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Captacions d’aigua depurada, subterrània*, 
dessalinitzada o superficial (Concessions) 

*Si el volum extret supera el llindar de 7.000 m3/any 

 

0 Introducció i antecedents 

 

El municipi de Montseny (Barcelona) disposa pel seu abastament d’una única captació 

la Font Riera Xica (cota 670 m), que alimenta dos dipòsits de capçalera, el de Can 

Cervera (cota 650 m) i el del Forn de Dalt (cota 650 m), i un tercer de distribució, el de 

Font del Pujol, situat a les proximitats del nucli del poble (cota 546 m). 

Segons la informació extreta del Pla Directori del Servei d’Abastament d’Aigua Potable 

del municipi (en endavant PdA), realitzat al 2008, el consum en alta en aquesta data era 

de 24.746 m3/a. Les previsió del PdA del consum en alta al 2020 fou de 35.568 m3/a y 

al 2025 de 41.241 m3/a. A la actualitat la demanda d’alta s’ajusta de manera aproximada 

a aquesta previsió.  

Durant els últims anys, coincidint amb èpoques d’estiu, hi ha un increment de la 

demanda i els anys de fort estiatge, especialment l’estiu del 2019, el sistema 

d’abastament ha patit per a poder satisfer la demanda. Per aquest motiu, des de 

l’Ajuntament de Montseny es vol estudiar la viabilitat d’una proposta recollida al PdA per 

augmentar les fonts de subministrament mitjançant la construcció d’una captació 

d’aigües subterrànies que permeti garantir el subministrament al municipi.  

Al PdA s’indica que es disposa d’una concessió per a l’ús de la Font de la Riera Xica, 

atorgada a l’any 1976, si bé, i davant de la possibilitat de que aquesta no es trobi 

integrada en el actual règim concessionari de la Llei d’aigües de 1985, s’ha plantejat la 

sol·licitud d’una concessió per a la nova captació. 

La sol·licitud aquí present té l’objectiu de demanar un permís per la investigació d’aigües 

subterrànies per a la perforació d’un nou pou i la concessió d’aigües subterrànies 

per ús d’abastament per un volum anual de 16.000 m3/a al municipi de Montseny. 

Si els resultats de la investigació són positius la nova captació es denominarà: Pou 

Montseny 1. 
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1 Descripció dels elements principals de 
l’aprofitament 

 

1.1 Mapa topogràfic amb els elements principals de l’aprofitament  

El municipi de Montseny està format per tres xarxes de distribució independents que 

abasteixen el Nucli del poble i diferents habitatges disseminats al terme municipal. Les 

característiques urbanístiques del municipi, molt disseminat, i la seva abrupte orografia, 

condicionen de forma decisiva l’estructura de la xarxa. 

Actualment la xarxa distribueix l’aigua provinent de la font Riera Xica i es preveu 

connectar el nou pou a la mateixa xarxa.  

Figura 1. Ubicació de la xarxa de distribució actual junt amb els dipòsits i la font que 

actualment s’utilitza com a única font d’abastament. També s’ha inclòs la proposta d’ubicació 

del nou pou (Pou 1 Montseny).  
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1.1.1 Ubicació exacta de la captació 

Les coordenades (UTM ETRS89 fus 31) del punt proposat per a la perforació són les 
següents: 

 

X UTM Y UTM 
Cota 

aproximada 

449.718 4.623.364 541 

 

A la següent figura es mostra la ubicació del pou. El plànol 1 al final d’aquesta memòria 
es mostra la ubicació del pou a escala 1:5.000. 

 
Figura 2. Situació proposta emplaçament pou.  
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1.1.2 Dipòsits, basses o altres dispositius d’emmagatzematge 

 
Figura 3. Esquema extret del PdA 

 

1.1.3 Situació dels punts on hi ha les impulsions o bombaments 

La previsió es mantenir l’actual aprofitament de la Font de la Riera Xica i bombejar 
l’aigua del nou pou al dipòsit Font de Pujol. La diferència de cota entre la captació i el 
dipòsit és d’uns 5 metres. 
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1.1.4 Traçat de les conduccions des de cada captació fins als dipòsits o punts 
d’ús 

 
Figura 4. Traçat de la xarxa de distribució. La xarxa actualment només rep l’aigua de la font. 

L’objectiu es incorporar el pou nou a la xarxa mantenint les dues fonts d’abastament (Font 

Riera Xica i el pou nou).  

 

 

1.1.5 Indicació dels punts d’ús. Per a regadiu: identificació i delimitació de la 
zona regable 

Només es per ús d’abastament 

1.2 Croquis i fotografies dels punts de captació 

S’adjunten dues fotografies de la proposta d’ubicació del pou. 
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2 Informació a aportar en funció de l’origen de 
l’aigua 

2.1 Aigües depurades o regenerades o dessalinitzades 

No Aplica.  

2.1.1 Caracterització de l’aigua a captar 

Pendents resultats investigació. 

2.1.2 Objectius de qualitat, depenent dels usos previstos 

Requeriments de la normativa per a la gestió del aigua per a un ús com a font 
d’abastament. Concretament l’assenyalat al RD 140/2003 pel qual s’estableixen els 
criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà. (BOE núm. 45, de 21/02/2003) 

2.1.3 Tractament necessari per assolir els objectius de qualitat 

Pendents resultats investigació. 

2.2 Aigües subterrànies: 

2.2.1 Columna litològica de la captació (pous) 

Encara no s’ha perforat el pou, i per tant no es disposa de la seva columna litològica. No 
obstant, segons la informació geològica disponible, el municipi de Montseny es situa 
sobre els materials paleozoics metamòrfics d’edat cambro-ordovícica i silúrica del 
Massís del Montseny, a la part nord oriental del qual aflora una batòlit de granits 
hercínics.  

Els materials que comprenen la sèrie paleozoica són pissarres micacítiques i pissarres 

sorrenques o gresos, que cap a la zona de contacte amb el granit es troben afectats per 

metamorfisme de contacte passant a fil·lites i cornubianites. A la següent Figura es 

mostra un mapa geològic detallat de la zona: 



H0330_Sol·lictud constucció pou  

Actiu Creació: 03/06/2020 07:38:00 Agència Catalana de 
l'Aigua 

 Modif.: 03/06/2020  

 

Figura 5. Mapa geològic detallat del municipi de Montseny.  Mapa geològic 1:50.000 ICGC. 

 

Segons la definició de la Agència Catalana de l’Aigua, els materials de la sèrie 

paleozoica no pertanyen a cap massa d’aigua (a diferència dels granits hercínics que 

conformen la massa d’aigua nº 13: Montseny-Guilleries).Segons la definició de l’ACA, 

als materials paleozoics  a les formacions de pissarres, gresos i esquists; es troben 

aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat, predominantment lliures i amb porositat 

per fissuració, codificats amb codi 301G21. 

A la base de dades de l’ACA1, hi ha registrats un total de 16 pous i sondejos, 46 fonts i 

4 mines al municipi de Montseny. Dels pous, quatre tenen fondàries inferiors a 5 m i els 

onze restants fondàries entre 100 i 175 m. 

La distribució dels pous i sondejos està determinada per la situació dels habitatges i/o 

explotacions que els aprofitant i per tant no indiquen, a priori, cap tret hidrogeològic (com 

ara la presència de fractures o zones de major permeabilitat). La distribució de les fonts 

si que podria permetre inferir la traça d’alguna fractura, si bé, es difícil determinar la 

continuïtat lateral dels aqüífers existents a l’àrea. A la següent figura es mostra la 

distribució dels pous, sondejos fonts i mines descrita. 

                                                
1 http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html  
 

http://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html
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Figura 6. Inventari punts d’aigua municipi de Montseny. Font: visor ACA 

 

Pel que fa a la quantitat disponible de recursos, la orografia escarpada del terreny i la 

presència de cotes elevades a la zona (> 1200 m) comporten que les precipitacions 

siguin a l’àrea més elevades que al seu entorn general, amb mitjanes que sobrepassen 

els 1050 mm anuals al Turó de l’Home i que estan al voltant de 800 mm a la cota del 

nucli urbà de Montseny. Una part d’aquestes precipitacions alimenta la xarxa de 

drenatge que convergeix al riu Tordera i un altre part constitueix la recàrrega dels 

aqüífers descrits, si bé, al tractar-se de roques de baixa permeabilitat aquesta recàrrega 

no sembla en principi gaire elevada. 

2.2.2 Resultats dels aforaments o assaigs hidràulics realitzats 

No es disposa d’assaig de bombament realitzat, no obstant, segons el tipus de medis, 

els cabals que es poden esperar són d’un ordre d’entre 5 i 10 m3/h – valors estimats en 

base a l’experiència i no sustentats encara per un estudi rigorós del medi. 
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3 Informació a aportar segons els usos de 
l’aigua: 

 

3.1 Consum humà (abastament o ús domèstic, excepte consum propi 
d’habitatges): 

3.1.1 Anàlisi de l’aigua crua, d’una mostra presa abans del tractament. 

Pendents resultats investigació. 

3.1.2 Descripció dels materials en contacte amb l’aigua, per a l’informe sanitari. 

Pissarres micacítiques i pissarres sorrenques o gresos. 

