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1.
1.1.

INTRODUCCIÓ
Antecedents administratius

En data 28 d’agost de 2017, va sortir publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2063/2017, de 22
d’agost, per la qual es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
pel qual s'aproven les bases d'una línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les
despeses derivades de la redacció i l'actualització de plans directors del servei municipal
d'abastament d'aigua.
El 22 de novembre de 2017, va sortir publicada al DOGC la RESOLUCIÓ TES/2689/2017, de 2 de
novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència
competitiva, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i
l'actualització de plans directors del servei municipal d'abastament d'aigua (ref. BDNS 370379).
Part dels municipis de la comarca van delegar al Consell Comarcal, la sol·licitud de la subvenció
per a la redacció dels Plans Directors, per mitjà del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
(SIGMA), ens que disposa dels recursos tècnics per realitzar aquest encàrrec.
En data 25 de gener de 2018, el Consell Comarcal de la Garrotxa va acceptar l’encàrrec de gestió
relatiu a la revisió dels plans directors d’abastament dels ajuntaments interessats i el 27 de juliol de
2018 va acceptar la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua.
La dificultat d’obtenir una informació correcta i en termini per alguns sistemes d’abastaments
municipals així com, la manca de plànols detallats de l’estat actual de la xarxa de distribució que
garanteixin una correcta redacció dels plans, allarga la redacció dels plans directors que, tenint en
compte el temps necessari per la a seva valoració pels propis ajuntaments amb les possibles
correccions i el termini de presentació segons subvenció atorgada, va fer necessari procedir a la
contractació per a la modelització d’alguns sistemes d’abastament.
En data 27 de febrer de 2020 el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) va adjudicar a
l’empresa Terrer d’Enginyeria i Consultoria el contracte menor per a la redacció de l’Actualització
del Pla director d’abastament de la Vall de Bianya.

1.2.

Objecte del Pla Director d’abastament

L’objecte del Pla Director és realitzar una diagnosi de tots els elements que formen part de la xarxa
actual de Vall de Bianya, realitzar un anàlisi del funcionament dels consums, demandes d’aigua i
dels recursos necessaris.
També el present Pla Director té per objecte fer una prognosi de les inversions i actuacions
necessàries per al bon funcionament del servei, avaluant la forma d’afrontar les inversions, i la
repercussió tarifària d’aquestes.
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1.3.

Antecedents del servei d’aigua

El municipi de Vall de Bianya es troba situat a la comarca de La Garrotxa i té una població de 1264
habitants (dada extreta de l’idescat a 1 de gener de 2019), que es troba repartida entre diversos
masos aïllats, al llarg de les diverses valls que composen el municipi (Farró, Sant Pere Despuig,
Sant Martí del Clot, Sant Salvador, Capsec i d’altres) i també en el nucli de La Canya, compartit
amb Olot i Sant Joan les Fonts, i els petits nuclis de Llocalou i L’Hostalnou, així com el sector
industrial “Els Morrals”.
Fins l’any 1995 el municipi de La Vall de Bianya no disposava de servei municipal d’aigües i la
majoria de masos s’abastien, de forma privada, de petites fonts i pous, mentre que els nuclis
s’organitzaven a través de petits subministraments privats, que garantien l’aigua dels diversos
habitatges, i la part de La Canya que pertany a Vall de Bianya a través de la companyia de
Plomistes de Sant Joan les Fonts, companyia que alimentava ambdós nuclis de població.
Les fonts d’abastament del sistema en alta són la captació del túnel de Collabós (aquesta aigua es
tracta a l’estació de potabilització situada prop de l’arqueta de captació del túnel de Collabós) i els
pous d’El Morrals i de La Canya. Depenent de l’aportació disponible a la captació de Collabós, en
alguns períodes de l’any és necessària una major extracció del recurs dels pous.
Des de l’1 de gener de 2019 el servei municipal d’abastament d’aigües de la Vall de Bianya el
presta directament l’ajuntament, amb el suport del SIGMA, consorci de medi ambient i salut pública
de la Garrotxa, que realitza el suport al control sanitari i al telecontrol.
El 2008 es va redactar el pla director d’abastament d’aigua potable del municipi, que establia que,
per tal de fer front a les problemàtiques detectades en aquell moment, eren necessàries unes
actuacions amb un cost d’inversió de 340.000 € (IVA exclòs), que incloïa les següents millores:
-

Millora de la xarxa d’aigua del nucli de La Canya (160.000 €). Aquesta actuació es troba
actualment parcialment realitzada, restant pendent d’execució aproximadament un 55 %
del total, equivalent a uns 88.000 €.

-

Implantació de cabalímetres a la xarxa de distribució en baixa (60.000 €). Aquesta actuació
no s’ha realitzat.

-

Establiment de by-pass als dipòsits per tal de facilitar la neteja (45.000 €).

Aquesta

actuació es va executar parcialment, quedant pendent la realització del by-pass del dipòsit
de Sant Salvador.
-

Tractament de les aigües del túnel a l’ETAP, per tal de reduir el seu PH (75.000 €)

Independentment, des d’aquesta data s’han executat els següents projectes, previstos abans de la
redacció del pla del 2008:
-

Xarxa de distribució en baixa d’una part del sector de Sant Pere Despuig, obres incloses
en el “Projecte Modificat d’abastament d’aigua en baixa als diversos sectors de La Vall de
Bianya des del túnel de Capsacosta, 8a fase B”.
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-

S’ha donat servei als diversos masos que se situen en el disseminat de La Canya, a la
vora del riu Fluvià, obres incloses en el “Modificat del Projecte d’abastament d’aigües en
baixa als diversos sectors de Vall de Bianya des del túnel de Capsacosta, 9a fase (sector
disseminat de La Canya)”.

I no s’ha executat el projecte següent, per manca de finançament:
-

Ampliació de la xarxa d’abastament d’aigües a la zona baixa del municipi, i en concret en
el sector més proper al Polígon Industrial, obres incloses en el “Projecte de millora i
ampliació de la xarxa d’abastament en alta de La Vall de Bianya al sector dels Morrals”.

1.4.

Fonts documentals

A continuació enumerarem les fonts documentals utilitzades:

FONTS DOCUMENTALS
Pla Director d’abastament d’aigua (redactat el novembre de 2008)
Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT)
Protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament d’aigua pel consum humà de Vall de Bianya

Registres de consums del Servei
Plànols de la xarxa d’aigües de Vall de Bianya

Bases de dades Ajuntament de Vall de Bianya
Documentació cartogràfica de l’ICC

2.

