sector al nord del c/Tarragona: 1 d’octubre de 2009 
Sectors la Bòvila i Masia Nova: 31 de desembre de 2009 
Sectors industrials Sant Jordi i Roquetes: 31 de desembre de 2009 
Sector Ribes Roges: 30 de juny de 2010 

 
Planificació per sectors de la xarxa d’aigua pel pas a comptadors fins  al 2012 

 
Data límit pel canvi a comptadors dels sectors amb pressió definitiva 

2010 : Sectors del Nucli Antic, la Geltrú, i barri de Mar. 
2011: Sectors de l’Aiguacuit, Sant Joan i pl. Sardana. 
2012: Sector del Centre Vila  



 
 
Dades gràfiques sobre el consum d’aigua del període 1999-2008 
 
 

• Evolució anual de la població del municipi i dels abonats del servei 
 

volució 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Població censada 51.994 52.848 53.421 55.063 58.329 60.063 61.906 63.259 64.926 66.409 

Abonats del servei 19.141 19.929 21.201 22.122 22.806 23.463 24.421 25.174 26.013 27.238 

 
 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Pe
rs

on
es

 c
en

sa
de

s 
i n

um
er

o 
d'

ab
on

at
s

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Anys

Població censada

Abonats del servei

De les dades anteriors es desprèn que en el període de 9 anys comprès entre l’any 1999, des de 
que es disposa aigua d’Abrera i el 2008, la població censada ha tingut un increment del 27,72 
% ( 14.415 persones) i els abonats del servei han crescut en un  42,30 %  (  8.097  abonats). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Evolució dels abonats anuals classificats pel tipus de  subministrament. 
 

ABONATS 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contractes d’aforament 1 1 1 1 17.269 6.885 6.786 6.269 5.592 14.834 14.152 12.875 11.575 10.187

Contractes de comptador 1.872 3.044 4.415 5.853 7.214 8.629 10.269 12.299 14.250 17.051

Total contractes subminist. 19.141 19.929 21.201 22.122 22.806 23.463 24.421 25.174 26.013 27.238

*Mitjana dels quatre trimestres anuals 
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De les dades anteriors es desprèn que en el període de 9 anys comprès entre l’any 1999, des de 
que es disposa aigua d’Abrera i el 2008, els contractes de subministrament per aforament han 

isminuït un 41,01 % ( 7.082 aforaments menys) i els contractes de sd ubministrament per 
omptador han crescut en un  811  %  ( 15.179 comptadors més). c

 
 
 
 
 
 
 



• Evolució del consum d’ús domèstic trimestral d’aigua per abonat en 
 comptador aforament i en

 
Consum d’aigua domèstic 

m3/trimestre - abonat 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aforament domèstic 53,4 53,2 52,4 52,5 52,5 52,8 52,6 52,9 53,2 53,7

Comptador domèstic  34,8 31,9 32,0 31,8 29,3 28,6 27,4 27,3 24,9 23,4

*Mitjana dels quatre trimestres anuals 
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ubministrament per aforament s'ha incrementat un 0,56%  ( ha passat de 53,4 a 53,7 
3/trimestre i abonat) i el consum d’aigua per trimestre i abonat en subministrament per 

omptador han disminuït en un 32,76 % ( ha passat de 34,8 a 23,4 m3/trimestre i abonat).  

 

 
De les dades anteriors es desprèn que en el període de 9 anys comprès entre l’any 1999, des de 
que es disposa aigua d’Abrera i el 2008, el consum d’aigua per trimestre i abonat en
s
m
c
 
 
 
 
 
 



• Evolució anual de la d ió gu  a d bo  d er
 

volució 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

otac  d’ai a en lta i els a nats el s vei 

Dotació d’aigua m3/ 100 (*) 54.800 58.350 62.350 63.870 63.320 63.610 63.350 60.480 59.080 55.914 

Abonats del servei 929 21.201 22.122 22.806 23.463 24.421 25.174 26.013 27.238 19.141 19.

(*) Dotació d’aigua en alta en m3/100 
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De les dades anteriors es desprèn que en el període de 9 anys comprès entre l’any 1999, des de 
que es disposa aigua d’Abrera i el 2008, la dotació anual d’aigua ha passat per un increment 
màxim al 2002, del 17,55 % , ( 907.000 m3/any) respecte al 1999, per estabilitzar-se i baixar 

es del 2002 fins al 2008 en un 12,46 % ( 796.000 m3/any), mentre que els abonats del servei 
an crescut en un  42,30 %  (  8.097  abonats). 

ontinuïtat d’aplicar mesures a tots els nivells: Administracions, empreses 
col·laboradores, Companyia d'Aigües i abonats per aconseguir l’estalvi actual que són reserves 
d’aigua pel futur. 

d
h
 

 
 
 
Conclusions: 
•Considerable estalvi d’aigua amb el canvi d’aforament a comptador 
•Necessitat en la c
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