3.1.3 Si la captació és subterrània: proposta de perímetre de protecció.  

Pendents resultats investigació. 
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PLANOL 1. Ubicació Captació E: 1:5.000 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fitxa de dades tècniques bàsiques per a 
captacions d’aigua 

Sol·licitud concessió de 16.000 m3/a per 
l’abastament del municipi de Montseny 
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1 Fitxa tècnica de les captacions 

 

1.1 Captacions d’aigua subterrània (pous, mines, 
fonts) 

1.1.1 Fitxa tècnica de Pous oberts o tipus sondeig 

 

POUS – Fitxa tècnica Pou #1 

Topònim: Pou Montseny 1 

Paratge: Montseny 

Municipi on és el pou: TM Montseny 

Propietari finca on és el pou: Ajuntament del Montseny 

Empresa constructora / any:  

Fondària (m): 180 

Diàmetre tub (mm): 185 

Trams enreixats (m): 55 

Diàmetre perforació (mm): 250 

Marca i model de bomba:  

Potència bomba (kW):  

Cabal teòric bomba (m3/h):  

Cabal real extracció (m3/h): 5-10 

Descens bombant (m):  

Marca i model comptador:  

Número de sèrie comptador:  

Volum màxim diari (m3/d): 170 

Volum màxim anual (m3/a): 16.000 

Informació provisional. Pendents resultats investigació 
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2 Justificació d’usos 
  

Ús Inclou 

1. Abastament Xarxes d’abastament o establiments públics amb consum 
humà. 

Inclou: neteja de carrers i reg de zones verdes 
municipals 

2. Domèstic Contempla el consum humà d’habitatges aïllats no connectats 
a xarxa potable però sense activitat econòmica (no 
establiments públics), el reg de superfícies no tipificades com 
a explotacions agrícoles (horts per a consum propi, gespes o 
jardins), el subministrament de bestiar de consum propi i 
l’ompliment i manteniment de piscines. 

3. Ramader Explotacions ramaderes (granges) 

4. Industrial Procés, neteges, refrigeració 

5. Reg agrícola Explotacions agrícoles 

6. Hidroelèctric Producció d’energia elèctrica amb salts d’aigua 

7. Reg de camps de golf Instal·lacions de golf amb activitat econòmica 

8. Recreatiu Producció de neu artificial (innivació), reg de gespa, activitats 
aquàtiques 

9. Recàrrega d’aqüífers Recàrrega artificial: captació, emmagatzematge i extracció de 
cabals en aqüífers per a usos posteriors 

10. Altres Especificar (aqüicultura, extinció d’incendis, ...) 
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2.1 Abastament (consum humà) 

Inclou l’abastament de nuclis de població, urbanitzacions, càmpings i establiments públics 

amb subministrament d’aigua que pot entrar en contacte amb les persones (exemples: 

lavabos, cuines, aigua de boca). També, el reg de zones verdes per part dels ens municipals 

o equivalents, en tant que s’hi destini aigua de captacions pròpies en substitució d’aigua 

potable de xarxa. 

 

Justificació d’usos per a ABASTAMENT  

Identificació de l’aprofitament:  

Xarxes a incloure en la concessió: Xarxa d’abastament del TM de Montseny 

Nuclis abastats: Montseny i població dispersa 

Especificar si l’aigua no es destina a consum humà 
(reg de zones verdes, neteges, altres): 

 

Dades de població:  

Població censada (1a residència): 342 

Població estacional (2a residència): 175 

% de consum industrial: 0 

Dotacions (especificar unitats):  

Dades actuals de volums:  

Consum actual mitjà (m3/d): 112 

Consum actual en mes mínim (m3/d): 57 

Consum actual punta (m3/d): 170 

Consum actual anual (m3/a): 41.000 

Previsions de necessitats a futur:  

Consum mitjà a 5 i 10 anys vista (m3/d): 112 

Consum punta a 5 i 10 anys vista (m3/d): 170 

Necessitats totals a 5 i 10 anys vista (m3/a): 41.000 

Qualitat:  

Tractament de l’aigua: A determinar en funció resultats investigació 

Paràmetres conflictius (especificar): Sense dades 
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Informe sobre la investigació d’aigües subterrànies sol·licitada per l’AJUNTAMENT DE MONTSENY per 

reforçar l’abastament municipal d’aigua potable (Vallès Oriental). 
 
 

 

1. Introducció 

En data 18/06/2020, s’ha rebut una sol·licitud de l’Ajuntament de Montseny [en endavant, AM] per tal de poder 

perforar un pou que pugui reforçar-ne l’abastament municipal, amb un volum màxim previst de 16.000 m3/a. 

Hi adjunta la informació següent: 

- Fitxa tècnica del pou (Taula 1) i de necessitats d’aigua (Taula 2): tot el municipi consumeix màxims de 170 

m3/d i 41.000 m3/a, mentre que el nou pou hi contribuiria amb 170 m3/d i 16.000 m3/a, d’acord amb les 

previsions recollides a la sol·licitud. 

- Memòria tècnica, que es resumeix a l’apartat 2. 

 

 

2. Síntesi de la memòria aportada per l’AM (juny de 2020) 

 

2.1. Antecedents 

Montseny s’abasta d’una captació de la Font Riera Xica (cota 670 m), que alimenta dos dipòsits de capçalera 

ubicats a la cota +650 (‘Can Cervera’ i ‘el Forn de Dalt’), i un tercer de distribució (‘Font del Pujol’), a cota 

+546 i situat , situat prop del nucli urbà. 

El Pla director de l’abastament elaborat al 2008 [en endavant, PdA] estimava que la captació en alta era de 68 

m3/d i 24.746 m3/a i pronosticava que arribaria a 35.568 m3/a al 2020 i fins a 113 m3/d i 41.241 m3/a al 2025, de 

forma que la demanda actual s’ajusta a aquesta previsió. 

Però a causa de l’increment de demanda dels últims anys i alguns estiatges intensos, sobretot al 2019, “[...] el 

sistema d’abastament ha patit per a poder satisfer la demanda [...]” i això motiva que l’Ajuntament vulgui “[...] 

estudiar la viabilitat d’una proposta recollida al PdA per augmentar les fonts de subministrament mitjançant la 

construcció d’una captació d’aigües subterrànies que permeti garantir el subministrament al municipi [...]”. Si 

els resultats són positius, la nova captació es denominarà “Pou Montseny 1” i el volum serà de 16.000 m3/a. 

Així mateix, la memòria explica que, tot i que el PdA de 2008 afirmava que la captació actual disposa d’una 

concessió, “[...] davant de la possibilitat de que aquesta no es trobi integrada en el actual règim concessionari 

de la Llei d’aigües de 1985, s’ha plantejat la sol·licitud d’una concessió per a la nova captació [...]”. 

 

2.2. Encaix previst del nou pou 

Hi ha tres xarxes de distribució independents, que abasten el nucli i diferents habitatges del municipi, el qual es 

caracteritza per estar molt disseminat i per la seva abrupta orografia.  

La previsió és “[...] mantenir l’actual aprofitament de la Font de la Riera Xica i bombejar l’aigua del nou pou al 

dipòsit Font de Pujol. La diferència de cota entre la captació i el dipòsit és d’uns 5 metres [...]”. 

 

2.3. Característiques del nou pou 

Es recullen a la Taula 1. L’emplaçament seleccionat se situa dins o a tocar d’un camí i també del marge dret del 

Sot de Sant Julià, que conflueix a la Tordera (per l’esquerra d’aquesta) uns 400 m després (Figura 1).  

Expedient: ACA_2020_EXP_ACA002ACON_00000076 

Procediment: TE Abastament 

Assumpte: Informe sobre la viabilitat de nou pou abastament a Montseny 

Document: 6883828 

*6883828* 
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2.4. Informació hidrogeològica 

El nou pou explotarà “[...] els materials paleozoics metamòrfics d’edat cambro-ordovícica i silúrica del Massís 

del Montseny, a la part nord oriental del qual aflora una batòlit de granits hercínics [...]”. La sèrie paleozoica 

està formada “[...] per pissarres micacítiques i pissarres sorrenques o gresos, que cap a la zona de contacte amb 

el granit es troben afectats per metamorfisme de contacte passant a fil·lites i cornubianites [...]”. 

Interpreta que el punt seleccionat no és dins de la massa d’aigua subterrània del Montseny-Guilleries ó MAS-013 

en què es desenvolupa “[...] aqüífers locals en medis de baixa permeabilitat, predominantment lliures i amb 

porositat per fissuració, codificats amb codi 301G21 [...]”. 

Destaca l’existència de 16 pous, 46 fonts i 4 mines a la Base de dades hidrogeològiques d’aquesta Agència; 11 

dels pous tenen fondàries d’entre 100 i 175 m. Posa de relleu que els pous s’ubiquen en funció d’on són els 

habitatges, sense pretendre aprofitar “[...] cap tret hidrogeològic (com ara la presència de fractures o zones de 

major permeabilitat) [...]”. Pel contrari, “[...] la distribució de les fonts si que podria permetre inferir la traça 

d’alguna fractura, si bé, es difícil determinar la continuïtat lateral dels aqüífers existents a l’àrea [...]”. 

