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1. INTRODUCCIÓ 
 

1.1. Antecedents administratius i objecte del Pla Director d’abastament 

Amb data 22 d'agost de 2017, l'Agència Catalana de l'Aigua publica al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya l'aprovació de les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens 

locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del 

servei municipal d'abastament d'aigua. 

En data 16 de gener de 2018, l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols va delegar al Con-

sell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de subvenció RESOLUCIÓ TES/2689/2017, de 2 de 

novembre, i l’execució de les actuacions objecte de redacció i actualització de plans directors 

del servei municipals d’abastament d’aigua.  

En data 25 de gener de 2018 el Consell de Presidència va acordar sol·licitar una sub-

venció a l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció dels Plans Directors del servei munici-

pal d’abastament per aquells municipis de la comarca que han delegat les competències al 

Consell Comarcal, per una quantitat màxima de 171.000€, equivalent al 80% de l’import total.  

En data 10 de juliol de 2018 l’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt atorgar al Consell 

Comarcal de la Garrotxa una subvenció per a la redacció dels Plans directors del servei muni-

cipal d’abastament d’aigua, la qual inclou el municipi en qüestió. 

En data 25 de juliol de 2018, el Consell Comarcal de la Garrotxa, va acceptar la subven-

ció dels Plans Directors del servei municipal d’abastament per aquells municipis de la comarca 

que han delegat les competències al Consell Comarcal. 

Aquests plans directors tenen com a objectiu realitzar una planificació del servei, amb la 

intenció de permetre als Ens locals gestionar el servei d’abastament d’aigua. 

L'objecte principal d'aquest document és realitzar una diagnosi de tots els elements que 

formen part de la xarxa actual de Les Planes d’Hostoles, realitzar un anàlisi del funcionament 

dels consums i demandes d'aigua, i dels recursos necessaris. 

També és objecte del present estudi proposar inversions i actuacions necessàries per al 

bon funcionament i millor eficiència del servei, avaluant la forma d’afrontar les inversions, i la 

repercussió tarifària d’aquestes. 

 

1.2. Antecedents del servei d’aigua 

El sistema d’abastament d’aigua és de titularitat municipal i la seva gestió és de tipus di-

recta. El personal propi de l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols és qui s’encarrega de la ges-

tió, el control i la millora de la xarxa de subministrament. Pel que fa a tasques més específiques 

es compta amb el suport d’empreses externes.   
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El 2008 es va redactar el Pla Director d’Abastament d’aigua potable de Sant Feliu de Pa-

llerols, que va establir que per fer front a les problemàtiques detectades en aquell moment, 

calia una inversió de 1.419.500 euros.  Fins a la data s’han executat alguna de les inversions 

previstes, i aquestes són: la redacció de plànols de la xarxa detallats, la millora de la captació 

Font Grossa, substitució canonada sortida dipòsits Omverd, control via ràdio de les electrovàl-

vules a l’entrada de la caseta de la captació de Fontanils, millora sistema filtració i instal·lació 

comptadors sortida dipòsits i tancament de les instal·lacions, completar instal·lacions 

d’hidrants, instal·lació comptadors a dependències municipals. 

 

1.3. Fonts documentals 

En la redacció del present document s’han pres en consideració la següent documenta-

ció tècnica precedent: 

− PLA DIRECTOR DEL SERVEI D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE anterior, redactat el no-

vembre 2008 

− PROTOCOL D'AUTOCONTROL I GESTIÓ DE L'ABASTAMENT D'AIGUA PEL CONSUM 

HUMÀ SANT FELIU DE PALLEROLS, redactat el novembre 2016, última revisió 2018. 

− NORMES SUBSIDIÀRIES (NNSS), facilitades pels serveis tècnics municipals. 

− PLÀNOL DE LA XARXA D’AIGÜES DE SANT FELIU DE PALLEROLS, actualitzat amb aixe-

caments i reconeixements fets pel personal del Servei. 

− ESTADÍSTIQUES EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ EN EL TEMPS, fonts: Institut d'estadística 

de Catalunya (IDESCAT) i Institut Nacional d’Estadística (INE) 

− REGISTRES DE CONSUMS I DE CABALIMETRES del Servei. 

− CONCESSIONS DE LES CAPTACIONS que formen part de la xarxa. 

− ANALÍTIQUES COMPLETES de les diferents captacions i de diferents punts de la xarxa 

− DISPOSICIONS LEGALS aplicables. 

− DOCUMENTACIÓ CARTOGRÀFICA, fonts: Institut Cartogràfic de Catalunya. 
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2. DADES DEL MUNICIPI 
 

El municipi de Sant Feliu de Pallerols es troba situat al sud de la comarca de la Garrotxa, 

té una superfície de 34,86 km2 i una població de 1.343 habitants (2018). El terme municipal es 

troba situat a la vall d’Hostoles i limita al nord amb els municipis de Santa Pau i Les Preses, a 

l’est amb la Vall d’en Bas, a l’oest i sud-oest amb Les Planes d’Hostoles i al sud amb Rupit i 

Pruit (Osona).   

La part nord del municipi es troba dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrot-

xa, i la sud forma part de l’Espai d’Interès Natural de Collsacabra. 

 

MUNICIPI Sant Feliu de Pallerols 

COMARCA La Garrotxa 

SUPERFÍCIE 34,86 km2 

POBLACIÓ (2018) 1343 habitants 

DENSITAT 38,5 hab/km2 

GESTIÓ DEL SERVEI DE L'AIGUA Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols 

 

El sistema d’abastament subministra aigua en els diferents nuclis que demanden aigua, 

que són els següents: 

− Nucli residencial amb alguna petita indústria. 

Hi ha zones disseminades que actualment estan habitades però no disposen del servei 

de subministrament d’aigua, aquestes són: Sant Iscle de Colltort, Sant Miquel de Pineda i la 

Torra. Es preveu que en un futur esfaci arribar el servei d’aigua en aquestes zones que encara 

no en disposen, mitjançant ampliacions de l’actual xarxa de distribució.  
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2.1. Evolució de la població 

Segons dades obtingudes a l'IDESCAT, a partir del Padró continu de l’INE, sobre el crei-

xement de població al municipi de Sant Feliu de Pallerols, la població va anar augmentant, de 

forma constant des de l’any 1998 fins al 2009, passant dels 1.137 habitants als 1.397. A partir 

del 2009 la població va anar disminuint fins a situar-se al voltant dels 1.350 habitants. Les dar-

reres dades que es disposen donen una població total de 1.343 habitants (2018). 

 

 

2.2. Pla d'ordenació urbanística municipal 

ElPla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) vigent es va aprovar l’any 2004 i és per 

el que es regeix l’Ajuntament. S’han fet vàries modificacions al llarg dels anys principalment per 

el sòl de desenvolupament industrial i el desenvolupament residencial del nucli. 

Les zones on es preveu més creixement són PAU-7 Sector Cases Noves, PAU-12 Sector 

Estació-Carretera, PAU-20 Sector El Molí Gros, PAU-17 Sector Puig d’en Sala, PAU-6 Sector 

Grup Rocalba i pel que fa al desenvolupament industrial el Pla de Llongafollia.  
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3. ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS 
 

3.1. Descripció general 

El sistema d’abastament està format per una sola zona de subministrament, amb dos 

captacions superficials, una ETAP composada per un sistema de filtratge i control de terbolesa, 

un sistema de reserva amb dos dipòsits, la xarxa en alta i la xarxa en baixa.  

La zona de distribució del municipi està formada per una xarxa bastant antiga al nucli his-

tòric,  amb una gran part de canonades de fibrociment, i les zones fora d’aquest àmbit amb 

bastants trams amb canonades de PVC. Els trams en que es disposa de canonades de polietilè 

corresponen a les zones urbanitzades en els darrers 15-20 anys.   

 

3.2. Esquemes 

L'esquema de la xarxa actual -tant horitzontal com vertical- es troba al'apartat dels Plà-

nols. 

3.3. Descripció 

3.3.1. Captacions 

Captació de la Font Grossa 

Està situada a l’oest del municipi i al 

costat del Torrent de la Fàbrega, a les coor-

denades UTM del sistema ETRS89 X: 

457441 i Y: 4658021, aproximadament a la 

cota 675 m. S’hi accedeix a través del camí 

de Sant Feliu a la Salut, i els últims metres 

s’han de fer caminant. Es tracta d’una deu 

subterrània amb estrats volcànics de greda, 

que permet la filtració i circulació d’aigua. 

Es capta en la zona de surgència i es cana-

litza mitjançant una canonada soterrada de formigó de Ø400 mm fins a una arqueta. A l’arqueta 

hi ha 3 sortides: dues de les quals desguassen a la riera de la Fàbrega (dos tubs de 250 mm de 

formigó) que actuen com a sobreeixidor. A la part baixa de l’arqueta es deriva aigua cap a 

l’abastament del municipi a través de la canonada en alta. Aquesta aigua és conduïda uns 2km 

avall per abastir els dipòsits de l’Omverd. 

L’aigua és conduïda per gravetat des de l’arqueta de captació fins a una segona arqueta, 

a través de diferents trams de canonades, la primera és una canonada de polietilè de 110 mm i 

les altres de fibrociment de 125 mm i 150 mm. En aquesta segona arqueta es fa una reducció 

del diàmetre per tal de limitar el cabal a la capacitat del tractament dels filtres de sorres, que és 
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de 5 L/s, que és la que realment es capta. La resta de l’aigua es deriva cap a la riera de la Fà-

brega a través d’un sobreeixidor.  

L’aigua provinent d’aquesta captació té una certa terbolesa, motiu pel qual requereix d’un 

tractament mitjançant uns filtres de sorra abans de ser emmagatzemada als dipòsits.  

Es disposa d’una concessió vigent de l’ACA, amb un cabal concessionat de 5 L/s. 

 

DADES GENERALS 

Nom de la captació Captació de la Font Grossa 

Municipi d'ubicació Sant Feliu de Pallerols 

Núm. concessió CC2013000126 

Codi SINAC --- 

Ubicació captació Torrent de la Fàbrega, cota 675 

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31) X: 457441, Y:4658021 

CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES 

Demarcació hidrogràfica Conca interna de Catalunya 

Tipus de recurs hídric Font 

Codi recurs hídric --- 

Recurs hídric Font natural de Font Grossa 

GENERALITATS 

Classe d'aigua Aigua subterrània 

Règim d'ús captació Ordinari 

Tipus de captació Galeria de filtració 

Aigua captada a l'any (m3) 116.000 m3 

DADES PRESA 

Núm. anys construcció 1980 

Tipus d'extracció Per gravetat 

Tipus de conducció Tancada per gravetat 

Recinte protegit No 

Senyalització No 

Elements de protecció Arqueta de formigó 

EQUIPS  

Impulsió Per gravetat 

Comptador Sí 
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Captació de Fontanils 

Està ubicada a prop del Rec de Rocalba, al sud del nucli urbà, a les coordenades UTM 

del sistema ETRS89 X: 458827 i Y: 4657177, aproximadament a la cota 770 m. Consisteix en 

onze estructures de drenatge, d’on es capta l’aigua i es canalitzen a una arqueta d’on en surt la 

canonada principal de la captació de polietilè 75 mm. Entre aquestes diverses estructures de 

drenatge, n’hi ha dues que és d’on s’extreu la majoria d’aigua, que daten de l’any 1925 i 1959. 

Les altres estructures són petits cubs de formigó (integrats al terreny) reblerts de materials po-

rosos que permeten filtrar l’aigua, d’on en surten canonades enterrades que van fins a l’arqueta 

principal. Durant el recorregut fins als dipòsits hi ha dos arquetes de trencament de càrrega.  

Es disposa d’una concessió vigent de l’ACA, amb un cabal de concessió de 5 L/s. 

diferents mines, senyalització mina i arqueta on s’ajunten totes les mines 

 

 
 

 

 

Figura 1. Ubicació mines, senyalització mina i arqueta on s’ajunten totes les mines 

 

DADES GENERALS 

Nom de la captació Captació de Fontanils 

Municipi d'ubicació Sant Feliu de Pallerols 

Núm. concessió CC2013000126 

Codi SINAC --- 

Ubicació captació Rec de Rocalba, cota 770 

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31) X: 458827, Y: 4657177 

CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES 

Demarcació hidrogràfica Conca interna de Catalunya 

Tipus de recurs hídric Font 

Codi recurs hídric --- 
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Recurs hídric --- 

GENERALITATS 

Classe d'aigua Aigua subterrània 

Règim d'ús captació Ordinària 

Tipus de captació Galeria de filtració 

Aigua captada a l'any (m3) 18.000 m3 

DADES PRESA 

Núm. anys construcció 1925-1959 

Tipus d'extracció Per gravetat 

Tipus de conducció Tancada per gravetat 

Recinte protegit No 

Senyalització No 

Elements de protecció Tapa metàl·lica 

EQUIPS  

Impulsió Per gravetat 

Comptador Sí 

 

 

3.3.2 Sistema de reserva 

El sistema de reserva del municipi es troba a la zona de l’Omverd i està format per dos 

dipòsits interconnectats en paral·lel entre ells de manera que es produeix l’efecte de vasos 

comunicants. La planta potabilitzadora i les dues casetes d’obra es troben dins del mateix re-

cinte tancat, on també hi ha els dipòsits. A la caseta principal hi ha ubicat el PLC  de control, els  

dosificadors, el comptador d’entrada d’aigua, el compressor i el quadre elèctric. A l’altra caseta, 

més petita i situada just al costat, hi ha els dipòsits de clor i floculant (aquest últim fora de ser-

vei). S’accedeix a aquest recinte des de la carretera de la Fàbrega, trencant per un camí que es 

dirigeix a la zona de l’Omverd. L’aigua provinent de les captacions s’ajunta en una arqueta just 

abans de la caseta, prèviament a entrar als dipòsits passa per la planta potabilitzadora (ETAP). 

Després del procés de filtració, l’aigua és clorada automàticament i passa a emmagatzemar-se 

als dipòsits.  El nivell de clor es controla a la sortida dels dipòsits, concretament en un punt de 

presa d’aigua a la sortida de la xarxa de distribució cap al nucli de població i un a la recirculació 

dels dipòsits. 
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Dipòsit 145 m3 

Dipòsit ubicat a la zona de la Font 

de l’Omverd, situat a les coordenades 

UTM del sistema ETRS89 X: 458871 i Y: 

4658001. Va ser construït a l’any 1923. 

Es tracta d’un dipòsit enterrat de 

maçoneria de pedra i lliscat interiorment 

amb morter de ciment, amb una capacitat 

de 145 m3.  

 

 

DADES GENERALS 

Nom del dipòsit Dipòsit de 145 m3 

Municipi d'ubicació Sant Feliu de Pallerols 

Ubicació dipòsit Zona de l’Omverd, cota 525 

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31) X:458871, Y: 4658001 

Codi SINAC  

CARACTERÍSTIQUES  

Classe Capçalera Tipus de dipòsit Enterrat 

Regim d'ús Ordinari Núm. compartiments 1 

Protecció Sí Elements protecció Tanca metàl·lica 

Any de construcció 1923 Any darrera modificació - 

DADES D'AIGUA 

Capacitat total (m3) 145 

PROCEDÈNCIA AIGUA 

Tipus d'infraestructura Tractament 

Infraestructura TR_01 Tractament filtratge 

DADES MATERIALS 

Material de construcció Maçoneria de pedra 

Material de revestiment Morter de ciment 

Nom comercial - 

Casa comercial - 

PUNTS DE MOSTREIG 

Codi SINAC - Ubicació Sortida dipòsit 

Punt presa Aixeta PM 01 Sortida Dipòsits Sant Feliu 

EQUIPS  

Impulsió Per gravetat 



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  13 

Comptador --- 

Cloració --- 

 

 

Dipòsit 500 m3 

Dipòsit ubicat a la zona de la Font 

de l’Omverd, situat a les coordenades 

UTM del sistema ETRS89 X: 458857 i Y: 

4658015. S’hi accedeix des de la Carre-

tera de la Fàbrega, trencant per un camí 

que es dirigeix a la zona de l’Omverd.  

Es tracta d’un dipòsit superficial de 

planta circular amb una capacitat de 

500m3.  