DADES DEL MUNICIPI

El municipi de Vall de Bianya es troba situat al nord oest de la comarca de La Garrotxa i té una
superfície de 93,62 Km², i una població de 1264 habitants (2019).
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Població (hab)

1264

2

Superfície (km )

93,68

Altitud (m)

367

Longitud (º)

2,453639

Latitud (º)
Gestió del servei d’aigua

42,216670
Ajuntament de La Vall de Bianya

El municipi actual agrupa els territoris dels antics termes de Sant Salvador de Bianya i La Vall de
Bianya (dit també abans Capsec), annexats l’any 1969.
Hi predomina el bosc d’alzina, però també tenen importància el roure, el pi, el faig i altres espècies
arbòries.
L’activitat econòmica es diversa i es manté l’actual explotació agrícola i ramadera junt amb
l’assentament i consolidació d’una indústria diversificada i prou important, de productes carnis, de
matèries plàstiques, de productes per a la ramaderia, tèxtil,... que se situa en el polígon industrial
dels Morrals i a La Canya.
També en l’actualitat és important ressaltar l’activitat turística, amb la presència de diverses cases
dedicades al turisme rural, un càmping i diversos restaurants de reconegut prestigi.
El terme està format per onze entitats de població que són. La Canya, Capsec, Castellar de la
Muntanya, l’Hostalnou de Bianya, Llocalou, Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí del Clot, Sant
Pere Despuig, Sant Salvador de Bianya, Santa Margarida de Bianya i la Vall del Bac.
Els tres nuclis més importants de la Vall de Bianya són La Canya, l’Hostalnou i Llocalou, del qual el
més gran és La Canya, nucli compartit amb els municipis de Sant Joan les Fonts i Olot.
Els principals cursos fluvials són la riera de Bianya i la riera de la Vall de Bach, considerada l’inici
del riu Llierca. El riu Fluvià passa per la Canya i la riera de Riudaura voreja bona part del límit
municipal pel costat sud-est.
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2.1.

Evolució de la població

El municipi de La Vall de Bianya, té actualment 1264 habitants censats, sent una població estable
al llarg de l’any, malgrat augmenta lleugerament a l’estiu degut a la presència de diverses cases
que es dediquen al turisme rural, i algunes cases de segona residència.
Segons les dades obtingudes a l’IDESCAT, a partir del padró continu de l’INE, sobre el creixement
de la població al municipi de La Vall de Bianya, la població va anar augmentant amb fluctuacions
fins l’any 2012, que va arribar a la seva màxima població amb 1335 habitants.

Des de llavors la població ha anat disminuint fins arribar l’any 2017 (1265 habitants), per tornar a
créixer durant l’any, 2018 (1286 habitants), però tornant a disminuir l’any 2019, situant-se als 1264
habitants actuals.

2.2.

Pla d’Ordenació Urbanística municipal.

El Pla d’ordenació urbanística municipal de la Vall de Bianya, va ser aprovat definitivament per la
Comissió d’Urbanisme de Girona de 07/04/2004 i publicat al DOGC el dia 13/09/2004.
Amb posterioritat a aquesta data va aprovar-se el Pla Territorial de la Comarca de la Garrotxa i el
Pla Territorial Parcial de les Comarques de Girona, aprovat definitivament el 14/09/2010 ( DOGC
5735 de 15 d’octubre del 2010). Aquest Pla Territorial preveu per a Bianya un creixement moderat
al nucli de l’Hostalnou. Durant aquest període posterior a l’aprovació del POUM, la població de la
Vall de Bianya ha tingut un creixement des dels 1.050 habitants de l’any 1991 fins a assolir els
1264 habitants actuals.
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3.

ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL·LACIONS

3.1.

Descripció general

La xarxa d’abastament d’aigua potable de la Vall de Bianya està composada d’una part en alta,
formada per les captacions, l’estació de tractament, els dipòsits i les canonades de transport de les
captacions als dipòsits i, d’una altra part en baixa, de distribució des dels dipòsits als abonats. A
causa de l’orografia del municipi i de la quantitat de masies disseminades que té, hi ha casos
d’escomeses domiciliàries que pengen directament de la xarxa en alta, donat que no estaria
econòmicament justificat i seria inviable la construcció de ramals independents en baixa per a
cadascun d’aquests abonats, partint des dels dipòsits.
La xarxa en alta està formada per la captació del túnel de Collabós (97.255 m³/any), la seva ETAP,
el pou de Els Morrals (5.217 m³/any), el pou La Canya (107.713 m³/any), el dipòsit de Sant
Salvador (300 m³), el dipòsit de Cal Ca (1.000 m³), el dipòsit La Canya (1.000 m³) i la xarxa de
canonades de distribució entre tots aquests elements. La xarxa en baixa està formada per les
canonades de distribució des dels dipòsits fins als comptadors dels abonats, així com dels ramals
que pengen directament de les canonades en alta per donar servei a les masies disseminades ja
esmentades.

3.2.

Esquemes

En els plànols del present Pla Director s’adjunten els esquemes actuals de la xarxa.

3.3.
3.3.1.

Descripció
Captacions

Aigües del Túnel de Collabós i ETAP.
D’aquesta captació n’és el titular l’Ajuntament de la Vall de Bianya que disposa d’una concessió
administrativa, ACA A-0001111, aqüífer 301-G20.
Les aigües procedeixen del drenatge del túnel de Collabós captades en una arqueta situada a
l’exterior del túnel. El volum màxim d’extracció anual autoritzat és de 250.000 m³, que correspon a
un cabal mitjà diari de màxim consum de 7’93 l/s. Aquest cabal màxim correspon al conjunt de
totes les captacions del municipi, establint-se a l’autorització ACA A-0001111 que “L’aigua drenada
pel túnel de Capsacosta té una aportació prioritària i la resta de pous aportaran el volum d’aigua
restant per cobrir les necessitats d’abastament del municipi.”.
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Mitjançant aquesta captació, sempre que el cabal ho permet, es poden alimentar tots els sectors
de Bianya, prioritzant, en el cas de sequera i disminució del cabal, els sectors que estan a la part
més alta del nucli, més propers a la captació, que s’alimenten directament o que són subsidiaris
del dipòsit de Sant Salvador i de Cal Ca.
DADES GENERALS
Nom de la captació
Deu túnel de Capsacosta
Municipi d'ubicació
La Vall de Bianya
Núm. concessió
A-0001111
Cabal concessionat (m³/any)
250.000
Ubicació captació
Pk100 N-260
Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)
X: 446.545 ; Y: 4.676.126
CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES
Demarcació hidrogràfica
Conques internes de Catalunya
Tipus de recurs hídric
Aqüífer
Codi recurs hídric
Massa d’aigües subterrànies de la conca alta del
Recurs hídric
Fluvià
GENERALITATS
Classe d'aigua
Aigüa subterrània
Règim d'ús captació
Ordinària
Tipus de captació
Mina
Aigua captada a l'any (m³)
97.255
DADES PRESA
Any de construcció
1995
Tipus d'extracció
Superficial
Tipus de conducció
Recinte protegit
No
Senyalització
No
Elements de protecció
Tapa amb cadenat
Perímetre seguretat definit
No
EQUIPS
Comptador
Si
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Les aigües procedents de la captació del túnel són tractades a l’ETAP ubicada uns 200 metres
més avall de la mateixa. Aquí l’aigua passa per un dipòsit decantador a on s’afegeix un producte
químic per reduir la seva duresa i evitar les incrustacions de calç a les canonades. També
s’afegeix clor. L’ETAP està dotada amb un dipòsit de sortida de 70 m³ de capacitat a on s’analitza
el clor en continu.

