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1. ANTECEDENTS 

La resolució MAH/3556/2006, d’31 d’octubre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya núm.4759 – 13.11.2006 fa publica la convocatòria de subvencions per a municipis per 

tal de sufragar les despeses relacionades amb la redacció dels corresponents plans directors del 

servei municipal d’abastament d’aigua. Concretament els beneficiaris d’aquestes subvencions 

serien els municipis de Catalunya que disposin d’una població censada inferior a 5.000 habitants. 

 

D’aquesta manera es pretén assolir la millora a nivell global de les xarxes locals d’abastament, 

obtenint així una millor gestió dels recursos que es traduirà en un increment de l’estalvi. La 

diagnosi, les conclusions obtingudes i les actuacions previstes hauran de ser degudament 

contrastades amb el Pla Sectorial d’Abastament d’Aigua a Catalunya, una eina de planejament a 

nivell global, disponible a l’Agència Catalana de l’Aigua i que analitza la qüestió de l’aigua a nivell 

de tot el territori. 

 

A partir del 2009 l’existència d’un pla director serà d’obligat compliment per tal de poder sol·licitar 

ajuts sobre abastament. En aquest document caldrà concretar les deficiències del sistema, les 

propostes de millora i una valoració econòmica i un calendari d’execució de les mateixes. 

 

El municipi de Collsuspina ha sol·licitat la redacció del pla director a SOREA Sociedad Regional 

de Abastecimiento de Aguas, S.A, atenint-se a la citada resolució. 
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2. OBJECTE DEL PLA DIRECTOR 

L’objecte fixat en la redacció d’aquest Pla Director consisteix en reunir la informació sobre les 

instal·lacions del servei, descriure-les, preveure la demanda que hauran de satisfer tant en l’actualitat 

com a mig i llarg termini, i en base a aquesta previsió analitzar la capacitat que presenten en relació a 

la demanda que es preveu satisfer, segons els dèficits o els excedents que resultin d’aquesta 

comparació proposar una configuració definitiva de les instal·lacions. 

Aquesta configuració definitiva, un cop aprovada per l’ajuntament, servirà de base a tots els projectes 

d’ampliacions i obres parcials que es vagin realitzant, constituint cadascuna d’elles una part per 

l’abastament futur, evitant així tant renovacions prematures d’instal·lacions que encara no s’han 

amortitzat, com d’elements desproporcionats amb la funció que tindrien finalment. El propòsit es que 

les renovacions i ampliacions de xarxa i instal·lacions del servei municipal d’aigua potable conformin 

un sistema harmònic, coherent i de capacitat àmpliament suficient per a les necessitats previsibles. 

Aquest Pla Director presenta l’anàlisi dels elements del sistema segons el creixement previst al Pla 

General de Ordenació del municipi, però és un document dinàmic ja que des del moment que està 

realitzat sobre unes previsions de futur tant urbanístic, industrial i demogràfic, s’ha de revisar 

periòdicament. Aquesta revisió i la seva comparació amb les dades reals permetran efectuar les 

correccions necessàries i ajustar de nou les necessitats en cas d’ésser necessari. 

El Pla Director que es presenta analitza amb una visió integradora tot l’abastament d’aigua potable 

del municipi de Folgueroles.  

Cal destacar que s’ha estudiat tot l’abastament, no s’han realitzat hipòtesis destinades a simplificar la 

xarxa, sinó que el model ha tingut en compte les canonades de mig i gran diàmetre i totes les de petit 

diàmetre que també formen part de la xarxa de distribució. Amb aquesta metodologia es permet 

arribar a un coneixement profund i un gran detall de tota la xarxa. 
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3. METODOLOGIA 

L’elaboració del Pla Director de l’abastament d’aigua potable del terme municipal de Folgueroles ha 

seguit les següents fases: 

1. Recopilació d’informació 

Aquesta fase inclou d’una banda la recopilació de la informació de base per l’elaboració del pla 

Director i d’altra banda la definició, juntament amb els responsables del servei de subministrament 

d’aigua potable, de les problemàtiques principal de l’abastament. 

Les principals informacions recollides són les següents: 

- Cartografia 

- Població actual del municipi (MUNICAT) 

- Pla General de Ordenació Municipal (PUOM) 

- Característiques tècniques i de qualitat de les infraestructures en alta 

- Estat, material, dimensions i traçat de les canonades de distribució 

- Situació i característiques de les vàlvules reguladores 

- Funcionament del servei: consums, pressions, punts dèbils... 

2. Caracterització de l’abastament actual 

En base als recursos disponibles (en quantitat i qualitat), les infraestructura en alta i la xarxa de 

distribució s’avalua el dimensionament de les instal·lacions existents. 

3. Caracterització de la població i prognosi del creixement urbà futur 

En base a les dades de la població actual i a la definició de les zones de creixement incloses al 

plantejament urbà s’ha fet una estimació de la població horitzó a partir de la qual s’ha d’estimar el 

consum d’aigua potable de la situació futura. 

El Pla de Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) defineix a llarg termini el creixement ordenat del 

municipi, fet que provocarà un increment tant en els cabals a servir i sanejar com a l’extensió de la 

xarxa. 
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4. Anàlisi de la capacitat de les instal·lacions actuals i proposta de millores 

Atenent al creixement de la població en base a la població actual i a la prognosi de la població futura 

a partir de les expectatives de creixement urbanístic s’avalua el funcionament de les instal·lacions en 

la situació futura. A partir d’aquesta avaluació es proposen una sèrie d’actuacions que permetin 

millorar el funcionament de les infraestructures. 

5. Proposta de les actuacions de millores del servei futur d’aigua potable. 

Les propostes d’actuacions generades en el punt anterior s’han de definir concretament. 

6. Valoració i priorització de totes les actuacions proposades 

Un cop definides les actuacions han de valorar-se convenientment per tal de donar una estimació del 

cost. 

7. Repercussió econòmica de les actuacions 

Plantejament de la repercussió dels costos de les actuacions a la tarifa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua  

del municipi de Folgueroles  

 

Abril de 2008 

4. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI 

El terme municipal de Folgueroles, situat a la comarca d’Osona, es troba a l’extrem est de la plana de 

Vic al inici de les Guilleries. Té el veïnatge dels termes de Tavernòles i Gurb al Nord, Sant Sadurní 

d’Osomort i Vilanova de Sau a l’Est, Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta al Sud i Vic a l’Oest. 

Per el cantó de ponent, el relleu es suau i esquitxat de masies i camps de conreu de secà. Solament 

el trenquen alguns petits turons de marges griso-blaboses de l’eocè mitjà com el de Puigseslloses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel cantó de llevant el relleu es abrupte, amb barrancs i fondalades i cobert de vegetació. Aquí la 

presència humana com a element transformador del paisatge es pràcticament inexistent. 

El sotabosc és de boixos, arboç, ginestars i brucs. A la vora dels torrents s’hi pot veure algun trèmol, 

vern i tortellatge. A les latituds mitjanes hi predomina el bosc d’alzina muntanyenca, esquitxat de 

rouredes, avellanoses i vernedes, hi és omnipresent el roure martinenc i el roure de fulla gran. 
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Drenen el terme les aigües del Torrent de Sant Martí, que forma límit amb Calldetenes i el torrent de 

Folgueroles, al qual va a para el torrent del Cementiri, ambdós subdivisions del Gurri, i la capçalera 

de la riera de Tavernòles, que fent límit amb aquest terme vessa les seves aigües al Ter. 

El terme comprèn, a més del poble de Folgueroles, el raval de la Ricordera, la urbanització del Pedró, 

també coneguda com la Roca, i el polígon industrial de Folgueroles, a més d’un nombre important de 

masos esparsos arreu. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 

5.1. ABASTAMENT AL MUNICIPI DE FOLGUEROLES 

Actualment el municipi de Folgueroles disposa de varies captacions d’aigua;els pous del Glaç I i II, els 

pous Vells I i II, així com la connexió amb la canonada que porta aigua des de la planta de tractament 

d’aigua potable d’Osona Sud. 

El pou del Glaç I i II es troben situats a una cota 536msnm, des d’aquests pous s’impulsa l’aigua 

primer mitjançant una canonada de DN125 Polietilè i i tot seguit amb una canonada DN150 Polietilè, 

cap el dipòsit de Folgueroles de 1200m³ de capacitat i situat a una cota 366msnm. En molt poques 

ocasions funcionen els dos pous alhora. 

El pou Vell I i II es troben situats a una cota 550msnm, des d’aquests pous s’impulsa l’aigua primer 

mitjançant una canonada de DN63 PVC i i tot seguit amb una canonada DN150 Polietilè, cap el 

dipòsit de Folgueroles. Molt poques vegades funcionen tots dos pous alhora. 

El dipòsit de Folgueroles o dipòsit de Cal Guarda esta situat a 366msnm i té una capacitat de 1200m³. 

Aquest dipòsit s’alimenta dels pous del Glaç I i II, pous Vells I i II i de l’aportació d’aigua del riu Ter 

provinent de la Planta de Tractament d’Aigües d’Osona en funció de la qualitat i de la demanda 

d’aigua. En el dipòsit trobem una canonada de sortida de PVC DN200 per l’abastament del nucli de 

Folgueroles. 

El règim de funcionament del pous Vell I i II i els pous del Glaç I i II, pot variar en funció de l’època de 

l’any, així ens trobem en èpoques d’elevada pluviometria que tenen cabals suficients per poder 

subministrat aigua al dipòsit de capçalera i en èpoques de més sequera tenen un rendiment tant baix 

que ens obliga a prescindir de la seva aportació. 

En els dos pous, es necessari efectuar un seguiment periòdic de la qualitat de les seves aigües, degut 

a la elevada concentració de nitrats que hi apareixen en ocasions. 

Aquest problema, a Folgueroles, es resolt amb la barreja d’aigües de diferents orígens, com són 

l’aigua provinent de la planta de tractament d’aigües d’Osona Sud i l’aigua dels pous, aconseguint una 

concentració mínima de nitrats en l’aigua final a l’abastament públic. 
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La Planta de Tractament d’Aigua Potable d’Osona Sud, es troba situada en el terme municipal de 

Manlleu, i capta l’aigua crua del Riu Ter, sotmetent-la a un procés de potabilització per tal d’obtenir 

aigua potable de consum humà.  

Al tractar-se d’una aigua d’origen superficial el tractament que es dur a terme es de tipus Terciari, 

amb una etapa d’Oxidació, Floculació (dosificació de reactius), Decantació i Filtració (mitjançant filtres 

de Carbó actiu), finalment es realitza una post cloració abans d’impulsar l’aigua cap els dipòsits. 

L’aigua de sortida de planta s’eleva al dipòsit de Sant Marc, situat a una cota 534, des d’aquest 

dipòsit es subministra aigua als municipis d’Aiguafreda, Balenyà, Calldetenes, Centelles, el Brull, 

Folgueroles, les Masies de Roda, Malla, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, 

Santa Eugènia de Berga, Santa Maria de Corcó, Seva Taradell, Tavèrnoles i Tona a través d’una 

canonada de transport DN500 de Fosa Dúctil. 

A partir de la canonada de transport esmentada en el punt anterior, existeix un sistema d’abastament, 

també pertanyent a Osona Sud, que serveix per alimentar únicament els municipis de Folgueroles, 

Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes.  