 

 

 

DADES GENERALS 

Nom del dipòsit Dipòsit de 500 m3 

Municipi d'ubicació Sant Feliu de Pallerols 

Ubicació dipòsit Zona de l’Omverd, cota 525 

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31) X:458857, Y: 4658015 

Codi SINAC  

CARACTERÍSTIQUES  

Classe Capçalera Tipus de dipòsit Superficial circular 

Règim d'ús Ordinari Núm. compartiments 1 

Protecció Sí Elements protecció Xarxa metàl·lica 

Any de construcció 2003 Any darrera modificació - 

DADES D'AIGUA 

Capacitat total (m3) 500 

PROCEDÈNCIA AIGUA 

Tipus d'infraestructura Tractament 

Infraestructura TR_01 Tractament filtratge 

DADES MATERIALS 

Material de construcció Formigó projectat 

Material de revestiment Formigó 
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Nom comercial - 

Casa comercial - 

PUNTS DE MOSTREIG 

Codi SINAC - Ubicació --- 

Punt presa ---  

EQUIPS  

Impulsió Per gravetat 

Comptador --- 

Cloració No 

 

3.3.2. Grups d'impulsió de la xarxa d’abastament 

No hi ha grups d’impulsió a la xarxa d’abastament.  

3.3.3. Xarxes 

Xarxa en Alta 

La xarxa en alta de la zona de subministrament del municipi de Sant Feliu de Pallerols es 

consideren totes les canonades que provinents des de les captacions alimenten el sistema de 

reserva i porten l'aigua crua als dipòsits: 

− Des de la captació de la Font Grossa fins als dipòsits de l’Omverd a través d’una canonada de 

PEAD de Ø125 mm i algun tram de fibrociment. 

− Des de la captació de Fontanils fins als dipòsit de l’Omverd a través d’una canonada de PEAD 

Ø75 mm.  

− La canonada provinent de la planta de tractament fins al dipòsit de 500 m3 és d’acer inoxida-

ble.  

Xarxa en Baixa 

A la sortida dels dipòsits hi ha una canonada de PEAD Ø90 mm que per gravetat submi-

nistra aigua al nucli. La xarxa en baixa de la zona de subministrament del nucli està configura-

da per un conjunt de canonades, majoritàriament de polietilè i fibrociment, i alguns trams hi ha 

canonades de PVC. Els diàmetres van dels 20 als 160 mm.  

La xarxa té una longitud total de 21,83 km de canonada, de les quals: 

- Polietilè: 14,74 km 

- Fibrociment: 4,26 km 

- PVC: 2,83 km 

La distribució per tipologia i material es pot veure representat en els següents gràfics:  



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  15 

 

Xarxa d'hidrants 

La xarxa d’hidrants està formada per 42 hidrants i la seva ubicació ve grafiada en els 

plànols, on també es poden distingir les zones que queden cobertes dins del radi d’influència 

dels hidrants actuals que segons la normativa vigent han de cobrir una distància de 100 metres 

en línia de façana. Les zones de l’Estació, el cementiri, Can Roda, les Casesnoves i el Molí 

Petit no queden cobertes per l’actual xarxa d’hidrants. 

 

 

3.4. Elements singulars del servei 

3.4.1. ETAP de Sant Feliu de Pallerols 

A la zona de la Font de l’Omverd, i al costat del dipòsits hi ha la planta potabilitzadora 

d’aigua, per tractar la terbolesa. Les canonades provinents de les captacions s’ajunten a dins 

de la caseta, just abans que entri als dipòsits. En aquest punt, hi ha una sonda que mesura la 

terbolesa en continu. Així quan es supera el llindar preestablert, l’aigua es rebutja. En els casos 

que no es superi el llindar, l’aigua s’envia a la planta de tractament (filtres de sorra) i posterior-

ment als dipòsits. Es tracta d’uns filtres de sorra instal·lats per SANIFUTUR SA, model M-1500 

amb una capacitat de tractament de 57,6 m3/h. També hi ha un compressor per tal d’eliminar 

les partícules en suspensió que hi hagi presents a l’aigua. 

Prèviament a la distribució, l’aigua és desinfectada mitjançant una dosificació d’hipoclorit 

sòdic a través d’un sistema automàtic que consisteix en un analitzador de clor en continu que 

dosifica automàticament segons les lectures realitzades de l’aigua emmagatzemada als dipò-

sits. Es tracta d’un DULCOMETER D1C-Clor que està connectat a la sonda de mesura DUL-

COTEST CTE 1-mA.   

Fibrociment

19%

PEAD

68%

PVC

13%

Material

Alta

13%

Baixa

87%

Tipologia



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  16 

 

Figura 2: Esquema de l’ETAP de Sant Feliu de Pallerols.  

 

3.4.2. Escomeses 

Les ordenances municipals no estableixen cap criteri general per la instal·lació de noves 

escomeses i tampoc es disposa de reglament de servei. Les noves escomeses individuals es 

connecten amb ramals de PEAD Ø32 mm, i en els casos de bateries de comptadors es con-

necten amb ramals de PEAD Ø63 mm. En el cas del nucli antic es col·loquen amb ramals de 

PEAD Ø25 mm i en molts casos es desconeix com està realitzada.  

 

3.4.3. Reserves per als hidrants 

El volum d’aigua necessària per assegurar el funcionament simultani de dos hidrants DN 

100 durant dues hores, i tenint en compte que la normativa exigeix un cabal de 1000 L/min per 

cadascun dels hidrants: 

  1000 L/min x 2 hores x 2 hidrants = 240 m3 

La capacitat total dels dos dipòsits és de 645 m3, de manera que es disposa de suficient 

reserva per assegurar el correcte funcionament de dos hidrants simultàniament. 
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4. ESTUDI DE CABALS ACTUALS 
 

4.1. Cabals aportats 

Es disposen de les dades de cabals aportats a la xarxa dels comptadors següents: 

- Entrada captació Font Grossa 

- Entrada captació Fontanils 

El sistema de regulació i funcionament de l’equip de filtració de sorres rebutja una part 

del cabal captat, que és retornada al medi, degut als contra rentats que s’han de realitzar per 

tal de mantenir el sistema de filtració de sorres en les millors condicions possibles.  

 

4.2. Cabals subministrats 

Es disposa de les dades de cabals subministrats a la xarxa del comptador següent: 

- Sortida dipòsits de l’Omverd:  

Degut a un problema amb el comptador a finals de l’any 2017, només es disposa de da-

des completes de l’any 2018: 

Sortida dipòsits 

2018 

134.300 m3 

 

4.3. Cabals registrats 

El cabal registrat és la suma de tots els comptadors de la xarxa. També s’hi inclouen els 

consums municipals en la categoria dels usos domèstics. Es tenen les dades de consum dels 

darrers tres anys, tot i això com que només es disposa de dades de sortida de l’any 2018, 

s’utilitzaran aquestes per fer el càlcul del rendiment de la xarxa i les dotacions. 

  2016 2017 2018 

Usos domèstics (m3) 49.698 56.789 58.322 

Usos industrials (m3) 11.168 15.171 13.078 

Cases de pagès (m3) 112 497 114 

 

Els consums de Sant Feliu de Pallerols en els darrers tres anys queden representats en 

el següent gràfic:  
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Es registren gran part dels consums municipals.  

Els consums de cases de pagès representen les cubes que s’han emplenat quan les 

masies no disposen d’aigua i se’ls serveix des de la xarxa, per tant no es tracta d’un subminis-

tra ordinari, i bàsicament es concentra a la vall de Sant Iscle de Colltort. 

A partir dels cabals de sortida del dipòsit i dels consums registrats als comptadors de la 

xarxa es pot determinar el rendiment de la xarxa. A l’any 2018, el rendiment de la xarxa es va 

situar al voltant del 53 %. 

 

4.4. Dotacions i rendiments 

La dotació és el nombre de litres d'aigua que consumeix un abonat durant un període de 

temps determinat. La dotació fa referència a l'aigua registrada, que és l'aigua realment consu-

mida per l'abonat, que és mesurada pel seu comptador.  

La dotació és una característica de cada tipus de zona, ja que depèn del seu ús (resi-

dencial, comercial, industrial, etc.), dels costums dels seus habitants, de la tipologia urbanística, 

etc. També depèn d'altres factors, com el tipus de clima, la pressió de la xarxa, etc. 

Es defineix com a dotació en període punta (o dotació punta) aquella quantitat d'aigua 

consumida diàriament per un abonat durant el període de màxima demanda. Aquest període 

pot ser diferent per cada tipus de zona.  
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La dotació punta per abonat normalment es manté constant, any per any, si no canvien 

els condicionants de la zona, i és independent del creixement de nombre d'habitants o indústri-

es. 

La dotació d'aigua per zona residencial és la divisió de la demanda (registrada o submi-

nistrada) pel nombre de dies del període (normalment uns 90 dies, corresponents al període de 

facturació) i pel nombre d'abonats, i s'expressa en litres per abonat i dia. 

En cas de polígons industrials, es pot calcular la dotació de forma diferent: es divideix la 

demanda per la superfície del polígon i pels dies del període, i s'expressa en metres cúbics per 

superfície ocupada i dia. 

Sense tindre en compte el cabal de desguàs dels filtres de sorres, es valora el rendiment 

de la xarxa de Sant Feliu de Pallerols entra el cabal subministrat a la xarxa (sortida dipòsits) i el 

volum d’aigua registrat a les lectures d’escomeses d’usuaris. 

El volum d’aigua subministrat a la xarxa a l’any 2018 va ser de 134.300 m3/any i la mitja-

na dels últims tres anys de cabal registrat a les escomeses d’usuaris és de 68.075 m3/any. 

D’aquesta manera el rendiment de la xarxa és de l’ordre del 53 %. Caldria descomptar de les 

pèrdues els cabals municipals, no obstant no es disposen de comptadors a totes les depen-

dències municipals i per tant en aquests moments estan comptabilitzats com a pèrdues degut a 

que són cabals no registrats. És per això que es recomana de disposar de comptadors en tots 

els punts on es tenen detectats consums.  

 

- Dotació residencial  

Cabals registrats 

El consum residencial de l’any 2018 va ser de 54.936 m3/any, que representa un consum 

per habitant i dia de:  

58.322	
m�

any
= 159.786	

litres

dia
÷ 1.343	habitants = ���,��	

����	


������� · ���
 

Cabals subministrats 

El cabal subministrat l’any 2018 és de 109.454 m3/any, que representa un consum per 

habitant i dia de:  

109.454	
m�

any
= 299.873	

litres

dia
÷ 1.343	habitants = ���,��	

����	


������� · ���
 

Per tant, per el càlcul de nous creixements residencials s’agafarà una dotació de 223,27 

L/habitant·dia. 
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- Dotació industrial 

Cabals registrats: 

El consum industrial de l’any 2018 va ser de 13.078 m3/any, que representa un consum 

per ha construïda i dia laborable de:  

13.078	
m�

any
÷ 1,144	ha	construı̈des ÷ 250	dies	laborables = 	��,��	

��

�� · ���
 

 

Cabals subministrats: 

El cabal subministrat l’any 2018 va ser de 24.576 m3/any, que representa un consum per 

ha construïda i dia laborable de:  

24.576	
m�

any
÷ 1,144	ha	construı̈des ÷ 250	dies	laborables = 	��,��	

��

�� · ���
 

Per el càlcul de nous creixements industrials s’agafarà una dotació de 50 m3/ha·dia. 

 

4.5. Tarifes vigents: 

Les tarifes vigents es varen aprovar l’any 2017 i no han sofert cap modificació ni actualit-

zació des de llavors.  

Tarifa 1ª. Subministrament d’aigua per a usos domèstics: 

Tarifa 1ª 

Domèstic Consum Quota (€/m3) 

Tram 1 Fins a 18 m3 0,00 

Tram 2 De 18 m3 a 36 m3 0,35 

Tram 3 Més de 36 m3 0,70 

Quota servei (€/mes)   3,20 

 

Tarifa 2ª. Subministrament d’aigua per a usos comercials i de serveis: 

Tarifa 2ª 

Comercial Consum Quota (€/m3) 

Tram 1  Fins a 18 m3 0,10 

Tram 2 De 18 m3 a 36 m3 0,35 

Tram 3 Més de 36 m3 0,70 

Quota servei (€/mes)   3,20 
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Tarifa 3ª. Subministrament d’aigua per a usos industrials: 

Tarifa 3ª 

Industrial Consum  Quota (€/m3) 

Tram 1 Fins a 18 m3 0,10 

Tram 2 De 18 m3 a 36 m3 0,35 

Tram 3 Més de 36 m3 0,70 

Quota servei (€/m3)   3,20 

 

 

Tarifa 3ª. Subministrament d’aigua a hidrants: 

Hidrant Consum Quota (€/m3) 

 Real 0,35 

 

Tarifa 4ª. Subministrament d’aigua per a obres en construcció: 

Les tarifes que s’aplicaran seran les corresponents als usos industrials mentre es disposi d’un 

comptador provisional d’obres. 

Tarifa 5ª. Subministrament d’aigua per fuites: 

Tarifa 5ª 

Fuites Consum Quota (€/m3) 

  Excés 0,35 

 

Tarifa 6ª. Per conservació, connexió i altres: 

Tarifa 6ª 

Comptador domèstic 61,98 € 

Comptador comerç 81,00 € 

Comptador industrial 115,10 € 

Instal·lació comptador 24,79 € 

Porta petita sense caixa 30,58 € 

Porta petita amb caixa 49,59 € 

Porta grossa 34,71 € 

Drets connexió xarxa municipal 212,00 € 
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5. ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA 
 

Per tal de fer un anàlisi acurat de la xarxa, hem utilitzat l'aplicació Giswater, un plugin 

que s'executa des del QGIS. 

Giswater és una aplicació de codi obert per a la gestió i l’explotació d’elements 

d’infraestructura hidràulica tant en subministraments com en drenatges urbans. És accessible 

mitjançant la base de dades i la representació gràfica amb qualsevol sistema d'informació geo-

gràfica (SIG).Al mateix temps, Giswater pot actuar com a controlador que connecta la base de 

dades espacial amb les eines utilitzades per a l'anàlisi hidràulica. 

L’element central del conjunt és la base de dades, on es troba tota la informació i la ma-

joria de les funcionalitats de cada projecte de Giswater. Giswater utilitza la base de dades 

PostgreSQL, que juntament amb la seva extensió PostGIS permet enllaçar-la convenientment 

amb la següent aplicació del conjunt: QGIS. Treballar amb aquest programari lliure ens permet, 

a més de generar el model matemàtic per analitzar el comportament de la xarxa actual, pensar 

en clau de futur, modelitzant possibles millores i mantenir la xarxa viva i actualitzada de forma 

digital en cooperació amb els seus gestors. 

Pel que fa la metodologia utilitzada, de forma molt resumida, hem seguit els següents 

passos: 

Relacionar la xarxa de canonades a una situació geogràfica i a un catàleg generat ante-

riorment on es té en compte el diàmetre i el material (rugositat) de cada tram. 

Relacionar tots els elements que formen part de la xarxa (captacions, dipòsits, vàlvules, 

hidrants, escomeses, nexes, ETAPs...) a una situació geogràfica, també amb una cota associ-

ada, i a la xarxa de canonades, generant així una malla tridimensional que el programa utilitza 

per realitzar els diferents càlculs. 

Un cop introduïda tota la informació física de la xarxa, hem aportat la informació de fun-

cionament de la xarxa:  

- Associar una demanda a cada escomesa a través del càlcul de dotacions realitzat. 

- Associar una corba de rendiment a cada un dels grups de bombeig, seguint les pres-

cripcions tècniques que ens facilita el fabricant. 

- A falta de disposar de patrons de consum per hores reals, hem generat dos patrons 

de consum genèrics (residencial i industrial), que són els següents: 

Residencial: 

Hora 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Factor 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.45 1.2 2.5 2 1.1 0.7 0.9 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Factor 1.1 1.2 0.7 0.6 0.6 1.1 2.0 2.6 3.0 1.0 0.5 0.25 
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Industrial: 

Hora 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 

Factor 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Hora 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Factor 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.1 0.8 0.5 0.2 

 

En el cas dels hidrants, s’han creat diferents patrons de consum a diferents hores del dia. 

A partir d’aquestes dades, hem generat tres simulacions:  Simulació de funcionament or-

dinari del sistema, Simulació de funcionament extraordinària (Xarxa d’hidrants) que alhora s’ha 

dividit en cas 1 (anàlisi de funcionament simultani de dos hidrants) i cas 2 (anàlisi de funciona-

ment dels hidrants, un a un). 

 

SIMULACIÓ FUNCIONAMENT ORDINARI DE LA XARXA 

Per a la simulació del funcionament ordinari d’un dia laboral tipus s’han utilitzat els pa-

trons de consum residencial i industrial mencionats anteriorment.  