Pou dels Morrals
Situat en el mateix polígon industrial dels Morrals, del terme municipal de la Vall de Bianya, té una
profunditat de 22 m i un diàmetre de 250 mm.
El volum d’extracció aforat, de 36 m³/h, s’obté a una profunditat de 20 m. i s’extreu amb una
electrobomba submergible de 25,8 Kw, i el cabal màxim autoritzat és de 21,6 m³/h (6 l/s).
Aquest pou s’utilitza quan la captació superficial de les aigües del túnel de Collabós no permet
abastir la totalitat de masos tributaris del dipòsit de Cal Ca. Aleshores, mitjançant la canonada en
alta, es poden enviar les aigües procedents del pou de la zona industrial al dipòsit de Cal Ca.
Antigament, les aigües procedents d’aquest pou es conduïen a un dipòsit, situat al costat del pou,
d’uns 125 m³ de capacitat, del qual aspirava un grup de pressió, que va ser el sistema
d’abastament que primer va tenir el polígon. Actualment el grup de pressió està fora de servei però
les aigües que s’extrauen del pou encara s’acumulen al dipòsit, des d’on es bomben al dipòsit de
Cal Ca.
Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
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DADES GENERALS
Nom de la captació
Pou Els Morrals
Municipi d'ubicació
La Vall de Bianya
Núm. concessió
A-0001111
Cabal concessionat (l/s)
6 (cabal màxim instantani)
Ubicació captació
Polígon industrial Els Morrals
Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)
X: 456.468 ; Y: 4.673.294
CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES
Demarcació hidrogràfica
Conques internes de Catalunya
Tipus de recurs hídric
Aqüífer
Codi recurs hídric
Recurs hídric
Massa d’aigües subterrànies fluviovolcànic de la
Garrotxa
GENERALITATS
Classe d'aigua
Aigua subterrània
Règim d'ús captació
Ordinària
Tipus de captació
Pou
Aigua captada a l'any (m³)
5.217
DADES PRESA
Any de construcció
Tipus d'extracció
Bomba submergible
Tipus de conducció
Tancada a pressió
Recinte protegit
No
Senyalització
No
Elements de protecció
Perímetre seguretat definit
No
EQUIPS
Impulsió
Bomba 25,8 Kw
Comptador
No
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Pou de la Canya
Situat en el nucli de La Canya, del terme municipal de la Vall de Bianya, cantonada C/ Goya amb
C/ Bolòs, coordenades U.T.M. de la captació X= 458.360, Y=4.672.800, té una profunditat de 25 m,
un diàmetre de 230 mm. Revestit amb canonada de ferro de 180 mm.
El volum d’extracció aforat, de 32’7 m³/h, s’obté a una profunditat de 17 m i s’extrau amb una
electrobomba submergible de 9,2 kw capaç d’impulsar 24 m³/h a 80 m.c.a. i el cabal màxim
autoritzat és de 50.000 m³/any, equivalent a un cabal màxim instantani de 5,8 l/s considerant un
funcionament de 10 hores durant 240 dies/any.
Des d’aquest pou abasteix el dipòsit de La Canya, i des d’aquest la totalitat del nucli de La Canya
de la Vall de Bianya, un petit sector de masos propers al dipòsit, Llocalou i el polígon industrial
d’Els Morrals.
També aquest pou disposava antigament, d’un petit dipòsit i un grup de pressió des del qual es
podia alimentar el nucli de La Canya. Actualment tot aquest conjunt està fora de servei.
DADES GENERALS
Nom de la captació
Pou La Canya
Municipi d'ubicació
La Vall de Bianya
Núm. concessió
A-0001111
Cabal concessionat (m³/any)
50.000 (5.8 l/s de cabal màxim instantani)
Ubicació captació
Nucli de La Canya
Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)
X=458.360 ; Y=4.672.800
CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES
Demarcació hidrogràfica
Conques internes de Catalunya
Tipus de recurs hídric
Aqüífer
Codi recurs hídric
Recurs hídric
Massa d’aigües subterrànies fluviovolcànic de la
Garrotxa
GENERALITATS
Classe d'aigua
Aigua subterrània
Règim d'ús captació
Ordinària
Tipus de captació
Pou
Aigua captada a l'any (m³)
107.713
DADES PRESA
Any de construcció
Tipus d'extracció
Bomba submergible
Tipus de conducció
Tancada a pressió
Recinte protegit
No
Senyalització
No
Elements de protecció
No
Perímetre seguretat definit
No
EQUIPS
Impulsió
Bomba 9,2 Kw (24 m³/h a 80 mca)
Comptador
No
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Pou 2 Els Morrals
Situat en el polígon industrial d’Els Morrals coordenades U.T.M. de la captació X= 456.483,
Y=4.673.535, té una profunditat de 55 m, un diàmetre de 300 mm.
Aquest pou es va perforar arrel de la resolució d’autorització emesa per l’ACA el gener de 2010 i la
seva inclusió a la concessió A-0001111.
La seva finalitat era reforçar l’abastament al polígon industrial a on està ubicat, però mai es va
arribar a connectar a la xarxa.

