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Unificació de les sales de control i remodelació d’ accessos 
a l’edifici central de l’ETAP de l’Ampolla 

 
ANTECEDENTS 
L’ETAP de l’Ampolla forma part de les infraestructures del Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT), que va entrar en funcionament l’any 1989. 
 
Des d’aquesta data, l’operativa del CAT s’ha portat des de dos centres de control. 
El de l’ETAP a l’Ampolla, on es controla la captació i la potabilització de l’aigua, i el 
de l’edifici central a Constantí, control.lant tota la distribució als 61 municipis i 29 
empreses consorciades. 
 
 
OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE  
L’objecte del projecte és d’unificar l’operativa en un sòl lloc, a l’ETAP de l’Ampolla, 
per bé que ha comportat també la remodelació de l’edifici 
 
L’objecte de la remodelació tecnològica del centre de control de l’ETAP de 
l’Ampolla, ha tingut com a finalitat adaptar-se a les noves tecnologies dels 
sistemes de informació, alhora que adequar l’entorn a les necessitats  

corporatives, la qual cosa permet al CAT 
un major posicionament com a referent 
tècnic i tecnològic dins del sector de les 
aigües. 
 
La sala de control s’ha dissenyat per al 
model de funcionament de 24 hores al 
dia, 7 dies a la setmana. Està equipat 
amb la tecnologia i la infraestructura 
específica per a la gestió d’entorns 
d’operacions continues i crítiques, 
integrant la funcionalitat de l’operador de 

control i els elements que es gestionen. Per a l’obtenció d’un entorn d’alt valor 
afegit s’han aplicat solucions d’alta gamma i flexibles, que permetin futures 
modificacions o ampliacions del sistema. 
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El sistema audiovisual principal del centre de control, format per pantalles de 46” 
facilita la visualització de qualsevol senyal de la xarxa. La plataforma de 
comunicacions té com a objectiu principal la centralització de tots els PC’s al 
centre de dades, que permet l’arribada de la senyal de cada una de les màquines 
al lloc de treball. La remodelació es completa amb redundància i millores de les 
comunicacions i sistemes d’informació  
 
Les obres s’han executat en 5 mesos, per sota del termini previst dels 6 establerts 
en el projecte. El cost final de les obres ha estat de 683.272 €, quan el pressupost 
era de 885.353 €. Aquest inversió ha estat finançada al 100% amb fons propis del 
CAT 
 
 
EFECTE SOBRE EL SERVEI   
Aquest projecte també s’emmarca en el pla d’inversions per millorar l’eficiència de 
la planta i aconseguir una gestió més sostenible. La unificació del quadre de 
control central a l’ETAP de l’Ampolla, suposa que des de les Terres de l’Ebre 
s’opera la totalitat de la planta, el procés de potablització de l’aigua i la distribució. 
 
El nou control central ha comportat una reorganització dels serveis professionals i 
ajustaments en el personal de torns, que es tradueixen en beneficis i millores per 
al personal afectat, que augmenta la polivalència del seu perfil. 
 
En total són 26 les persones involucrades pel trasllat a l’Ampolla del Control, que 
ara queda cobert amb 21 operaris per garantir el servei les 24 hores (6 persones 
de sala, 12 exteriors i 3 de dia), les cinc persones de plantilla restants s’integren a 
altres funcions de reforç (presa de mostres i manteniment).  
 
Tot i el desplaçament a l’Ampolla (es facilita Teletac als treballadors i es bonifiquen 
45 minuts pel desplaçament), la mesura suposa globalment una millora per a les 
persones ja que suposa una promoció laboral, per les polivalències i els beneficis 
socials esmentats (Teletac i horari). A més, ha permès convertir un 20% dels llocs 
de treball a torn en jornada normal diürna.  
 