Aquest sistema d’abastament comença a la derivació de la canonada de transport DN500 de Fosa 

Dúctil amb una canonada de transport DN300 de Fosa Dúctil a la cota 501m que alimenta l’estació 

d’elevació número 1 cota 516. Des de l’estació d’elevació 1 s’impulsa aigua cap a l’estació d’elevació 

2 cota 571 a través d’una canonada d’impulsió DN250 Fosa Dúctil. En aquesta estació d’elevació 2 es 

fa l’abastament d’aigua independent per a cada municipi, la primera sala de bombes alimenta Sant 

Julià de Vilatorta, la segona sala de bombes alimenta Folgueroles i la tercera cambra a través d’una 

electrovàlvula alimenta el dipòsit Can Titus de Calldetenes. 

El dipòsit de Folgueroles té les funcions de dipòsit de capçalera, reserva i distribució. Des d’aquest 

dipòsit es distribueix l’aigua per tot el nucli de Folgueroles. 

L’aigua d’entrada al dipòsit de Folgueroles es tractada (provinent d’osona Sud) i per tant amb un nivell 

residual de clor, tot i amb això el dipòsit de Folgueroles disposa d’un sistema de cloració automàtica 

amb analitzador en continu, amb la finalitat de subministrar l’aigua sempre amb un nivell de clor 

controlat. 
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6. ANÀLISI DE L’ESTAT ACTUAL DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA 

6.1. RECURSOS  

6.1.1. Recursos d’aigua disponibles 

El municipi de Folgueroles, compta amb cinc punts de captació d’aigua independents. 

Trobem dues captacions subterrànies, el Pou Vell I i II i el Pou del Glaç I i II que abasteixen el nucli de 

Folgueroles. 

La cinquena captació, es la portada d’aigua des de la Planta de Tractament d’Aigua Potable d’Osona 

Sud, que alimenta el dipòsit de Folgueroles, i aquest alimenta el nucli de Folgueroles. 

En l’apartat “6.4.1.1 Captacions” es caracteritzen cadascuna d’aquestes fonts, ubicant-les en el 

territori, quantificant els cabals que proporcionen i enumerant els problemes que presenten. 

6.1.2. Situació concessional 

Tenint en compte la informació extreta de l’Agència Catalana de l’Aigua, en l’apartat del Registre 

d’Aigües, informa que el municipi de Folgueroles, té una concessió amb el número d’expedient G-01-

249/91 per “el pou de l’ajuntament 1 i el pou de l’ajuntament 2”  de 3,6 litres/segon, tot i que no sabem 

si la concessió d’aquests pous correspon als pous del Glaç o als pous Vells. 

6.1.3. Possibilitat d’obtenció de nous recursos 

Per tal d’aprofitar els recursos existents, es planteja l’augment en la concessió d’aigua d’Osona Sud, 

ja que actualment els pous es troben en la seva capacitat de màxima extracció. 

6.2. QUALITAT DE L’AIGUA 

6.2.1. Origen de l’aigua 

L’origen de l’aigua subministrada a la població de Folgueroles és subterrània en el cas dels pous Vells 

i dels pous del Glaç. En el cas de la portada d’aigua en alta des de Osona Sud, es tracta d’aigua 

tractada. 



          

Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua  

del municipi de Folgueroles  

 

Abril de 2008 

 

Pàg. 12 Ampliacions i millores

 

El pou Vell I i II i el pou del Glaç I i II, no solen funcionar els simultàniament. S’ha de fer un control 

exhaustiu d’aquestes pous degut a que en ocasions apareix un excés de nitrats en l’aigua. 

L’aigua que s’obté de la connexió amb Osona Sud alimenta el dipòsit de Folgueroles, on es 

desinfecta amb una nova cloració, mitjançant un analitzador de clor en continu. 

6.2.2. Criteris sanitaris 

En data de 7 de febrer de 2003 es va publicar el Real Decret 140/2003 pel que s’estableixen els 

criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per el consum humà. 

A efectes d’aquest Real Decret, l’aigua per al consum humà serà salubre i neta, i pel que no haurà de 

contenir cap tipus de microorganisme, paràsit o substància, en una quantitat o concentració que pugui 

suposar un risc per a la salut humana, i haurà de complir amb els requisits específics en les parts A i 

B de l’annex I de l’esmentat decret. 

Els punts de captació d’aigua destinada a l’abastament de la població i els punts d’emmagatzematge, 

hauran d’estar senyalitzats de forma visible per a la seva identificació i s’hauran d’instal·lar les 

proteccions necessàries per q que no es contamini o s’empitjori la qualitat de l’aigua. 

D’altra banda, a la xarxa de distribució d’aigua per a consum humà, abans de la seva posta en 

funcionament i desprès de qualsevol activitat de manteniment o reparació que pugui suposar un risc 

de contaminació de l’aigua de consum humà, es realitzarà un rentat i/o desinfecció del tram afectat de 

canonades. El material de construcció, revestiment, soldadures i accessoris no transmetran a l’aigua 

substàncies o propietats que contamini, empitjorin la qualitat de l’aigua procedent de la captació. 

6.2.3. Control de la qualitat de l’aigua de consum humà 

Els requeriments de qualitat i garantia del subministrament d’aigua destinada al consum de la 

població comporten la necessitat de disposar d’unes bones instal·lacions per a la captació de l’aigua 

natural, per al tractament de potabilització i per l’emmagatzemen, transport i distribució de l’aigua 

tractada als consumidors. 

Per tant, l’articulat del RD 140/2003, de 6 de febrer, que transposa la Directiva 98/83/CE, pel qual 

s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum, i alhora va delimitant les 

competències i les responsabilitats que tenen  cadascun dels ens implicats. 
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Aquesta normativa derroga el RD 1138/1990 de 14 de setembre i fixa les normes tècnico-sanitàries 

per a la captació, tractament, distribució i control de qualitat de les aigües de consum públic. 

El RD 140/2003 es fixa en diversos annexos: 

1- Els paràmetres i valors paramètrics que han de complir les aigües potables. 

2- Les normes UNE-EN de substàncies utilitzades en el tractament d’aigua de consum humà 

3- Les dades dels laboratoris de control de la qualitat de l’aigua de consum humà 

4- Els mètodes d’assaig 

5- La periodicitat i nombre mínim de mostres de cada sistema d’abastament, segons el nombre 

d’habitants abastats i el volum d’aigua tractada al dia en m³. 

 

El compliment de l’annex V del RD, per el municipi de Folgueroles, el número de mostres per les 

aigües de consum humà subministrades a través d’una xarxa de distribució per a l’any 2008 és la 

següent: 

Taula 1. Analítiques de control i completes previstes en el Pla de Mostreig 

 

 

 

 

Instal·lacions

nº Analítiques 
Control 
Dipòsit 

Capçalera

nº Analítiques 
Control Xarxa 

Distribució 

nº Analítiques 
Complertes 

Exàmens 
organolèptics

Complementàries 
no exigides  pel 

RD 

Determinacions 
diàries de Clor

Dip. Folgueroles 4 1 101 365
Xarxa Folgueroles 12 1 101 7 365
TOTAL 4 12 202 7 730

Analitzant els requeriments que exigeix el RD 140/2003, podem observar que es realitza un 

seguiment analític de la qualitat de l’aigua bastant exhaustiu, realitzant en moltes ocasions un número 

superior d’analítiques a les exigides per el RD 140/2003. 

El laboratori homologat que realitza les analítiques periòdiques tant al dipòsit del municipi com a 

diversos carrers del municipi és el laboratori d’Aigües de Barcelona. 

6.2.4. Anàlisi de la qualitat de l’aigua a Folgueroles 

A partir de les analítiques adjuntades en aquest, ANNEX 1 ANALÍTIQUES, es fa una anàlisi dels 

resultats, per tal d’establir el nivell de qualitat de l’aigua i poder plantejar les millores analítiques per 
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garantir el compliment del RD 140/2003 i així assegurar, en tot moment, la qualitat organolèptica, 

fisicoquímica i microbiològica. 

A continuació, en els següents apartats es mostren uns resums dels principals paràmetres analitzats. 

6.2.4.1. Paràmetres organolèptics 

Els valors paramètrics que defineixen el perfil organolèptic d’aquesta aigua, no presenta cap valor que 

superi, en cap cas, els paràmetres fixats per la llei. Tant el color, el gust com l’olor de l’aigua són bons 

i no presenten variacions al llarg de l’any. 

S’adjunten les dades referents a la qualitat organolèptica de l’aigua en base als resultats de l’analítica 

completa del dipòsit de capçalera i de la xarxa de distribució de l’any 2006 i 2007. 

 

Taula 2. Paràmetres organolèptics de les mostres d’aigua analitzades 

Dipòsit Capçalera Z. abastament nucli 
municipi

Color mg/L Pt 15 <2 <2

Gust ind dil 3 a 25 ºC <3 <3

Olor ind dil 3 a 25 ºC <1 <1

Dipòsit: 1 0,32
Xarxa: 5 0,23

Color mg/L Pt 15 <2 <2

Gust ind dil 3 a 25ºC <3 <3

Olor ind dil 3 a 25ºC 2 <1

Dipòsit: 1 0,53
Xarxa: 5 0,29

Emplaçament

Any 2006

Terbolesa UNF

Terbolesa UNF

Any 2007

Paràmetres RD 140/2003
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6.2.4.2. Paràmetres indicadors 

S’adjunten les dades referents als paràmetres fisicoquímics de l’aigua en base als resultats de 

l’analítica complerta del dipòsit de capçalera i de la xarxa de distribució de l’any 2006 i 2007. 

Taula 3. Paràmetres fisicoquímics de les mostres d’aigua analitzades 

Dipòsit Capçalera Z. abastament 

nucli municipi
2006 757 524
2007 528 628
2006 7,67 7,48
2007 7,67 7,57
2006 0,591 0,097
2007 0,216 0,413

Emplaçament
RD 140/2003ParàmetresAny

+/-0,5Índex de Langelier

2500

6,5-9,5

Conductivitat µS/cm

pH unitats de pH

 

6.2.4.3. Nivell de nitrats 

Pel que fa referència a les substàncies no desitjades com l’amoni i els nitrats no es troben sempre i 

per sota dels valors límits fixats per la llei. 

Taula 4. Relació dels valors dels nitrats durant els anys 2006 i 2007 

* Concentració màxima admissible 50 mg NO³¯/l 

 Any DATA CAPTACIÓ Lloc Nitrats (mg NO³?/l) Observacions

03/07/2006 Dipòsit 14,4

04/04/2006 Xarxa municipi 62,3

02/07/2007 Xarxa municipi 30,3

01/10/2007 Dipòsit 14,92007

2006 Complert

Complert

 

 

 

 

La bona qualitat de l’aigua de les captacions propicien la no existència de substàncies tòxiques com 

poden ser, cianurs, crom, mercuri, hidrocarburs o plaguicides. 

El pou del Glaç I i II i el pou Vell I i II, en ocasions queden fora de servei per la elevada concentració 

de nitrat. L’origen d’aquesta aigua es subterrània, per tant l’aigua està exposada a la influència directa 

del terreny pl qual flueixen. Tenint present que la comarca d’osona és una zona afectada per l’elevada 
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producció de purins és habitual trobar concentracions de Nitrats en les aigües subterrànies, més 

elevades de lo normal. 

En aquest Pla Director es planteja la seva recuperació amb la barreja d’aigua provinent d’Osona Sud 

en un percentatge del 25% aigua dels pous i 75% aigua d’Osona Sud, per així complir amb el RD 

140/2003 i poder aprofitar els recursos dels pous. 

6.2.4.4. Contaminants orgànics 

Referent als possibles contaminants orgànics d’aquesta aigua i en base a l’últim resultat de l’anàlisi 

completa, segons el RD 140/2003, es comprova que no existeixen indicis de possibles contaminants i 

tots els valors referents a soluts volàtils hal.logenats estan per sota del límit de detecció, i el valor total 

de Trihalometans es situa, molt per sota del valor paramètric fixat pel nou Real Decret 140/2003. 