DADES GENERALS
Nom de la captació
Pou 2 Els Morrals
Municipi d'ubicació
La Vall de Bianya
Núm. concessió
A-0001111
Cabal concessionat (m³/any)
6 l/s de cabal màxim instantani
Ubicació captació
Polígon industrial Els Morrals
Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)
X=456.483 ; Y=4.673.535
CARACTERÍSTIQUES HIDROGRÀFIQUES
Demarcació hidrogràfica
Conques internes de Catalunya
Tipus de recurs hídric
Aqüífer
Codi recurs hídric
Recurs hídric
Massa d’aigües subterrànies fluviovolcànic de la
Garrotxa
GENERALITATS
Classe d'aigua
Aigua subterrània
Règim d'ús captació
Ordinària
Tipus de captació
Pou
Aigua captada a l'any (m³)
0
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DADES PRESA
Any de construcció
Tipus d'extracció
Tipus de conducció
Recinte protegit
Senyalització
Elements de protecció
Perímetre seguretat definit
EQUIPS
Impulsió
Comptador

Cap
Cap
No
No
No
No
No
No

Altres pous actualment en desús
Abans d’iniciar-se les obres del nou abastament i xarxa de distribució, alguns sectors de La Vall de
Bianya tenien resolt, de forma individualitzada el seu abastament. Aquest és el cas de la
urbanització del Roquer i de la urbanització d’Hostalnou, els quals s’alimentaven de dos pous, que
actualment estan en desús, malgrat en cas de necessitat futura es podria estudiar la seva
incorporació a la xarxa.

3.3.2.

Dipòsits

El sistema de reserva d’aigua del municipi està format per tres dipòsits reguladors principals, un de
capçalera d’alta i un auxiliar :

Capacitat (m³)

Cota
topogràfica
(m.)

Dipòsit de Sant Salvador de Bianya

300

602

Dipòsit de Cal Ca

1000

525

Dipòsit La Canya.

1000

431

Dipòsit auxiliar de Morrals

125

350

Dipòsit de capçalera de l’ETAP

70

750

Denominació

Dipòsit de “ Sant Salvador de Bianya ”:
Al sector de Sant Salvador, a 602 m d’altitud, per tal d’alimentar aquest nucli s’hi troba ubicat un
dipòsit circular, de formigó armat, que té una capacitat de 300 m³.
Aquest dipòsit s’alimenta exclusivament de les aigües procedents del túnel de Collabós. El ramal
d’alimentació, de PE DN90 PN16, està equipat amb una reductora de pressió en el punt de
derivació del ramal principal, reduint la mateixa de 19 bars a 13 bars.
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Presenta un bon estat de conservació, sense fuites apreciables, recomanant-se només una neteja
dels paraments exteriors i una posterior protecció amb pintura anti-carbonatació.

DADES GENERALS
Nom del dipòsit

Dipòsit de Sant Salvador

Municipi d'ubicació

La Vall de Bianya

Ubicació dipòsit

C-153a Km 74,2

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)

X=450.442 ; Y=4.677.129

Cota (m)

602

CARACTERÍSTIQUES
Classe

Capçalera

Tipus

Superficial circular

Regim d'ús
Protecció

Ordinari
No

Compartiments

1

Any de construcció

1995

Any darrera modificació -

Buidatge

Si

Sobreeixidor

Si

DADES D'AIGUA
Capacitat útil total (m³)

300

PROCEDÈNCIA AIGUA
Tipus d'infraestructura

ETAP

Infraestructura

Etap de Collabós

DADES MATERIALS
Material de construcció

Formigó armat

Material de revestiment

-

Nom comercial

-

Casa comercial

-

PUNTS DE MOSTREIG
Punt presa
EQUIPS

Si

Impulsió

Gravetat

Comptador

Si

Cloració

Manual
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Dipòsit de Cal Ca:
A dins la finca de Cal Ca, a 525 m d’altitud, es troba situat un dels dipòsits reguladors més
important de la Vall de Bianya, que alimenta tota la part central del municipi, amb l’excepció de les
parts extremes o més elevades, com Sant Salvador, La Canya, Llocalou, urbanització del Roquer,
Sant Andreu de Socarrats i el polígon industrial.
El dipòsit és circular, de formigó armat, i té una capacitat de 1000 m³.
Presenta un bon estat de conservació, sense fuites apreciables, recomanant-se només una neteja
dels paraments exteriors i una posterior protecció amb pintura anti-carbonatació.

DADES GENERALS
Nom del dipòsit

Dipòsit de Cal Ca

Municipi d'ubicació

La Vall de Bianya

Ubicació dipòsit

Finca de Cal Ca

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)

X=452.060 ; Y=4.675.895

Cota (m)

525

CARACTERÍSTIQUES
Classe

Capçalera

Tipus

Regim d'ús

Ordinari

Compartiments 1

Protecció

No

No

Any de construcció

Superficial circular

1995

Buidatge

Si

Sobreeixidor

Si

DADES D'AIGUA
Capacitat útil total (m³)

1.000

PROCEDÈNCIA AIGUA
Tipus d'infraestructura

ETAP i pou

Infraestructura

Etap de Collabós i pou d’Els Morrals

DADES MATERIALS
Material de construcció

Formigó armat

Material de revestiment

-

Nom comercial

-

Casa comercial

-
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PUNTS DE MOSTREIG
Punt presa
EQUIPS

Si

Impulsió

Gravetat

Comptador

Si

Cloració

Automàtica

Dipòsit de “la Canya”
Aquest dipòsit, de 1000 m³, se situa a una cota aproximada de 431 m i té com a objectiu principal
alimentar la zona més baixa del municipi, que és també la que està més poblada i on es troba la
zona industrial.
En concret des d’aquest dipòsit s’alimenten els nuclis de La Canya, LLocalou, Sant Andreu de
Socarrats, El Roquer i el polígon industrial Els Morrals.
Presenta un bon estat de conservació, sense fuites apreciables, recomanant-se només una neteja
dels paraments exteriors i una posterior protecció amb pintura anti-carbonatació.

DADES GENERALS
Nom del dipòsit

Dipòsit de La Canya

Municipi d'ubicació

La Vall de Bianya

Ubicació dipòsit

Nucli de La Canya

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)

X=457.908 ; Y=4.672.721

Cota (m)

431

CARACTERÍSTIQUES
Classe

Capçalera

Tipus

Regim d'ús

Ordinari

Compartiments 1

Protecció

No

Any de construcció

1995

Buidatge

Si

Sobreeixidor

Si

Superficial circular
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DADES D'AIGUA
Capacitat útil total (m³)

1.000

PROCEDÈNCIA AIGUA
Tipus d'infraestructura

Pou

Infraestructura

Pou de La Canya

DADES MATERIALS
Material de construcció

Formigó armat

Material de revestiment

-

Nom comercial

-

Casa comercial

-

PUNTS DE MOSTREIG
Punt presa
EQUIPS

-

Si

Impulsió

Gravetat

Comptador

Si

Cloració

Automàtica

Dipòsit auxiliar de Morrals
A l’antiga xarxa de subministrament del polígon industrial dels Morrals encara hi queda en servei
un dipòsit de formigó soterrat de 125 m³ de capacitat, situat al costat del pou, el qual, mitjançant
una electrobomba submergida, pot alimentar, en cas de manca de recurs a les altres captacions,
els dipòsits de Cal Ca i de La Canya.
DADES GENERALS
Nom del dipòsit