Durant els mesos de juny a agost, s’ha efectuat el pla de formació teòrica per tal 
de dur a terme la implementació humana del nou servei. L’operació ja es fa 
totalment des de l’Ampolla, per bé que a l’inici de 2013 es faran efectius els canvis 
de llocs de treball i la unificació de les polivalències. 
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L’automatització del Control Central, a la vegada que una mostra de la innovació 
tecnològica per la millora constant, comporta un major grau d’eficiència en la 
gestió que alhora també té implicacions en la millora de la seguretat i la 
sostenibilitat, i genera sinergies d’estalvi en altres serveis. 
 
 

El conjunt de la remodelació arquitectònica  
La remodelació de l’edifici ha consistit en l’adaptació dels espais interiors per tal de 
re ubicar en un sol espai els laboratoris, generar despatxos nous per allotjar al 
personal desplaçat per la reforma, i l’ampliació de la sala de control. Tenint en 
compte que la sala de control és el cor de la planta, s’ha reformat tot el recorregut, 
des de la façana d’accés, passant pel vestíbul i l’escala fins a la pròpia sala de 
control.   
 
Tot procés té un inici. 

L’element objecte de control és l’aigua 
L’accés al centre de control cal que sigui ben visible i de fàcil accessibilitat, 
ens cal moviment 
L’empresa està en expansió, en Creixement 
I realitza una tasca de control tan precisa com pot ser la Geometria 

 
Tots aquest punts els podem resumir en un sol objecte: L ‘espiral. 
 
Aquest és el “leit motif“ i fil conductor de tota la proposta que es va 
presentar a l‘avantprojecte, i que s’ha desenvolupat en el projecte. 

 
De la font esfèrica de l ‘accés neix l ‘espiral, símbol de l ‘aigua. 
L‘espiral va creixent i ens acompanya des de l ‘accés a la sala de control, a 
través del paviment i de l ‘escala. 
És de to blava, lluminosa, com l ‘aigua.  
Al final del recorregut, abans d ‘entrar al centre de control, l‘espiral deixa 
pas a l’‘aigua en moviment …generant una cascada constant, davant el 
logo de l’empresa. 

 
 
 
Accessos a l’edifici central 
La intervenció en els  diferents usos 
interiors a l’edifici, que en conjunt 
representa 600 m2 de superfície, ha 
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suposat efectuar treballs d’adaptació a la façana, accés, vestíbul, escala i la pròpia 
sala de control, com a element principal. 
 
A la façana s’ha donat una imatge moderna a l’accés a l’edifici, marcant-lo 
clarament en base a dos elements: el mur de fusta que acompanya l’accés, i el 
folre parcial de la façana amb una gelosia de fusta que emmarca l’entrada. 
 
L’accés era funcional i sense caràcter. S’ha ampliat la zona pavimentada davant 
d’aquest, per tal d’allunyar els vehicles de la zona més pròxima i d’oferir una 
perspectiva estudiada de l’accés, presidida per la font esfèrica existent. L’espiral 
lluminosa s’inicia aquí i ens guia per tot el recorregut. 
 
El vestíbul de l’edifici està 
presidit per l’escala circular 
al fons. La remodelació 
emmarca les parets de 
l’accés que porten a la sala 
de control, prioritzant aquest 
accés. Així mateix, l’espiral 
lluminosa ens porta fins al 
peu de l’escala, on puja pel 
mur del fons folrat en fusta.  
 
A l’escala s’han folrat els graons amb fusta, igual que el mur circular posterior. 
L’espiral recull la geometria de l’escala existent. 
 
El projecte ha canviat el punt d’accés a la sala de control, situant-lo a la dreta, i 
seguint el recorregut el sentit horari que marca l’escala. Aquí és on acaba l’espiral i 
descobrim la cascada controlada. 
 
A la sala de control, els espais creats son diàfans i s’hi articulen les solucions a les 

diferents finalitats que el servei requereix: 
control de l’operativa, espai de reunió 
d’urgència, pedagogia per ales visites, 
etc. El panell de control està format per 
diverses pantalles i les taules dels 
controladors, amb totes les opcions 
disponibles des de cada lloc de treball. 
L’opció escollida ha previst les possibles 
ampliacions de la planta.  