Taula 5. Contaminants orgànics de la mostra d’aigua analitzada l’any 2007 al dipòsit. 

 
LLOC Trihalometans 

(µg/l)
Tetracloretè 

(µg/l)
Tricloretè 

(µg/l)
1,2 Dicloretà 

(µg/l)
HPA 
(µg/l)

Dipòsit 31 <0,5 <0,1 <0,1 <100
 

 

6.2.4.5. Paràmetres microbiològics 

En tots els resultats analítics microbiològics de que disposem s’observa l’absència de bactèries 

indicadores de contaminació (bacteris coliformes, Enterococs, Clostridium perfrigens i Escherichia 

coli). 
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6.3. DEMANDES 

6.3.1. Població actual 

La població permanent del municipi de Folgueroles a l’any 2007, segons les dades de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), és de 2.058 habitants. 

Si es consulten les dades de l’Institut Nacional d’Estadísitca (I.N.E), s’obté el següent quadre 

d’evolució dels darrers anys, que demostra un índex de creixement anual mig associat a la població 

censada al terme municipal de Folgueroles al voltant del 2.5%. 

Taula 6 . Població censada a Folgueroles 

 
Any Població censada

2000 1598
2001 1640
2002 1724
2003 1778
2004 1833
2005 1905
2006 1983
2007 2058

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Evolució de la població censada al TM de Folgueroles 
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Com a dada complementària, cal indicar que, segons les dades de l’IDESCAT, l’any 2001 el nombre 

de vivendes al municipi es repartia segons les dades del següent quadre: 

Taula 7. Tipologia d’habitatges existents al TM de  

 
Tipus d'habitatge Nombre Percentatge

Principals 584 81,67%
Segona residència 109 15,24%

Vacants 22 3,09%
TOTAL 715 100%

 

 

 

Figura 2. Distribució habitatges segons tipologia 

 
Tipologia d'habitatge

15,24%
Segones resid.

81,67%
Principal

3,09%
Vacants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dades mostren amb claredat la poca importància que tenen les segones residències 

respecte el total. 

D’altra banda, segons les dades dels anys 1996 i 2001, la distribució d’habitatge en funció de nombre 

d’habitants per vivenda era la següent: 

Taula 8. Percentatge d’habitants per habitatge al TM de Calldetenes 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ó  m és
2001 13,9 29 ,3 23 ,5 22 ,6 8 ,7 1 ,4 0 ,7 0 0 584
1996 16,6 22 ,7 22 ,7 20 ,6 11 ,2 4 ,2 1 ,4 0 ,7 0 428

An y T o tal lla rs
N o m b re  d 'h ab itan ts  p er v iven d a
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Tenint en compte el nombre d’habitants de Folgueroles, i el número total de llars a l’any 2001, dóna 

una relació de 3.5 habitants per habitatge. Per aquest motiu s’accepta el valor de 3 habitants per 

vivenda que s’utilitzarà més endavant. 

Per poder quantificar la població estacional cal considerar de forma simultània les segones 

residències i els habitatges vacants. Considerant una ocupació de 3 persones per 131 habitatges, ens 

dóna la xifra de 393 habitants; si afegim els 2.058 habitants censats ens dóna una població 

estacional de màxima ocupació de 2.451 habitants. 

6.3.2. Població futura 

El terme municipal de Folgueroles disposa del PUOM que preveuen i ordenen diverses zones de 

creixement (Sectors Urbanitzables Delimitats).  

Les actuacions previstes al PUOM tenen per objectiu ordenar l’estructura existent, definir noves claus 

amb la realitat constructiva actual i establir les direccions del futur creixement tant residencial com 

industrial. 

Per la prognosi de la població futura, que servirà com a escenari futur per a la realització del present 

Pla Director, s’han considerat totes les actuacions previstes en aquestes normes de construcció de 

nous habitatge i la implantació dels sectors industrials. 

Tot seguit es por observar en la taula les actuacions previstes: 

Taula 9. Relació d’augment de població per creixement urbanístic residencial 

ZONA CONTRUCCIÓ
HABITATGES 

PREVISTOS

HABITANTS 
PREVISTOS(3 

habitants*habitatge)
PAU 1 9 27
PAU 2 8 24
PAU 3 12 36
PAU 4 0 0
PAU 5 7 21
PAU 6 9 27
PAU 7 9 27
PM1 34 102
PM2 50 150
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 ZONA DE 

CONTRUCCIÓ

HABITATGES 

PREVISTOS

HABITANTS 
PREVISTOS (3 

habitants*habitatge)
SUD 1 177 531
SUD 2 459 1377
SUD 3 188 564
SUD 4 236 708

TOTAL 1.198 3.594

 

 

 

 

 

Es preveu un augment de la població futura en 3.594 habitants més, amb les noves zones 

d’urbanització. 

Al municipi de Folgueroles esta previst la construcció de 1.198 habitatges a les diferents actuacions 

urbanístiques previstes. Tenint en compte que cada nou habitatge hi haurà una mitja de 3 persones, 

tenim com a resultat que la població de Folgueroles passarà a tenir 3.594 habitants més, que sumats 

als actuals més les segones residències en estat de màxima ocupació s’estableix un llindar de 393; la 

població màxima en ocupació que podria assolir, seria de 6.045 habitants, en l’horitzó de creixement 

del POUM aprovat. 
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6.3.3.  Consums i demandes actuals 

Tot seguit s’indica la procedència de l’aigua consumida al terme municipal de Folgueroles als anys 

2006 i 2007. 

Taula 10. Volums d’aigua subministrats en alta durant l’any 2006 

Pous Vells
Pous del 

Glaç
Osona Sud TOTAL

Gener 0 8.540 6.653 15.193
Febrer 104 7.840 3.809 11.753
Març 4.025 6.022 5.121 15.168
Abril 4.213 9.254 3.551 17.018
Maig 0 9.790 6.992 16.782
Juny 0 12.515 3.106 15.621
Juliol 0 14.504 1.337 15.841
Agost 0 12.940 7.838 20.778
Setembre 0 10.027 6.832 16.859
Octubre 0 3.073 11.066 14.139
Novembre 0 3.182 12.104 15.286
Desembre 0 4.723 8.946 13.669

8.342 102.410 77.355 188.107TOTAL

Any Trimestre Mes

2006

Primer

Segon

Tercer

Quart

Aigua subministrada en m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 11. Volums d’aigua subministrats en alta durant l’any 2007 

Pous Vells
Pous del 

Glaç
Osona Sud TOTAL

Gener 723 4.851 8.649 14.223
Febrer 895 2.441 11.626 14.962
Març 2.164 4.959 7.734 14.857
Abril 0 4.292 10.568 14.860
Maig 142 6.462 8.811 15.415
Juny 502 7.589 10.643 18.734
Juliol 0 9.681 14.301 23.982
Agost 5.807 13.388 7.092 26.287
Setembre 4.299 12.434 3.568 20.301
Octubre 2.359 9.269 4.956 16.584
Novembre 2.456 10.723 3.066 16.245
Desembre 2.983 8.111 1.964 13.058

22.330 94.200 92.978 209.508

Aigua subministrada en m³

TOTAL

Any Trimestre Mes

2007

Primer

Segon

Tercer

Quart
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El volum total en m³ subministrats al terme municipal de Folgueroles durant l’any 2006 va ser de 

188.107m³ mentre que l’any 2007 el total en m³ subministrats va ser de 209.508m³. 

El consum mig al  llarg de l’any 2007 va ser de 574m³/dia, però ha de tenir en compte, que en mesos 

com agost on el consum és el mes elevat de tot l’any (26.287m³), la mitjana de consum es de 

845m³/dia. 

Tot i així, actualment el dipòsit de Folgueroles, té una reserva de cabal de 1200m³ que assegura 2 

dies de reserva d’aigua. 

Taula 12.Volum d’aigua registrada a l’any 2007 

 
Any Trimestre m3 registrats

Primer 29.144
Segon 33.172
Tercer 46.837
Quart 34.635

143.788

2007

TOTAL

 

 

 

 

 

El volum en m³ totals registrats al terme municipal de Folgueroles durant l’any 2007 va ser de 

147.78828m³. 

6.3.4. Rendiment de la xarxa 

El rendiment de la xarxa corresponen a la relació entre els cabals enregistrats als comptadors dels 

abonats i els subministrats al municipi. Aquest valor ens permet saber l’estat de la xarxa pel que fa a 

pèrdues, fuites i aigua no registrada. 

El rendiment es de gran rellevància per tal de realitzar un diagnòstic de la xarxa. Permet localitzar 

possibles fuites en la xarxa, consum de neteja i manteniment, etc. 

Analitzant globalment les dades corresponents als trimestres dels quals es tenen dades, s’obté  un 

rendiment global de 68,6%, obtingut com a coeficient de tota l’aigua consumida (143.788m³ en quatre 

trimestres consecutius) i l’aigua subministrada en alta durant el mateix període de temps (209.508m³). 

A més cal tenir en compte, alhora de convertir el rendiment de xarxa, en pèrdues d’aigua, l’efecte que 

el subcontatge dels comptadors domèstics experimenten amb el pas del temps degut a que es tracta 
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d’un element mecànic que té tendència aturar-se i realitzar un comptatge inferior al real del cabal 

registrat. 

Aquest volum de cabal a nivell teòric es calcula que pot estar en el rang entre el 10% i el 20% del 

cabal registrat, el qual fa augmentar el cabal registrat total. Concretament en aquest cas, i tenint en 

compte un 10% del Cabal no Controlat, s’assoliria un volum d’aigua registrada de 158.167m³, el qual 

correspondria a un rendiment de xarxa del 75,5%. 

6.3.5. Demanda futura 

Per realitzar una previsió de l’augment de la demanda d’aigua, l’Agència Catalana de l’Aigua estableix 

els següents criteris per les dotacions a assignar. 

• Dotació per abastament domèstic i segones residències 

La dotació calculada per als habitatges d’ús domèstic i per els habitatges del creixement urbanístic 

s’ha considerat d’una ocupació de 365 dies/any per 0,25m³/hab/dia, que ens dóna un resultat de 

91,25m³/hab/any. 

 

La dotació calculada per als habitatges de segons residència s’ha considerat d’una ocupació de 

250 dies/any per 0,25m³/hab/dia, que ens dóna un resultat de 62,05m³/hab/any 

També hem de tenir en compte que en cada habitatge hi haurà una mitjana de 3 persones. 

• Dotació per Abastament industrial  

La dotació prevista segons els criteris de l’Agència Catalana de l’Aigua per abastaments 

industrials quan no es té definit el tipus d’indústria a desenvolupar és de 4.000m³/hectàrea/any 
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Segons les dades de que es disposa, el consum d’aigua el municipi de Folgueroles en el futur a mig 

termini seria el següent: 
Taula 13. Volum d’aigua prevista 

 Concepte Habitants o 
hectàrees

Dotació habitant 
(m3/any)

Consum    
(m³/any)

Ús domèstic (consum actual) 2.058 209.508
Creixement urbanístic 3.594 91,25 327.953

537.461TOTAL

 

 

 

Es considera un augment de la demanda d’aigua per al correcte desenvolupament de les zones a 

urbanitzar consolidades de 537.461m³, que equivalen a 1.472m³/dia. 

La concessió de cabals d’Osona Sud per a Folgueroles actualment és de 409m³/dia, per tant caldrà 

demanar una ampliació de la concessió o posar en funcionament continu els pous per garantir els 

cabals  a les zones de creixement. L’ampliació de la concessió ja està demanada i serà de 805m³/dia 

sempre i quan sigui aprovada per els organismes reguladors, tal i com es reflexa en el projecte 

d’Ampliació de l’ETAP d’Osona Sud realitzat per SOREA.  