Dipòsit Morrals

Municipi d'ubicació

La Vall de Bianya

Ubicació dipòsit

Polígon industrial Morrals

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)

X=456.471 ; Y=4.673.297

Cota (m)

352

CARACTERÍSTIQUES
Classe

Auxiliar

Tipus

Soterrat

Regim d'ús
Protecció

Emergència
No

Compartiments

1

Any de construcció

1994

Any darrera modificació -

Buidatge

-

Sobreeixidor

-

DADES D'AIGUA
Capacitat útil total (m³)

125

PROCEDÈNCIA AIGUA
Tipus d'infraestructura

Subterrània

Infraestructura

Pou de Morrals

DADES MATERIALS
Material de construcció

Formigó armat

Material de revestiment

-

Nom comercial

-

Casa comercial

-
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PUNTS DE MOSTREIG
Punt presa
EQUIPS

Si

Impulsió

Bombament de Morrals

Comptador

Si

Cloració

No

Dipòsit auxiliar de l’ETAP
A sortida de les aigües tractades de l’ETAP hi ha un petit dipòsit enterrat de 70 m³ de capacitat,
des del qual es distribueix per gravetat l’aigua a la xarxa en alta del sector de Bianya. Aquest
dipòsit disposa d’analitzador de clor en continu.
DADES GENERALS
Nom del dipòsit

Dipòsit ETAP

Municipi d'ubicació

La Vall de Bianya

Ubicació dipòsit

ETAP de la captació de ltúnel

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31)

X=456.471 ; Y=4.673.297

Cota (m)

750

CARACTERÍSTIQUES
Classe

Auxiliar de capçalera Tipus

Soterrat

Regim d'ús
Protecció

Ordinari
Si

Compartiments

1

Any de construcció

1995

Any darrera modificació -

Buidatge

-

Sobreeixidor

-

DADES D'AIGUA
Capacitat útil total (m³)

70

PROCEDÈNCIA AIGUA
Tipus d'infraestructura

Tractament

Infraestructura

ETAP del túnel de Collabós

DADES MATERIALS
Material de construcció

Formigó armat

Material de revestiment

-

Nom comercial

-

Casa comercial

-

PUNTS DE MOSTREIG
Punt presa
EQUIPS

Si

Impulsió

No

Comptador

No

Cloració

Si
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Grup de pressió dipòsit auxiliar del polígon industrial Els Morrals:
A la zona industrial, a la vora del pou, en el c/Indústria es troba situat un grup de pressió que tenia
com objectiu alimentar la zona industrial abans de la construcció del dipòsit regulador de La
Canya.
Des del pou dels Morrals s’alimenta un petit dipòsit soterrat de 125 m³ de capacitat, que se situa al
mateix costat, el qual, mitjançant un grup de pressió alimentava el sector industrial.
Aquest grup de pressió consta de dues electrobombes multicel·lulars de 15 CV, i és capaç
d’impulsar de 60 a 20 m³/h a una altura de 33,40 a 55,20 m.c.a.
També es disposa d’un petit grup de pressió amb bomba jockey de 2,2 Kw que permet donar de 30
a 165 l/min a una altura de 65 a 20 m.c.a. Aquest grup és que inicialment entraria en funcionament,
el qual es veuria reforçat per les altres electrombombes que mantenen la pressió quan el cabal és
molt alt (cas d’incendis).
Aquests grups es troben fora de servei i no es preveu la seva utilització futura.
La bomba que impulsa l’aigua als dipòsits de Cal Ca i de la Canya està situada dins el dipòsit
auxiliar de 125 m³. Per tant, el pou alimenta el dipòsit i aquest la impulsió als dipòsits de
capçalera.
Grup de pressió dipòsit auxiliar de La Canya:
Aquest grup de pressió situat a la vora del mateix indret del pou, al C/. Francesc de Goya, consta
de dos electrobombes multicel·lulars verticals de 4CV, capaç d’impulsar 12 m³/h a 39 m.a.m i d’un
calderí galvanitzat de 1000 l. Actualment està fora de servei i no es preveu la seva utilització
futura.
3.3.3.

Grups d’impulsió de la xarxa d’abastament

Actualment els únics grups de pressió existents en servei són els petits que es troben als dipòsits
l’ETAP i al de Cal Ca, que abasteixen, el primer a dues masies aïllades i el segon a una masia
aïllada, que es troben a una cota superior que el dipòsit.
Hi ha la previsió de col·locar una petita bomba a Sant Salvador de Bianya per alimentar dos masos
que, per cota, actualment no els arriba l’aigua.
3.3.4.

Xarxa d’abastament

3.3.4.1. Xarxa en alta
La xarxa en alta es considera la integrada per totes les canonades que provinents de les
captacions alimenten els dipòsits de distribució i reserva:
-

Des de la captació del túnel de Collabós fins a l’ETAP, a través d’una canonada de polietilè
DN125.

-

Des de l’ETAP fins a la cambra de derivació del dipòsit de Sant Salvador, a través d’una
canonada de fosa DN100.
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-

Des de la cambra derivació del dipòsit de Sant Salvador fins al dipòsit, amb una canonada
de fosa DN80.

-

De la cambra de derivació de Sant Salvador al dipòsit de La Canya, amb canonada de fosa
DN100 (canonada reversible entre el pou Morrals i el dipòsit de Cal Ca).

-

De l’artèria general de fosa DN100 al dipòsit de Cal Ca, a través d’una canonada de fosa
DN80.

-

Del pou d’Els Morrals a la xarxa en alta a través d’una canonada de fosa DN100, impulsant
tant cap al dipòsit de la Canya com al dipòsit de Cal Ca.

-

Del pou de La Canya al dipòsit de La Canya, a través d’una canonada de polietilè DN125.