Una vegada realitzada aquesta simulació es conclou que el funcionament del dia a dia 

de la xarxa és correcte: 

- La velocitat a les canonades és inferior a 1 m/s en tota la xarxa de distribució, amb el 

màxim essent de 0,72 m/s en el tram de canonada que surt dels dipòsits abans 

d’entrar al nucli. Els màxims es donen a les canonades en alta degut al seu gran 

desnivell. 

- La pressió a la xarxa també es troba entre els valors acceptats. La zona amb els va-

lors més baixos és el sector de la Fàbrega, degut a que són els punts més elevats de 

la xarxa. A la Fàbrega els valors estan aproximadament entre el 10 i 20 mca. A la 

resta de la xarxa els valors estan entre els 40 i 60 mca, essent els valors més baixos 

en els punts més propers als dipòsits i més elevats a mesura que l’aigua se’n va 

allunyant. El valor més elevat és de 75 mca en el punt més baix de la xarxa situat a 

la zona del Molí Petit. 

 

SIMULACIÓ FUNCIONAMENT EXTRAORDINARI (XARXA D’HIDRANTS) 

Per la simulació de la xarxa d’hidrants, s’ha procedit de la següent manera: 

Per el funcionament de dos hidrants simultanis, s’han modelitzat els hidrants dos a dos, 

per la seva proximitat. S’ha realitzat de forma manual a través d’EPANET perquè 

l’automatització a partir de GISWATER no és possible ja que l’EPANET dona errors quan en 

alguna de les consideracions de cabals no són suficients. La modelització s’ha realitzat combi-

nant dos hidrants pròxims començant per els més propers als dipòsits i anar baixant aigües 

avall. 
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Cas 1 (anàlisi funcionament simultani de dos hidrants) 

De forma manual, s’ha simulat diferents combinacions, començant per els punts més 

propers als dipòsits i anar seguint aigües avall de la xarxa de distribució. La majoria d’hidrants 

han respost desfavorablement a la simulació, ja que la no compleixen amb les exigències de la 

normativa pel que fa al funcionament simultani. Només hi ha un hidrant que aconsegueix funci-

onar amb algun altre hidrant pròxim. La resta d’hidrants no tenen pressió, ja sigui perquè el 

diàmetre de la canonada és insuficient o perquè els dos hidrants que es simulaven estan con-

nectats a punts diferents de la mateixa canonada.  

 

Cas 2 (anàlisi del funcionament dels hidrants, un a un) 

Els hidrants que no funcionaven simultàniament s’han simulat individualment amb les 

mateixes condicions de cabals que estableix la normativa. En aquesta simulació, s’han acon-

seguit fer funcionar els hidrants de quasi bé tot el municipi. Tot i això, hi ha tres hidrants 

(13751, 13738 i 13740, grafiats en els plànols) que no funcionen ni individualment, un situat a la 

part més allunyada de la Fàbrega i els altres dos a la zona nord del camp de futbol.  

Tots els resultats i radis d’acció de les diferents simulacions estan representats a 

l’apartat de plànols. 
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6. ESTUDI DEMOGRÀFIC 
 

El municipi està format per vuit entitats singulars diferents: Bastons, la Fàbrega, Palle-

rols, la Salut, Sant Feliu de Pallerols, Sant Iscle de Colltort, Sant Miquel de Pineda i la Torra, 

cadascuna amb la distribució d’habitants següents:  

 

Nomenclàtor estadístic d’entitats de població de Sant Feliu de Pallerols (Font: IDESCAT). 

 
6.1. Pla d'ordenació urbanística municipal 

A partir del planejament vigent es fa una estimació de l’augment màxim d’habitants i in-

dústries que pot tenir el municipi en el futur.  

El document de planejament vigent general del municipi és el POUM, aprovat el 2004. És 

d’aquest document i de les modificacions posteriors que se n’han fet d’on s’ha extret la infor-

mació corresponent als nous sectors de creixement que permeten fer un càlcul estimat de 

l’increment de la demanda futura d’aigua. 

Segons el POUM, les àrees del municipi on es poden construir més habitatges són:  

- Zona de Sant Feliu de Pallerols: sector Cases Noves, sector Estació-carretera, sec-

tor Torrent de Bastons i sector Camí Ral de Les Planes. 

Per a nous habitatges es considera una ocupació de 3 habitants/habitatge. 

 

6.2. Creixement de la població 

Fent una hipòtesi de creixement de la població basada en les NNSS, tenint en compte 

els diferents àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà i els sectors de desenvolupa-

ment pendents: 
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Sòl  Superfície m2 
Edificabilitat m2 
sostre/m2 sòl 

Densitat 
hab/ha 

Nombre màx. 
habitatges 

Nombre 
màx. 
habitants 

PAU-1  21.779 0,41 13,32 19 57 

PAU-2   5.007 0,39 7,99 4 12 

PAU-4  2.818 0,32 14,19 1 3 

PAU-5  7.535 0,52 23,89 4 12 

PAU-6  12.446 0,35 15,23 18 54 

PAU-7  37.103 0,72 22,37 83 249 

PAU-8  6.411 0,47 23,4 13 39 

PAU-9  13.565 0,36 11,79 16 48 

PAU-10  8.780 0,35 22,78 17 51 

PAU-11  1.886 0,41 42,41 8 24 

PAU-12  7.628,6 0,26 23,6 24 72 

PAU-13  4.169,48 0,55 28,78 12 36 

PAU-14  1.628,15 0,49 24,57 4 12 

PAU-15  786,78 0,35 12,71 1 3 

PAU-16  1.384,9 0,3 14,44 2 6 

PAU-17  4.296,62 0,68 37,24 16 48 

PAU-19  1.801,65 0,43 22,2 4 12 

PAU-20  4.211,52 0,38 45,11 19 57 

PAU-21  1.587,59 0,38 12,6 2 6 

PMU-1  25.439,38 0,28 12,97 31 93 

PMU-2  15.112,82 0,41 21,17 30 90 

PMU-3  10.625,20 0,37 11,29 12 36 

PMU-4  4.056,83 0,11 7,39 3 9 

PMU-6  10.790,43 0,14 12,6 8 24 

     351 1.053 
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6.3. Creixement industrial 

Fent una hipòtesi de creixement de la indústria basada en les NNSS, tenint en compte 

els diferents àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà i els sectors de desenvolupa-

ment pendents: 

Sòl 
Superfície 

total m2 
Superfície industrial a 

desenvolupar m2 
Edificabilitat 

m2 sostre/m2 sòl 
Nombre màx. 
m2 construïts 

Nombre màx. ha 
construïdes 

PLA 
LLONGAFOLLIA 

82.496 44.444,11 0,45 37.123 3,712 
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7. ANÀLISI DE LA DEMANDA FUTURA DEL MUNICIPI 
 

7.1. Càlcul dels cabals incontrolats 

Segons la informació obtinguda, els únics cabals incontrolats són els de l’edifici de 

l’Ajuntament, la sala cultural ca Les Hermanes ja que no disposen de comptador, i els regs 

urbans.  

7.2. Cabals controlats 

Tenint en compte els cabals subministrats a la xarxa, de manera que es comptabilitzin 

les pèrdues, les demandes futures poden incrementar-se segons es detalla a continuació:  

- Cabals residencials 

El cabal actual registrat per consum residencial és d’aproximadament uns 54.936 m3/any.  

La dotació d’aigua prevista per el creixement de la població, tenint en compte les hipòte-

sis de creixement residencial i utilitzant l’actual dotació a usuari de 120 L/habitant·dia, és la que 

es detalla a continuació: 

1.053	habitants × 120	
litres

habitant · dia
	x	365	dies = ��.���	

��

���
 

Per tant, l’augment futur de consum residencial podria arribar a ser de 101.057 m3/any. 

 

- Cabals industrials 

El cabal actual registrat per consum industrial és d’aproximadament uns 13.078 m3/any.  

La dotació d’aigua prevista per el creixement industrial tenint en compte les hipòtesis de 

creixement industrial i utilitzant la dotació de 50 m3/ha·dia, és la que es detalla a continuació: 

3,7	ha	industrials	futures × 50	
m�

ha · dia
× 250	dies	laborals = ��.���	

��

���
 

Per tant, l’augment futur de consum industrial podria arribar a ser de 46.250 m3/any, que 

sumats al consum actual, significarien un consum total de 59.328 m3/any.  
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- Dotació total futura 

 

Considerant una millor del rendiment fins al 70%, en resulten els cabals següents: 

 

En cas que es desenvolupin les zones que encara estan disponibles, la dotació total futu-

ra seria la següent: 

 m3/any 

Dotació futura subministrament residencial  145.000 

Dotació futura subministrament industrial  65.000 

TOTAL  204.686 

 

Cal considerar però que la dotació futura residencial implicaria pràcticament doblar la 

població i per tant una hipòtesi poc probable. Caldria establir un horitzó a mig termini de crei-

xement més moderat i per tant preveure una dotació inferior. No obstant, l’anàlisi del Pla ha 

previst també si es produeix aquest escenari. 

 

7.3. Demanda d'aigua. Disponibilitat de recursos. Necessitat d'ampliació de les 

captacions 

La concessió vigent permet extreure un cabal de 150.000 m3 /any amb un màxim instan-

tani de 5 l/s + 5 l/s (un cabal mig de 411 m3/dia). En l’actualitat s’estan captant i injectant a la 

xarxa de l’ordre de 134.300 m3/any, i per tant en l’actualitat els cabals concessionats són sufici-

ents.  

 

Considerant les dotacions futures, es consideren dues hipòtesis: 

- Hipòtesi 1 – creixement moderat residencial i desenvolupament industrial. En 

aquest cas es pot considerar unes necessitats de l’ordre de 170.000 m3/any 

 

- Hipòtesi 2 – creixement residencial previst en el planejament i desenvolupament in-

dustrial. En aquest cas es pot considerar unes necessitats de l’ordre de 205.000 

m3/any 

 

Per tant, en ambdós casos caldria ampliar la concessió, i per tant, en el moment en que 

es vagin materialitzant els creixement s’haurà d’ampliar. Per tant, en el moment en que s’arribi 

al llindar dels cabals concessionats es recomana adequar la concessió fins a 210.000 m3/any. 
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La capacitat dels dipòsits de l’Omverd és de 645 m3 de reserva. Les demandes futures 

preveuen unes necessitats diàries de: 

 m3/any 

m3/dia 

mitjos 

Dotació futura subministrament residencial  145.000 400 

Dotació futura subministrament industrial  65.000 260 

TOTAL  204.686 660 

 

Per tant, el volum del dipòsit representa una capacitat d’emmagatzematge de 1 dia, ca-

pacitat que es pot considerar suficient. No obstant, en funció dels consums industrials, depe-

nent del tipus d’indústria que s’instal·lin en els desenvolupaments industrials, pot fer variar 

aquesta previsió.  

Pel que fa a la xarxa de distribució, el desenvolupament urbanístic haurà de preveure les 

canonades necessàries per donar servei a les noves zones de creixement. 
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8. INFORME DE L'ESTAT I MANCANCES DETECTADES 
 

8.1. Instal·lacions i la seva funcionalitat 

8.1.1. Captacions 

La captació de la Font Grossa es troba en bon estat de conservació i un correcte funcio-

nament. S’hi accedeix des de la Carretera de la Fàbrega i aparcant el cotxe al Molí Nou. Des 

d’aquí es camina durant uns 10 minuts per el camí d'accés que es troba en bon estat de man-

teniment. La concessió d’aquesta captació és correcte i vigent, però no està definit el perímetre 

de protecció. 

La captació de Fontanils està formada per un conjunt de vàries mines que s’acaben unint 

a una arqueta des d’on surt la canonada que baixa fins als dipòsits. L’accés a les mines és una 

mica complicat degut a la seva ubicació al mig del bosc i convindria millorar el camí. Es troben 

en bon estat de conservació i en un rendiment correcte pel que fa a equipament. La problemà-

tica és la dificultat d’accés. 

Un tram de la canonada en alta entre la Font Grossa i els dipòsits és de fibrociment. Es 

tracta del tram amb més pressió i per tant, caldria preveure la seva substitució.  

 

8.1.2. Dipòsits 

El dipòsit de145 m3 tot i ser antic es troba en bon estat de conservació i un correcte fun-

cionament.  

El dipòsit de 500 m3 es troba en bon estat de conservació i un correcte funcionament. No 

es disposa d’escala de seguretat per accedir a la part superior, ni tampoc de baranes de segu-

retat a la coberta.  

La capacitat total dels dos dipòsits és insuficient per cobrir la demanda futura en cas que 

es compleixin els creixements previstos. 

Recentment s’ha construït un annexa a la caseta d’equipaments i s’han traslladat els di-

pòsits de clor fora de la caseta de vàlvules, quadres elèctrics i equipaments. No obstant, alguns 

dels equips i vàlvules presenten signes d’oxidació per la part exterior amb un estat poc avançat.  

La zona construïda s’hi ha ubicat dos dipòsits de 1.000 litres de clor, un d’ells disposa de 

cubeta de retenció, l’altra està ubicat fora. Caldria resoldre aquesta situació. En aquesta sala 

no es disposa de renta-ulls ni dutxa per la seguretat de manipulació del clor. 

La dosificació de clor es fa mitjançant un clorador automàtic que consisteix en un equip 

de cloració amb analitzador de clor en continu que dosifica automàticament en funció de les 

lectures i el cabal d’entrada a dipòsit. L’aspiració de clor es fa directament des d’un dels dipò-

sits d’emmagatzematge de 1.000 L que es troba en una altra sala adjunta a la dels equipa-

ments.  
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En quan l’ETAP es disposa d’un sistema de dosificació de floculant no obstant no 

s’utilitza.  

L’espai dels dipòsits i casetes d’equipaments disposa d’una tanca perimetral per tal 

d’evitar l’entrada de personal aliè al servei. 

8.1.3. Xarxes 

La modelització hidràulica de la xarxa ha determinat que hi ha punts on la pressió és bai-

xa, situats als diferents ramals de la Fàbrega. També hi ha dos punts on s’arriba a pressions 

superiors a 71 mca, que es tracten del final de canonada de dos ramals situats a cotes baixes, 

no obstant no es tracta d’una pressió de treball excessiva si no es manifesten cops d’ariet. 

El rendiment de la xarxa s’ha calculat en aproximadament un 53 %. S’ha comprovat que 

no es disposa de cap mecanisme per detectar possibles fuites i es desconeix en quins sectors 

es produeixen. La xarxa disposa d’uns 4.200 metres de canonades de fibrociment, que repre-

senten un 19 % del total, que poden ser una de les principals causes dels baixos rendiments, 

juntament amb les escomeses associades a aquests trams. Un tram de la canonada en alta 

provinent de la captació de la Font Grossa és de fibrociment, tram que coincideix amb la zona 

de més pressió, fet que pot provocar pèrdues d’aigua des de la captació als dipòsits.  

No s’ha pogut determinar l’estat funcional de les vàlvules de la xarxa, ni tampoc es dis-

posa de cap protocol d’actuació i control de les mateixes.  

8.1.4. Hidrants d’incendis 

La modelització hidràulica ha determinat que la majoria d’hidrants no funcionen simultà-

niament, tot i això la gran majoria donen el cabal necessari i són funcionals individualment. El 

problema és la dimensió de la canonada general del dipòsit fins al municipi que té un diàmetre 

no suficient per al funcionament dels hidrants. Atès que aquesta problemàtica afecta a tots els 

hidrants del municipi, es considera que s’hauria de canviar per un diàmetre superior fins a la 

canonada general de la zona esportiva. 

També s’han detectat tres hidrants que no donen el cabal requerit, degut a diàmetres in-

suficients de les canonades o punts ramificats de la xarxa de distribució.  

S’ha detectat que algunes petites àrees de sòl urbà no queden cobertes per la xarxa ac-

tual d’hidrants, que són les zones de l’Estació, el cementiri, Can Roda, les Casesnoves i el Molí 

Petit. 

8.1.5. Elements singulars 

El sistema d’abastament en alta disposa d’un filtre de sorres de rentat en continu ins-

tal·lar l’any 2016.  