 

 

3. Informació complementària 

L’Alcaldessa de Montseny, Sra. Núria Masnou Pujol, ha comunicat en data 18/06/2020 l’acceptació de la 

subvenció atorgada per aquesta Agència (expedient OAA009/19/00118) per un import de 171.230,67 €, cosa que 

cobreix el 91,45% del pressupost total de l’actuació proposada per l’interessat (187.245,32 €). Aquest ajut deriva 

de la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució 

d’actuacions d’abastament en alta, vinculada a la resolució TES/2455/2019, de 19 de setembre. 

Interessa destacar que l’expedient esmentat de subvenció, núm. OAA009/19/00118, inclou, entre d’altres 

documents, un estudi hidrogeològic previ i una memòria valorada de l’actuació, que pel seu interès són resumits 

breument a continuació. 

 

3.1. Caracterització hidrogeològica preliminar 

Signat al novembre de 2019 pel  Sr. Miguel Ángel Bordallo, de SUEZ, es basa en “[...] una descripció bàsica del 

context geològic i hidrogeològic del municipi [...]”, una “[...] valoració dels punts d’aigua inventariats al 

municipi [...]” per aquesta Agència i una “[...] valoració de les possibilitats de captació i un dimensionament 

temptatiu d’una captació d’aigües subterrànies [...]”. 

La descripció litològica i d’inventari de punts és la que s’ha reproduït a l’apartat 2.4. A partir de la informació 

disponible, considera que les millors expectatives passarien o per l’aprofitament de surgències vinculades al 

drenatge natural o bé “[...] la construcció d’un sondeig semblant als existents a l’àrea, amb una fondària d’entre 

150 i 200 m [...]”. Pren en consideració els dos emplaçaments proposats al PdA de 2009, al Sot de Sant Julia i els 

Horts del Rector (on l’aigua brolla de manera espontània), i l’accessibilitat d’una màquina perforadora i cota del 

terreny, per proposar el punt ja descrit abans i que es pot veure tant a la Figura 1 com a la Figura 2. 

Amb base a la cota de la Tordera a la zona (+390 m), recomana que “[...] la profunditat del sondeig ha de ser 

d’uns 150 m per arribar a aquesta cota si bé, atenent a les fondàries d’altres sondejos propers, es podria 

considerar com a límit màxim de fondària pel sondeig uns 180 m [...]”. Altrament, amb base a “[...] la tipologia 

de la captació, i al cabal potencial que es podria explotar, segons la experiència del tècnic que subscriu en 

aquest tipus de medis, els cabals que es poden esperar podrien arribar, de resultar positiva la investigació, a 

uns 5 m3/h [...]”, deixant clar que es tracta d’un “[...] valor estimat en base a l’experiència i no sustentats 

encara per un estudi específic de recursos disponibles [...]”. 

A més a més, alerta que “[...] és previsible que les aigües captades tinguin concentracions elevades de ferro i 

manganés el que pot ocasionar problemes tant a la captació (precipitats fèrrics, incrustacions, desenvolupament 

de biofouling) com a l’explotació (reducció de la superfície de pas a les canonades per la presència de 

precipitats) [...]”, per la qual cosa “[...] es recomana utilitzar una canonada d’acer inoxidable per al revestiment 

de la captació i acer inoxidable o PVC reorientat per a la impulsió de l’aigua des del fons de la captació [...]”. 
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3.2. Memòria valorada de l’actuació 

Es fonamenta en “[...] la descripció de la situació de l’abastament [...]” segons el PdA de l’any 2009, “[...] a 

falta de dades actualitzades [...]”. Davant la manca d’informació relativa a la captació superficial actual, es 

reprodueix la descripció continguda a la memòria valorada: 

 

Les característiques principals de l’actuació projectada són les que es detalla a l’apartat 3.3, incloent-hi la 

redacció del projecte constructiu i la seva presentació davant Mines i aquesta Agència. 

El pressupost total de l’actuació de perforació, equipament i connexió del pou es detalla a la Figura 3. 

 

3.3. Descripció de les tasques previstes a la memòria valorada 

L’actuació té una durada total prevista de 3 mesos, encara que la perforació en sí hauria de fer-se en 2 setmanes. 

S’hi contempla les tasques següents: 

- Treballs a càrrec d’un sondista, ajudant i supervisió “in-situ” d’un geòleg expert en realització de sondejos. 

- Sistema de perforació: rotopercussió amb martell de fons, tenint especial cura de garantir-ne la verticalitat i 

durant els treballs i l’habilitació “[...] de contenidors portàtils per a la recollida dels fluids de perforació, 

ja que en trobar-se l’emplaçament en una zona semi-urbana, no es viable la excavació d’una balsa per al 

seu emmagatzematge [...]”. 

- Característiques principals del nou pou: 150 a 180 m de profunditat, 220 a 250 mm de diàmetre de 

perforació. Revestit d’acer inoxidable AISI 304 de diàmetre exterior 193,7 mm x 4 mm, amb trams cecs i 

ranurats a definir en funció dels trams aqüífers travessats. Disposarà d’un segell sanitari als 5 primers m 

des de la superfície per mitjà d’una canonada auxiliar d’acer inoxidable AISI 304 de 300 x 4 mm que es 

perforarà amb un diàmetre de 315 mm; se cimentarà els 6 m superiors de l’espai anular amb ciment 

bentonita. S’afegirà un prefiltre de graves silícies classificades a l’espai anular comprés entre la 

perforació i el revestiment, només en cas que es trobin zones fracturades on hi pugui haver sorres fines. 

- Neteja i desenvolupament amb injecció d’aire a pressió i bombament d’aigua, mitjançant un dispositiu “air-

lift”, un cop finalitzada la perforació. 

- Realització d’un assaig de bombament de tipus esglaonat, amb cabals creixents i la previsió següent: 

 Supervisat per una hidrogeòloga amb experiència en control d’assajos. 

 Instal·lació d’un equip autònom de bombament de 16 CV, capaç d’extreure un cabal màxim de 4 L/s 

(14,4 m3/h) a una alçada manomètrica de fins a 180 mca. 

 Mesures periòdiques de la profunditat del nivell d'aigua, del cabal instantani de bombament i de les 

pressions a capçalera del pou.  

 Control de diferents paràmetres de qualitat de l'aigua: conductivitat elèctrica, pH, terbolesa i 

arrossegaments de fins. 

 Mostreig abans de finalitzar el bombament per fer-ne una analítica completa (RD 140/2003). 

 Mesura de la recuperació del nivell d'aigua després de l’aturada de les extraccions. 

 Durada total de l’assaig no inferior a les 24 hores (segons l’estabilització dels nivells). 

- Determinació del cabal crític/òptim del pou, el seu règim òptim d’explotació, l’eficiència del pou, les pèrdues 

de càrrega, els paràmetres hidrogeològics al seu entorn i dimensionament de l’equip de bombament, a 

partir dels resultats de les proves realitzades. 

- Elaboració d’un informe final amb els resultats dels treballs, conclusions i recomanacions per a l’explotació.  

- Elevació de l’aigua i connexió al dipòsit, directament des del pou: caldrà un nou subministrament elèctric, 

canonada de PE de 75 mm (400 m) sota asfalt i una arqueta de vàlvules prèvia a dipòsit. 

- Telecontrol per poder controlar i maniobrar a distància, i programable per a enviament de SMS o email. 
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4. Valoració 

 

4.1. Viabilitat de la perforació 

La sol·licitud d’investigació d’aigües subterrànies presentada per l’AM representa un pas endavant molt 

important perquè, en cas d’obtenir-ne resultats positius, permetria diversificar les fonts de proveïment per a la 

xarxa d’aigua potable municipal, ja que el nou pou complementaria i reforçaria l’aportació (única) d’aigua 

superficial i alhora redundaria en una millora envers l’ecosistema fluvial, ja que el pou actuaria en situacions 

d’estiatge evitant un impacte directe sobre la riera i els cabals circulants aigua avall de la derivació. 

Des del punt de vista de la planificació hidrològica, el punt escollit per al nou pou és dins dels aqüífers locals en 

medis de baixa permeabilitat a les pissarres del Montseny-Guilleries, on es desenvolupa com s’ha indicat 

formacions de baixa permeabilitat. Altrament, no pertany a cap dels aqüífers o masses d’aigua subterrània 

delimitats administrativament. Per tant, la perforació és perfectament compatible amb les determinacions amb 

caràcter normatiu i criteris del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, que va ser aprovat 

mitjançant el Decret 1/2017, de 3 de gener, amb el benentès que el nou pou, si resulta explotable, pot alleujar 

l’impacte actual de la captació superficial per a abastament de Montseny, tal com es destaca al subapartat 4.2. De 

fet, el pressupost de la pròpia perforació representa un percentatge moderat del total (Figura 3) i això encara 

referma més la idoneïtat de l’actuació. 

Tot i això, es tracta d’una investigació que presenta incerteses notables per les característiques de la formació 

objectiu, caracteritzada per una molt elevada heterogeneïtat, i per la manca d’informació hidrogeològica. La 

proposta presentada es basa tan sols en un recull de dades disponibles i en allò que es plantejava a l’apartat: 

“Actuació A8.1 Noves fonts d’abastament” del PdA de 2009: 

Tot i que per a les dotacions actuals la captació existent pot ser suficient, una nova font d’abastament pot 

redundar una major fiabilitat del sistema. Per aquesta raó, el present Pla Director insta a estudiar la 

viabilitat d’incorporar una nova font d’abastament. Tot i que sense el preceptiu estudi hidrogeològic i 

analítiques és difícil concretar la idoneïtat d’aquestes captacions, al mateix nucli del poble existeixen 

dos llocs, un anomenat Sot de Sant Julià i l’altre a la zona dels Horts del Rector, on l’aigua brolla de 

forma espontània. En una fase d’estudi tan embrionària, poden intervenir múltiples variables que 

canviïn significativament el cost d’aquesta actuació o que fins i tot desaconsellin la seva execució, amb 

tot es preveu que el cost d’aquesta actuació no superi els 130.000 €. 