La xarxa de distribució en alta més important del municipi és la que uneix la captació del túnel de
Capsacosta amb els diversos dipòsits reguladors. Aquesta comença, tal i com s’ha esmentat, a la
sortida del túnel i segueix amb una canonada de polietilè de Ø 125 mm essent necessari, per la
pressió que assoleix la xarxa, passar a fosa dúctil de Ø 100 mm fins al dipòsit de La Canya. Les
connexions als dipòsits de Sant Salvador i Cal Ca es realitzen amb el mateix material, amb
diàmetre 80 mm. La longitud total de la xarxa és aproximadament de 22,60 km, dels quals 7,70 km
de polietilè i 14,90 km de fosa.
Igualment cal tenir en compte altres ramals, que es consideren que pertanyen a la xarxa en alta,
com són el tram a l’estació potabilitzadora i la impulsió des del pou de La Canya al dipòsit
regulador. En el plànol que s’adjunta al present document es grafia la xarxa en alta existent en el
municipi.
La xarxa inclou també una cambra de regulació amb dues reductores de pressió (una que redueix
de 19 bar a 5,5 bar sobre el ramal principal de distribució, RED2, i una altra que redueix de 19 bar
a 13 bar pel ramal de Sant Salvador, RED1, vàlvules de comporta per a la segmentació de la
xarxa, ventoses situades en els punts alts i desguassos en els punts baixos per el buidatge de la
xarxa.
La xarxa en alta es troba sectoritzada aigües amunt del polígon de Morrals, sent possible, en cas
necessari, enviar aigua d’un sector a l’altre.

3.3.4.2. Xarxa en baixa
A partir dels dipòsits reguladors s’estén una important xarxa en baixa que alimenta els onze nuclis
de La Vall de Bianya, a través d’una longitud total de l’ordre dels 82,8 km. També, a la part més
alta del municipi, hi ha alguns ramals en baixa que s’alimenten directament de la canonada general
de la xarxa en alta, donat que les masies abastides es troben massa lluny dels dipòsits reguladors.
La xarxa és principalment ramificada, amb una zona mallada, al nucli de La Canya i una altra en
fase de projecte de mallar, a la urbanització d’Hostalnou.
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En general la xarxa és de PEAD, encara que alguns trams de diàmetre gran de les primeres fases
es varen realitzar amb PVC. Els ramals principals són de 200 mm de diàmetre, i a partir d’aquest
valor la xarxa es va estenent amb tubs de 140 mm, 125 mm i 110 mm en els ramals secundaris
que també transporten un cabal important. Els ramals més petits són de 75 mm, 63 mm, 50 mm,
40 mm i 32 mm les escomeses finals. Aproximadament, 67,9 km són de polietilè d’alta densitat,
13,6 km de PVC de pressió i de 1,2 km se’n desconeix el material.
El timbratge de les canonades mai és inferior a 10 atm, i en alguns punts on és elevada la pressió
que se subministra pot arribar a tenir 16 atm, en el cas de les canonades plàstiques. Se suposa
que les canonades de fosa són de la clase K-9.
La xarxa inclou també set cambres de regulació amb reductores de pressió:
1- Al ramal de L’Hostalnou, que redueix la càrrega a 5,5 bar (RED3).
2- Al nucli de La Canya, que baixa la càrrega a 3 bar per alimentar la part més vella de la
xarxa (RED4).
3- Al ramal secundari de Farró, cap a prat de la Peça, consigna de 2,5 bar (RED5).
4- Al ramal terciari sud-est de Farro, cap a Pladebeia, consigna de 2,5 bar (RED6).
5- A Sant Pere Despuig, al ramal de la Boada, consigna de 8 bar (RED7).
6- A Sant Pere Despuig, al ramal sud-est, des de la derivació d’el Llac, consigna de 5 bar
(RED8).
7- A Capsec, al ramal sud, després del nus n568, consigna de 13,2 bar (RED9).
També hi ha instal·lades vàlvules de comporta per a la segmentació de la xarxa, ventoses situades
en els punts alts i desguassos en els punts baixos pel buidatge de la xarxa.
La xarxa es pot classificar segons la zona de subministrament en:
1- Zona de subministrament de la Vall de Bianya: xarxa de 75 km de longitud, ramificada,
construïda en 1998 i alimentada pels dipòsits de Cal Ca i de Sant Salvador. Des de la seva
construcció s’han ant produint modificacions i millores, sent la darrera de l’any 2016.
2- Zona de subministrament de La Canya – Vall de Bianya: xarxa ramificada, construïda en
1983 i alimentada pel dipòsit de La Canya. Des de la seva construcció s’han anat produint
diverses millores coincidents amb intervencions a la via pública.
3.3.4.3. Xarxa d’hidrants
La mateixa xarxa de boca s’utilitza com a xarxa d’hidrants.
Hi ha instal·lats un total de 50 hidrants, tots ells alimentats per dipòsits reguladors que garanteixen
el compliment de disposar d’una reserva d’aigua contra incendis de 240 m³.
En la modelització digital de la xarxa s’ha tingut present la següent normativa vigent en matèria de
prevenció d’incendis:
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1- Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març.
2- Ordre INT/324/2012, d'11 d'octubre, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven
les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
3- RD 513/2017, de 22 de maig, de Reglament de les instal·lacions de protecció contra
incendis.
3.3.5.

Elements singulars del servei

3.3.5.1. Cloració i telecontrol del dipòsit de Sant Salvador
En aquest dipòsit el control de la concentració del clor i la seva dosificació s’efectua de forma
manual. Hi ha instal·lat un sistema de recirculació amb bomba. Cal tenir en consideració que
aquest dipòsit, de 300 m³ de capacitat, serveix a un total de 84 habitants censats i que, la majoria
de vivendes són segones residències. Per tant, el consum és molt petit, el que fa que, per a la
renovació de l’aigua emmagatzemada, calgui mantenir el nivell d’aigua molt baix.

El telecontrol només envia dades de nivell i de lectura del cabalímetre, per via de telefonia mòbil,
amb targeta SIM.
3.3.5.2. Cloració i telecontrol del dipòsit de Cal Ca
Al dipòsit de Cal Ca hi ha instal·lat un sistema d’analitzador i dosificar automàtic de clor en continu,
així com una bomba de recirculació.
El telecontrol envia les dades de concentració de clor, nivell de dipòsit i lectura de comptadors,
cabal i instantani i totalitzat.
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3.3.5.3. Cloració i telecontrol del dipòsit de La Canya
Al dipòsit de La Canya hi ha instal·lat un sistema d’analitzador i dosificador automàtic de clor en
continu, així com una bomba de recirculació.
El telecontrol envia les dades de concentració de clor, nivell de dipòsit i lectura de comptadors,
cabal instantani i totalitzat.
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3.3.6.

Escomeses

Les escomeses es troben ubicades a façana, a vorera, dins de vivendes o en zones comunitàries.
La seva execució ha de seguir els criteris establerts al REGLAMENT REGULADOR DE LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE LA
VALL DE BIANYA, aprovat el febrer de 2.019.
3.3.7.