El filtre està concebut per un cabal nominal de 60 m3/hora. Amb aquests cabals el filtre 

tracta 57,6 m3/h (el 96% de l’aigua d’entrada) i desestima cap al circuit de rentat un cabal de 

2,4 m3/hora o sigui un 4% de l’aigua de l’entrada.  
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El sistema de filtració disposa de dos filtres de sorres silicifiques en continu, de 12,20 m3 

2*12,20 m3 = 24,4 m3 )  de volum i una superfície de contacte de 4,4 m2 de cada mòdul (2*4,4 

m2 =8,8 m2).  Cada filtre disposa d’un cabal màxim de rentat de 52 litres/min./ut, per tant si con-

siderem les dues unitats el màxim que pot derivar cap al cabal de rentat és de 6,24 m3/hora. Els 

cabals anuals estan indicant l’entrada a filtres mitja és de 50 m3/hora i la sortida cap a dipòsits 

de l’ordre de 15 m3/hora. Per tant, només es tracta el 30% de l’aigua que es passa pel filtres, el 

70% es desestima.  

 

En l’actualitat la regulació del filtre de sorres té un problema important. El rendiment teò-

ric del filtre hauria de ser del 96% mentre que s’aconsegueix un rendiment real del 25 al 30 %, i 

per tant el 70-75 % de l’aigua que entra al filtre es deriva cap al circuit de rentat.  

S’ha detectat que no s’afegeix floculant a l’aigua i per tant no es compleixen els criteris 

de disseny del funcionament del filtre de sorres.  

 

8.1.6. Escomeses 

No s’han detectat mancances en les escomeses. Tot i això encara hi ha escomeses de 

plom al nucli antic i es desconeix quin és el seu estat. S’haurien d’anar substituint, així com 

també les canonades a les que estan associades.  

 

8.1.7. Edat 

Es desconeix l’edat exacte dels trams de la xarxa de distribució, però es pot fer un apro-

ximació segons la tipologia de materials.  

Les canonades més noves són les del C. Josep Colomer i el Camí ral de les Planes que 

es van urbanitzar l’any 2005. La resta de la xarxa és més antiga, essent els trams de PEAD els 

més nous.  

Pel que fa als trams de PVC i fibrociment es desconeix la seva edat però és superior als 

20 anys.  

El dipòsit de 145 m3 es va construir l’any 1923 mentre que el de 500 m3 és de l’any 2003.  

L’ETAP es va construir l’any 2016. 

Es desconeix l’edat del parc de comptadors 

 

8.1.8. Xarxa de plom o fibrociment 

Existeixen trams de fibrociment dins la xarxa de distribució urbana i també un tram impor-

tant de la canonada en alta de la Font Grossa. També queden escomeses de plom associades 

a aquests trams de canonades. Es tenen detectats i es van substituint a mesura que es fan 
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obres de manteniment dels carrers. No obstant no existeix cap pla per anar-les substituint ni 

per comprovar el seu estat i correcte funcionament.  

 

8.2. Condicions sanitàries del servei (Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, que 

estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà) 

L’aigua subministrada a través d’un sistema d’abastament ha de garantir les condicions 

de salubritat i han de ser aptes pel consum humà tal i com queda definit en el Reial Decret 

140/2003, de 7 de febrer, que a banda dels paràmetres també defineix els punts de control i la 

tipologia, així com també les freqüències de les anàlisis.  

L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols disposa d'un Protocol d'autocontrol i gestió de 

l'abastament d'aigua pel consum humà, elaborat pel SIGMA, que es va actualitzant any rere 

any. L'última revisió -la 5a- és del novembre de 2016, i l'última actualització és del 2018, el qual 

serveix de base pel control sanitari del subministrament.  

No s’han detectat incidències rellevants en les condicions sanitàries del servei.  

 

8.2.1. Qualitat de l'aigua de les diferents captacions 

La qualitat de l’aigua de les captacions de la Font Grossa i Fontanils compleixen els va-

lors establerts per la normativa. L’únic paràmetre que a vegades presenta valors més elevats 

és la terbolesa de la Font Grossa, que per tal d’eliminar-la es fa un filtratge mitjançant un filtre 

de sorres abans de l’entrada a dipòsit, i existeix un sistema de mesura en continu abans de 

l’entrada al filtre.  

 

8.2.2. Qualitat de l'aigua a la xarxa 

Tal com estableix el Reial Decret 902/2018, que modifica alguns punts del Reial Decret 

140/2003, entre ells la freqüència de la presa de mostres, i que afecta els PAG a partir de l’any 

2020, els controls de la qualitat de l’aigua han de seguir el següent pla de mostreig:  

Punt de presa de 

mostra 

Tipus de 

control 
Paràmetres controlats Periodicitat 

Dipòsit de capça-

lera 

DR Clor residual lliure 365 dies/any  

EO Olor, sabor, color i terbolesa 2 cops/setmana 

ACN 

Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, 

amoni, Escherichia coli i bacteris coliformes. 

Recompte de colònies a 22° C. Clostridiumper-

fringens. 

2/any 
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ACP 
Els paràmetres de les parts A, B1, i C de 

l’Annex 1 de l’RD 140/2003. 
1/any  

(DR) Determinació de desinfectant residual (EO) Examen organolèptic (ACN) Anàlisi de control  (ACP) Anàlisi completa 

Punt de presa de 

mostra 

Tipus de con-

trol 
Paràmetres controlats Periodicitat 

Xarxa de distribució 

DR Clor residual lliure  365 /any 

EO Olor, sabor, color i terbolesa 2 cops/setmana 

ACN 

Olor, sabor, terbolesa, color, conduc-

tivitat, pH, amoni, Escherichia coli i 

bacteris coliformes. Clor lliure residual 

i combinat in situ 

2/any 

ACP 
Els paràmetres de les parts A, B1, i C 

de l’Annex 1 de l’RD 140/2003. 
1/any 

Radioactivitat 

(RD314/2016 
Radó, triti, dosi indicativa (DI) 

1/any  

si >100 m3/any 

1/5 anys 

 si  <100 m3/any 

  

(DR) Determinació de desinfectant residual(EO) Examen organolèptic(ACN) Anàlisi de control  (ACP) Anàlisi completa 

Punt de presa de 

mostra 
Paràmetres controlats Periodicitat 

Aixeta 

consumidor 

Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, 

Escherichia coli , bacteris coliformes. - Clor lliure residual 

i combinat in situ (si s’utilitza el clor o derivats). 

4 punts/any 

 

Coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre 

paràmetre, si se sospita que la instal·lació interior té 

aquest tipus de material.  

Altres paràmetres relacionats amb el mal manteniment 

de la instal·lació interior que puguin representar un risc 

per a la salut.  

 

El seguiment analític no ha detectat incidències destacables del control de xarxa.  

 

8.2.3. Adequació de les instal·lacions a la normativa sanitària 

Alguns materials de la xarxa són bastant antics i de materials que caldria anar substituint 

com el fibrociment.  
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El cabal subministrat diari es situa aproximadament en 367 m3. La capacitat útil dels di-

pòsits és de l’ordre de 645 m3, el que equival a un temps de residència de l’aigua de 42 hores, 

inferior a 48 hores. 

L’estació de tractament d’aigua disposa de dos filtres en paral·lel que contenen una sorra 

de filtratge de sílex. Es desconeix si es fa un seguiment analític del medi filtrant i no s’ha pogut 

determinar si s’efectuen les renovacions del medi filtrant.   

L'aigua és clorada quan es troba dins dels dipòsits amb un sistema automàtic de cloració 

en continu, amb hipoclorit sòdic (NaCIO) amb registre de clor mitjançant el telecontrol del sis-

tema.  

Cap de les dues captacions disposa del perímetre de protecció delimitat. 

 

8.2.4. Pla de neteges 

Dins el PAG hi ha un apartat destinat a la "neteja i desinfecció de les instal·lacions". 

Aquest pla consisteix en: 

Dipòsits: 

L’Ajuntament contracta els serveis de neteja a una empresa externa autoritzada. Es rea-

litza la neteja dels dipòsits un cop a l’any. En cas que la qualitat de l’aigua, l’estat de les ins-

tal·lacions i la manca d’incidències ho justifiquen, la freqüència de neteja dels dipòsits pot vari-

ar.  

El subministrament d’aigua es realitza utilitzant el dipòsit que queda disponible mentre es 

fa la neteja d’un dels dipòsits. D’aquesta manera, s’assegura el subministrament continu a la 

població.  

 

Xarxa de distribució:  

No es té constància de les neteges de la xarxa de distribució, tot i que els controls analí-

tics no han detectat cap incidència. En el PAG hi ha els procediments a seguir per realitzar la 

neteja i desinfecció de la xarxa en els casos en què sigui necessari o bé en la posada en servei 

de nous trams.    

 

8.3. Elements de control de les instal·lacions 

8.3.1. Telecontrol 

A la caseta d’obra hi ha el quadre de comandament des d’on es pot gestionar el conjunt 

d’automatismes que hi estan connectats. D’aquesta manera es té un control dels cabals provi-

nents les captacions i el valor de terbolesa de l’aigua abans d’entrar als dipòsits, el nivell de clor 

a l’aigua de sortida, els nivells dels dipòsits i el cabal de sortida dels dipòsits. També es pot 
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controlar remotament des de l’Ajuntament on l’operari hi té el seu ordinador. En cas d’avaria 

s’envia un missatge a l’operari per tal que es pugui actuar amb rapidesa. El sistema de telecon-

trol funciona correctament, no obstant no és de programari obert, fet que dificulta afegir nous 

elements de control o bé processar directament les dades. Per tant, convindria migrar el siste-

ma cap a un nou sistema més versàtil i que es pugui processar les dades.  

 

Figura 2: Esquema del quadre de telecontrol de la xarxa d’abastament d’aigua.  

 

8.3.2. Cabalímetres en captacions 

Hi ha cabalímetres instal·lats a: 

− L’entrada de la captació de la Font Grossa abans de la caseta. 

− L’entrada de la captació de Fontanils abans de la caseta.  

 

8.3.3. Cabalímetres en dipòsits 

Hi ha cabalímetres instal·lats a: 

− La sortida dels dipòsits de l’Omverd, canonada de servei a la xarxa urbana.  

 

8.3.4. Cabalímetres a la xarxa 

Hi ha cabalímetres situats al començament de diferents trams de xarxa privada, que es-

tan ubicats a: 

− Al final de la canonada al C. Puig d’en Sala.  

− A la canonada que va cap a Bastons. 
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8.3.5. Analitzadors de cloració 

Es disposa d’un analitzador de clor que és el sistema automàtic de cloració dels dipòsits. 

De fet l’aigua es pre-clora abans de l’entrada dels filtres de sorres i es re-clora a la sortida. Les 

dades dels analitzadors es poden veure en continu en el sistema de telecontrol.  

8.3.6. Sensors de pressió en xarxa 

No hi ha sensors de pressió instal·lats a la xarxa d’abastament.  

8.3.7. Altres sensors de qualitat de l'aigua 

No hi ha sensors de qualitat de l’aigua a la xarxa d’abastament. 

 

8.4. Rendiment real de la xarxa 

8.4.1. Mesura de cabals aportats i enregistrats 

La mesura de cabals aportats es realitza a la sortida dels dipòsits. Els rendiments de la 

xarxa es situen al voltant de 53 % durant els últims tres anys.  

8.4.2. Mesura de cabals nocturns que s'ha subministrat a la xarxa en alta 

El sistema de telecontrol registra els cabals en continu. 

8.4.3. Consums municipals 

La major part de consums municipals es tenen comptabilitzats. Els edificis municipals 

que disposen de comptador són l’escola, la llar d’infants, el camp de futbol, el dispensari i la 

piscina municipal. No disposen de comptadors a l’Ajuntament i a la sala cultural Ca les Herma-

nes. 

8.4.4. Consums de reg 

No es tenen comptabilitzats els consums de reg del municipi.  

8.4.1. Campanyes de recerca de fuites 

Segons la informació obtinguda no es realitzen campanyes de recerca de fuites, excepte 

quan es detecta que el subministra és desmesurat a sortida de dipòsit.  

8.4.2. Edat i tipologia del parc de comptadors 

Es desconeix l’edat i tipologia del parc de comptadors dels usuaris de la xarxa, ni el seu 

període de renovació.  

8.4.3. Existència de dipòsits d'usuari 

No es té constància de l’existència de dipòsits d’usuari.  
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8.4.4. Càlcul de l'índex ILI (InfrastructureLeakageIndex) que correspon a l'índex 

de pèrdues de la xarxa, agafant com a referència l'article de la International 

WaterAssociation “LossesfromWaterSupply Systems: Standard Termino-

logyandRecommended Performance Measure”. 

L'índex ILI, traduït al català Índex de pèrdues en infraestructures, és un indicador de ren-

diment per a la comparació de la gestió de pèrdues en sistemes de subministrament d'aigua 

convertint aquest índex en un factor de comparació internacional. S’ha calculat utilitzant la se-

güent fórmula: 

���	�	��� =
Pèrdues	anuals	reals	(CARL)

Pèrdues	anuals	reals	inevitables	(UARL)
 

On: 

CARL = Cabal	registat	total	(l dia⁄ ) 

UARL	(litres dia⁄ ) = (18 × Lm + 0.8 × Nc + 25 × Lp) × P 

Lm = Longitud de la xarxa (km) 

Nc = Nombre d'escomeses 

Lp = Longitud total de canonada entre l'eix del carrer i escomeses (km) 

 

El valor de l’índex ILI de Sant Feliu de Pallerols és de 3,59. 

 

  

2018 

 
Injectat a xarxa  134300 m3/any 

Consum total  71514 m3/any 

Pèrdues anuals totals 62786 m3/any 

Nucli 

 
Pèrdues reals diàries 172,016 m3/dia 

Escomeses 745 escomeses 

TIRL           230,895 L/escomesa/dia 

 km canonada 
distribució 21,83 km x 18 = 392,94 

Escomeses 745 x 0,8 = 596 
km canonades 
escomeses 2,98 km x 25 = 74,5 

1063,44 

Pressió mitjana xarxa 45 m.c.a. x 1063,44 = 47854,800 

Escomeses ÷ 745 escomeses 

UARL           64,235 

 

ILI = TIRL/UARL     = 3,59 
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8.5. Situació administrativa 

8.5.1. Disponibilitat de concessions d'aigua 

L’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols disposa d’una concessió vigent de l’ACA que 

permet extreure un cabal total màxim de 150.000 m3/any. El cabal màxim instantani és de 10 

L/s, repartits en 5 L/s a Fontanils i 5 L/s de la Font Grossa. Si es consideren els cabals pun-

ta/dia domèstics i industrials no es sobrepassa aquest límit. 

Durant l’any 2018 es van extreure 134.300 m3/any, inferior al màxim concessionat si con-

siderem el cabal subministrat. En cas que es desenvolupin els sectors previstos requerirà am-

pliar el cabal concessionat fins a 210.000 m3/any. 

Existeix una problemàtica en els filtres de sorres que pot fer sobrepassar els cabals con-

cessionats, de fet la lectura dels comptadors de les captacions 448.416 m3 per l’any 2018, no 

obstant el realment captat són els 134.300 m3,  ja que la diferència de cabal s’ha derivat a me-

di.  

8.5.2. Emmagatzematge de productes químics 

L’hipoclorit sòdic que s’utilitza per la cloració de l’aigua s’emmagatzema en dos dipòsits 

de 1.000L. Un d’ells disposa de cubeta de retenció i l’altra està ubicat fora de la cubeta.  Per 

tant, un dels dipòsits no disposa de sistema d’emmagatzematge mitjançant cubeta de retenció i 

control de vessaments accidentals.   

Els dipòsits de clor estan ubicats a una caseta separada de la resta d’instal·lacions per 

tal d’evitar la corrosió dels altres equips, i per tant aquesta situació és molt correcta, no obstant 

la caseta no disposa de dutxa/rentaulls per garantir la seguretat dels operaris durant el procés 

de manipulació del clor. 

8.5.3. Instal·lacions elèctriques 

Es disposa d’una única escomesa elèctrica que dona servei als dipòsits i a l’estació de 

tractament. Té una potència contractada de 9,96 kW.  

8.6. Seguretat 

Respecte a la seguretat en relació a productes corrosius, només es manipula clor a la 

caseta on hi ha tots els equipaments i a la caseta adjacent on s’emmagatzema. No hi ha ins-

tal·lat renta-ulls ni dutxa d’emergència. 