 

4.2. Sobre la o les captacions superficials 

Encara que la captació superficial estigués legalitzada, cosa que sembla dubtós i que en tot cas haurà de ser 

verificat, el present procediment ha de servir per posar ordre i adequar ambientalment qualsevol intervenció en la 

Riera Xica. De fet, el PdA de 2009 també detallava una pràctica que resulta de tot punt inadequada, com es pot 

veure del següent text literal: 

Durant l’any 2008 s’ha construït un segon punt de captació en un punt pròxim per poder complementar 

la captació original en períodes d’estiatge, quan es veu notablement minvada la seva capacitat 

productiva. La seva configuració i funcionament és molt similar a la captació original. 

 

4.3. Proximitat a captacions subterrànies legalitzades 

La Figura 2, confeccionada a partir de la documentació gràfica aportada per l’AM, evidencia que el nou pou està 

previst a una distància superior als 100 m respecte a dos pous ja inscrits que presenten les dades següents: 

- 08137-0004: Pou de “Can Barrina”, de 148 m de fondària i a uns 195 m al Sud. L’aprofitament consta inscrit 

en el Registre d’aigües amb número B-0011062 i un volum màxim de 3.500 m3/a (01200200212). 

- 08137-0016: Pou de “la Noguera”, de 110 m i a uns 120 m al Nord. Està inscrit amb núm. B-0016155 i 

màxim de 600 m3/a, des del 07/07/2011 (UDPH2009006209). 

Tenint en compte les característiques dels pous i els aprofitaments corresponents, així com les distàncies 

previstes, es considera que la perforació sol·licitada és viable i compatible amb aquests pous preexistents. En tot 

cas, l’abastament municipal seria lògicament prioritari. 
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4.4. Altres consideracions 

El nou pou està previst dins dels límits del Parc natural del Montseny [en endavant, PNM], que no només forma 

part del Pla d’espais d’interès natural i de la Xarxa Natura 2000, sinó que té el reconeixement de Reserva de la 

Biosfera i en un àmbit pròxim al projecte LIFE Tritó. 

Consegüentment, sembla assenyat afavorir la intervenció de l’ens gestor del PNM des de bon començament i que 

se li sol·liciti un informe on desenvolupi les qüestions que calgui introduir per fer efectiva la perforació i la seva 

eventual connexió a dipòsit i a la xarxa municipal, amb les accions que això pugui comportar, sobretot pel que fa 

a la integració ambiental de la o les captacions superficials actualment operatives. 

 

 

5. Conclusió 

S’informa favorablement la investigació sol·licitada per l’AM per tal de reforçar i diversificar l’abastament 

municipal d’aigua potable i reduir la pressió associada a la captació superficial actual, que haurà d’adaptar-se als 

requisits mediambientals en vigor en qualsevol circumstància. A pesar de les incerteses derivades de la 

hidrogeologia de la zona, hom considera molt positiva l’exploració de recursos alternatius que puguin contribuir 

a una millora radical de l’abastament actual de Montseny i també de l’encaix de la captació vigent. 

Les obres hauran de dur-se a terme conforme a les previsions detallades a l’apartat 3.3 del present informe, on 

s’ha resumit el que hi contempla la memòria valorada aportada. Atenent a les característiques de les obres, no és 

necessari un projecte constructiu del pou, però s’estarà al que hi determini tant l’òrgan gestor del PNM com 

l’Oficina territorial d’acció i avaluació ambiental encarregada de valorar la idoneïtat de les diferents tasques que 

conformen l’actuació descrita en el present informe. 

En tot cas, l’AM haurà de tenir en compte les condicions següents: 

1. Les que hi pugui exigir el PNM i l’OTAAA, com s’ha explicat. 

2. Minimització dels impactes vinculats a les obres de perforació i connexió del pou. 

3. Realització de proves d’aforament exhaustives i sota el control d’una persona especialista en hidrologia 

subterrània. 

4. Presentació d’una memòria tècnica que descrigui tots els resultats obtinguts (perforació, restitució del medi 

afectat per les obres, assajos hidràulics, analítica completa, proposta de funcionament). 

5. Exploració d’alternatives en cas que la perforació no tingui la productivitat i qualitat esperades. 

6. Adequació ambiental de la captació superficial, independentment dels resultats de la perforació. 

 

 

 

 

Taula 1. Característiques del nou pou demanat per l’Ajuntament de Montseny per a abastament. 

Coordenades UTM ETRS89. 

Codi ACA PO / PA XUTM YUTM 
L 

(m) 

D 

(mm) 

P 

(kW) 

Qmàx 

(m3/h) 

Vmàx 

(m3/d) 

Vmàx 

(m3/a) 

08137-0064 007 / 059 449718 4623364 180 185 n.d. 10 170 16.000 

* Segons el visor del Cadastre, les coordenades indicades queden a la parcel·la 059 del polígon 007; ara bé, 

el camí o pista se situaria (sempre segons el visor cadastral) a uns 3 m al S-SW, i li correspon la 

parcel·la 9007 del mateix polígon. 
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Taula 2. Necessitats d’aigua per a l’abastament de Montseny. Font: dades de la sol·licitud de l’Ajuntament. 

 

 

 

 
Figura 1. Ubicació previst del nou pou i el dipòsit al que s’hi connectarà, en cas d’obtenir-ne resultats positius. 

Les línies en blau representen la xarxa municipal. El riu Tordera quedaria a uns 420 m al S-SW. Font: 

sol·licitud d’investigació presentada per l’AM. 
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Figura 2. Ubicació dels dos possibles emplaçaments per a una nova captació que proposava el PdA de 2009 

(quadrats grocs) i del seleccionat per l’AM per a la prospecció sol·licitada (quadrat vermell); s’hi mostra també 

els punts d’aigua inventariats a la rodalia (rodones blaves) i qui subscriu hi ha inserit el mapa geològic del 

Massís del Montseny. Font: caracterització hidrogeològica preliminar de SUEZ, novembre de 2019. 

 

 
Figura 3. Pressupost desglossat per partides i total per a la perforació del nou pou de l’AM, el seu equipament i 

connexió al dipòsit, sense l’IVA. Aquesta Agència li ha atorgat una subvenció del 91% del total. 

 

 

 

Signat electrònicament
per :Alfredo Perez
Paricio - DNI
33419216D (SIG)
Data :2020.06.23
12:16:12 CEST
Raó:Cap de la Unitat
Tècnica  de
Concessions
Lloc : Barcelona



 

ADVANCED BASIN & GROUNDWATER MANAGEMENT 

AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 

 

 

 

  

              

 

 

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER A LA UBICACIÓ 

D’UNA CAPTACIÓ D’AIGUA SUBTERRÀNEA PER 

L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE MONTSENY 

(BARCELONA) 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2021 

 

ADVANCED BASIN & GROUNDWATER MANAGEMENT 

AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.

02/02/2022 17:22
ASSABENTAT: ADM, SGI, AL
TRÀMIT:
INFORME:
SESSIO:
ARXIU:



AJUNTAMENT DE MONTSENY 

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER LA UBICACIÓ D’UNA CAPTACIÓ D’AIGUA 

SUBTERRÀNEA PER L’ABASTAMANET DEL MUNICIPI DE MONTSENY 

(BARCELONA) 

 

 
ADVANCED BASIN & GROUNDWATER MANAGEMENT. AQUATEC, 

PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 

 

 

ÍNDEX 

1 Introducció i antecedents ................................................................................................... 3 

2 Sistema de distribució de l’aigua ........................................................................................  

2.1.1 Dipòsits, basses o altres dispositius d’emmagatzematge...................................... 7 

3 Caracterització geològica ................................................................................................... 8 

4 Caracterització hidrogeològica ........................................................................................ 10 

4.1 Relació entre l’aqüífer i les rieres ................................................................................ 11 

4.2 Hidroquímica ............................................................................................................... 12 

5 Treballs de camp ............................................................................................................... 12 

6 Construcció del nou pou de captació ............................................................................. 19 

6.1 Projecte d’Autorització d’Obres ................................................................................... 23 

6.2 Perforació del sondeig ................................................................................................. 23 

6.3 Revestiment ................................................................................................................. 23 

6.4 Condicionament i segellat ........................................................................................... 24 

6.5 Neteja i desenvolupament ........................................................................................... 24 

6.6 Assaig de bombament ................................................................................................. 24 

7 Termini d’execució ............................................................................................................ 25 

8 Conclusions ....................................................................................................................... 26 

 

  



  Ajuntament de Montseny 

ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER LA UBICACIÓ D’UNA CAPTACIÓ 

D’AIGUA SUBTERRÀNEA PER L’ABASTAMANET DEL MUNICIPI DE 

MONTSENY (BARCELONA) 

 

 

ADVANCED BASIN & GROUNDWATER 
MANAGEMENT. AQUATEC, PROYECTOS PARA EL 

SECTOR DEL AGUA 
ii 

 

ÍNDEX DE FIGURAS 

 

Figura 1. Ubicació de la xarxa de distribució actual junt amb els dipòsits i la font que actualment 

s’utilitza com a única font d’abastament. També s’ha inclòs la proposta d’ubicació del nou pou 

(Pou 1 Montseny). ......................................................................................................................... 6 

Figura 2. Esquema extret del Pla director d’abastament d’aigua potable del municipi de Montseny.