Reserva per als hidrants

El volum d’aigua necessari per al funcionament de dos hidrants simultanis DN100 durant dues
hores a un cabal de 60 m³/h cada un d’ells és de 240 m³, volum assegurat per la capacitat dels
dipòsits. Tot i això i, tenint en compte que a Sant Salvador hi ha només un hidrant alimentat
exclusivament pel seu propi dipòsit, que el volum necessari és de 120 m³ i que el dipòsit es manté
a un nivell baix, per les raons esmentades anteriorment, caldrà determinar el nivell mínim a
mantenir en tot moment per tal de garantir aquesta funció adequadament.

4.

ESTUDI DE CABALS ACTUALS

4.1.

Cabals aportats

Es disposa de les dades de cabals aportats a la xarxa dels comptadors següents:
1- Captació túnel de Collabós: comptador instal·lat a l’arqueta de presa en càrrega, DN125.
Cal tenir en compte que després del comptador hi ha un sobreexidor i, per tant, el cabal
que va a la xarxa serà sempre menor al cabal mesurat per aquest comptador. El control
del cabal aportat a la xarxa des d’aquesta captació es fa des del comptador instal·lat a la
sortida de l’ETAP, previ al dipòsit de sortida i, per tant, els sobreeximents que es
produeixen queden comptabilitzats com aigua que va a la xarxa. No es disposa de
lectures d’aquest comptador.
2- Sortida de l’ETAP: cabalímetre DN80 que mesura el volum total d’aigua que arriba al
dipòsit de sortida de l’ETAP des de la captació del túnel. Donat que aquest dipòsit pot patir
sobreeximents, el volum d’aigua que s’injecta realment a la xarxa pot ser inferior al valor
registrat per aquest comptador. En qualsevol cas, no es disposa de lectures d’aquest
comptador. L’aportació a la xarxa s’estima mitjançant la suma dels comptadors d’arribada
als dipòsits de Cal Ca i de Sant Salvador.
3- Pou d’Els Morrals: el pou està actualment sense comptador i es mesura als cabalímetres
instal·lats a les arribades als dipòsits de Cal Ca DN60 i de La Canya DN50. Tot i així, les
lectures de 2019 corresponen al comptador que sí hi havia instal·lat en aquell moment.
4- Pou de La Canya: al pou no hi ha comptador, es mesura al cabalímetre instal·lat a
l’arribada al dipòsit de La Canya DN80.
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Cabalímetres

4rt T 2019 1er T 2019

2on T 2019

3er T 2019 Registrats

Captació Collabós

-

-

-

-

-

Arribada Cal Ca del pou Els Morrals

-

-

-

-

-

Sortida pou Els Morrals

-

-

-

5217

5217

Arribada La Canya del pou Els
Morrals

0

0

0

0

0

24266

25666

28606

29175

107713

22857

23094

27365

23939

97255

Arribada La Canya del pou La
Canya
Sortida ETAP (estimat)
TOTAL

4.2.

210185

Cabals subministrats

Es disposa de comptador de cabals subministrats als següents punts:
1- Arribada dipòsit de Sant Salvador: cabalímetre DN50 que mesura l’entrada provinent de la
cambra reductora de la derivació.
2- Sortida dipòsit Sant Salvador: comptador DN50 que mesura el cabal subministrat al nucli
de Sant Salvador (no funciona).
3- Arribada a dipòsit de Cal Ca: cabalímetre DN50 que mesura l’entrada provinent de la
cambra reductora de derivació al dipòsit de Sant Salvador.
4- Sortida de Cal Ca al sector de Farró: comptador DN50 (no funciona).
5- Sortida dipòsit de La Canya: comptador DN80 de subministrament a La Canya (no
funciona).
6- Sortida dipòsit de La Canya: comptador DN80 de subministrament a Llocalou (no
funciona).
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Cabalímetres

4rt T 2019 1er T 2019

Sortida ETAP (previ sobreeixidor
dipòsit)

3er T 2019 Registrats

-

-

-

-

-

191

135

311

257

894

-

-

-

-

-

22.666

22.959

27.054

23.682

96.361

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arribada dipòsit de Sant Salvador
Sortida dipòsit de Sant Salvador
Arribada dipòsit de Cal Ca

2on T 2019

Sortida dipòsit de Cal Ca a sector de
Farró
Sortida dipòsit de la Canya a La
Canya
Sortida dipòsit de la Canya a
Llocalou
TOTAL

4.3.

97.255

Cabals registrats

El cabal registrat és la suma de tots els comptadors d’abonat de la xarxa. El cabal facturat és major
que el registrat donat que el consum mínim a facturar és de 30 m³/trimestre·abonat. A la següent
taula es pot veure el detall de l’ús de l’aigua, durant els darrers quatre trimestres facturats:
Ús/Tarifa
Domèstic (536)
Fuites (2)
Industrial (48)
Industrial assim. Domèstic (14)
Cànon domèstic (municipals) (11)
Industrial sense cànon (7)
Tarifa Social (1)
TOTAL

4rt T 2018

1er T 2019

2on T 2019

3er T 2019

Registrats Facturats

11019

9109

11455

14625

46208

75658

0

0

0

406

406

60

4972

3593

6691

11106

26362

27929

126

113

125

162

526

1830

10

107

183

500

800

800

267

2856

7376

5018

15517

15668

37

57

62

32

188

188

16431

15835

25892

31849

90007

122133
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El resum per cabals domèstics o assimilables i industrials:

Ús
Domèstic o assimilable (564)
Industrial (55)
TOTAL

4rt T

1er T

2on T

3er T

2018

2019

2019

2019

Registrats Facturats

11192

9386

11825

15725

48128

78536

5239

6449

14067

16124

41879

43597

16431

15835

25892

31849

90007

122133

Comparant les dades de cabals aportats, cabals subministrats i cabals registrats es poden calcular
els rendiments de la xarxa.
Com es pot apreciar, el cabal industrial arriba al 46,5% del total, i el 53,5% restant correspon al
domèstic.

4.4.

Dotacions i rendiments

La dotació és el nombre de litres d'aigua que consumeix un abonat durant un període de temps
determinat, habitualment un dia. La dotació fa referència a l'aigua registrada, que és l'aigua
realment consumida per l'abonat, que és mesurada pel seu comptador.
La dotació és una característica de cada tipus de zona, ja que depèn del seu ús (residencial,
comercial, industrial, etc.), dels costums dels seus habitants, de la tipologia urbanística, etc. També
depèn d'altres factors, com el tipus de clima, la pressió de la xarxa, etc.
Es defineix com a dotació en període punta (o dotació punta) aquella quantitat d'aigua consumida
diàriament per un abonat durant el període de màxima demanda. Aquest període pot ser diferent
per cada tipus de zona.
La dotació punta per abonat normalment es manté constant, any per any, si no canvien els
condicionants de la zona, i és independent del creixement de nombre d'habitants o indústries.
La dotació d'aigua per zona residencial és la divisió de la demanda (registrada o subministrada) pel
nombre de dies del període (normalment uns 90 dies, corresponents al període de facturació) i pel
nombre d'abonats, i s'expressa en litres per abonat i dia.
En cas de polígons industrials, es pot calcular la dotació de forma diferent: es divideix la demanda
per la superfície del polígon i pels dies del període, i s'expressa en metres cúbics per superfície
ocupada i dia.
Comparant les dades de cabals aportats, subministrats i registrats, es pot veure que el rendiment
general de la xarxa es situa al 42,8%.
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4.4.1.