Pel que fa a la seguretat física de delimitació de l’espai, totes les instal·lacions estan tan-

cades per un cadenat o una porta amb pany. Només el recinte dels dipòsits, l’estació de trac-

tament i la caseta disposa de tanca perimetral de protecció. Cap de les captacions està prote-

gida per una tanca perimetral, no obstant les arquetes disposen de tancament físic que impe-

deix l’accés o bé la seva manipulació.  Degut a la seva ubicació es fa difícil millorar la seguretat 

d’aquest sistema.  

 



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  41 

8.7. Tarifes dels usuaris 

Les tarifes vigents es varen aprovar l’any 2017 i no hi ha hagut cap més actualització i/o 

modificació des de llavors.  

L’anàlisi de costos i ingressos del servei ha determinat que el cost mig del servei d’aigua 

a usuari és de 0,82 euros/m3 mentre l’ingrés es situa en 0,64 euros/m3.  Per tant, en l’actualitat 

l’Ajuntament no imputa tots els costos directament al servei d’aigua i es dilueixen part dels cos-

tos en la resta del pressupost.  

L’actual sistema tarifari contempla tres tipus de tarifa: domèstica, comercial i industrial. 

Existeix una quota de servei que garanteix uns ingressos fixes amb independència del 

consum, no obstant no es diferència el preu entre les tarifes domèstiques, comercials i industri-

als.  

En quan a les tarifes, en tots els casos existeix una tramificació adequada, no obstant les 

quotes no tenen consonància amb els costos de servei. Cal considerar varis aspectes que cal-

dria resoldre: 

- El tram 1 de domèstic té una quota de 0 euros/m3 fet molt contra prudent atès que 

no afavoreix les polítiques d’estalvi d’aigua i l’usuari no pren consciència del cost 

del servei.  

- No existeix diferenciació de preus en els trams 2 i 3 entre les tarifes domèstiques, 

comercials i industrials.    

- El tram 3 té un preu per sota del cost mig real de l’aigua que s’ha calculat al voltant 

de 0,82 euros/m3 i per tant si el tram més alt no té un preu més alt que el cost de 

l’aigua no afavoreix l’estabilitat pressupostària del servei. 

- Tant en les tarifes industrials com a les comercials l’estructura tarifaria dota uns in-

gressos fixes de l’ordre del 20% mentre els ingressos variables són del 80%. 

Aquest fet fa que la facturació depengui exclusivament del consum, fet que dona 

una gran inestabilitat dels ingressos i per tant es pot posar en risc l’estabilitat pres-

supostària del servei en cas de baixada de consums o bé amb la implantació de po-

lítiques d’estalvi d’aigua potable.  

 

Per tant, es recomana modificar les tarifes mitjançant un estudi tarifari específic, aplicant 

un preu al tram 1 dels usuaris domèstics i un preu del tram 3 més elevat que el cost del preu de 

l’aigua.  Es recomana diferenciar el preu fix entre les escomeses domèstiques i les industrials 

que equilibri els ingressos fixes amb els costos fixes del servei. En el cas de les tarifes industri-

als i comercials la tarifa fixe hauria de minimitzar el risc citat, i per tant haurien de tenir un cost 

més elevat que la quota fixa de les tarifes domèstiques.   
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9. ACTUACIONS 
 

9.1. Actuacions a implementar de forma urgent per l'increment dels rendiments 

L'anàlisi del servei realitzat en el present Pla Director ha detectat dos problemàtiques en 

quan a rendiments: 

- Un desajust important del rendiment dels filtres de sorres 

- Un rendiment baix de la xarxa de distribució de l'ordre del 53% 

 

Així, es preveuen una sèrie de mesures de xoc, que s'haurien d'aplicar en primera ins-

tància, i que haurien de tenir una dotació pressupostària i un seguiment tècnic per tal que siguin 

efectives. Les mesures proposades són les següents: 

 

Mesura 01. Millorar el rendiment dels filtres de sorres 

Estudiar quina és la problemàtica del molt baix rendiment dels filtres de sorres i modificar 

la seva regulació. Implantar un seguiment actiu del seu funcionament.  

Es recomana també avançar a la mesura del possible amb la implantació de la millora 

05. 

 

Mesura 02. Establiment d'una campanya de recerca de fuites 

Iniciar la campanya de recerca de fuites. Per tal que sigui efectiva la campanya, caldrà 

un seguiment tècnic de les dades i la presa de decisions, el disseny de les accions de la cam-

panya, etc..... 

El disseny de la campanya de recerca de fuites, que a nivell indicatiu es pot centrar en: 

- Revisió de tot el clavegueram per determinar els punts d'increment de cabal no justifi-

cats 

- Comprovació de la funcionalitat de les vàlvules sectorials de tall per aïllar trams de xar-

xa i reparació/substitució de les considerades estratègiques 

- Disseny de talls nocturns sectorials de xarxa i control de cabals servits. Aquesta tasca 

implica comunicacions prèvies als usuaris 

- Obertura de cates en els punts estratègics en que se sospiti l'existència de fugues im-

portants 

- Acotació de fuites mitjançant tècniques acústiques 

 



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  43 

Aquesta mesura requeriria una previsió de recursos per a la campanya de prospecció de 

fuites i una altra previsió de fons per a la reparació de fuites de magnitud important. S’haurà 

d’assumir dins els costos de gestió del servei.   

 

9.2. Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l'increment dels 

rendiments 

Millora 01. Substitució de la canonada en alta de fibrociment provinent de la Font Grossa 

La canonada de gravetat provinent de la captació de la Font Grossa té un tram de fibro-

ciment, aquesta ja ha acabat la seva vida útil i provoca problemàtiques de fuites que han de ser 

arreglades tot sovint. Es proposa substituir-la per una canonada de PEAD Ø140 mm i 16 atm, 

per tal d’evitar pèrdues i assegurar un abastament d’aigua continu. S’ha proposat incrementar 

el diàmetre perquè la modelització ha permès identificar que aquest tram suporta grans pressi-

ons, i degut a que posant un timbratge més gran es perd diàmetre interior de la canonada, s’ha 

proposat un 140 mm per evitar un estrenyiment de la mateixa canonada. Aquesta millora també 

inclou la instal·lació d’un turbidímetre a la canonada que arriba de la Font Grossa, just abans 

de l’arqueta on s’ajunten les dues canonades provinents de les captacions. Aquesta millora es 

va demanar com a ajuda a la convocatòria en alta de l’ACA durant la redacció d’aquest Pla 

director. 

Valoració econòmica aproximada: 103.000 € (IVA no inclòs)  

 

Millora 02. Condicionament del camí d’accés a la captació de Fontanils 

El camí d’accés a la captació de Fontanils es fa a través d’una pista forestal en bastant 

mal estat, i amb forts pendents. Això dificulta arribar fins a les proximitats de les diferents mines 

que conformen aquesta captació i impedeix arribar-hi amb maquinària per realitzar-hi obres o 

actuacions de manteniment. Es proposa condicionar l’accés per tal de facilitar possibles actua-

cions futures en aquesta zona. El condicionament consisteix en repassar la plataforma i condi-

cionar trencaaigües i posar tot-u en els trams més malmesos.  

Valoració econòmica aproximada: 10.890 € (IVA no inclòs) 

 

Millora 03. Millora de l’accés a la coberta del dipòsit 500 m3i barana de seguretat 

Instal·lar una escala d’accés a la coberta del dipòsit amb les mesures de seguretat cor-

responents i control d’accés, a més d’una barana de seguretat a la zona d’accés a la coberta.  

Valoració econòmica aproximada: 3.000 € (IVA no inclòs) 

Escala de gat protegida, amb altura de pujada de 3m. Barana de seguretat a la part superior. Subministrament i 

instal·lació. 
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Millora 04. Millora del sistema d’emmagatzematge de clor i instal·lació elements de segu-

retat 

El sistema de cloració disposa de 2 dipòsits de clor de 1.000 litres amb dos bombes dosi-

ficadores associades a cadascun dels dipòsits. Un dels dipòsits no disposa de cubeta de reten-

ció i control de vessaments accidentals i per tant es proposa substituir aquest dipòsit per un 

altra dipòsit de doble cos pel control de vessaments accidentals.  

Per altra banda, cal instal·lar una dutxa-renta/ulls d’emergència dins la caseta dels dipò-

sits de clor per dotar al sistema de la seguretat necessària.  

 

Valoració econòmica aproximada: 3.000 € (IVA no inclòs) 

Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Dipòsit amb cubeta de retenció, 1 ut. 

 

Millora 05. Millora del rendiment i reconfiguració dels filtres de sorra de l'ETAP 

En l’actualitat la regulació del filtre de sorres té un problema important. El rendiment teò-

ric del filtra hauria de ser del 96% mentre que s’aconsegueix un rendiment real del 25 al 30 %, i 

per tant el 70-75 % de l’aigua que entra al filtre es deriva cap al circuit de rentat.  

Per resoldre aquesta situació, cal estudiar bé el funcionament dels filtres i determinar 

quina és la problemàtica. Caldrà segurament un manteniment preventiu i una reprogramació 

dels seu funcionament.  

Per altra banda, el sistema disposa d’un turbidímetre instal·lat a la unió de les dues ca-

nonades de les fonts. Per tant, es mesura el la terbolesa de la barreja. És conegut que la majo-

ria de les vegades la terbolesa prové de la Font Grossa, i per tant, en el moment que el nivell 

de terbolesa sobrepassa el màxim que pot tractar els filtres, es desestima tota l’aigua. Per re-

soldre aquesta problemàtica, es proposa instal·lar un turbidímetre addicional i moure l’existent 

a una de les canonades de la font. La solució que es planteja és mesurar per separat la terbo-

lesa de cada font, i únicament desestimar aquella que el valor sigui alt.  

  

Valoració econòmica aproximada: 5.750 €(IVA no inclòs) 

Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Turbidímetre, 1 ut. Modificació del telecontrol 

 

Millora 06. Establir el perímetre de protecció a les captacions 

Calcular i definir el perímetre de protecció de les captacions de la Font Grossa i Fonta-

nils, estudiar possibles intervencions al respecte i incorporar-ho en el planejament vigent.  

Valoració econòmica aproximada: despeses administratives + 600 € (IVA no inclòs) 
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9.3. Actuacions en alta de noves zones de creixement 

El planejament vigent preveu un creixement residencial molt important, no obstant s’ha 

considerat dues hipòtesis de futures demandes, considerant la més probable com a hipòtesi 1.  

- Hipòtesi 1 – creixement moderat residencial i desenvolupament industrial. En 

aquest cas es pot considerar unes necessitats de l’ordre de 170.000 m3/any 

- Hipòtesi 2 – creixement residencial previst en el planejament i desenvolupament in-

dustrial. En aquest cas es pot considerar unes necessitats de l’ordre de 205.000 

m3/any 

 

En el cas de la hipòtesi 1 no es preveuen haver de realitzar actuacions en alta més enllà 

de les previstes en l’apartat anterior.  

En quan als creixements industrials el desenvolupament urbanístic haurà de preveure les 

inversions necessàries en alta i en baixa per suplir les noves demandes. En funció de la tipolo-

gia industrial poden variar considerablement i per tant s’hauran de plantejar adequadament en 

el moment oportú.  

 

9.4. Actuacions en baixa per a la millora de les instal·lacions 

Millora 07. Substitució del tram de canonada de sortida de dipòsit per al funcionament 

dels hidrants del municipi 

La modelització hidràulica de la xarxa d’hidrants ha determinat que tots els hidrants del 

municipi no compleixen la condició de simultaneïtat (2 hidrants funcionant a un cabal de 1000 

litres/minut durant 2 hores).  

S’ha pogut determinar que la causa d’aquest fet es deu principalment a que la canonada 

principal de sortida del dipòsit té un diàmetre petit que no permet aportar el cabal necessari pel 

correcte funcionament de la xarxa d’hidrants.  

Sumat a aquest fet, cal considerar que aquesta canonada encara disposa de diversos 

trams de fibrociment i de diàmetres diversos. Per tant aquesta millora juntament amb la millora 

12 permetrà poder fer funcionar tota la xarxa d’hidrants de la zona urbana i industrial, amb ex-

cepció d’algun de puntual, amb les consideracions de cabal exigibles.  

Per tant, amb aquesta millora es proposa de substituir-la per un tram de PEAD Ø180 mm 

per tal que la majoria d’hidrants aconsegueixin funcionar 2 a 2. També s’inclou en aquesta in-

tervenció la substitució de les escomeses de plom o fibrociment per PEAD associades a l’actual 

xarxa de fibrociment.  

Valoració econòmica aproximada: 52.000 € (IVA no inclòs) 

Canonada de PEAD Ø180 mm, 16 atm. 358 ml. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de 

comporta manuals, 2u. Arqueta 3 ut. 
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Millora 08. Substitució de les canonades de fibrociment per el funcionament dels hidrants 

C. Joan Callís i Guix 

Els dos hidrants ubicats en aquest carrer no funcionen ni individualment degut a que la 

canonada de fibrociment que serveix el carrer està connectada a trams de PVC de diàmetres 

40 i 50 mm. Es proposa de substituir la canonada de fibrociment per una de PEAD 125 mm i 

connectar-la a la de PVC Ø125 mm. D’aquesta manera s’aconsegueix complir amb la normati-

va vigent per el funcionament dels hidrants.  

Valoració econòmica aproximada: 51.500 € (IVA no inclòs) 

Canonada de PEAD Ø125 mm, 16 atm. 437 ml. Canonada de PEAD Ø75 mm, 16 atm. 110 ml. Subministrament, 

moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de comporta manuals, 3u. Hidrant, 2ut. Arqueta 5 ut. 

 

Millora 09. Instal·lació d’un hidrant al carrer Casesnoves 

El carrer Casesnoves queda descobert per l’actual xarxa d’hidrants tot i que ja hi passa 

una canonada de PEAD 125 mm que permetria el seu funcionament. Es proposa la instal·lació 

d’un hidrant en aquest carrer per tal d’incrementar la superfície de sòl urbà coberta per la xarxa 

d’hidrants en compliment amb la normativa vigent.  

Valoració econòmica aproximada: 1.400 € (IVA no inclòs) 

Hidrant, 1 ut. Arqueta 1 ut. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. 

 

Millora 10. Desplaçar l’hidrant de la zona de l’Estació 

Amb la disposició actual dels hidrants, hi ha una petita àrea de la zona de l’Estació que 

no queda coberta. Es proposa moure l‘hidrant ubicat davant de la fàbrica Font Sans uns metres 

més avall que quedi just davant l’edifici de l’antiga Estació per tal que tota aquesta zona de sòl 

urbà quedi coberta per la xarxa d’hidrants.  

Valoració econòmica aproximada: 1.400 € (IVA no inclòs) 

Hidrant, 1 ut. Arqueta 1 ut. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. 

 

Millora 11. Deixar fora de servei tram de la canonada de distribució de fibrociment del C. 

Sant Sebastià 

Al carrer Sant Sebastià hi ha instal·lada una canonada nova de PEAD amb un tram de 

Ø90 mm i un altre de Ø63 mm. Tot i això, encara es fa servir l’antiga canonada de fibrociment 

perquè les escomeses encara estan connectades en aquesta. Es proposa connectar les esco-

meses a la nova canonada de PEAD i deixar fora de servei la canonada de fibrociment.  

Valoració econòmica aproximada: 15.000 € (IVA no inclòs) 

Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Escomeses, 15 ut. 

 



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  47 

Millora 12. Substitució de les canonades de distribució de fibrociment del nucli antic 

Aquesta canonada es considera una de les canonades principals del municipi, en tant 

que connecta amb la canonada general del dipòsit. Per tal de poder dotar el cabal necessari 

pels hidrants de tota la zona urbana, és necessari substituir les canonades de fibrociment 

d’aquesta part per canonades de major diàmetre. Es proposa de substituir-les per canonades 

de PEAD Ø180 i Ø160 mm. També s’inclou en aquesta intervenció la substitució de les esco-

meses de plom o fibrociment per PEAD associades a l’actual xarxa de fibrociment. Degut a que 

hi ha diversos carrers en aquesta situació, es proposa de dividir la millora en tres fases dife-

rents per tal de poder-la afrontar pressupostàriament.  

 

Valoració econòmica aproximada:   

 Fase 1:Tram Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles: 70.000 € (IVA no inclòs) 

 Fase 2: Av. Vall d'Hostoles: 63.000 € (IVA no inclòs) 

 Fase 3: C. de la Via i C. Puig de Grúfol: 37.200 € (IVA no inclòs) 

 

Millora 13. Substitució de les canonades de distribució de fibrociment carretera d’Olot 

En aquest tram de la xarxa hi ha canonades de fibrociment, que ja han acabat la seva vi-

da útil. Es proposa substituir els trams de la carretera d’Olot i del carrer que uneix amb el C. 

