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Garantia i qualitat a 
l’abastament a Vic, 
Gurb, Santa Cecília 
de Voltregà, Muntan-
yola i Santa Eulàlia 
de Riuprimer

Visita de 
l’estació de 
tractament 
d’aigua potable

Nou sistema de captació

Inversió i solució executada

· Inversió de l’Obra 492.000 €.

· Incorporació de filtres estàtics autonetejables.

· Re definició de l’obra civil de Presa en llit natural del riu amb 
zona de rocalla.

· 2 Canalitzacions DN 800 mm, millorant la capacitat de cap-
tació i qualitat. De 25.000 m3/dia a 50.000 m3/dia.

· Nova cambra i pou per  un futur bombeig amb capacitat fins a 
tres bombes.

· Garantia i seguretat de nivell de captació.

· Control i maniobra del pas d’aigua cap als pous.

· Actuacions de neteja automatitzada.

 

Contacte
Tel. 93 885 25 00 / 93 885 23 51
etap@aiguesvic.com

Per a més informació
avsa@aiguesvic.com



· 2 canalitzacions DN800 
Tot i que amb una canalització de DN800 ja era 
suficient per  l’aigua que es capta, s’ha optat per fer-
ne dues pensant amb el futur i afavorint tasques de 
manteniment.

· Arqueta Pou de connexió 
Ens uneix les dues canalitzacions amb l’antic pou de 
bombeig i el nou pou i ens permet més capacitat de 
bombeig.

· Sistema de comportes
Ens permet aïllar filtres, canalitzacions i arquetes de 
bombeig afavorint les tasques de manteniment sense 
afectar la captació.

Aquest nou sistema capta l’aigua directa del riu 
garantint la fiabilitat de captació. 

· Presa
Ja no depenem d’una mota artificial sinó d’una presa 
fixe la de Malars, això ens assegura una làmina 
d’aigua superior a 1,5 m. 

· Filtres estàtics autonetejables 
Ens eviten l’entrada de fulles i branques a la potabil-
itzadora i es poden netejar des del centre de control.

· Sistema d’aire a pressió
Es tracta d’un compressor que injecta aire a 10 bar. 
de pressió que és injectat als filtres desprenent els 
impropis i evitant que quedin obturats.

Aigües Vic ha decidit invertir en un nou sistema 
de captació ja que el sistema utilitzat durant els 
últims anys tenia:

· Poca fiabilitat de la captació

· Insuficiència de subministrament del cabal en 
èpoques de sequera

· Necessitat d’haver de desviar l’aigua del Ter mitjan-
çant una mota al mig del riu

Nou sistema de captació

Construcció d’una nova captació d’aigua al riu Ter
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Esquema de l’antiga captació i de la nova captació.