Degut a l’augment de població previst al municipi de Folgueroles, es creu necessari la construcció 

d’un nou dipòsit de 1200m³ de capacitat, per poder garantir el subministrament i les reserves d’aigua 

del municipi, ja que amb el dipòsit existent és insuficient per garantí la reserva del municipi. 

Actualment és subministren 209.508m³/any, el que resulta 574m³/dia.  Per tant si tenim 1200m³ de 

reserva al dipòsit dividit per 574m³/dia, ens dóna una reserva superior als 2 dies. 

Si tenim en compte que el volum d’aigua subministrada, gairebé es multiplicar per 2 a l’actual, la 

capacitat de 1200m³ del dipòsit és insuficient. Per tant es proposa construir un nou dipòsit de 1200m³, 

que faran un total de reserva de 2400m³. Si es subministren 537.461m³/any, ens resulta 1.472m³/dia. 

Aquest consum dividit per la capacitat dels dipòsits ens dona una reserva superior a un dia i mig. 

6.4. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

6.4.1. Infraestructures en alta 

Actualment el municipi de Folgueroles disposa de varies captacions d’aigua;els pous del Glaç I i II, els 

pous Vells I i II, així com la connexió amb la canonada que porta aigua des de la planta de tractament 

d’aigua potable d’Osona Sud. 
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El pou del Glaç I i II es troben situats a una cota 536msnm, des d’aquests pous s’impulsa l’aigua 

primer mitjançant una canonada de DN125 PVC i DN150 PVC, cap el dipòsit de Folgueroles de 

1200m³ de capacitat i situat a una cota 366msnm. En molt poques ocasions funcionen els dos pous 

alhora. 

El pou Vell I i II es troben situats a una cota 550msnm, des d’aquests pous s’impulsa l’aigua primer 

mitjançant una canonada de DN63 PVC i DN150 PVC, cap el dipòsit de Folgueroles. Molt poques 

vegades funcionen tots dos pous alhora. 

El dipòsit de Folgueroles o dipòsit de Cal Guarda esta situat a 366msnm i té una capacitat de 1200m³. 

Aquest dipòsit s’alimenta dels pous del Glaç I i II, pous Vells I i II i de l’aportació d’aigua del riu Ter 

prominent de la Planta de Tractament d’Aigües d’Osona en funció de la qualitat i de la demanda 

d’aigua. En el dipòsit trobem una canonada de sortida de PVC DN200 per l’abastament del nucli de 

Folgueroles. 

El règim de funcionament d’aquests Pous, pot variar en funció de l’època de l’any, així ens trobem en 

èpoques d’elevada pluviometria que tenen cabals suficients per poder subministrat aigua al dipòsit de 

capçalera i en èpoques de més sequera tenen un rendiment tant baix que ens obliga a prescindir de 

la seva aportació. 

En els dos pous, es necessari efectuar un seguiment periòdic de la qualitat de les seves aigües, degut 

a l’elevada concentració de nitrats que hi apareixen en ocasions. 

Aquest problema, a Folgueroles, es resolt amb la barreja d’aigües de diferents orígens, com són 

l’aigua provinent de la planta de tractament d’aigües d’Osona Sud i l’aigua dels pous, aconseguint una 

concentració mínima de nitrats en l’aigua final a l’abastament públic. 

La Planta de Tractament d’Aigua Potable d’Osona Sud, es troba situada en el terme municipal de 

Manlleu, i capta l’aigua crua del Riu Ter, sotmetent-la a un procés de potabilització per tal d’obtenir 

aigua potable de consum humà.  

Al tractar-se d’una aigua d’origen superficial el tractament que es dur a terme es de tipus Terciari, 

amb una etapa d’Oxidació, Floculació (dosificació de reactius), Decantació i Filtració (mitjançant filtres 

de Carbó actiu), finalment es realitza una post cloració abans d’impulsar l’aigua cap els dipòsits. 

L’aigua de sortida de planta s’eleva al dipòsit de Sant Marc, situat a una cota 534, des d’aquest 

dipòsit es subministra aigua als municipis d’Aiguafreda, Balenyà, Calldetenes, Centelles, el Brull, 

Folgueroles, les Masies de Roda, Malla, Roda de Ter, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí de Centelles, 
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Santa Eugènia de Berga, Santa Maria de Corcó, Seva Taradell, Tavèrnoles i Tona a través d’una 

canonada de transport DN500 de Fosa Dúctil. 

A partir de la canonada de transport esmentada en el punt anterior, existeix un sistema d’abastament, 

també pertanyent a Osona Sud, que serveix per alimentar únicament els municipis de Folgueroles, 

Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes.  

Aquest sistema d’abastament comença a la derivació de la canonada de transport DN500 de Fosa 

Dúctil amb una canonada de transport DN300 de Fosa Dúctil a la cota 501m que alimenta l’estació 

d’elevació número 1 cota 516. Des de l’estació d’elevació 1 s’impulsa aigua cap a l’estació d’elevació 

2 cota 571 a través d’una canonada d’impulsió DN250 Fosa Dúctil. En aquesta estació d’elevació 2 es 

fa l’abastament d’aigua independent per a cada municipi, la primera sala de bombes alimenta Sant 

Julià de Vilatorta, la segona sala de bombes alimenta Folgueroles i la tercera cambra a través d’una 

electrovàlvula alimenta el dipòsit Can Titus de Calldetenes. 

El dipòsit de Folgueroles té les funcions de dipòsit de capçalera, reserva i distribució. Des d’aquest 

dipòsit es distribueix l’aigua per tot el nucli de Folgueroles. 

L’aigua d’entrada al dipòsit de Folgueroles es tractada (provinent d’osona Sud) i per tant amb un nivell 

residual de clor, tot i amb això el dipòsit de Folgueroles disposa d’un sistema de cloració automàtica 

amb analitzador en continu, amb la finalitat d subministrat l’aigua sempre amb un nivell de clor 

controlat. 
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6.4.1.1. Abastament en alta Osona Sud 

Connexió canonada Osona Sud 

Coordenades UTM: X:441.872,1658; Y:4.643.495,1184;  Z: 501m. 

Foto 1. Connexió canonada Osona Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’aigua de sortida de planta s’eleva al dipòsit de Sant Marc, situat a una cota 534, des d’aquest 

dipòsit es subministra aigua als municipis de Masies de Roda, Roda de Ter, Folgueroles, Sant Julià 

de Vilatorta i Calldetenes a través d’una canonada de transport DN500 de Fosa Dúctil. 

A partir de la canonada de transport esmentada en el punt anterior, existeix un sistema d’abastament, 

també pertanyent a Osona Sud, que serveix per alimentar únicament els municipis de Folgueroles, 

Sant Julià de Vilatorta i Calldetenes. 

Aquest sistema d’abastament comença a la derivació de la canonada de transport DN500 de Fosa 

Dúctil amb una canonada de transport DN300 de Fosa Dúctil a la cota 501m (punt de la imatge) que 

alimenta l’estació d’elevació 1 cota 516. 

La connexió esmentada es fa dins una arqueta d’obra rectangular en bon estat de conservació, tot i 

així cal la instal·lació d’un tancament perimetral per evitar l’accés a la instal·lació a persones alienes al 

servei. 
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Estació d’elevació núm.1 

Coordenades UTM: X: 442.219; Y: 4.643.332; Z: 516m 

Foto 2. Estació de bombeig 1 
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Es tracta d’una estació de bombeig ubicada dins d’una caseta d’obra a peu de camí, té instal·lades 

tres bombes horitzontals que impulsen l’aigua provinent d’Osona Sud cap a l’estació d’elevació 2 a 

través d’una canonada de Fosa Dúctil DN250. A la part exterior de la caseta es troba instal·lat un 

calderí. 

La instal·lació es troba en bon estat de conservació, tot i així cal la instal·lació d’un tancament 

perimetral per evitar l’accés a la instal·lació a persones alienes al servei. 
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Estació d’elevació núm.2 

Coordenades UTM: X: 443.218; Y: 4.642.472; Z: 571m 

Foto 3. Estació de bombeig 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es tracta d’una estació de bombeig dividida en tres sales per l’abastament d’aigua independent per a 

Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles i Calldetenes. Té annexat un dipòsit de 100m3 que emmagatzema 

aigua procedent de l’estació de bombeig 1 i garanteix el bon funcionament de les bombes. 

La primera sala de bombes alimenta Sant Julià de Vilatorta a través de tres bombes verticals, la 

segona sala de bombes alimenta Folgueroles a través de tres bombes verticals i la tercera cambra 

només alimenta Calldetenes; té instal·lada una electrovàlvula que permet alimentar el dipòsit Can 

Titus directament amb la connexió a la canonada provinent de l’Estació d’elevació 1 o, a través de 

l’aigua emmagatzemada al dipòsit annexat a l’estació de bombeig 2 i així poder assegurar 

l’abastament d’aigua. 

La instal·lació es troba en bon estat de conservació, tot i així cal la instal·lació d’un tancament 

perimetral per evitar l’accés a la instal·lació a persones alienes al servei, ja que sovint ha sofert atacs 

de vandalisme. 
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6.4.1.2. Captacions 

Pou Vell I 

Coordenades UTM: X:444.170,9786; Y:4.643.174,8310; Z:554m 

Es tracta d’un pou entubat, que impulsa l’aigua fins el dipòsit de Folgueroles a través d’una canonada 

DN150 de Polietilè. 

Foto 4. Pou Vell I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pou es troba en funcionament, encara que en ocasions supera els paràmetres indicats per el 

Real Decret referent a la quantitat de nitrats que ha de contenir l’aigua. El pou en general es troba en 

bon estat de conservació, encara que caldria fer algunes millores. 
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Pou Vell II 

Coordenades UTM: X:444.216,64; Y:4.643.150,73; Z:554m 

Es tracta d’un pou entubat, que impulsa l’aigua fins el dipòsit de Folgueroles a través d’una canonada 

DN150 de Polietilè. 

Foto 5 . Pou Vell II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pou es troba en funcionament, encara que en ocasions supera els paràmetres indicats per el 

Real Decret referent a la quantitat de nitrats que ha de contenir l’aigua. El pou en general es troba en 

bon estat de conservació, encara que caldria fer algunes millores. 
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Pou del Glaç I 

Coordenades UTM: X:443.502,4185 Y:4.643.215,7685; Z:534m 

Es tracta d’un pou entubat que impulsa l’aigua dins el dipòsit de Folgueroles a través d’una canonada 

de DN150 de Polietilè. 

Foto 6 . Pou del Glaç I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pou es troba en funcionament, encara que en ocasions supera els paràmetres indicats per el 

Real Decret referent a la quantitat de nitrats que ha de contenir l’aigua. El pou en general es troba en 

bon estat de conservació, encara que caldria fer algunes millores. 

 

Pou del Glaç II 

Coordenades UTM: X:443.375,8261 Y:4.643.293,4046; Z:531m 

Es tracta d’un pou entubat que impulsa l’aigua dins el dipòsit de Folgueroles a través d’una canonada 

de DN150 de Polietilè. 
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Foto 7 . Pou del Glaç II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest pou es troba en funcionament, encara que en ocasions supera els paràmetres indicats per el 

Real Decret referent a la quantitat de nitrats que ha de contenir l’aigua. El pou en general es troba en 

bon estat de conservació, encara que caldria fer algunes millores. 