Sant Sebastià. Es proposa de substituir-los per trams de PEAD Ø63 mm i 125 mm. També 

s’inclou en aquesta intervenció la substitució de les escomeses de plom o fibrociment associa-

des a l’actual xarxa per unes de noves PEAD. 

Valoració econòmica aproximada: 26.000 € (IVA no inclòs) - 277 ml 

Canonada de PEAD Ø125 mm, 16 atm. 74 ml. Canonada de PEAD Ø63 mm, 16 atm. 203 ml. Subministrament, 

moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de comporta manuals, 3u. Arqueta, 3 ut. 

 

Millora 14. Substitució de les canonades de distribució de fibrociment al C. Horta i entorn 

Les canonades de distribució al carrer Horta, Llaurons i Artigues Roges són de fibroci-

ment i es desconeix el seu estat. Es proposa de substituir-les per canonades de PEAD Ø125 

mm i de PEADØ63 mm. També s’inclou en aquesta intervenció la substitució de les escomeses 

de plom o fibrociment per PEAD associades a l’actual xarxa de fibrociment. Es divideix la millo-

ra d’aquesta zona de la xarxa en tres fases diferents, per tal que siguin assolibles i s’afecti el 

mínim d’abonats possibles en cadascuna de les fases. 

La fase 3 a més sol la problemàtica del funcionament dels hidrants de la zona urbana del 

Molí Petit, atès que actualment disposa d’un tram de canonada de DN 63 mm que impedeix 

dotar del cabal necessari a la xarxa d’hidrants.  
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Valoració econòmica aproximada:  

Fase 1: C. dels Valls, del Torn i Av. Viola: 35.700 € (IVA no inclòs) 

 Fase 2: C. de l'Horta, Llaurons i adjacents: 48.300 € (IVA no inclòs) 

 Fase 3: C. de les Artigues i Grup Rocalba: 35.600 € (IVA no inclòs) 

 

Millora 15. Instal·lació de comptadors sectorials 

Per millorar el control de fugues es proposa instal·lar un comptador mecànic a l’entrada 

de la zona de la Fàbrega, just després del primer hidrant situat a la Carretera de la Fàbrega. 

Aquest és l’únic punt d’entrada d’aigua per aquesta zona i facilita la sectorització d’aquesta part 

del municipi. També es proposa instal·lar-ne un altre a la canonada del C. Artigues per tal de 

sectoritzar tota la zona del Molí Petit.  

Altres parts del municipi també requeririen de la instal·lació d’un comptador però al arri-

bar-hi més d’una canonada es fa més difícil de sectoritzar.  

En el cas que es desenvolupi el polígon industrial de la zona de Llongafollia, es recoma-

na instal·lar un comptador sectorial per controlar les pèrdues d’aquella zona de subministra-

ment. 

Valoració econòmica aproximada: 2.400 € (IVA no inclòs) 

Comptadors mecànic 2 ut. Arqueta, 2 ut. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. 

 

Millora 16. Nova zona de subministra a Sant Iscle de Colltort 

L’Ajuntament, davant la problemàtica de falta d’aigua potable en aquesta vall de Sant Is-

cle, té la voluntat de promoure una nova zona de subministrament al municipi. Motiu pel qual ja 

disposa d’un ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua per desenvolupar la part corresponent a 

l’Alta (conformada per la construcció d’una nova captació, un grup de pressió, un dipòsit de 58 

m3, clorador en continu, caseta d’obra corresponent, la canonada en alta des la captació fins al 

dipòsit i l’escomesa elèctrica). En aquests moments encara no s’ha dut a terme la inversió i per 

aquest motiu s’inclou en el present Pla director.  

No obstant, caldrà construir una línia de distribució principal en baixa a la que s’hauran 

de connectar els usuaris.  

 

Valoració econòmica aproximada:  

Fase 1. Abastament en alta  262.944 € (IVA no inclòs) 

Fase 2. Abastament en baixa  213.056 € (IVA no inclòs) 

Captació. Grup impulsió, 1 ut. Dipòsit prefabricat 58 m3. Caseta prefabricada. Equip cloració i emmagatzematge. 

Escomesa elèctrica. Canonada de PEAD Ø125 mm, 16 atm. 3.763 ml. Canonada de PEAD Ø90 mm, 16 atm. 
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1.019 ml. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de comporta manuals, 2u. Arqueta, 2 ut. 

 

Millora 17. Nova canonada de distribució al sector de Botets 

Per tal de fer arribar el subministrament d’aigua al sector nord del municipi es proposa 

allargar la canonada al final del C. Puig d’en Sala fins passat el refugi del Contaller, al trencant 

que va cap a les Aulines del Botets. Els veïns que es vulguin connectar a la xarxa pública 

d’aigua ho hauran de fer en aquest punt o en algun d’anterior, atès que les pressions de sub-

ministra són adequades en aquest nou tram de canonada. 

Valoració econòmica aproximada: 39.200 € (IVA no inclòs) 

Canonada de PEAD Ø125 mm, 16 atm. 500 ml. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de 

comporta manuals, 2u. Hidrant, 1 ut. Arqueta, 3 ut. 

 

Millora 18. Nova canonada de distribució al sector Pla de la Torre 

Per tal de fer arribar el servei de subministrament d’aigua al sector Pla de la Torre es 

proposa d’instal·lar una canonada de PEAD Ø125 mm des del C. de les Casesnoves fins a 

l’alçada de la Torre per tal de donar subministrament als veïns d’aquest veïnat. En aquesta 

millora també s’inclou la col·locació de dos hidrants, un davant el mas la Casanova i un altre 

davant el Molí de la Rovira. 

Valoració econòmica aproximada: 106.300 € (IVA no inclòs) 

Canonada de PEAD Ø125 mm, 16 atm. 1.406 ml. Subministrament, moviment de terres i instal·lació. Vàlvules de 

comporta manuals, 2u. Hidrant, 2 ut. Arqueta, 4 ut. 

 

Millora 19. Noves canonades de distribució al sector Sant Miquel de Pineda 

És voluntat de l’Ajuntament permetre l’accés al servei d’abastament d’aigua del municipi 

al major nombre d’habitants, i és per això que es vol fer arribar una canonada de distribució fins 

a la zona de Sant Miquel de Pineda, per tal de donar servei a les masies properes a aquest 

sector. Es proposa d’instal·lar-hi una canonada principal de PEAD Ø125 mm, un dipòsit de 20 

m3 i un grup d’impulsió per subministrar aigua als veïns propers.  

Valoració econòmica aproximada: 210.000 € (IVA no inclòs) 

Grup impulsió, 1 ut. Dipòsit prefabricat 20 m3. Caseta prefabricada. Escomesa elèctrica. Canonada de PEAD 

Ø125 mm, 16 atm. 2.226 ml. Canonada de PEAD Ø75 mm, 16 atm. 438 ml. Subministrament, moviment de terres 

i instal·lació. Vàlvules de comporta manuals, 4u. Hidrant, 3 ut. Arqueta, 7 ut. 

 

9.5. Actuacions en baixa de noves zones de creixement 

Existeix un Pla Parcial d’aquesta zona del municipi on està previst un desenvolupament 

industrial. Es disposa d’uns plànols de planificació en els quals s’indica que es farà arribar una 

canonada de PEAD Ø200 mm, i dos ramals de PEAD Ø125 mm. La Millora 16 depèn de que 

s’executi aquesta prèviament.  
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Millora 20. Estudi tarifari per adequació de les tarifes 

Realitzar un estudi tarifari que permeti adequar amb major mesura els cabals facturats 

respecte els cabals registrats, de manera que les noves tarifes es tramifiquin adequadament 

per fomentar l’estalvi d’aigua i que alhora permetin garantir l’estabilitat econòmica del servei 

d’aigua.  

Valoració econòmica aproximada: 500 € (IVA no inclòs) 

 

Millora 22. Redacció d’un reglament de servei 

Redacció d'un reglament del servei que inclogui com a mínim: 

- Protocol d'instal·lació de noves escomeses 

- Protocol de neteja de dipòsits 

- Protocol de neteja i manteniment dels entorns de captacions, dipò-

sits, ETAP, ... 

- Protocol de neteja d’edificis i instal·lacions (ETAP, captacions,...) 

- Protocol de manteniment d’equips  

- Protocol d’actuació de vàlvules sectoritzadores i de tall.  

- Protocol de manteniment i control d’hidrants.  

- Protocol de detecció i control de fuites 

- Protocol de registre i transmissió de dades del servei.  

Valoració econòmica aproximada: 1.200 € (IVA no inclòs) 

 

9.6. Esquemes futurs 

- Esquema horitzontal de la xarxa futura 

- Esquema vertical de la xarxa futura 

 

 

 

 

 

 

 



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  51 

10. ANÀLISI ECONOMICOFINANCERA 
 

10.1. Pressupostos de les actuacions 

Les inversions previstes en les actuacions del present Pla director es mostren resumides 

en la següent taula, en la que també s’han mostrat les prioritats de cadascuna d’elles, essent la 

prioritat 1 a curt termini, prioritat 2 a mitjà termini i prioritat 3, a aquelles inversions que poden 

posposar-se fins a no haver aconseguit realitzar les de prioritat 1 i 2.  

Atenent a la situació actual i al baix rendiment del servei, s’estableix un període de 1 any 

en què s’aplicaran les mesures previstes, i a partir d’aquests primers any, es recomana aplicar 

la planificació de les millores en els propers 20 anys. S’ha periodificat a 20 anys per tal que el 

pla sigui assumible pel servei.  

 

 

 

 

MILLORA VALORACIÓ PRIORITAT

Millora 01 Substitució de la canonada en alta de fibrociment provinent de la Font Grossa 103.000 € 1

Millora 02 Condicionament del camí d’accés a la captació de Fontanils 10.890 € 2

Millora 03 Millora de l’accés a la coberta del dipòsit 500 m3 i barana de seguretat 3.000 € 2

Millora 04 Millora del sistema d’emmagatzematge de clor i instal·lació elements de seguretat 3.000 € 1

Millora 05 Millora del rendiment i reconfiguració dels filtres de sorra de l'ETAP 5.750 € 1

Millora 06 Establir el perímetre de protecció a les captacions 600 € 2

Millora 07
Substitució del tram de canonada de sortida de dipòsit per al funcionament dels 
hidrants del municipi

52.000 € 1

Millora 08
Substitució de les canonades de fibrociment per el funcionament dels hidrants C. 
Joan Callís i Guix

51.500 € 1

Millora 09 Instal·lació hidrant al C. Casesnoves 1.400 € 1

Millora 10 Desplaçar hidrant zona Estació 1.400 € 2

Millora 11
Deixar fora de servei tram de la canonada de distribució de fibrociment del C. Sant 
Sebastià

15.000 € 1

Millora 12 Substitució de la canonada de fibrociment principal del nucli antic

Fase 1 - Tram Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles 70.000 € 1

Fase 2 - Av. Vall d'Hostoles 63.000 € 1

Fase 3 - Canonades secundaries C. de la Via i C. Puig de Grúfol 37.200 € 3

Millora 13 Substitució de les canonades de distribució de fibrociment carretera d’Olot 26.000 € 1

Millora 14 Substitució de les canonades de distribució de fibrociment al nucli històric

Fase 1 - C. dels Valls, del Torn i Av. Viola 35.700 € 2

Fase 2 - C. de l'Horta, Llaurons i adjacents 48.300 € 2

Fase 3 - C. de les Artigues i Grup Rocalba 35.600 € 3

Millora 15 Instal·lació de comptadors sectorials 2.400 € 1

Millora 16 Nova zona de subministra a Sant Iscle de Colltort

Fase 1. Abastament en alta 262.944 € 1

Fase 1. Abastament en baixa 213.056 € 2

Millora 17 Nova canonada de distribució al sector de Botets 39.200 € 2

Millora 18 Nova canonada de distribució al sector Pla de la Torre 106.300 € 3

Millora 19 Noves canonades de distribució al sector Sant Miquel de Pineda 210.000 € 3

Millora 20 Estudi tarifari per adequació tarifes 800 € 1

Millora 21 Redacció d’un reglament de servei 1.200 € 1

TOTAL 1.292.940 €
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10.2. Volum d'aigua a facturar 

A continuació s’aporten els cabals registrats corresponents a les anualitats 2016, 2017 i 

2018. 

 

 

10.3. Ingressos segons les tarifes 

En aquest apartat s’inclouen els ingressos que es recapten mitjançant les tarifes del ser-

vei d’aigua.  

 

 

Analitzant el sistema tarifari, s’ha pogut observar que les tarifes actuals tenen uns in-

gressos fixes del 62 % i uns ingressos variables del 38.  

Atès que existeixen subministrament amb tarifes domèstiques, comercials i altres amb ta-

rifes industrials, s’ha calculat el percentatge d’ingressos fixes de cada sector, amb els següents 

resultats: 

  Fix Variable 

 domèstic 72% 28% 

comercial 23% 77% 

industrial 17% 83% 

 

 

2016 m3

Usos domèstics        49.698

Usos industrials      11.168

Aigua cases de pagès       112

Total 60.978

2017 m3

Usos domèstics           56.789

Usos industrials            15.171

Aigua cases de pagès     497

Total 72.457

2018 m3

Usos domèstics           58.322

Usos industrials            13.078

Aigua cases de pagès     114

Total 71.514

3.-INGRESSOS

Total (€/any)

Ingressos fixes 28.608,00 €

Ingressos variables 17.229,91 €

INGRESSOS TOTALS ANY : 45.837,91 €
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La conclusió per tant, és que els ingressos fixes de les tarifes industrials i comercials re-

presenten un percentatge molt baix, i per tant l’estabilitat dels ingressos depèn directament del 

consum d’aigua. Per tal de poder fer polítiques d’estalvi cal primer establir un sistema tarifari, 

sobretot l’industrial i comercial, que estabilitzi uns ingressos fixes.  

 

10.4. Costos actuals del servei d'aigua potable 

S’ha realitzat una anàlisi dels costos del servei orientativa per tal de poder determinar 

com es poden afrontar les inversions proposades en el present pla director. Es fa notar que no 

és l’objectiu d’aquest document valorar l’actual explotació dels servei d’aigua del municipi en 

qüestió, sinó que l’estudi s’emmarca en donar unes pautes de costos de servei a fi que cada 

Ajuntament en tregui les seves pròpies conclusions i determinacions al respecte.  
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1.-COSTOS FIXES

PERSONAL: cost del personal que desenvolupa el servei, per categories i en funció de la seva dedicació percentual 

salari dedicació Cost (€/any)

Cap de servei 35.000,00 0% 0,00 €

Operari servei 28.000,00 30% 8.400,00 €

Oficial de manteniment 32.000,00 5% 1.600,00 €

Serveis generals (comptabilitat, facturació) 26.000,00 20,1% 5.226,00 €

Servei atenció i vigilància 30.000,00 2% 600,00 €

Direcció tècnica 35.000,00 No es du a terme 0,00 €

15.826,00 €

TRANSPORTS I MOBILITAT DEL SERVEI

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

Desplaçaments 2000 0,37 740,00 €

740,00 €

CONTROL, MANTENIMENT  I CONSERVACIÓ 

ut Cost (€/any)

Conservació xarxa distribució - escomeses 745 2% 1.490,00 €

Conservació obra civil 500,00 €

Conservació equips mecànics i elèctrics 3.593,33 €

Manteniment telecontrol 200,00 €

5.783,33 €

ENERGIA

kw Cost (€/ut) Cost (€/any)

Potència contractada global 9,96 44,44 442,62 €

442,62 €

PRODUCTES I MATERIALS DEL SERVEI

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

Equipament de personal (vestuaris, 

mat.seguretat,...) 1 350 350,00 €

Material fungible oficina 1 150 150,00 €

Telecomunicacions 1 500 500,00 €

Reactius i material fungible de laboratori 1 200 200,00 €

Conservació equips manteniment i jardineria 1 200 200,00 €

1.400,00 €

ANALÍTIQUES

Cost (€/any)

Analítiques 4.112,62 €

Subvenció DIPSALUT (gestió directa) -3.701,36 €

411,26 €

DESPESES ADMINISTRATIVES

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

Despeses enviament facturació 745 0,8 596,00 €

Declaracions trimestrals 4 48 192,00 €

Assegurances 1 400 400,00 €

1.188,00 €
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Per tant es disposa d’una estructura de costos on el 44% són costos fixes i el 56% cor-

responen a costos variables.  