 ....................................................................................................................................................... 7 

Figura 3. Esquema geològic general del Massís Montseny-Guilleries. (Font, X. et al, 2016) ...... 9 

Figura 4. Mapa geològic detallat del municipi de Montseny. Modificat Mapa Geològic 1:50.000 

ICGC. ........................................................................................................................................... 10 

Figura 5. Inventari punts d’aigua municipi de Montseny. Font: visor ACA ................................. 13 

Figura 6. Punts visitats durant els treballs de camp.................................................................... 14 

Figura 7. Valors de conductivitat a les fonts i pous. .................................................................... 16 

Figura 8. Dades de cabal mesurades a camp. ........................................................................... 17 

Figura 9. Mapa piezomètric. ........................................................................................................ 18 

Figura 10. Mapa piezomètric. ...................................................................................................... 19 

Figura 10. Fotografies ubicació emplaçament. ........................................................................... 20 

Figura 11. Disseny del pou. ......................................................................................................... 22 

 

  



Ajuntament de Montseny 
ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER LA UBICACIÓ D’UNA CAPTACIÓ 

D’AIGUA SUBTERRÀNEA PER L’ABASTAMANET DEL MUNICIPI DE 

MONTSENY (BARCELONA) 

 

 

ADVANCED BASIN & GROUNDWATER MANAGEMENT. AQUATEC, 
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 3 

  

1 Introducció i antecedents 

El municipi de Montseny (Barcelona) disposa pel seu abastament d’una única captació 

la Font Riera Xica (cota 670 m), que alimenta dos dipòsits de capçalera, el de Can 

Cervera (cota 650 m) i el del Forn de Dalt (cota 650 m), i un tercer de distribució, el de 

Font del Pujol, situat a les proximitats del Nucli del poble (cota 546 m). 

Segons el PDA (Pla directori del servei d’abastament d’aigua potable), realitzat al 2008, 

en aquell moment el consum en alta era de 24.746 m3/a i el consum era de 16.085 m3/a 

assumint unes pèrdues totals de 8.661 m3/a. Les previsió del consum en alta al 2020 

fou de 35.568 m3/a y al 2025 de 41.241 m3/a. Segons els consums registrats actualment, 

el consum en alta es de aproximadament 41.000 m3/a. 

Durant els últims anys, coincidint amb èpoques d’estiu, i especialment durant l’estiu del 

2019, quan hi ha un increment de la demanda, el sistema d’abastament ha patit per a 

poder satisfer la demanda. Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Montseny es vol 

estudiar la viabilitat per construir una captació que doni garanties de subministrament al 

municipi de Montseny. El nom del pou proposat és: Pou 1 Montseny. 

Actualment hi ha una sol·licitud en tràmit per la concessió per la perforació d’un 

nou pou i la concessió per ús d’abastament per un volum anual de 16.000 m3/a al 

municipi de Montseny.  

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, l’Ajuntament del Montseny (Vallés 

Oriental) va sol·licitar a Aquatec, Proyectos Para el Sector del Agua SAU, la realització 

d’un estudi hidrogeològic per la ubicació d’una nova captació com font d’abastament 

complementaria pels períodes d’estiatge. 

Aquesta caracterització ha consistit en: 

-  Descripció del context geològic i hidrogeològic del municipi amb la identificació 

dels aqüífers existents a l’àrea,  

- Visita dels punts d’aigua (pous i fonts ) on s’ha recollit tota la informació 

disponible. 

- Interpretació de les dades i proposta d’ubicació i disseny constructiu d’una nova 

captació d’aigua subterrània. 

2 Sistema de distribució de l’aigua 

El municipi de Montseny està format per tres xarxes de distribució independents que 

abasteixen el Nucli del poble i diferents disseminats esparsos en el terme municipal del 
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municipi. Les característiques urbanístiques del municipi, molt disseminat, i la seva 

abrupte orografia condicionen de forma decisiva l’estructura de la xarxa. La informació 

disponible és del PDA datat al 2009 i s’exposa a continuació: 

La única font d’abastament de la xarxa pública d’abastament d’aigua potable és una 

captació superficial a la Riera Xica. 

La captació superficial la Font Riera Xica, un petit assut a una cota d’uns 670 m i 

coordenades X:450.560 Y: 4.624.356 (UTM fus 31 ETRS89), pot derivar fins a un màxim 

de 5,87 l/s (concessió de 1976 per part de la Comisaría de Aguas del Pirineo Oriental). 

L’aigua es deriva cap una arqueta on després de passar per unes reixes i filtres 

metàl·lics es condueix per gravetat per una conducció de fibrociment fins als dipòsits 

Can Cervera i Forn de Dalt. 

En absència d’un registre històric de l’aigua derivada d’aquesta captació i, a falta de 

dades més fiables, a partir del consum total registrat als comptadors domiciliaris durant 

el període estudiat, 4t trimestre de 2007 a 3r trimestre de 2008, s’ha estimat que cabal 

derivat d’aquesta captació és d’aproximadament 25.000 m3/any. 

(...) L’aigua es condueix per gravetat fins als dipòsits de capçalera on, previ al seu 

emmagatzematge passa per un procés de desinfecció amb hipoclorit sòdic (amb 

bombes d’impulsos que injecten l’hipoclorit en proporció al volum que entra al dipòsit) i 

un filtre de sorra silícia. Un cop filtrada l’aigua passa a les cambres dels dipòsits on 

s’emmagatzema i es desinfecta. A tots els dipòsits existeix un analitzador de clor en 

continu que s’encarrega de controlar la postcloració que es realitza d’aquest aigua. 

En l’actualitat, el sistema de reserva està format per tres dipòsits. El dipòsit de Can 

Cervera, fa les funció de dipòsit de capçalera, és una estructura de formigó de base 

quadrada i 730 m3 de capacitat ubicat a una cota de 650 m. El dipòsit Forn de Dalt, 

també és un dipòsit de capçalera, és un dipòsit de doble cambra fabricat en formigó amb 

500 + 1.000 m3 de capacitat i ubicat a una cota de 650 m. El tercer dipòsit és el de Font 

del Pujol, s’alimenta del dipòsit Forn de Dalt a través d’una canonada de Ø125 de 

Fibrociment, és de cos cilíndric, fabricat en obra, 120 m3 de capacitat i ubicat a una cota 

de 546 m. 

La xarxa de distribució instal·lada a principis dels anys vuitanta funciona exclusivament 

per gravetat. Existeix un elevat gradient de pressions fruit de la diferència de cotes. 

Treballa amb reguladores de pressió. La pressió mitja és de 5,29 bar, però hi ha punts 

on supera els 10 bar. Al conjunt de la xarxa, el material predominant és el polietilè. Tots 

els diàmetres instal·lats a la xarxa són petits, especialment a la xarxa de distribució on 

el major diàmetre instal·lat és el de 63 mm. 
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Actualment hi ha un projecte en curs per la rehabilitació de la conducció que porta l’aigua 

des de la Font Riera Xica fins als dipòsit. La idea es un cop finalitzada la nova captació, 

poder connectar-la a la conducció que prové de la Font Riera Xica. 
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Figura 1. Ubicació de la xarxa de distribució actual junt amb els dipòsits i la font que actualment s’utilitza com a única 

font d’abastament. També s’ha inclòs la proposta d’ubicació del nou pou (Pou 1 Montseny). 
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2.1 Dipòsits, basses o altres dispositius d’emmagatzematge 

 
Figura 2. Esquema extret del Pla director d’abastament d’aigua potable del municipi de Montseny. 
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3 Caracterització geològica 

El municipi de Montseny es troba al Massís del Montseny que forma part de Serralada 

Prelitoral Catalana. Està constituït per una coberta mesozoico-terciaria afectada per 

deformació alpina i discordant sobre un sòcol paleozoic plegat i metamorfitzat durant 

l’orogènia Herciniana i intruït per granits tardihercínics, que són els mes presents al 

Massísi. Les principals unitats geològiques del massís són: 

- Un sòcol de roques paleozoiques afectades per metamorfisme de grau baix a 

alt: gneis, marbres micaesquists, fil·lites, pissarres, vulcanites, calcàries mes o 

menys silicificades i grauvaques. 

- Roques granítiques i porfíriques de composició granodiorítica a monzo-granítica. 

- Roques del Triàsic, discordants sobre el sòcol paleozoic, formades per 

conglomerats, gresos i argiles (fàcies Buntsandstein) i roques carbonàtiques 

amb argiles i guixos (fàcies Muschelkalk). 

- Sediments terciaris (fonamentalment gresos, marques i lutites) que reomplen la 

Conca de l’Ebre al NW i la fossa del Vallès al SE. 
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Figura 3. Esquema geològic general del Massís Montseny-Guilleries. (Font, X. et al, 

2016) 

El municipi de Montseny es situa sobre els materials paleozoics metamòrfics d’edat 

cambro-ordovícica i silúrica, i a la part nord oriental afloren els granits hercínics.  