6.4.1.3. Dipòsits 

Dipòsit de Folgueroles 

Coordenades UTM: X:444.140,3646;Y:4.642.956,9945; Z:613m 

Es tracta d’un dipòsit circular de formigó armat de 1.200m³ de capacitat. Aquest dipòsit abasteix per 

gravetat el nucli de Folgueroles amb una canonada de DN200 Polietilè i DN90 PVC la zona del 

“Padró” . 
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Foto 8. Dipòsit de Folgueroles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1.4. Instal·lacions de tractament 

L’aigua que es subministra a Folgueroles prové de la Planta de Tractament d’Aigua Potable d’Osona 

Sud. Aquesta aigua ve tractada, i compleix tots els requeriments del RD 140/2003. 

Tot i així, al dipòsit de Folgueroles té instal·lat un sistema de cloració automàtica amb un analitzador 

en continu per regular el nivell de clor seguint els paràmetres del RD 140/2003, , ja que també li arriba 

aigua dels pous Vells i dels pous del Glaç sense tractar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pàg. 34 Ampliacions i millores

 



          

Pla Director del servei municipal d’abastament d’aigua  

del municipi de Folgueroles  

 

Abril de 2008 

6.4.2. Xarxa d’abastament 

Abast a tot el nucli urbà de Folgueroles. Es composa de les següents longituds, diàmetres i materials: 

Taula 14 . Relació de materials i diàmetres de les canonades del municipi de Folgueroles 

MATERIAL DE LA CANONADA DIÀMETRE CANONADA ML DE CANONADA
- -50

FB 70 96
FD 100 287
FD 125 366
FD 150 1.163
FD 250 1.574
FD 300 385
FE 50 82
PB 32 30
PE 25 219
PE 32 523
PE 40 3.262
PE 50 755
PE 63 3.486
PE 75 907
PE 90 1.005
PE 110 1.324
PE 125 1.574

PVC 32 32
PVC 40 875
PVC 50 977
PVC 63 4.803
PVC 75 611
PVC 90 1.546
PVC 110 1.631
PVC 125 574
PVC 150 178
PVC 160 517
PVC 200 1.326

30.265TOTAL

158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En total suposen 30,26Km de xarxa, amb les corresponents vàlvules de seccionament, descàrregues 

i boques de rec. 

El material principal es el Polietilè i el PVC de diferents diàmetres. 
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6.4.3. Control centralitzat 

Es disposa d’una xarxa de telecomandament via radio, que fa el seguiments dels paràmetres més 

importants del servei. 

A Calldetenes es disposa en el dipòsit d’una estació remota emissora que dona informació dels 

paràmetres més importants del dipòsit. L’entrada d’aigua es controla mitjançant una boia. 

Físicament la xarxa es composa: 

• Estació remota emissora: 

Son estacions remotes de control de dipòsit amb les següents prestacions: 

 Control continu de nivell al dipòsit, amb calibració automàtica cada vegada que 

l’aigua arriba al nivell màxim o mínim. 

 Boies de detecció de nivells màxim i mínim, que serveixen de base a la 

autocalibració. 

 Control de cabal acumulat i instantani d’entrada de les captacions. 

 Control de cabal acumulat i instantani de sortida del dipòsit. 

 Nivell de clor lliure a l’aigua del dipòsit. 

 Emissió d’alarmes per veu sintetitzada, típicament dipòsit buit, a la freqüència de les 

ràdios de comunicació personals i de vehicles, i també “busca-persones”. 

• Estació remota emissora-receptora 

Son estacions remotes de control de bombament amb les següents prestacions: 

 Capacitat d controlar fins a quatre elements (bombes i vàlvules) en funció del nivell 

del dipòsit i la tarifa elèctrica aplicable. 

 Funció local de programació de nivells de parada i arrencada de bombes per cada 

bloc de tarifes. 

 Rellotge local programable per canvi de consignes de nivell segons el bloc de tarifes. 

 Indicador gràfic del nivell del dipòsit, commutable per visualitzar la programació de 

nivells d’arrencada i parada per cada bloc de tarifa. 
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 Indicador gràfic d’alarma per mínim al dipòsit. 

 Indicador gràfic de tarifa elèctrica en curs. 

• Unitat TAF 

Esta format per dues unitats, un emissor i un receptor, que permeten la transmissió, via canal 

radio, del estat de contactes elèctrics associats a qualsevol tipus de detector. 

Controla l’arrencada i parada de la bomba de la captació en funció del nivell del dipòsit. 

• Estació central al centre de seguiment del servei 

Estació de centre amb les següents prestacions. 

 Software d’adquisició de dades i el seu tractament, amb comunicació a esquema sinòptic 

i/o ordinador PC. 

 Pantalles gràfiques configurades per cada instal·lació física, amb visualització gràfica, 

numèrica o acumulada en històrics de qualsevol dada rebuda o arxivada. 

 Indicador gràfic d’alarmes, que es manté fins que es dona manualment un “enterat”. 

 Emissió d’alarmes per veu sintetitzada, a la freqüència de les ràdios de comunicació 

personals i de vehicles i també “busca-persones” i telèfon. 

 

La informació de cada punt es pot consultar localment, la del conjunt a la central comarcal de 

seguiment on es fa un seguiment general per tota la zona i està en contacte amb els vehicles i la 

brigada de carrer per ràdio. 
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7. GESTIÓ DE L’ABASTAMENT 

La gestió del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de Folgueroles es fa a través de la 

concessió que té l’Ajuntament de Folgueroles amb l’empresa SOREA. 

Aquesta gestió es troba inclosa dins l’estructura organitzativa empresarial de la Direcció de Zona 

Catalunya Central i Ponent, amb seu a Manresa. 

La gestió d’operacions de Folgueroles es troba dividida en dues àrees: 

• Per una banda en l’àrea de producció, la qual vetlla pel compliment de les normatives 

sanitàries i per la qualitat de l’aigua subministrada, així com pel manteniment de les 

instal·lacions de xarxa en alta i les propostes de millora. 

• Per altra banda, l’àrea de distribució la qual té la missió de donar resposta als nous 

subministraments en baixa del municipi, obres de millora de la xarxa, avaries, detecció de 

fuites, vetllar pel rendiment de la xarxa i oferir millores de gestió de la xarxa d’abastament 

d’aigua potable. 

 

A part de la gestió d’Operacions, l’Ajuntament de Folgueroles a través de SOREA, duu la gestió del 

cobrament del rebut de l’aigua i pagament de cànons a l’Administració; i ofereix el suport tècnic 

necessari per poder donar resposta a les necessitats de l’Ajuntament, les Administracions Públiques i 

els abonats. 
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8. ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI 

Per dur una bona gestió del servei d’abastament d’aigua és important el càlcul dels costos associats, 

aquest càlcul es realitza al document Estudi de Tarifes de Folgueroles, en el qual es recullen 

desglossats tots els paràmetres del càlcul del cost de l’aigua tenint en compte costos de personal, 

energètic, manteniment, tractaments i reactius, transports i d’altres per tal de poder definir un preu 

mig de l’aigua 

 

Es mostra el següent quadre extret de l’esmentat Estudi de Tarifes en el qual es recull el llistat dels 

costos associats al servei: 

Resum de costos i ingressos 

abril 04 - març 05 juliol 05 - juny 06
(€/any)

(1) Personal (*) 20.358 21.439
(2) Energia elèctrica 16.972 18.452

(3) Compra d'aigua 10.236 10.621

(4)(5) Materials conservació i treballs tercers 9.238 9.645

(6) Tractament 6.223 6.541

(7) Transports 1.854 1.936

(8) Impostos 417 435

(9) Generals 2.898 3.026

(10) Subtotal 68.196 72.095

(12) Financeres 10.818 0

(13) Fons de Reposició 26.880 37.090

Amortització tècnica 123 617

(15) Retribució 9.888 10.473

(16) Total despeses 115.905 120.275

(17) Ingressos no tarifaris -9.737 -10.505

(18) Total despeses a tarifa 106.168 109.770

(19) Ingressos tarifaris reals i previstos 93.245 109.763  
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Preu mig de l’aigua 

abril 04 - març 05 juliol 05 - juny 06

Despeses a tarifa 106.168 €/any 109.770 €/any

Cabal facturat 131.521 m3/any 143.000 m3/any

Tarifa mitjana necessària per a l'equilibri econòmic 0,8072 €/m3 0,7676 €/m3
 

 

Aquest preu de la tarifa mitjana del servei és la que s’utilitzarà per realitzar la simulació de l’evolució 

del preu mig de l’aigua de l’apartat 12 d’aquest document. 
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9. DIAGNOSI DE L’ESTAT DEL SERVEI D’ABASTAMENT 

Una vegada analitzada de forma exhaustiva la xarxa d’abastament d’aigua potable del terme 

municipal de Folgueroles se’n realitza un diagnòstic per tal de poder elaborar amb posterioritat una 

sèrie de propostes que permetin millorar el funcionament del servei. 

La diagnosi de l’estat del servei d’abastament de Folgueroles és el següent: 

Aprofitament de recursos 

Folgueroles actualment s’abasteix de la portada d’aigua en alta de la Planta de Tractament d’aigua 

Potable d’Osona Sud, amb la posada en funcionament de l’ETAP Osona Sud, Folgueroles disposarà 

d’una dotació de 805m³/dia de mitjana que equival a 293.825m³/any. 

Alhora també s’abasteix dels cabals propis que s’extreuen dels pous del municipi, els pous Vells i els 

pous del Glaç. Aquests pous en ocasions es troben fora de servei degut a un excés de nitrats. 

Degut als problemes puntuals amb nitrats que hi ha als pous i a les previsions de creixement del 

POUM aprovat, la concessió actual de 409m³/dia no podrà garantir el subministrament al municipi de 

Folgueroles. 

Per tal de poder garantir els cabals per el correcte desenvolupament i creixement del municipi de 

Folgueroles, caldrà una ampliació del cabal provinent d’Osona Sud fins a un cabal de 805m³/dia. 

Qualitat de l’aigua 

L’abastament actual en alta de Folgueroles es fa a través de la venda en alta d’Aigües d’Osona que 

garanteix el compliment de la normativa sanitària de l’aigua. 

Tot i que la qualitat de l’aigua a Folgueroles es bona, on ocasions puntuals presenta episodis amb un 

alt nivell de nitrats als pous Vells i als pous del Glaç, que sol ser superior als paràmetres establerts al 

RD 140/2003 i per això en algunes ocasions es troben en desús. 

En aquests moments on hi ha un excés de nitrats en les aigües extretes dels pous i cal assegurar la 

correcta dilució de l’aigua, es fa necessària la seva barreja al dipòsit de Folgueroles amb l’aigua 

provinent d’Osona Sud en una relació, 75% aigua provinent d’Osona Sud i un 25% d’aigua dels pous, 

de manera que millorarà les seves propietats i solventarà el problema de nitrats. 
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Quan l’aigua que s’extreu dels pous esta en correctes condicions, també es realitza un barreja d’aigua 

en el dipòsit de Folgueroles amb l’aigua provinent d’Osona Sud, en aquest cas la relació és de 50% 

d’aigua provinent dels pous i 50% d’aigua provinent d’Osona Sud. 

Millores a la xarxa de distribució 

• Renovació i mallat  de la xarxa de distribució i instal·lació d’hidrants 

Vist l’estat de conservació de la xarxa d’abastament en baixa de Folgueroles considera que requereix 

d’intervencions; cal renovar les canonades de Fibrociment, Ferro i canviar les canonades de Polietilè 

de diàmetre inferior a les necessitats actuals d’abastament. 

S’han de canviar alguns trams de xarxa de Polietilè, per canonades de Polietilè de diàmetre no 

inferior a 110mm, per poder instal·lar hidrants, segons indicar la normativa contra incendis vigent, 

decret 241/1194 de la Generalitat de Catalunya. Segons aquest decret la xarxa ha de ser capaç de 

permetre el funcionament simultani de dos hidrants amb un cabal de 1000 l/min cadascun i 1atm de 

pressió. 