 

10.5. Recursos disponibles per reposició i millores 

Realitzant el balanç comptable entre els costos calculats i els ingressos reals actuals en 

resulta la següent disponibilitat de recursos per a reposició i millores: 

 

2.-COSTOS VARIABLES

ENERGIA

kw h Cost (€/ut) Cost (€/any)

Consum energètic 4.701,20 0,14 658,17 €

658,17 €

TRACTAMENTS AIGUA

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

Reactius (cloració) m3 aigua tractada 134.300 0,0176 2.363,68 €

Reactius (altres) 300,00 €

2.663,68 €

AVERIES I INCIDÈNCIES

Cost (€/any)

Xarxa distrubució i escomeses 26.170,58 €

Equips mecànics i elèctrics 500,00 €

26.670,58 €

COMPRA AIGUA EN ALTA

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

Compra aigua en alta 0,00 €

0,00 €

IMPOSTOTS: cànon de l'aigua entitat subministradora

ut Cost (€/ut) Cost (€/any)

m3 no lliurats a tercers (pèrdues) 62.900 0,03296 2.073,18 €

m3 lliurats comprats a un altre operador 0,00 €

m3 lliurats i no comprats a un altre operador 71.400 0,011536 823,67 €

2.896,85 €

1.-COSTOS FIXES 25.791,22 €                    

2.-COSTOS VARIABLES 32.889,28 €                    

COSTOS DIRECTES TOTALS ANY : 58.680,50 €

4.-DIPONIBILITAT ACTUAL PER REPOSICIÓ I MILLORES

COSTOS DIRECTES TOTALS ANY : 58.680,50 €-                    

BENEFICI INDUSTRIAL I DESPESES GENERALS EXPLOTADOR:

INGRESSOS TOTALS ANY : 45.837,91 €                    

DISPONIBILITAT ACTUAL DE RECURSOS PER REPOSICIÓ I MILLORES A L'ANY : -12.842,59 €
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En l’actualitat NO es disposen de recursos del propi servei d’aigua per reposició i millo-

res, atès que els costos del servei fan que hi hagi un dèficit tarifari si s’imputen tots els costos 

del servei.  

 

10.6. Immobilitzat i amortitzacions 

La valoració dels actius aproximada del servei d’aigua del municipi sense tenir en compte 

l’amortització és de l’ordre de 1.211.697,60 euros. 

 

10.7. Programació orientativa i assolible de les inversions 

Per tal de poder fer front a les inversions s’ha realitzat una tramificació de les mateixes 

de la següent manera: 

• Inversions de prioritat 0– S’haurien d’assumir en l’actualitat 

• Inversions de prioritat 1 – S’haurien d’assumir en els primers 10 anys 

• Inversions de prioritat 2 – S’haurien d’assumir entre l’any 10 i 15 

• Inversions de prioritat 3 – S’haurien d’assumir entre l’any 15 i 20 

 

A continuació es mostra la taula amb la periodificació de les inversions.  

 

MILLORA VALORACIÓ PRIORITAT Prioritat 1 Prioritat 2 Prioritat 3

Millora 01 Substitució de la canonada en alta de fibrociment provinent de la Font Grossa 103.000 € 1 103.000,00 €       -  €                      -  €                   

Millora 02 Condicionament del camí d’accés a la captació de Fontanils 10.890 € 2 -  €                      10.890,00 €         -  €                   

Millora 03 Millora de l’accés a la coberta del dipòsit 500 m3 i barana de seguretat 3.000 € 2 -  €                      3.000,00 €            -  €                   

Millora 04 Millora del sistema d’emmagatzematge de clor i instal·lació elements de seguretat 3.000 € 1
3.000,00 €           -  €                      -  €                   

Millora 05 Millora del rendiment i reconfiguració dels filtres de sorra de l'ETAP 5.750 € 1 5.750,00 €           -  €                      -  €                   

Millora 06 Establir el perímetre de protecció a les captacions 600 € 2 -  €                      600,00 €               -  €                   

Millora 07
Substitució del tram de canonada de sortida de dipòsit per al funcionament dels 
hidrants del municipi

52.000 € 1
52.000,00 €         -  €                      -  €                   

Millora 08
Substitució de les canonades de fibrociment per el funcionament dels hidrants C. 
Joan Callís i Guix

51.500 € 1
51.500,00 €         -  €                      -  €                   

Millora 09 Instal·lació hidrant al C. Casesnoves 1.400 € 1 1.400,00 €           -  €                      -  €                   

Millora 10 Desplaçar hidrant zona Estació 1.400 € 2 -  €                      1.400,00 €            -  €                   

Millora 11
Deixar fora de servei tram de la canonada de distribució de fibrociment del C. Sant 
Sebastià

15.000 € 1
15.000,00 €         -  €                      -  €                   

Millora 12 Substitució de la canonada de fibrociment principal del nucli antic

Fase 1 - Tram Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles 70.000 € 1 70.000,00 €         -  €                      -  €                   

Fase 2 - Av. Vall d'Hostoles 63.000 € 1 63.000,00 €         -  €                      -  €                   

Fase 3 - Canonades secundaries C. de la Via i C. Puig de Grúfol 37.200 € 3 -  €                      -  €                      37.200,00 €      

Millora 13 Substitució de les canonades de distribució de fibrociment carretera d’Olot 26.000 € 1 26.000,00 €         -  €                      -  €                   

Millora 14 Substitució de les canonades de distribució de fibrociment al nucli històric

Fase 1 - C. dels Valls, del Torn i Av. Viola 35.700 € 2 -  €                      35.700,00 €         -  €                   

Fase 2 - C. de l'Horta, Llaurons i adjacents 48.300 € 2 -  €                      48.300,00 €         -  €                   

Fase 3 - C. de les Artigues i Grup Rocalba 35.600 € 3 -  €                      -  €                      35.600,00 €      

Millora 15 Instal·lació de comptadors sectorials 2.400 € 1 2.400,00 €           -  €                      -  €                   

Millora 16 Nova zona de subministra a Sant Iscle de Colltort

Fase 1. Abastament en alta 262.944 € 1 262.944,00 €       -  €                      -  €                   

Fase 1. Abastament en baixa 213.056 € 2 -  €                      213.056,00 €       -  €                   

Millora 17 Nova canonada de distribució al sector de Botets 39.200 € 2 -  €                      39.200,00 €         -  €                   

Millora 18 Nova canonada de distribució al sector Pla de la Torre 106.300 € 3 -  €                      -  €                      106.300,00 €    

Millora 19 Noves canonades de distribució al sector Sant Miquel de Pineda 210.000 € 3 -  €                      -  €                      210.000,00 €    

Millora 20 Estudi tarifari per adequació tarifes 800 € 1 -  €                      -  €                      -  €                   

Millora 21 Redacció d’un reglament de servei 1.200 € 1 -  €                      -  €                      -  €                   

TOTAL 1.292.940 € 655.994,00 €       352.146,00 €       389.100,00 €    

primers 10 anys de 10 a 15 anys de 15 a 20 anys

Import anual (€/any) 65.599,40 €         70.429,20 €         77.820,00 €      



Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua      
Sant Feliu de Pallerols  57 

 

10.8. Programa economicofinancer per a la sostenibilitat del servei 

Per tal de poder determinar els recursos necessaris per a les inversions s’ha calculat en 

primer lloc els recursos necessaris en reposició i millores del servei, comptabilitzant una reposi-

ció de la xarxa de distribució cada 30 anys i de la reposició d’equips cada 10 anys: 

 

Aquest valor suposa que s’invertirien anualment en reposició i millores de l’ordre d’un 

2,9% del valor dels actius del servei d’aigua. 

Considerant que si es realitza realment la reposició i millores es disposarà d’un estalvi en 

avaries i incidències, s’ha calculat les noves necessitats econòmiques del servei: 

 

Per tant, si es pretén preveure la inversió necessària de substituir totes les canonades 

amb un freqüència de 30 anys i la reposició dels equips amb una freqüència de 10 anys, el 

servei d’aigua requereix dotar de recursos addicionals als actuals de l’ordre de 35.000 €.  

 

Si comptabilitzem la necessitat de recursos mitjos anuals de les inversions proposades 

en el present Pla director, en resulten les següents necessitats econòmiques: 

5.-NECESSITATS CALCULADES EN REPOSICIÓ I MILLORES OBLIGADES DEL SERVEI
Total (€/any)

Reposició de canonades de PEAD (restitució cada 30 anys) 31.011,56 €                    

Reposició equips (restitució cada 10 anys) 4.362,50 €                      

TOTAL RECURSOS PER REPOSICIÓ I MILLORES A L'ANY : 35.374,06 €

6.- NECESSITATS ECONÒMIQUES DEL SERVEI

NECESSITATS CALCULADES EN REPOSICIÓ I MILLORES OBLIGADES DEL SERVEI 35.374,06 €                    

ESTALVI A FUTUR PER DISMINUCIÓ DE PÈRDUES I AVARIES 16.226,03 €-                    

DIRECCIÓ TÈCNICA 2.750,00 €                      

NECESSITATS REALS EN REPOSICIÓ I MILLORES 21.898,03 €
DISPONIBILITAT ACTUAL DE RECURSOS PER REPOSICIÓ I MILLORES SOPORTAT PER TARIFA : 12.842,59 €-                    

-34.740,62 €
* Balanç negatiu amb dèficit de recursos per tarifa

BALANÇ DE RECURSOS TARIFARIS ACTUALS :
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Nota: A efectes de determinar els recursos disponibles, únicament s’ha calculat el període d’inversió de 
prioritat 1, atès a que es refereix en els primers 10 anys d’aplicació del pla, després d’aplicació de mesu-
res, i atès que les inversions anuals de prioritat 2 i 3 requeriran d’una revisió dels costos després 
d’aquests primers 10 anys, fet que pot variar la seva valoració.  

 

Amb aquestes consideracions, s’han realitzat tres escenaris de finançament de les inver-

sions, que s’especifiquen a continuació: 

• ESCENARI 1 – Finançar les inversions íntegrament des de la tarifa 

• ESCENARI 2 – Obtenció d’ajuts per valor del 50% de les inversions i la resta a 

través de la tarifa.  

• ESCENARI 3 – Obtenció d’ajuts per valor del 70% de les inversions i la resta a 

través de la tarifa.  

Amb aquests tres escenaris, que corresponen a un de pessimista, un de realista i un al-

tre d’optimista, s’obtenen els següents resultats.  

 

 

7.-INVERSIONS CALCULADES EN MILLORES DEL PLA DIRECTOR
Total (€/any)

Inversions de prioritat 1 65.599,40 €                    

Inversions de prioritat 2 70.429,20 €                    

Inversions de prioritat 3 77.820,00 €                    

TOTAL RECURSOS EN INVERSIONS A L'ANY  (PRIMERS 10 ANYS): 65.599,40 €

TOTAL RECURSOS EN INVERSIONS A L'ANY  (DE 10 A 15 ANYS): 70.429,20 €
TOTAL RECURSOS EN INVERSIONS A L'ANY  (DE 15 A 20 ANYS): 77.820,00 €

8.- NECESSITATS ECONÒMIQUES DEL PLA DIRECTOR
INVERSIONS CALCULADES EN MILLORES DEL PLA DIRECTOR (primers 10 anys) 65.599,40 €                    

65.599,40 €
RECURSOS NECESSARIS PER INVERSIONS PLA DIRECTOR A L'ANY NO SOPORTATS 

PER TARIFA ACTUAL :

9.- ESCENARIS DE FINANÇAMENT DEL PLA DIRECTOR

ESCENARI 1 - FINANÇAT A TRAVÉS DE TARIFA
Increment de tarifa per recaptar un import 
anual addicional de 

65.599,40 €    143% d'increment

ESCENARI 2 - FINANÇAT A TRAVÉS DE TARIFA i AJUTS ALTRES ADMINISTRACIONS (HIPOTESIS 50%)
Ajuts externs a inversions Pla director 32.799,70 €    

Increment de tarifa per recaptar un import 
anual addicional de 

32.799,70 €    72% d'increment

ESCENARI 3 - FINANÇAT A TRAVÉS DE TARIFA i AJUTS ALTRES ADMINISTRACIONS (HIPOTESIS 70%)
Ajuts externs a inversions Pla director 45.919,58 €    

Increment de tarifa per recaptar un import 
anual addicional de 

19.679,82 €    43% d'increment
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El resultat d’aquest estudi econòmic, denota que és difícil assumir les inversions de re-

posició i millores plantejades amb els recursos propis del servei, atesa la voluntat de 

l’ajuntament d’incloure grans inversions en sòl no urbanitzable. Per tant, cal buscar ajuts ex-

terns per desenvolupar sobretot les millores en sòl no urbanitzable atès que el servei d’aigua en 

l’actualitat no disposa de recursos suficients per fer front a les inversions del present Pla.  

 Les inversions plantejades en el Pla, no es podran assumir sense un increment de les 

tarifes, excepte en el millor dels escenaris. Per tant, es considera que s’hauran de fer front a 

inversions, aplicant recursos externs al sistema i també afrontant una revisió acurada de les 

tarifes.  

 

 

11. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS FINALS 
 

El present document es considera prou detallat per donar compliment a la convocatòria 

de subvencions adreçades als ens locals, per a la revisió dels Plans directors d'abastament 

d'aigua municipals TES/2063/2017 de 22 d’agost. 

Per altra banda, el document ha de servir de guia per a canalitzar les inversions futures 

en el sistema d’abastament públic a fi de donar garantia i qualitat de servei, i alhora minimitzar 

el consum de recursos.  

 

Sant Feliu de Pallerols, març 2020 

 

 

 

L’equip redactor, 

 

 

 

Esteve Costa Sala 

 

Àlex Vilar Grabolosa 

                                                

Arnau Martorell Sala 

Tècnics de l’administració: Consorci de  Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa 
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Captació activa

Dipòsit

PEAD

PVC

LLEGENDA
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1 de 25

01.
MILLORA

La canonada de gravetat provinent de la
captació de la Font Grossa té un tram de fibro-
ciment, aquesta ja ha acabat la seva vida útil i
provoca problemàtiques de fuites que han de
ser arreglades tot sovint. Es proposa
substituir-la per una canonada de PEAD Ø140
mm i 16 atm, per tal d’evitar pèrdues i
assegurar un abastament d’aigua continu. S’ha
proposat incrementar el diàmetre perquè la
modelització ha permès identificar que aquest
tram suporta grans pressions, i degut a que
posant un timbratge més gran es perd
diàmetre interior de la canonada, s’ha
proposat un 140 mm per evitar un
estrenyiment de la mateixa canonada. 

103.000 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ
CANONADA EN ALTA DE
FIBROCIMENT
PROVINENT DE LA FONT
GROSSA
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02.
MILLORA

El camí d’accés a la captació de Fontanils es fa
a través d’una pista forestal en bastant mal
estat, i amb forts pendents. Això dificulta
arribar fins a les proximitats de les diferents
mines que conformen aquesta captació i
impedeix arribar-hi maquinària per realitzar-hi
obres o actuacions de manteniment. Es
proposa condicionar l’accés per tal de facilitar
possibles actuacions futures en aquesta zona.
El condicionament consisteix en repassar la
plataforma i condicionar trencaaigües i posar
tot-u en els trams més malmesos. 

10.890 € (IVA no inclòs)

CONDICIONAMENT DEL
CAMÍ D’ACCÉS A LA
CAPTACIÓ DE
FONTANILS
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03.
MILLORA

Instal·lar una escala d’accés a la coberta del
dipòsit amb les mesures de seguretat
corresponents i control d’accés, a més d’una
barana de seguretat a la zona d’accés a la
coberta.   

3.000 € (IVA no inclòs)

MILLORA DE L'ACCÉS A
LA COBERTA DEL
DIPÒSIT DE 500 M3 I
BARANA DE SEGURETAT
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04.
MILLORA

El sistema de cloració disposa de 2 dipòsits de
clor de 1.000 litres amb dos bombes
dosificadores associades a cadascun dels
dipòsits. Un dels dipòsits no disposa de cubeta
de retenció i control de vessaments accidentals
i per tant es proposa substituir aquest dipòsit
per un altra dipòsit de doble cos pel control de
vessaments accidentals. 
Per altra banda, cal instal·lar una dutxa-
renta/ulls d’emergència dins la caseta dels
dipòsits de clor per dotar al sistema de la
seguretat necessària. 