Els materials que comprenen la sèrie paleozoica són pissarres micacítiques i pissarres 

sorrenques o gresos, que cap a la zona de contacte amb el granit es troben afectats per 

metamorfisme de contacte passen a fil·lites i cornubianites. A la Figura 4 es mostra un 

mapa geològic detallat de la zona: 
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Figura 4. Mapa geològic detallat del municipi de Montseny. Modificat Mapa Geològic 1:50.000 

ICGC. 

 

4 Caracterització hidrogeològica 

Segons la definició de la Agència Catalana de l’Aigua, aquests materials paleozoics no 

pertanyen a cap massa d’aigua (a diferència dels granits hercínics que conformen la 

massa d’aigua nº 13: Montseny-Guilleries). Als materials paleozoics trobem aqüífers a 

les formacions de pissarres, gresos i esquists definits com a aqüífers locals en medis de 

baixa permeabilitat, predominantment lliures i amb porositat per fissuració, codificats 

amb codi 301G21. 

La permeabilitat dels materials del Montseny és, en general, molt baixa, i el flux 

subterrani es produeix, principalment, a través de la xarxa de fissuració existent. Tot i 

així, es poden diferenciar els sistemes aqüífers següents:  
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Aqüífers en què el flux subterrani es produeix fonamentalment a través d’un medi 

fracturat  

Flux a través d’un aqüífer lliure format per uns quants metres de materials paleozoics i 

triàsics fracturats i meteoritzats, i pel sòl superficial. Allà on la fracturació és més intensa, 

la transmissivitat de l’aqüífer és més gran. Aquest fet es veu incrementat quan la zona 

més transmissiva és la canal de la riera i quan aquesta coincideix amb una gran fractura. 

La riera actua com a eix drenant tant per a aigües superficials com per a aigües 

subterrànies.  

Aqüífers en què el flux subterrani es produeix fonamentalment a través d’un medi 

porós  

Flux a través d’un aqüífer lliure o confinat format per materials detrítics neògens i 

quaternaris. La transmissivitat pot ser molt variable en funció de les característiques dels 

materials i de la seva potència. Es poden trobar en connexió hidràulica entre si i amb els 

aqüífers anteriors. Se situen a les parts baixes del massís.  

El poble del Montseny coincideix amb el primer cas on la permeabilitat depèn del grau 

de fracturació i la connectivitat entre les mateixes fractures. En aquests casos la 

permeabilitat es molt variable. 

4.1 Relació entre l’aqüífer i les rieres 

Com que la permeabilitat de tots els materials existents a la regió és, en general, molt 

baixa i com que el flux subterrani es produeix principalment a través de la xarxa de 

fissuració existent, la infiltració es veu dificultada, mentre que és afavorit l’escolament 

directe (circulació de l’aigua en superfície). Per aquesta causa, des del punt de vista del 

tipus d’escolament dominant, es poden distingir al llarg de l’any les èpoques següents: 

• Durant els mesos excedentaris, domina l’escolament directe sobre l’escolament 

subterrani: elevada precipitació i baixa evapotranspiració, sobretot a cotes 

elevades. 

• Durant els mesos d’estiatge, a les rieres només hi ha flux basal, el qual és, al 

cap i a la fi, aigua d’escolament subterrani, i representa el buidatge dels aqüífers 

en èpoques en què la recàrrega és inexistent.  

L’existència d’aquest flux s’explica per la dificultat que tenen els aqüífers per drenar les 

seves aigües a causa de la baixa permeabilitat, la qual cosa provoca, normalment, un 

continu drenatge a partir de nombroses fonts de petit cabal, al llarg de tot l’any. Aquest 

flux basal és més important a cotes més baixes a causa de l’acumulació dels cabals 

individuals de totes les fonts existents . 
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El flux basal és més o menys continu al llarg de l’any, però sempre de molt petita 

magnitud, encara que més important al final de les èpoques excedentàries (primavera). 

A l’estiu i la tardor, les aigües drenades són conseqüència directa de les infiltrades 

durant la primavera (Carmona, J.M. et al., 1999). Per això el cabal a la Font Riera Xica 

és menor a l’estiu-inici tardor que durant l’hivern-primavera. 

4.2 Hidroquímica 

El quimisme d’una aigua determinada és, a grans trets, la proporció relativa en la 

concentració dels diferents elements majoritaris en dissolució. Depèn, en gran manera, 

de l’agressivitat de l’aigua envers la composició química de les formacions geològiques 

travessades. És a dir, en aqüífers granítics o de pissarres, esperem menors valors de 

conductivitat que en aqüífers formats per roques més solubles com és el cas de les 

calcàries. 

Al municipi del Montseny ens trobem, majoritàriament, sobre esquistos del Cambrià-

Ordovicià on, segons Carmona, J.M. et al., 1999 1, les aigües son de tipus 

bicarbonatades calcicomagnèsiques o bicarbonatades amb tendència sulfatada, 

calcicomagnèsiques i/o sodicopotàssiques. A cotes altes també trobem granits on la 

composició es més aviat bicarbonatada càlcica amb tendència sodicopotàssica. 

5 Treballs de camp 

En el marc del projecte es va proposar la realització de dues campanyes de camp, una 

abans de l’estiu coincidint amb el final de l’època de pluges i un altre després per veure 

si hi havia variacions en el nivell i cabal a les fonts.  

En primer lloc es va descarregar l’inventari de punts la base de dades de l’ACA, on al 

voltant del poble del Montseny hi ha registrats un total de 5 pous. 

CODIBDH NOM FONDÀRIA AQUÍFER 

08137-0007 POU ALFONS PLANAS sense dades 

Aqüífers locals en medis de 
baixa permeabilitat a les 
pissarres del Montseny-

Guilleries 

08137-0011 SONDATGE SRA. RIERA GODORI 175 

08137-0004 POU A RESTAURANT CAN BARRINA 148 

08137-0019 POU CAN PERE CASTANYER 110 

08137-0016 POU FINCA LA NOGUERA 110 
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Figura 5. Inventari punts d’aigua municipi de Montseny. Font: visor ACA 

Amb la informació disponible de la base de dades de l’ACA, es va realitzar una primera 

campanya de camp el dia 6/7/2021. Durant els treballs de camp es van visitar un total 

de 5 pous, 5 fonts i 1 mina. 

Nom X Y Tipus 
Profunditat 

(m) 
Diàmetre 

(mm) 
Ús 

Pou Hostal Montserrat 450.058 4.623.057 Pou 24,6 1200 Jardí 

Pou Can Baixeres 450.139 4.622.953 Pou 43 180 Jardí 

Pou Can Barrina 449.858 4.622.765 Pou 148 250 Hosteleria 

Pou El Forn 449.868 4.623.903 Pou 50 150 Domèstic 

Pou Noguera 449.660 4.623.468 Pou 120 140 Domèstic 

Font de Pujol 449.861 4.623.121 Font     sense ús 

Font al costat font Fresca 450.626 4.623.330 Font     Domèstic 

Font del pont 449.050 4.623.640 Font     sense ús 

Font Càmping can Cervera (*) 449.356 4.624.481 Font     Càmping 

Font del Sot de sant Julià 449.669 4.623.341 Font     sens ús 

Mina del rector 449.701 4.623.290 Mina     Domèstic 

(*) la Font Càmping Can Cervera alimenta a un pou que porta al mateix nom. El pou al no tenir un bona 

rendiment es fa servir com emmagatzematge d’aigua. S’omple durant l’hivern amb aigua de la font i es fa 

servir durant l‘estiu. 
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Figura 6. Punts visitats durant els treballs de camp 



Ajuntament de 

Montseny 
ESTUDI HIDROGEOLÒGIC PER LA UBICACIÓ D’UNA CAPTACIÓ D’AIGUA 

SUBTERRÀNEA PER L’ABASTAMANET DEL MUNICIPI DE MONTSENY 

(BARCELONA) 

 

 

ADVANCED BASIN & GROUNDWATER MANAGEMENT. AQUATEC, 
PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA 15 

  

Durant els treballs es va recopilar tota la informació possible de cada pou, es van 

mesurar paràmetres de camp (CE, pH i Ta), cabal d’extracció i sempre que es va poder, 

el nivell freàtic. El tipus de pou, en la seva majoria sondejos de poc diàmetre (120-250 

mm), va dificultar la mesurar del nivell en el pous ja que no hi havia espai per introduir 

la sonda. Només es va poder mesurar al pou de l’Hostal Montserrat on disposen d’un 

pou antic de gran diàmetre (1200 mm). 

Pel que fa a les fonts, es va mesurar cabal i paràmetres de camp (CE, pH i Ta). 

Nom NF (6/7/2021) Cabal (l/s) CE pH Tª 

Pou Hostal Montserrat 21,78 0,2 298 7,5 18,2 

Pou Can Baixeres   1,25 395 7,32 17,9 

Pou Can Barrina   0,35 324 7,44 18,4 

Pou El Forn 40,0 0,55 142 7,52 17 

Pou Noguera   1,25 242 7,12 17,2 

Font de Pujol   0,042 129 7,38 17,1 

Font al costat font Fresca   0,16 47 7,86 16,9 

Font del pont   0,05 294 7,93 19,2 

Font Càmping can Cervera   Sense accés a font 172 7,27 16,8 

Font del Sot de sant Julià   Raja molt poc 131 7,67 17 

Mina del rector   0,10 140 7,15 17,2 

Dels paràmetres de camp mesurats s’extreuen les següents observacions: 

- En conjunt, els pous presenten conductivitats més elevades que les fonts.  