Per tal d’evitar velocitats excessives que es tradueixen en pèrdues de fricció elevades i pressions 

baixes, cal disposar de canonades de diàmetres no inferiors a 110mm. Aquest aspecte cal tenir-lo 

molt present a l’hora d’escollir les característiques de les canonades noves a substituir. 

• Rendiment i sectorització de la xarxa 

Per tal de poder millorar el rendiment de la xarxa, es proposa la instal·lació de comptadors en punts 

estratègics de la xarxa per facilitar la detecció d’avaries. 

Per tal de millorar la gestió de l’abastament de Folgueroles, es preveu el mallat i sectoritzat, de tal 

manera que la part del municipi s’alimentarà del dipòsit de Folgueroles. 

Realitzant aquest mallat s’ofereix una garantia de pressió i continuïtat d’abastament a tots els sectors 

del municipi de Folgueroles. 

Adequació de les instal·lacions i compliment del RD 140/2003 

L’estat de conservació del dipòsit, captacions, estacions de bombeig i instal·lacions en alta es 

deficitari i calen mes millores per el compliment del RD 140/2003, com la instal·lació d’arquetes de 

presa de mostres, tancament perimetral de les instal·lacions, així mateix caldria la realització d’obra 

civil de manteniment i mesures de seguretat per millorar l’estat de les instal·lacions. 
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Creixement previst 

Els corresponents projectes d’urbanització hauran de concretar les característiques de les canonades 

de nova construcció, garantint en tot moment el compliment de la normativa contra incendis vigent. 

Per concretar aquesta actuació caldrà conèixer la vialitat i parcel·lació definitiva. 

Es remarca que les despeses associades a la generació de nova xarxa per a satisfer la demanda de 

nous sectors i la connexió a la xarxa existent, segons les especificacions del Servei Municipal, encara 

que impliqui la renovació de canonades existents per canonades de diàmetre superior quan aquestes 

condueixin l’aigua cap a nous sectors a desenvolupar, corren a càrrec, en qualsevol cas, dels 

corresponents promotors. 
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10. ACTUACIONS A REALITZAR 

10.1. ACTUACIONS A CURT TERMINI 

Actuació núm.1: Arranjament del dipòsit de Folgueroles 

Es preveu en el dipòsit de Folgueroles l’arranjament de totes les seves instal·lacions. 

L’arranjament inclou: 

 Esfondrament dels dos dipòsits vells de 80m³ que es troben al costat del dip. Folgueroles 

 Arranjament i millores en la caseta annexada al dipòsit 

 Millores en el sistema de cloració 

 Instal·lació de noves ventilacions en el dipòsit 

 Arranjament de la tapa alçada del dipòsit 

 Construcció d’una nova arqueta que compleixi els requeriments del RD 140/2003 

 Instal·lació de tancament perimetral de les instal·lacions 

 Arranjament del camí d’accés a les instal·lacions del dipòsit 

 

Actuació núm.2: Adequació instal·lacions de Pou Vell I i II 

Es preveu en el pou Vell I i I l’arranjament de totes les seves instal·lacions. 

L’arranjament inclou: 

 Arranjament i millores en la caseta d’obra 

 Col·locar una escala per tenir accés a la caseta 

 Millora dels quadres elèctrics 

 Ampliació del sistema de telecontrol 

 Instal·lació de tancament perimetral de les instal·lacions 
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Actuació núm.3: Arranjament dels pous del Glaç I i II 

Es preveu en el pou del Glaç I i I l’arranjament de totes les seves instal·lacions. 

L’arranjament inclou: 

 Arranjament de la caseta d’obra 

 Millora dels quadres elèctrics 

 Ampliació del sistema de telecontrol 

 

10.2. ACTUACIONS A MIG I LLARG TERMINI 

Actuació núm.4: Substitució de canonades de distribució de Fibrociment i Ferro per Polietilè i 
instal·lació d’hidrants 

Aquesta renovació de canonades es considera necessària, ja que la xarxa pateix avaries i també es 

millora la qualitat sanitària de l’aigua subministrada, tal com estableix el nou RD 140/2003 del 7 de 

febrer del 2003, pel qual s’estableix els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua pel consum humà. 

Es tracta d’una actuació que permetrà la millora de les instal·lacions i solucionar una problemàtica 

mediambiental derivada de l’existència d’elements de fibrociment. Aquesta problemàtica es palesa 

especialment en operacions que requereixen la manipulació d’aquests elements pel seu contingut en 

fibres d’amiant. 

Per donar compliment al decret 241/1994 de la Generalitat de Catalunya que obliga a que la xarxa 

sigui capaç de permetre el correcte funcionament de dos hidrants de manera simultània (cabals 

unitaris de 1000 l/min i pressions de 1 atm), qualsevol canonada nova o que reemplaci a una existent 

tindrà una capacitat hidràulica no inferior a una canonada de PEAD DN110 PN6. 

Els trams de canonada a substituir seran els següents: 

 Carrer Ronda Damunt 

Es proposa el mallat de la xarxa existent amb la instal·lació de 66metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 
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 Carrer de la Rambla 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 188 metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer de Josep Maria de Casacuberta 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 50metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Vilanova Sau 

Es proposa la renovació de la xarxa existents amb la instal·lació de 11metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Damunt 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 10metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Puigmal 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 113metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Plaça del Virolai 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 24metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 
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 Carrer entre la plaça Ricardera i el carrer Sant Jordi (4) 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 30metres lineals de canonada de 

Polietilè DN90. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer de les Guilleries 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 43metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110 i de 75metres lineals de canonada de Polietilè DN90. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer de les Agudes 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 56metres lineals de canonada de 

Polietilè DN90 i de 58metres lineals de canonada de Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Montseny 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 283metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer del Bisbe Torras 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 154metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Rec d’Acumulada 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 48metres lineals de canonada de 

Polietilè DN75. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 
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 Carrer de la Font 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 149metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer de l’Atlàntida 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 96metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Font de la Sala 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 29metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63 i de 62metres lineals de canonada de Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer del Doctor Josep Maria Madrenas 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 199metres lineals de canonada de 

Polietilè DN110. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer de l’Esbart de Vic 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 85metres lineals de canonada de 

Polietilè DN75. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carrer Mistral 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 81metres lineals de canonada de 

Polietilè DN75. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 
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 Carrer perpendicular al carrer Mistral 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 30metres lineals de canonada de 

Polietilè DN75. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carretera N-141 de Vic a Sau 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 54metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 Carretera perpendicular  a la N-141 que continua cap el carrer Mistral 

Es proposa la renovació de la xarxa existent amb la instal·lació de 46metres lineals de canonada de 

Polietilè DN63. 

També s’instal·laran els accessoris hidràulics necessaris per un correcte funcionament de la xarxa. 

 

Actuació núm.5: Extensió de la xarxa d’aigua a les unitats urbanístiques previstes 

Els corresponents projectes d’urbanització hauran de concretar les característiques de les canonades 

de nova construcció, garantint en tot moment el compliment de la normativa contra incendis vigent. 

Per concretar aquesta actuació caldrà conèixer la vialitat definitiva i l’aprovació dels disseny de la 

xarxa per part dels serveis municipals. 

Es remarca que les despeses associades a la generació de nova xarxa per a satisfer la demanada de 

nous sectors i la connexió a la xarxa existent, segons les especificacions del Servei Municipal, encara 

que impliqui la renovació de canonades existents per canonades de diàmetre superior quan aquestes 

condueixin l’aigua cap a nous sectors a desenvolupar, corren a càrrec, en qualsevol cas, dels 

corresponents promotors. 

En aquest Pla Director es quantifica l’actuació de portada d’aigua fins a les zones de creixement 

urbanístic consolidat. 
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- Extensió cap el Pla Residencial “Padró” PAU-1  

 Ronda Damunt. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona el 

Padró PAU-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 250 metres lineals de 

canonada de Polietilè DN90 i 15 metres lineals DN110, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al PAU-1. 

- Extensió cap el Pla Residencial “el Passaban” PAU-2 

 Carrer Damunt. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona el 

Passaban PAU-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 129metres lineals 

de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins al PAU-2. 

- Extensió cap a la Zona Residencial PAU-3 

 Carrer Damunt. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

residencial PAU-3, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 29metres lineals 

de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins al PAU-3. 

- Extensió cap al PAU-4 

 Carrer Damunt. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

PAU-4, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 93metres lineals de 

canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins al PAU-4. 

- Extensió cap el Pla Residencial “Virolai” PAU-5 

 Carrer sense nom. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

el Virolai PAU-5, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 74metres lineals 

de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins el PAU-5. 

- Extensió cap a la Zona Residencial “Bellmunt” PAU-6 

 Carrer Montserrat. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Bellmunt PAU-6, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 4metres lineals de 

canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins el PAU-6. 
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 - Extensió cap a la Zona Residencial “La Rambla” PAU-7 

 Carrer Unió. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona La 

Rambla PAU-7, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 116metres lineals 

de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins el PAU-7. 

- Extensió cap al Pla Residencial “Ricardera” SUD-1 

 Carrer sense nom. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

la Ricardera SUD-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 200 metres 

lineals de canonada de Polietilè DN125, des de la connexió amb la canonada existent fins al 

SUD-1. 

 Carrer Montserrat. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

la Ricardera SUD-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 138metres 

lineals de canonada de Polietilè DN125, des de la connexió amb la canonada existent fins al 

SUD-1. 

 Carrer Puigmal. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona la 

Ricardera SUD-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 30 metres lineals 

de canonada de Polietilè DN160, des de la connexió amb la canonada existent fins al SUD-1. 

- Extensió cap al Pla Residencial “Escoles II” SUD-2  

 Camí de Tavernoles. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la 

zona Escoles II SUD-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 85metres 

lineals de canonada de Polietilè DN200, des de la connexió amb la canonada existent fins al 

SUD-2.  

 Carrer de la Rambla. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua a la zona 

Escoles II SUD-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 66 metres lineals 

de canonada de Polietilè DN200, des de la connexió amb la canonada DN 200 que alimentarà 

al zona SUD-3. 

 Carrer Onze de Setembre. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a 

la zona Escoles II SUD-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 250 

metres lineals de canonada de Polietilè DN250, des de la connexió amb la canonada existent 

fins al SUD-2. 
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 Carrer Fossar Vell. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Escoles II SUD-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 48metres lineals 

de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins al SUD-2. 

 Ronda de Demunt. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Escoles II SUD-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 120 metres 

lineals de canonada de Polietilè DN200 i 90 metres lineals de canonada de Polietilè DN 90 

(travessant la zona PAU-1) des de la connexió amb la canonada existent fins al SUD-2 

- Extensió cap al Pla Residencial “Carretera de Vilanova” SUD-3 

 Camí del Padró. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Carretera de Vilanova SUD-3, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 

223metres lineals de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al SUD-3. 

 Tram canonada 1. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Carretera de Vilanova SUD-3, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 

125metres lineals de canonada de Polietilè DN200, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al SUD-3. 

- Extensió cap al Pla Residencial “Codinoies” SUD-4 

 Carrer l’Esbart de Vic. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la 

zona Codinoies SUD-4, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 44metres 

lineals de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada existent fins al 

SUD-4. 

 Carrer de la Font. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Codinoies SUD-4, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 15metres lineals 

de canonada de Polietilè DN125. 

 Carrer Major. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Codinoies SUD-4, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 240 metres 

lineals de canonada de Polietilè DN160, des de la connexió amb la canonada DN 160 de la 

Plaça de Cal Turó. 

 Carretera de Vic a Folgueroles. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua 

potable a la zona Codinoies SUD-4, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 
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11 metres lineals de canonada de Polietilè DN125, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al SUD-4. 