3.000 € (IVA no inclòs)

MILLORA DEL SISTEMA
D’EMMAGATZEMATGE DE
CLOR I INSTAL·LACIÓ
ELEMENTS DE
SEGURETAT
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05.
MILLORA

En l’actualitat la regulació del filtre de sorres té
un problema important. El rendiment teòric del
filtre hauria de ser del 96% mentre que
s’aconsegueix un rendiment real del 25 al 30
%. Per resoldre aquesta situació, cal estudiar
bé el funcionament dels filtres i determinar
quina és la problemàtica. Caldrà segurament
un mante-niment preventiu i una
reprogramació dels seu funcionament. És
conegut que la majoria de les vegades la
terbolesa prové de la Font Grossa, i per tant,
en el moment que el nivell de terbolesa
sobrepassa el màxim que pot tractar els fil-
tres, es desestima tota l’aigua. Per resoldre
aquesta problemàtica, es proposa instal·lar un
turbidímetre addicional i moure l’existent a una
de les canonades de la font. La solució que es
planteja és mesurar per separat la terbolesa de
cada font, i únicament desestimar aquella que
el valor sigui alt.

5.750 € (IVA no inclòs)

MILLORA DEL
RENDIMENT I
RECONFIGURACIÓ DELS
FILTRES DE SORRA DE
L'ETAP
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06.1
MILLORA

Calcular i definir el perímetre de protecció de
les captacions de la Font Grossa i Fontanils,
estudiar possibles intervencions al respecte i
incorporar-ho en el planejament vigent.   

600 € (IVA no inclòs)

ESTABLIR EL PERÍMETRE
DE PROTECCIÓ A LES
CAPTACIONS
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06.2
MILLORA

Calcular i definir el perímetre de protecció de
les captacions de la Font Grossa i Fontanils,
estudiar possibles intervencions al respecte i
incorporar-ho en el planejament vigent.   

600 € (IVA no inclòs)

ESTABLIR EL PERÍMETRE
DE PROTECCIÓ A LES
CAPTACIONS
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8 de 25

07.
MILLORA

La modelització hidràulica de la xarxa
d’hidrants ha determinat que tots els hidrants
del municipi no compleixen la condició de
simultaneïtat (2 hidrants funcionant a un cabal
de 1000 litres/minut durant 2 hores). 
S’ha pogut determinar que la ca d’aquest fet
es deu principalment a que la canonada
principal de sortida del dipòsit té un dià-metre
petit que no permet aportar el cabal necessari
pel correcte funcionament de la xarxa
d’hidrants. 
Sumat a aquest fet, cal considerar que aquesta
canonada encara disposa de diversos trams de
fibrociment i de diàmetres diver-sos. Per tant
aquesta millora juntament amb la millora 12
permetrà poder fer funcionar tota la xarxa
d’hidrants de la zona urbana i industrial, amb
excepció d’algun de puntual. Es proposa de
substituir-la per un tram de PEAD Ø180 mm
per tal que la majoria d’hidrants aconsegueixin
funcionar 2 a 2. Així com també la possible
substitució de les escomeses associades.

52.000 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DEL TRAM
DE CANONADA DE
SORTIDA DE DIPÒSIT
PER AL FUNCIONAMENT
DELS HIDRANTS DEL
MUNCIPI
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08.
MILLORA

Els dos hidrants ubicats en aquest carrer no
funcionen ni individualment degut a que la
canonada de fibrociment que serveix el carrer
està connectada a trams de PVC de diàmetres
40 i 50 mm. Es proposa de substituir la
canonada de fibrociment per una de PEAD 125
mm i connectar-la a la de PVC Ø125 mm.
D’aquesta manera s’aconsegueix complir amb
la normativa vigent per el funcionament dels
hidrants.  

51.500 € (IVA no inclòs)

SUBSITUCIÓ
CANONADES XARXA DE
DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT PER EL
FUNCIONAMENT DELS
HIDRANTS AL C. JOAN
CALLÍS
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09.
MILLORA

El carrer Casesnoves queda descobert per
l’actual xarxa d’hidrants tot i que ja hi passa
una canonada de PEAD 125 mm que permetria
el seu funcionament. Es proposa la instal·lació
d’un hidrant en aquest carrer per tal
d’incrementar la superfície de sòl urbà coberta
per la xarxa d’hidrants en compliment amb la
normativa vigent.  

1.400 € (IVA no inclòs)

INSTAL·LACIÓ D'UN
HIDRANT AL CARRER
CASESNOVES
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10.
MILLORA

Amb la disposició actual dels hidrants, hi ha
una petita àrea de la zona de l’Estació que no
queda coberta. Es proposa moure l‘hidrant
ubicat davant de la fàbrica Font Sans uns
metres més avall que quedi just davant l’edifici
de l’antiga Estació per tal que tota aquesta
zona de sòl urbà quedi coberta per la xarxa
d’hidrants.  

1.400 € (IVA no inclòs)

DESPLAÇAR L'HIDRANT
DE LA ZONA DE
L'ESTACIÓ
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11.
MILLORA

Al carrer Sant Sebastià hi ha instal·lada una
canonada nova de PEAD amb un tram de Ø90
mm i un altre de Ø63 mm. Tot i això, encara
es fa servir l’antiga canonada de fibrociment
perquè les escomeses encara estan
connectades en aquesta. Es proposa connectar
les escomeses a la nova canonada de PEAD i
deixar fora de servei la canonada de
fibrociment.  

15.000 € (IVA no inclòs)

DEIXAR FORA DE SERVEI
TRAM DE LA CANONADA
DE DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT DEL C.
SANT SEBASTIÀ
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12.1
MILLORA

Aquesta canonada es considera una de les
canonades principals del municipi, en tant que
connecta amb la canonada general del dipòsit.
Per tal de poder dotar el cabal necessari pels
hidrants de tota la zona urbana, és necessari
substituir les canonades de fibrociment
d’aquesta part per canonades de major
diàmetre. Es proposa de substituir-les per
canonades de PEAD Ø180 i Ø160 mm. També
s’inclou en aquesta intervenció la substitució
de les escomeses de plom o fibrociment per
PEAD associades a l’actual xarxa de
fibrociment. Degut a que hi ha diversos carrers
en aquesta situ-ació, es proposa de dividir la
millora en tres fases diferents per tal de poder-
la afrontar pressupostàriament. Fase 1 - Tram
Ajuntament a cantonada Av. Vall d'Hostoles

70.000 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA DE
FIBROCIMENT PRINCIPAL
DEL NUCLI ANTIC
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12.2
MILLORA

Aquesta canonada es considera una de les
canonades principals del municipi, en tant que
connecta amb la canonada general del dipòsit.
Per tal de poder dotar el cabal necessari pels
hidrants de tota la zona urbana, és necessari
substituir les canonades de fibrociment
d’aquesta part per canonades de major
diàmetre. Es proposa de substituir-les per
canonades de PEAD Ø180 i Ø160 mm. També
s’inclou en aquesta intervenció la substitució
de les escomeses de plom o fibrociment per
PEAD associades a l’actual xarxa de
fibrociment. Degut a que hi ha diversos carrers
en aquesta situ-ació, es proposa de dividir la
millora en tres fases diferents per tal de poder-
la afrontar pressupostàriament. Fase 2: Av. Vall
d'Hostoles

57.000 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA DE
FIBROCIMENT PRINCIPAL
DEL NUCLI ANTIC
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12.3
MILLORA

Aquesta canonada es considera una de les
canonades principals del municipi, en tant que
connecta amb la canonada general del dipòsit.
Per tal de poder dotar el cabal necessari pels
hidrants de tota la zona urbana, és necessari
substituir les canonades de fibrociment
d’aquesta part per canonades de major
diàmetre. Es proposa de substituir-les per
canonades de PEAD Ø180 i Ø160 mm. També
s’inclou en aquesta intervenció la substitució
de les escomeses de plom o fibrociment per
PEAD associades a l’actual xarxa de
fibrociment. Degut a que hi ha diversos carrers
en aquesta situ-ació, es proposa de dividir la
millora en tres fases diferents per tal de poder-
la afrontar pressupostàriament. Fase 3: C. de
la Via, C. Puig de Grúfol i Plaça del Firal

37.200 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LA
CANONADA DE
FIBROCIMENT PRINCIPAL
DEL NUCLI ANTIC
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13.
MILLORA

En aquest tram de la xarxa hi ha canonades de
fibrociment, que ja han acabat la seva vida
útil. Es proposa substituir els trams de la
carretera d’Olot i del carrer que uneix amb el
C. Sant Sebastià. Es proposa de substituir-los
per trams de PEAD Ø63 mm i 125 mm. També
s’inclou en aquesta intervenció la substitució
de les escomeses de plom o fibrociment
associades a l’actual xarxa per unes de noves
de polietilè.  

26.000 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LES
CANONADES XARXA DE
DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT A LA
CARRETERA D'OLOT
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14.1
MILLORA

Les canonades de distribució al carrer Horta,
Llaurons i Artigues Roges són de fibrociment i
es desconeix el seu estat. Es proposa de
substituir-les per canonades de PEAD Ø125
mm i de PEADØ63 mm. També s’inclou en
aquesta intervenció la substituc de les
escomeses de plom o fibrociment per PEAD
associades a l’actual xarxa de fibrociment. Es
divideix la millora d’aquesta zona de la xarxa
en tres fases diferents, per tal que siguin as-
solibles i s’afecti el mínim d’abonats possibles
en cada de les fases.
La fase 3 a més soluciona la problemàtica del
funcionament dels hidrants de la zona ur-bana
del Molí Petit, atès que actualment disposa
d’un tram de canonada de DN 63 mm que
impedeix dotar del cabal necessari a la xarxa
d’hidrants. Fase 1: C. dels Valls, del Torn i Av.
Viola

35.700 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LES
CANONADES DE
DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT AL NUCLI
HISTÒRIC



Autor del plànol:
Esteve Costa i Sala
Àlex Vilar Grabolosa
Arnau Martorell Sala
Data:  Gener de 2020

Títol del plànol:

MILLORES PROPOSADES.
XARXA DE DISTRIBUCIÓ

Núm. plànol:

9

Escala:Títol del Projecte:

PLA DIRECTOR DEL SERVEI MUNICIPAL
D'ABASTAMENT D'AIGUA
SANT FELIU DE PALLEROLS (LA GARROTXA)

Ajuntament de
Sant Feliu de Pallerols

1:2.000
18 de 25

14.2
MILLORA

Les canonades de distribució al carrer Horta,
Llaurons i Artigues Roges són de fibrociment i
es desconeix el seu estat. Es proposa de
substituir-les per canonades de PEAD Ø125
mm i de PEADØ63 mm. També s’inclou en
aquesta intervenció la substituc de les
escomeses de plom o fibrociment per PEAD
associades a l’actual xarxa de fibrociment. Es
divideix la millora d’aquesta zona de la xarxa
en tres fases diferents, per tal que siguin as-
solibles i s’afecti el mínim d’abonats possibles
en cada de les fases.
La fase 3 a més soluciona la problemàtica del
funcionament dels hidrants de la zona ur-bana
del Molí Petit, atès que actualment disposa
d’un tram de canonada de DN 63 mm que
impedeix dotar del cabal necessari a la xarxa
d’hidrants. Fase 2: C. de l'Horta, Llaurons i
adjacents

48.300 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LES
CANONADES DE
DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT AL NUCLI
HISTÒRIC
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14.3
MILLORA

Les canonades de distribució al carrer Horta,
Llaurons i Artigues Roges són de fibrociment i
es desconeix el seu estat. Es proposa de
substituir-les per canonades de PEAD Ø125
mm i de PEADØ63 mm. També s’inclou en
aquesta intervenció la substituc de les
escomeses de plom o fibrociment per PEAD
associades a l’actual xarxa de fibrociment. Es
divideix la millora d’aquesta zona de la xarxa
en tres fases diferents, per tal que siguin as-
solibles i s’afecti el mínim d’abonats possibles
en cada de les fases.
La fase 3 a més soluciona la problemàtica del
funcionament dels hidrants de la zona ur-bana
del Molí Petit, atès que actualment disposa
d’un tram de canonada de DN 63 mm que
impedeix dotar del cabal necessari a la xarxa
d’hidrants. Fase 3: C. de les Artigues i Grup
Rocalba

35.600 € (IVA no inclòs)

SUBSTITUCIÓ DE LES
CANONADES DE
DISTRIBUCIÓ DE
FIBROCIMENT AL NUCLI
HISTÒRIC
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15.1
MILLORA

Per millorar el control de fugues es proposa
instal·lar un comptador mecànic a l’entrada de
la zona de la Fàbrega i un altre a la canonada
del C.Artigues per tal de sectoritzar tota la
zona del Molí Petit. Altres parts del municipi
també requeririen de la instal·lació d’un
comptador però al arribar-hi més d’una
canonada es fa més difícil de sectoritzar. 
En el cas que es desenvolupi el polígon
industrial de la zona de Llongafollia, es
recomana instal·lar un comptador sectorial per
controlar les pèrdues d’aquella zona de
subministrament. 

2.400 € (IVA no inclòs)

INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADORS
SECTORIALS
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15.2
MILLORA

Per millorar el control de fugues es proposa
instal·lar un comptador mecànic a l’entrada de
la zona de la Fàbrega i un altre a la canonada
del C.Artigues per tal de sectoritzar tota la
zona del Molí Petit. Altres parts del municipi
també requeririen de la instal·lació d’un
comptador però al arribar-hi més d’una
canonada es fa més difícil de sectoritzar. 
En el cas que es desenvolupi el polígon
industrial de la zona de Llongafollia, es
recomana instal·lar un comptador sectorial per
controlar les pèrdues d’aquella zona de
subministrament. 

2.400 € (IVA no inclòs)

INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADORS
SECTORIALS
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16.
MILLORA

L’Ajuntament, davant la problemàtica de falta
d’aigua potable en aquesta vall de Sant Iscle,
té la voluntat de promoure una nova zona de
subministrament al municipi. Motiu pel qual ja
disposa d’un ajut de l’Agència Catalana de
l’Aigua per per desenvolupar la part
corresponent a l’Alta (conformada per la
construcció d’una nova captació, un grup de
pressió, un dipòsit de 58 m3, clorador en
continu, caseta d’obra corresponent, la
canonada en alta des la captació fins al dipòsit
l’escomesa elèctrica). En aquests moments
encara no s’ha dut a terme la inversió i per
aquest motiu s’inclou en el present Pla
director. 
No obstant, caldrà construir una línia de
distribució principal en baixa a la que s’hauran
de connectar els usuaris.

476.000 € (IVA no inclòs)

NOVA ZONA DE
SUBMINISTRA A SANT
ISCLE DE COLLTORT
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17.
MILLORA

Per tal de fer arribar el subministrament
d’aigua al sector nord del municipi es proposa
allargar la canonada al final del C. Puig d’en
Sala fins passat el refugi del Contaller, al
trencant que va cap a les Aulines de Botets.
Els veïns que es vulguin connectar a la xarxa
pública d’aigua ho hauran de fer en aquest
punt o en algun d’anterior.  

39.200 € (IVA no inclòs)

NOVA CANONADA DE
DISTRIBUCIÓ AL SECTOR
DE BOTETS
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18.
MILLORA

Per tal de fer arribar el servei de
subministrament d’aigua al sector Pla de la
Torre es proposa d’instal·lar una canonada de
PEAD Ø125 mm des del C. de les Casesnoves
fins a l’alçada de la Torre per tal de donar
subministrament als veïns d’aquest veïnat. En
aquesta millora també s’inclou la col·locació de
dos hidrants, un davant el mas la Casanova i
un altre davant el Molí de la Rovira.  

106.300 € (IVA no inclòs)

NOVA CANONADA DE
DISTRIBUCIÓ AL SECTOR
PLA DE LA TORRE
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19.
MILLORA

És voluntat de l’Ajuntament permetre l’accés al
servei d’abastament d’aigua del municipi al
major nombre d’habitants, i és per això que es
vol fer arribar una canonada de distribució fins
a la zona de Sant Miquel de Pineda, per tal de
donar servei a les masies properes a aquest
sector. Es proposa d’instal·lar-hi una canonada
principal de PEAD Ø125 mm, un dipòsit de 20
m3 i un grup d’impulsió per subministrar aigua
als veïns propers.  

210.000 € (IVA no inclòs)

NOVES CANONADES DE
DISTRIBUCIÓ A LA ZONA
DE SANT MIQUEL DE
PINEDA
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