- La conductivitat, tant en el pous com en les fonts augmenta com més baixa és la 

cota.  

- Tant els pous com les fonts presenten un pH similar.  

- La temperatura als pous és lleugerament superior a les de les fonts i 

s’incrementa com més baixa és la cota on es troba el pou o font. 

Aquests valors responen dintre d’una lògica tenint en conte la direcció de flux de les 

aigües. El grau de mineralització d’una aigua determinada, depèn de la distància 

recorreguda per l’aigua des de la seva zona d’infiltració i del temps que ha estat 

interaccionant amb les formacions geològiques que troba al llarg del seu recorregut. 

Aquesta mineralització està indicada, fonamentalment, per la conductivitat elèctrica de 

les aigües i per la concentració en ions majoritaris (fonamentalment, HCO3 –, SO4 2–, Cl–

, NO3 –, Ca2+, Mg2+, Na+ i K+). 

En aquesta, l’increment en el grau de mineralització de les aigües drenades a mesura 

que disminueix la cota de surgència de les fonts demostra que les principals zones de 

recàrrega són a les cotes més elevades, i indica, també, que el flux subterrani es 
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produeix, a tot el massís, des d’aquestes cotes més elevades cap a les inferiors (veure 

següent figura). 

 
Figura 7. Valors de conductivitat a les fonts i pous. 

El grau de mineralització també varia d’una època a l’altra i d’un any a l’altre, encara que 

normalment en poca mesura. Això és fruit de la variació existent en la magnitud de la 

infiltració en funció de la precipitació. A les mesures preses al juliol i al setembre, les 

variacions observades tant de CE com de cabal han sigut mínimes (veure taula adjunta). 

Pel que fa al nivell, el pou Hostal Montserrat, ha patit un descens del nivell d’1,4 m en 2 

mesos. Segons dades del propietari, en els darrers anys el pou ha registrat un descens 

continu del nivell. Actualment, a l’estiu, l’espessor saturat al pou es inferior a 1 m.  

Nom 
06/07/2021 01/09/2021 

NF Cabal (l/s) CE pH Tª NF Cabal (l/s) CE pH Ta 

Font de Pujol   0,042 129 7,38 17,1   0,042 270 7,58 17,3 

Pou Hostal Montserrat 21,78 0,20 298 7,5 18,2 23,17 0,18 301 7,56 18,4  

Punt costat font Fresca   0,16 47 7,86 16,9   0,15 75 7,92 17,6 

Font del pont   0,05 294 7,93 19,2   0,04 305 7,17 19,7 

Mina del rector             0,10 140 7,15 16,8 

Font del Sot de sant Julià             No es pot mesurar 131 7,67 16,7 
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El quimisme de les fonts és similar al de les aigües subterrànies, però el seu grau de 

mineralització és menor a causa de la dilució soferta. A l’estiu com l’aportació és 

principalment subterrània, observem major conductivitat i a l’hivern menor. 

Pel que fa al cabal d’extracció, aquesta es una dada orientativa ja que no només depèn 

de la capacitat productiva del pou si no també del model de bomba que hi ha instal·lada. 

Els pous que extrauen més cabal son el pou Can Baixeres i el Pou Noguera amb cabals 

d’extracció en torn a 1 l/s (3,6 m3/h), però d’altres extreuen entre 0,2-0,5 l/s (0,7-2 m3/h) 

(veure mapa). D’aquí es pot concloure que el cabal d’extracció és variable, factor 

característic en aquest tipus d’aqüífers on la permeabilitat depèn del grau de fracturació 

i aquesta varia segons la zona.  

En conjunt la permeabilitat és baixa i no esperem obtenir cabals d’extracció superiors 

als 2 l/s (7 m3/h).  

 
Figura 8. Dades de cabal mesurades a camp.  

Durant els treballs de camp es va aconseguir dades de nivell al pou Hostal Montserrat i 

al Pou el Forn. A partir de les dues dades i l’experiència del consultor en aqüífers 

similars, s’ha dibuixat una piezometria orientativa. Tal i com s’observa, la direcció de flux 

preferencial és de NNE cap a SSW, seguint la topografia local (Figura 9). Les línies de 

flux son coherents amb l’evolució del quimisme on s’observa un increment en la 
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conductivitat des de cotes més elevades a cotes més baixes tal i com s’ha descrit 

anteriorment. 

 
Figura 9. Mapa piezomètric.  
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6 Construcció de la nova captació 

En base a la informació recopilada a camp i l’experiència del consultor, es proposa la 

construcció d’una captació amb les següents característiques: 

▪ Sistema de perforació: rotopercussió amb martell de fons 

▪ Profunditat de la captació: 180 m 

▪ Diàmetre de perforació: Ø 250 mm 

▪ Revestiment amb d’acer inoxidable amb diàmetre: Ø 197 mm 

▪ Trams cecs i ranurats a definir durant la perforació en funció dels trams aqüífers 

travessats. Estimació 120 m filtres / 60 m canonada cega. 

Ubicació del pou: 

Coordenades (ETRS89) 

X Y Z 

449.724 4.623.360 542 

 

 
Figura 10. Mapa piezomètric.  
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Figura 11. Fotografies proposta emplaçament. 

El disseny i ubicació de la captació ha tingut en conte els següents factors: 

- Els nivells productius de l’aqüífer no estan ben definits i aquests dependran del 

número i connectivitat de les fractures que hi travessa el pou. Amb una 

profunditat de 180 m incrementem la probabilitat de captar més nivells. Pel 

mateix motiu es proposa la col·locació de 120 m de filtres per aprofitar totes les 

fractures amb aportació d’aigua. 

- La cota del fons de la vall mes propera a aquest emplaçament, per on circula el 

riu Tordera és de uns 390 msnm. La profunditat mínima del sondeig ha de ser 

d’uns 150 m per arribar a aquesta cota si bé, atenent a les fondàries d’altres 

sondejos propers, es  considera necessari incrementar la fondària fins a 180 m. 

- A causa de l’elevada presencia de minerals ferro-magnesians a les pissarres– 

principalment biotites i de manera secundària piroxens i/o amfíbols - es previsible 

que les aigües captades tinguin concentracions elevades de ferro i manganés el 

que pot ocasionar problemes tant a la captació (precipitats fèrrics, incrustacions, 

desenvolupament de biofouling) com a l’explotació (reducció de la superfície de 

pas a les canonades per la presència de precipitats). Per aquest motiu es 

proposa utilitzar una canonada d’acer inoxidable per al revestiment de la captació 

i es recomana utilitzar acer inoxidable o PVC reorientat per a la impulsió de 

l’aigua des del fons de la captació. 

- La ubicació de la captació coincideix amb una zona que, per la orografia del 

terreny, pot estar associada a un sistema de fractures. Addicionalment, el pou 

Noguera situat a poca distància (120 m) de la ubicació proposada és, junt amb 

el Pou Baixeres, on s’ha registrat un major cabal d’extracció (veure Figura 8).  

- La ubicació de la captació permet connectar la sortida del pou a la conducció 

que prové de la Font Riera Xica Font de Pujol. 

Segons les dades registrades a camp i l’experiència del consultor, de resultar 

positiva la investigació, s’espera obtenir un cabal d’extracció d’entre 1-2 l/s (3-7 

m3/h.)  
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Per altre banda, en base la informació recopilada a camp, esperem trobar un aigua de 

tipus bicarbonatades calcicomagnèsiques de baixa mineralització, amb una 

conductivitat en torn als 250 µS/cm i pH neutre de 7-7,5.  

A continuació, es descriu amb més detall la realització dels treballs de construcció de la 

captació i s’adjunta un esquema amb disseny del pou proposat. 
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Figura 12. Disseny del pou. 
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6.1 Projecte d’Autorització d’Obres 

Elaboració del Projecte Constructiu per a la concessió de l’autorització de les obres de 

captació i posada en marxa de les instal·lacions. Aquest document estarà signat per un 

tècnic competent i visat pel Col·legi Professional corresponent. El Projecte inclourà 

l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, redactat segons l’Ordre ITC/101/2006, de 23 de 

gener, pel que es regula el contingut mínim i l’estructura del document sobre seguretat 

i salut per a l’industria extractiva. 

El projecte es presentarà a la Delegació de Mines i a l’ACA pel titular i peticionari de 

l’Autorització.  

6.2 Perforació del sondeig 

Segons l’exposat als apartats anterior es contempla la realització d’un sondeig de 180 

m de fondària, mitjançant el sistema de perforació a rotopercussió amb martell de fons.  

El diàmetre de perforació serà de 254 mm. És important disposar dels elements 

mecànics necessaris per a assegurar lar verticalitat del sondeig durant els treballs de 

perforació, tenint en consideració que la característica presència de plànols pròpia de 

les pissarres i esquists afavoreix la desviació durant la perforació. 