- Extensió cap al Pla Residencial “Torrent de Folgueroles” PMU-1 

 Carrer del Molí. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona 

Torrent de Folgueroles PMU-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 

63metres lineals de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al PMU-1. 

 Carrer de Montserrat. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la 

zona Torrent de Folgueroles PMU-1, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 

4metres lineals de canonada de Polietilè DN110, des de la connexió amb la canonada 

existent fins al PMU-1. 

 

- Extensió cap al Pla Residencial “la Rambla” PMU-2 

 Carrer de Unió. Per tal d’assegurar el correcte subministrament d’aigua potable a la zona la 

Rambla PMU-2, s’ha de realitzar l’abastament mitjançant la instal·lació de 130metres lineals 

de canonada de Polietilè DN125, des de la connexió amb la canonada existent fins al PMU-2. 

 

Actuació núm.6: Construcció d’un nou dipòsit de 1200m³ per les noves zones de creixement 

Es considera necessària la construcció d’un nou dipòsit de 1200m³ per poder satisfer la demanda de 

creixement previst al nucli de Folgueroles. El cost d’aquest dipòsit serà assumit per una, vàries o totes 

les promocions previstes depenent del moment temporal que s’executin. 

Des d’aquest nou dipòsit es conduirà l’aigua a la xarxa de distribució del municipi. 
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Taula 15.  Classificació de les actuacions proposades segons objectius 

 

Millora de la qualitat de 
l'aigua

Augment de la garantia 
d'abastament

Satisfacció increment 
demanda

Millora de l'eficiència 
de l'ecplotació

Actuació núm.1 Arranjament dipòsit de Folgueroles

Actuació núm.2 Adequació instal.lacions pou Vell I i II

Actuació núm.3 Adequació instal.lacions pou del Glaç I i II

Actuació núm.4 Substitució canonades de Fibrociment per 
Polietilè i instal.lació d'hidrants
Actuació núm.5 Extensió xarxa d'aigua unitats urbanístiques 
previstes
Actuació núm.6 Construcció d'un nou dipòsit de 1200m³ per 
les noves zones de creixement

ACTUACIONS PROPOSADES

OBJECTIUS
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11. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES ACTUACIONS 

Totes les actuacions descrites en aquest apartat hauran d’anar acompanyades d’un projecte 

constructiu o memòria valorada quan es plantegi la seva execució, sempre i quan no existeixi ja un 

projecte previ; ja que es tracta de valoracions estimades dels costos d’execució. 

 

Actuació núm.1 

Arranjament del dipòsit de Folgueroles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE IMPORT 
SUBCAPÍTOL

IMPORT 
CAPÍTOLS

Obra Civil 26.000,00 €
Tancament perimetral instal.lacions 5.000,00 €
Instal.lació d'arqueta de mostres 1.000,00 €
Esfondrament dipòsits vells Folgueroles 10.000,00 €
Construcció nova arqueta annexada dip. 4.000,00 €
Arranjament ventilacions dipòsit 1.500,00 €
Arranjament tapa alçada dipòsit 1.500,00 €
Arranjament camí accés dipòsit 3.000,00 €
Altres partides 4.000,00 €
Millores al sistema de cloració 4.000,00 €
Seguretat i Salut 1.200,00 €
Seguretat i Salut a l'obra 1.200,00 €

Pressupost execució material 27.200,00 €

Despeses Generals (13%) 3.536,00 €
Benefici industrial (6%) 1.632,00 €

Total 32.368,00 €

IVA (16%) 5.178,88 €

Pressupost execució per contracte 37.546,88 €
 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.1 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

TRENTA-SET MIL CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 

(37.546,88 €). 
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Actuació núm.2 

Arranjament instal·lacions del pou Vell I i II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE IMPORT 
SUBCAPÍTOL

IMPORT 
CAPÍTOLS

Obra Civil 13.000,00 €
Arranjament i millores a la caseta 6.000,00 €
Col.locar escala accés a la caseta 2.000,00 €
Tancament perimetral de les instal.lacions 5.000,00 €
Altres partides 11.000,00 €
Ampliació del sistema de telecontrol 6.000,00 €
Millores en els quadres elèctrics 5.000,00 €
Seguretat i Salut 960,00 €
Seguretat i Salut a l'obra 960,00 €

Pressupost execució material 13.960,00 €

Despeses Generals (13%) 1.814,80 €
Benefici industrial (6%) 837,60 €

Total 16.612,40 €

IVA (16%) 2.657,98 €

Pressupost execució per contracte 19.270,38 €

 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.2 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

DINOU MIL DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (19.270,30 €). 
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Actuació núm.3 

Arranjament del pou del Glaç I i II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE IMPORT 
SUBCAPÍTOL

IMPORT 
CAPÍTOLS

Obra Civil 7.000,00 €
Arranjament de les instal.lacions 7.000,00 €
Altres partides 11.000,00 €
Ampliació del sistema de telecontrol 6.000,00 €
Millores en els quadres elèctrics 5.000,00 €
Seguretat i Salut 720,00 €
Seguretat i Salut a l'obra 720,00 €

Pressupost execució material 7.720,00 €

Despeses Generals (13%) 1.003,60 €
Benefici industrial (6%) 463,20 €

Total 9.186,80 €

IVA (16%) 1.469,89 €

Pressupost execució per contracte 10.656,69 €

 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.3 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (10.656,69 €). 
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Actuació núm.4 

Substitució canonades de distribució de Fibrociment i Ferro per Polietilè 

CONCEPTE Unitat Amidament IMPORT 
SUBCAPÍTOL

Carrer Ronda Damunt
Moviment de terres ml 66 3.960,00 €
Reposició de paviment ml 66 2.640,00 €
Canonades i accessoris ml 66 3.300,00 €

Subtotal 9.900,00 €
Carrer de la Rambla
Moviment de terres ml 188 11.280,00 €
Reposició de paviment ml 188 7.520,00 €
Canonades i accessoris ml 188 9.400,00 €

Subtotal 28.200,00 €
Carrer de Josep Maria Casacuberta
Moviment de terres ml 50 3.000,00 €
Reposició de paviment ml 50 2.000,00 €
Canonades i accessoris ml 50 2.500,00 €

Subtotal 7.500,00 €

Moviment de terres ml 11 660,00 €
Reposició de paviment ml 11 440,00 €
Canonades i accessoris ml 11 550,00 €

Subtotal 1.650,00 €

Moviment de terres ml 10 600,00 €
Reposició de paviment ml 10 400,00 €
Canonades i accessoris ml 10 500,00 €

Subtotal 1.500,00 €

Moviment de terres ml 113 6.780,00 €
Reposició de paviment ml 113 4.520,00 €
Canonades i accessoris ml 113 5.650,00 €

Subtotal 16.950,00 €

Moviment de terres ml 24 1.440,00 €
Reposició de paviment ml 24 960,00 €
Canonades i accessoris ml 24 1.200,00 €

Subtotal 3.600,00 €

Substitució i renovació de canonades

Carrer Vilanova de Sau

Carrer Damunt

Carrer Puigmal

Plaça de Virolai
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CONCEPTE Unitat Amidament IMPORT 
SUBCAPÍTOL

Carrer Pl. Ricardera i Carrer St. Jordi (4)
Moviment de terres ml 30 1.800,00 €
Reposició de paviment ml 30 1.200,00 €
Canonades i accessoris ml 30 1.500,00 €

Subtotal 4.500,00 €
Carrer Guilleries
Moviment de terres ml 118 7.080,00 €
Reposició de paviment ml 118 4.720,00 €
Canonades i accessoris ml 118 5.900,00 €

Subtotal 17.700,00 €
Carrer de les Agudes
Moviment de terres ml 114 6.840,00 €
Reposició de paviment ml 114 4.560,00 €
Canonades i accessoris ml 114 5.700,00 €

Subtotal 17.100,00 €

Moviment de terres ml 283 16.980,00 €
Reposició de paviment ml 283 11.320,00 €
Canonades i accessoris ml 283 14.150,00 €

Subtotal 42.450,00 €

Moviment de terres ml 154 9.240,00 €
Reposició de paviment ml 154 6.160,00 €
Canonades i accessoris ml 154 7.700,00 €

Subtotal 23.100,00 €

Moviment de terres ml 48 2.880,00 €
Reposició de paviment ml 48 1.920,00 €
Canonades i accessoris ml 48 2.400,00 €

Subtotal 7.200,00 €

Moviment de terres ml 149 8.940,00 €
Reposició de paviment ml 149 5.960,00 €
Canonades i accessoris ml 149 7.450,00 €

Subtotal 22.350,00 €
Carrer l'Atlàntida
Moviment de terres ml 96 5.760,00 €
Reposició de paviment ml 96 3.840,00 €
Canonades i accessoris ml 96 4.800,00 €

Subtotal 14.400,00 €

Carrer de la Font

Carrer Montseny

Carrer del Bisbe Torras

Carrer del Rec Acumulada
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CONCEPTE Unitat Amidament IMPORT 
SUBCAPÍTOL

Carrer Font de la Sala
Moviment de terres ml 91 5.460,00 €
Reposició de paviment ml 91 3.640,00 €
Canonades i accessoris ml 91 4.550,00 €

Subtotal 13.650,00 €
Carrer Josep Maria Madreras
Moviment de terres ml 199 11.940,00 €
Reposició de paviment ml 199 7.960,00 €
Canonades i accessoris ml 199 9.950,00 €

Subtotal 29.850,00 €

Moviment de terres ml 85 5.100,00 €
Reposició de paviment ml 85 3.400,00 €
Canonades i accessoris ml 85 4.250,00 €

Subtotal 12.750,00 €

Moviment de terres ml 81 4.860,00 €
Reposició de paviment ml 81 3.240,00 €
Canonades i accessoris ml 81 4.050,00 €

Subtotal 12.150,00 €

Moviment de terres ml 30 1.800,00 €
Reposició de paviment ml 30 1.200,00 €
Canonades i accessoris ml 30 1.500,00 €

Subtotal 4.500,00 €

Moviment de terres ml 54 3.240,00 €
Reposició de paviment ml 54 2.160,00 €
Canonades i accessoris ml 54 2.700,00 €

Subtotal 8.100,00 €

Moviment de terres ml 46 2.760,00 €
Reposició de paviment ml 46 1.840,00 €
Canonades i accessoris ml 46 2.300,00 €

Subtotal 6.900,00 €

Carrer Mistral

Carrer perpendicular Carrer Mistral

Carretera N-141 de Vic a Sau

Carretera perpendicular N-141 

Carrer Esbart de Vic
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9.900,00 €
28.200,00 €
7.500,00 €
1.650,00 €
1.500,00 €

16.950,00 €
3.600,00 €
4.500,00 €

17.700,00 €
17.100,00 €
42.450,00 €

Carrer del Bisbe Torras 23.100,00 €
Carrer del Rec Acumulada 7.200,00 €
Carrer de la Font 22.350,00 €
Carrer de l'Atlàntida 14.400,00 €
Carrer Font de la Sala 13.650,00 €
Carrer del Doctor Josep Mª Madreras 29.850,00 €
Carrer Esbart de Vic 12.750,00 €
Carrer Mistral 12.150,00 €
Carrer perpendicular C/Mistral 4.500,00 €
Carretera N-141 de Vic a Sau 8.100,00 €
Carretera perpendicular a la N-141 6.900,00 €

306.000,00 €
5.000,00 €

12.440,00 €
323.440,00 €
42.047,20 €
19.406,40 €

384.893,60 €
61.582,98 €

446.476,58 €

Pressupost execució material

SUBTOTAL

Pressupost execuxió per contracte

SUBTOTAL
Imprevistos de l'obra
Seguretat i Salut
Seguretat i Salut a l'obra

Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

IVA (16%)

Carrer Pl.Ricardera i Carrer St. Jordi (4)
Carrer Guilleries
Carrer de les Agudes
Carrer Montseny

Carrer Vilanova de Sau
Carrer Damunt
Carrer Puigmal
Plaça del Virolai

RESUM
Carrer Ronda Damunt
Carrer de la Rambla
Carrer Josep Maria Casacuberta

 

 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.4 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 

CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (446.476,58 €). 
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Actuació núm.5 

Extensió de la xarxa d’aigua a les unitats urbanístiques previstes consolidades 

CONCEPTE Unitat Amidament IMPORT 
SUBCAPÍTOL

Moviment de terres ml 265 15.900,00 €
Reposició de paviment ml 265 10.600,00 €
Canonades i accessoris ml 265 13.250,00 €

Subtotal 39.750,00 €

Moviment de terres ml 129 7.740,00 €
Reposició de paviment ml 129 5.160,00 €
Canonades i accessoris ml 129 6.450,00 €

Subtotal 19.350,00 €

Moviment de terres ml 29 1.740,00 €
Reposició de paviment ml 29 1.160,00 €
Canonades i accessoris ml 29 1.450,00 €

Subtotal 4.350,00 €

Moviment de terres ml 93 5.580,00 €
Reposició de paviment ml 93 3.720,00 €
Canonades i accessoris ml 93 4.650,00 €

Subtotal 13.950,00 €

Moviment de terres ml 74 4.440,00 €
Reposició de paviment ml 74 2.960,00 €
Canonades i accessoris ml 74 3.700,00 €

Subtotal 11.100,00 €

Moviment de terres ml 4 240,00 €
Reposició de paviment ml 4 160,00 €
Canonades i accessoris ml 4 200,00 €

Subtotal 600,00 €

Moviment de terres ml 116 6.960,00 €
Reposició de paviment ml 116 4.640,00 €
Canonades i accessoris ml 116 5.800,00 €

Subtotal 17.400,00 €

Substitució i renovació de canonades
Pla Residencial "el Padró" PAU-1

Pla Residencial "el Passaban" PAU-2

Zona Residencial PAU-3

Zona Residencial PAU-4

Pla Residencial "el Virolai" PAU-5

Pla Residencial "Bellmunt" PAU-6

Pla Residencial "la Rambla" PAU-7
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CONCEPTE Unitat Amidament IMPORT 
SUBCAPÍTOL

Moviment de terres ml 368 22.080,00 €
Reposició de paviment ml 368 14.720,00 €
Canonades i accessoris ml 368 18.400,00 €

Subtotal 55.200,00 €

Moviment de terres ml 659 39.540,00 €
Reposició de paviment ml 659 26.360,00 €
Canonades i accessoris ml 659 32.950,00 €

Subtotal 98.850,00 €

Moviment de terres ml 348 20.880,00 €
Reposició de paviment ml 348 13.920,00 €
Canonades i accessoris ml 348 17.400,00 €

Subtotal 52.200,00 €

Moviment de terres ml 310 18.600,00 €
Reposició de paviment ml 310 12.400,00 €
Canonades i accessoris ml 310 15.500,00 €

Subtotal 46.500,00 €

Moviment de terres ml 67 4.020,00 €
Reposició de paviment ml 67 2.680,00 €
Canonades i accessoris ml 67 3.350,00 €

Subtotal 10.050,00 €

Moviment de terres ml 130 7.800,00 €
Reposició de paviment ml 130 5.200,00 €
Canonades i accessoris ml 130 6.500,00 €

Subtotal 19.500,00 €

Pla Residencial "la Ricardera" SUD-1

Pla Residencial "les Escoles II" SUD-2

Pla Residencial "Carretera de Vilanova" SUD-3

Pla Residencial "Codinoies" SUD-4

Pla Residencial "Torrent de Folgueroles" PMU-1

Pla Residencial "la Rambla" PMU-2
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39.750,00 €
19.350,00 €
4.350,00 €

13.950,00 €
11.100,00 €

600,00 €
17.400,00 €
55.200,00 €
98.850,00 €
52.200,00 €
46.500,00 €

Pla Residencial "Torrent de Folgueroles" PMU-1 10.050,00 €
Pla Residencial "la Rambla" PMU-2 19.500,00 €

388.800,00 €
5.000,00 €

15.752,00 €
409.552,00 €
53.241,76 €
24.573,12 €

487.366,88 €
77.978,70 €

565.345,58 €

RESUM
Pla Residencial "el Padró" PAU-1
Pla Residencial "el Passaban" PAU-2
Zona Residencial PAU-3
Zona Residencial PAU-4
Pla Residencial "el Virolai" PAU-5
Pla Residencial "Bellmunt" PAU-6
Zona Residencial "la Rambla" PAU-7
Pla Residencial "la Ricardera" SUD-1
Pla Residencial "les Escoles II" SUD-2
Pla Residencial "Carretera de Vilanova" SUD-3
Pla Residencial "Codinoies" SUD-4

SUBTOTAL
Imprevistos de l'obra
Seguretat i Salut
Seguretat i Salut a l'obra

Pressupost execució material

SUBTOTAL

Pressupost execuxió per contracte

Despeses generals (13%)
Benefici industrial (6%)

IVA (16%)

 

 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.5 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

CINC-CENTS SEIXANTA-CINC TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT 

CÈNTIMS (565.345,58 €). 
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Actuació núm.6 

Construcció d’un nou dipòsit de 1200m³ a Folgueroles per zones noves de creixement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTE IMPORT 
SUBCAPÍTOL

IMPORT 
CAPÍTOLS

Obra Civil 142.400,00 €
Dipòsit de 1200m³ 102.400,00 €
Col.lectors, by-pass i connexions 22.000,00 €
Moviment de terres 6.000,00 €
Caseta d'obra annexada dipòsit 12.000,00 €
Altres partides 25.000,00 €
Seguretat i Salut 6.696,00 €
Seguretat i Salut a l'obra 6.696,00 €

Pressupost execució material 174.096,00 €

Despeses Generals (13%) 22.632,48 €
Benefici industrial (6%) 10.445,76 €

Total 207.174,24 €

IVA (16%) 33.147,88 €

Pressupost execució per contracte 240.322,12 €
 

 

 

El pressupost estimatiu per l’execució de l’actuació núm.6 tal com esta definida, puja a la quantitat de 

DOS-CENTS QUARANTA MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 

(240.322,12 €). 
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12. QUADRE RESUM DE LES INVERIONS DE LES ACTUACIONS 

PROPOSTA ACTUACIONS TIPUS ÀMBIT PRIORITZACIÓ
VALORACIÓ 
ECONÒMICA

OBJECTE DE 
L'ACTUACIÓ

Actuació núm.1 Arranjament dipòsit de Folgueroles Alta Actual Prioritàri 37.546,88 € Millora del servei

Actuació núm.2 Adequació instal.lacions pou Vell I i II Alta Actual Prioritàri 19.270,30 €
Millora de la garantia de 

subministrament

Actuació núm.3 Adequació instal.lacions pou del Glaç I i II Alta Actual Prioritàri 10.656,69 €
Millora de la garantia de 

subministrament
Actuació núm.4 Substitució canonades de distribució de 
Fibrociment i Ferro per Polietilè 

Alta i Baixa Actual No Prioritàri 446.476,58 € Millora del servei

Actuació núm.5 Extensió de la xarxa d’aigua a les unitats 
urbanístiques previstes 

Alta Noves 
Urbanitzacions No Prioritàri 565.345,58 € Millora del servei

Actuació núm.6 Construcció d'un nou dipòsit de 1200m³ per 
les noves zones de creixement a Folgueroles Alta Noves 

Urbanitzacions No Prioritàri 240.322,12 € Millora de la garantia de 
subministrament  
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INVERSIONS A REALITZAR A LA XARXA D'ABASTAMENT

IMPORT (€) Any Aplicació Anys 
recuperació

Quota anual a 
recuperar (€) m3 Facturats (€)

Increment preu 
mig aigua per 

actuació (€/m3)

Increment 
preu mig 

aigua anual 
(€/m3)

37.546,88 € 2008 20 3.012,86 € 135.006,00 € 0,022

19.270,30 € 2008 20 1.546,30 € 135.006,00 € 0,011

10.656,69 € 2008 20 855,12 € 135.006,00 € 0,006

446.476,58 € 2010 20 35.826,44 € 138.266,00 € 0,259 0,259

565.345,58 € - - - - - -

240.322,12 € - - - - - -

OBRA

Actuació núm.1 Arranjament dipòsit de 
Folgueroles
Actuació núm.2 Arranjament instal.lacions del 
pou Vell I i II
Actuació núm.3 Arranjmanet instal.lacions del 
pou del Glaç I i II

0,040

* L'actuació marcada no es comptabilitza com a inversió per repercutir al preu mig de l'aigua degut a la seva magnitud i característica

Adequació núm.4 Substitució canonades 
Fibrociment per Polietilè
Actuació núm.5 Extensió de la xarxa a les 
unitats urbanístiques previstes
Actuació núm.6 Construcció d'un nou dipòsit de 
1200m3
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
m3 facturats (€) 135.006 136.626 138.266 139.925 141.604 143.303 145.023 146.763 148.524 150.306 152.110 153.935 155.783

Preu mig anual aigua 
previst 0,768 0,768 0,839 0,872 1,166 1,213 1,262 1,312 1,365 1,419 1,476 1,535 1,596
Aplicació inversions 0 0,040 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Aplicació augment IPC 0,031 0,034 0,035 0,047 0,049 0,050 0,052 0,055 0,057 0,059 0,061 0,064
Preu de l'aigua (€) 0,768 0,839 0,872 1,166 1,213 1,262 1,312 1,365 1,419 1,476 1,535 1,596 1,660

Increment preu 0 9,22% 4,00% 33,70% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Previsió d'un increment del 1,2% anual de m3 facturats 
Previsió d'un augment de l'IPC del 4% respecte del preu de l'aigua de l'any anterior

La taula i la gràfica adjunta mostren una simulació de 
l'evolució del preu mig de l'aigua seguint els criteris de 
l'Agència Catalana de l'Aigua.

En cap cas es tracta d'una previsió real ni aproximada 
de com pot evolucionarà aquest preu, sino que intenta 
establir uns ratis que permetin a l'Agència Catalana de 
l'Aigua decidir quines actuacions són subvencionables i 
en quin percentatge 

TAULA SIMULACIÓ DE L'INCREMENT DEL PREU MIG DE L'AIGUA SENSE SUBVENCIONS

SIMULACIÓ EVOLUCIÓ PREU MIG DE L'AIGUA SENSE SUBVENCIONS
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13. CONCLUSIONS 

El Pla Director del servei d’abastament d’aigua potable del TM de Folgueroles ha permès assolir 

l’objectiu de planificar noves actuacions en base a la problemàtica actual de les seves instal·lacions i 

de les necessitats futura que es deriven de les Normes Subsidiàries del municipi. 

 

14. DOCUMENTS DEL PLA DIRECTOR 

Document núm.1 – Memòria i Annexes 

 Annex.1 – Analítiques 

Document núm.2 – Plànols 

 Plànol núm.1 - Situació 

 Plànol núm.2 – Esquema d’abastament actual 

 Plànol núm.3 – Xarxa actual de Folgueroles 

 Plànol núm.4 – Creixement urbanístic 

 Plànol núm.5 – Esquema d’abastament futur 

 Plànol núm.6 – Xarxa futura de Folgueroles 

 Plànol núm.7 – Inversions en alta i baixa proposades 
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