S’utilitzarà contenidors portàtils per a la recollida dels fluids de perforació, ja que al 

trobar-se l’emplaçament en una zona semi-urbana, no es viable la excavació d’una balsa 

per al seu emmagatzematge. 

L’equip especialista per a l’execució del sondeig estarà format per un sondista i un 

ajudant de sondista, amb la supervisió “in-situ” per un geòleg expert en la realització de 

sondejos. 

6.3 Revestiment 

El sondeig es revestirà amb una canonada d’acer inoxidable AISI 304 de diàmetre 

exterior 193,7 mm x 4 mm, en trams cecs i ranurats als trams amb aportació d’aigua. Es 

contempla la col·locació de 120 metres canonada ranurada i 60 de cega. 

També es preveu la instal·lació d’un canonada auxiliar a la part superior – 6 primers 

metres – per a aïllar i protegir el pou de l’entrada d’aigües superficials. Aquesta part 

superior es perforarà amb un diàmetre de 300 mm i es col·locarà una canonada d’acer 

inoxidable AISI 304 de 273 x 5 mm de 0 a 6 m de profunditat. 
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6.4 Condicionament i segellat 

Al tram superior de la perforació (6 primers metres), es farà una cementació anul·lar 

amb ciment bentonita per assegurar la protecció i aïllament del pou.  

6.5 Neteja i desenvolupament 

Un cop finalitzada la fase constructiva del pou, es procedirà a la seva neteja i 

desenvolupament amb injecció d’aire a pressió i bombament d’aigua, tasques 

realitzades amb un dispositiu air-lift 

6.6 Assaig de bombament 

A la finalització dels treballs de construcció i neteja del pou es realitzarà un assaig de 

bombament per a determinar les característiques hidrodinàmiques del sondeig. 

El bombament serà de tipus esglaonat, amb cabals creixents i la mesura de la 

recuperació al finalitzar el bombament. Durant l'assaig es prendran mesures periòdiques 

de la profunditat a la qual es troba el nivell d'aigua, del cabal instantani de bombament i 

de les pressions a capçalera del pou. També es controlaran diferents paràmetres de 

qualitat de l'aigua com la conductivitat elèctrica, pH, terbolesa i arrossegaments de fins. 

Conclòs l'aforament es mesurarà la recuperació del nivell d'aigua després de l’aturada 

de les extraccions. La durada total de l’assaig serà com a mínim de 24 hores (segons 

l’estabilització dels nivells). 

A partir dels resultats obtinguts es podrà determinar el cabal crític/òptim del pou, el seu 

règim òptim d’explotació, l’eficiència del pou, les pèrdues de càrrega, els paràmetres 

hidrogeològics de l’aqüífer en el seu entorn pròxim, i dimensionar l’equip de bombament 

adequat per a la captació. 

Per a efectuar l’assaig proposat, al sondeig s’instal·larà un equip autònom de 

bombament capaç d’extreure un cabal màxim de 4 l/s (14,4 m3/h) a una alçada 

manomètrica de fins a 180 m.c.a. (16 CV).  

Abans de finalitzar el bombament s’agafarà una mostra d’aigua per a fer una analítica 

completa d’acord amb la normativa vigent (RD 140/2003). 

Durant els treballs d’aforament hi haurà un seguiment en camp per part d’un tècnic 

hidrogeòleg amb experiència en el control d’assajos, que interpretarà l’assaig i elaborarà 

un informe final amb els resultats dels treballs, conclusions i recomanacions per a 

l’explotació. Aquest informe es realitzarà seguint les prescripcions tècniques de l’ACA. 
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A l’Annex 1 es presenta un pressupost orientatiu per a l’execució de la nova captació. 

7 Termini d’execució 

Per a l’execució dels treballs, es preveu un termini total útil de 1 mes, repartits com 

segueix:  

▪ Construcció i preparació del pou: 2 setmanes.  

▪ Assaig de bombament: 3 dies 

▪ Anàlisi de resultats i elaboració d’informe de resultats: 1 setmana 
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8 Conclusions 

El municipi de Montseny (Barcelona) disposa pel seu abastament d’una única captació 

la Font Riera Xica (cota 670 m). Durant els últims anys, coincidint amb èpoques d’estiu, 

i especialment durant l’estiu del 2019, quan hi ha un increment de la demanda, el sistema 

d’abastament ha patit per a poder satisfer la demanda. Per aquest motiu, des de 

l’Ajuntament de Montseny es vol estudiar la viabilitat per construir una captació que doni 

garanties de subministrament al municipi de Montseny. 

A nivell hidrogeològic, la zona d’estudi esta constituïda per pissarres, gresos i esquists 

d’edat paleozoica on trobem en general aqüífers de baixa permeabilitat on el flux 

subterrani es produeix, principalment, a través de la xarxa de fissuració existent. La 

permeabilitat dependrà del grau i connectivitat entre fractures.  

El flux subterrani preferent es de NNE cap a SSW seguint la topografia local. La baixa 

permeabilitat genera un flux basal que circula lentament per l’aqüífer. Aquest flux drena 

a través de nombroses fonts de petit cabal, al llarg de tot l’any i és més important a cotes 

més baixes a causa de l’acumulació dels cabals individuals de totes les fonts existents.  

S’observa un increment de la conductivitat des de cotes més elevades a cotes inferiors 

seguint les línies de flux.  

En base a la informació recopilada a camp i l’experiència del consultor, es proposa la 

construcció d’una captació amb les següents característiques: 

▪ Ubicació de la captació: 449.724 / 4.623.360 / 542 

▪ Sistema de perforació: rotopercussió amb martell de fons 

▪ Profunditat de la captació: 180 m 

▪ Diàmetre de perforació: Ø 250 mm 

▪ Revestiment amb d’acer inoxidable amb diàmetre: Ø 197 mm 

▪ Trams cecs i ranurats a definir durant la perforació en funció dels trams aqüífers 

travessats. Estimació 120 m filtres / 60 m canonada cega. 

Un cop finalitzada la fase constructiva del pou, es procedirà a la seva neteja i 

desenvolupament i es realitzarà un assaig de bombament de 24 h per a determinar les 

característiques hidrodinàmiques del sondeig. 

Segons les dades registrades a camp i l’experiència del consultor, de resultar positiva la 

investigació, s’espera obtenir un cabal d’extracció d’entre 1-2 l/s (3-7 m3/h.)  
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S’espera trobar un aigua de tipus bicarbonatades calcicomagnèsiques de baixa 

mineralització, amb una conductivitat en torn als 250 µS/cm i pH neutre de 7-7,5.  

 

 

 

 

 

 

 

A Montseny, a 5 de novembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Serra  Miguel Ángel Bordallo 

Geòleg Col. Nº. 3.854 
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 ANNEX 1. Pressupost perforació pou 
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Perforació sondeig Unit Preu unit Total 

1.1 P.A. Transport, emplaçament i retirada de la maquinària i personal 1,0 2.000,0  2.000,0    

1.2 M.L. Perforació sistema roto percussió diàmetre de 300 mm amb martell de fons 6,0 80,0  480,0  

1.3 M.L. Perforació sistema roto percussió diàmetre de 254 mm amb martell de fons 174,0 80,0  13.920,0    

1.4 M.L. Canonada cega d'acer inoxidable AISI 304 de 273x5 mm, per a embroquetar el tram superior 6,0 205,0  1.230,0    

1.5 M.L. Canonada cega d'acer inoxidable AISI 304 de 193,7 x 4 mm, per a revestiment de la captació  60,0 120,0 7.200,0    

1.6 M.L. Canonada ranurada d'acer inoxidable AISI 304 de 193,7 x 4 mm,  per a revestiment de la captació  120,0 138,0    16.560,0    

1.7 Tn. Subministrament i col·locació de grava silícia especial sondejos 9,0 127,0    1.143,0    

1.8 U.D. Segellat superficial amb ciment - bentonita 1,0 214,0    214,0  

1.9 U.D. 
Neteja amb aire comprimit mitjançant màquina perforadora, inclòs col·locació i retirada de maniobra a 180 metres de 
fondària 

1,0 1.300,0    1.300,0    

1.10 U.D. Tapa i encadenat pou 1,0 104,0    104,0  

1.11 U.D. Gestió dels residus generats de la perforació. Evacuació a dipòsits i transport a abocador autoritzat 1,0 1.875,0    1.875,0    

1.12 U.D. 
Direcció Técnica en perforació, incloent supervisió treballs de perforació, interpretació de resultats i redacció d'Informe 
Final de Obra. 

1,0 4.000,0    4.000,0    

SUBTOTAL         50.026,0 € 

Aforament Unit Preu unit Total 

2.1 U.D. Desplaçament equip autònom per a realitzar aforament  1,0 1.075,0    1.075,0    

2.2 U.D. Muntatge i desmuntatge de bomba submergible per a realitzar aforament  ( 100 m de profunditat) 1,0 925,0    925,0    

2.3 H Bombament amb equip autònom submergible capaç d'extreure fins a 4 l/s a una alçada de 180 m.c.a. 22,0 80,0    1.760,0    

2.4 H Recuperació 2,0 70,0    140,0    

2.5 U.D. Control e interpretació d'aforament 1,0 1.150,0    1.150,0    

2.6 U.D.  Analítica completa d'aigua segons RD 140/2003 1,0 650,0    650,0    

SUBTOTAL         5.700,0 €    

      

 
 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   55.726,0 € 
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