Dotació residencial

Per tal d’establir la dotació residencial domèstica s’ha tingut en compte el consum domèstic i el
nombre d’abonats d’aquesta tipologia, prenent com a promig per habitatge una ocupació de 3
habitants. Donat que hi ha un total de 565 abonats domèstics o assimilables, el nombre d’habitants
de càlcul serà de 1.695, superior als 1.298 censats al municipi a març de 2.020. Això queda
justificat per la quantitat de cases i masos rurals en les que hi ha censades una o dues persones
però que pateixen una ocupació superior durant els caps de setmana i períodes de vacances, tant
perquè es puguin explotar turísticament com per ocupació de segona residencia familiar.
Per tant, el nombre d’habitants a servir es considera que és de 1.695.
El consum anual total domèstic i assimilable és de 48.128 m³/any, segons els cabals registrats.
La dotació per habitant seria doncs: 48.128 m³/any / 365 dies·1695 hab = 77,80 l/d·hab, que per
facilitat de càlcul arrodonirem a 78 l/hab.dia i suposa una dotació per abonat de 234 l/dia.
Si dividim aquesta dotació pel factor de rendiment de la xarxa F=0,428 obtenim la dotació de
subministrament per habitant: 77,8 l/hab·dia / 0.428 = 181,78 l/hab·dia, que per facilitat de càlcul
arrodonirem a 182 l/hab·dia. La dotació de subministrament per abonat serà, doncs, de 546
l/dia.

4.4.2.

Dotació industrial

Com ja s’ha esmentat, el cabal industrial suposa el 46,5% del total de consum enregistrat del
municipi, que correspon a un total de 41.879 m³/any.
Com que els consums industrials es troben identificats i localitzats, s’ha aplicat individualment a
cada indústria la seva dotació segons els consums registrats pel seu comptador. Cada una
d’aquestes dotacions, aplicant el factor de rendiment de la xarxa, ens dona els valors de les
dotacions de subministrament.
Per al càlcul de les dotacions per nous creixements industrials s’estableix la dotació prevista al
POUM, de 30 m³/ha·dia.

4.5.

Tarifes vigents (IVA no inclòs)

Tarifa primera per subministrament d’aigua:
Us domèstic:
Mínim....................................................................................................10 m³/mes
Tarifa:
1er tram: fins al mínim de 30 m³ trimestrals ................................................... 0,45 €/m³
2on tram: de 30 m³ a 60 m³ trimestrals .......................................................... 0,72 €/m³
3er tram: excès de 60 m³ trimestrals .............................................................. 0,90 €/m³
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Ús industrial:
Mínim....................................................................................................10 m³/mes
Tarifa:
Tram únic...................... ................................................................................. 0,60 €/m³
Tarifes segona per conservació, connexió i altres:
Conservació comptadors. ...............................................................2,50 €/ab·Trimestre
Drets de connexió................ ............................................................................ 230,35 €
Comptador..................................................................................................60,94 €
Canviar comptador......................................................................................50,46 €
Portella d’alumini.........................................................................................50,22 €
Armari formigó............................................................................................90,10 €
Armari al terra..............................................................................................70,72 €
Per lloguer de comptadors d’obres................................................10,38 €/Trimestre

5.

ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DE LA XARXA

S’ha modelitzat la xarxa utilitzant l’aplicació EPANET, programa d’ús lliure, desenvolupat per
l’agència de protecció mediambiental dels EEUU i que disposa d’un potent mòdul de càlcul de
xarxes de fluids.
La xarxa s’ha modelat incorporant les línies, que fan de canonades, els nusos, que fan de punts
d’unió de diferents canonades i/o de punts de demanda, vàlvules de sectorització, hidrants contra
incendis, dipòsits i bombes.
A cada canonada se li ha donat un valor ID de identificació, el valor del diàmetre, corresponent a
l’interior, el valor de la longitud, un valor de pèrdues menors, considerant en general un increment
del 10% de la longitud de cada línia, un node inicial i un node final, així com un coeficient de
rugositat que depèn de cada material.
A cada nus se li ha donat un valor de ID de identificació, el valor de la seva cota, el valor de la
demanda base i un factor de demanda punta.
Donat que els dipòsits tenen aportació contínua que es pot considerar il·limitada pels escenaris
normals de funcionament del sistema, s’han incorporat tots ells com a embassaments, amb una
alçada total corresponent a la cota de la làmina d'aigua.
Els pous s’incorporen al sistema com una bomba i un embassament associat. S’aplica a cada un
d’ells la seva corba característica, que es pot entrar al model a partir dels valors de cabal i alçada
al seu punt de funcionament.
S’ha aplicat una demanda a cada nus en funció de les dotacions calculades i de la singularitat de
cada una d’elles.
S’ha considerat un coeficient de cabal punta, en general, de 2,4. En alguns casos concrets en què
un ramal sense mallar dona servei a un nombre reduït d’abonats, cal comprovar aquest amb un
coeficient punta més elevat, seguint les recomanacions incloses a les “Normas para la redacción
de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones” del M.O.P. (1976):
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Núm. Vivendes

Kp

< 10

18,4 - 18,9

11-20

10,2 - 18,8

21-50

5,4 - 10,6

51-100

3,6 - 5,8

101-250

2,5 - 4,0

251-500

2,2 - 2,9

501-1000

2,1 - 2,6

1001-1500

2,0 - 2,5

> 1500

2

A partir d’aquestes dades s’han generat sis simulacions:
1- Funcionament de la xarxa a cabal zero. Ens proporciona les condicions estàtiques de la
xarxa. La pressió màxima en qualsevol punt no hauria de superar els 160 mca.
2- Funcionament de la xarxa amb els cabals registrats. És un escenari ideal que considera
que el sistema té un rendiment del 100% i, per tant, sense fuites.
3- Funcionament de la xarxa amb els cabals subministrats. S’incrementen les demandes als
nusos proporcionalment al rendiment real de la xarxa. Cal tenir present que en aquest
tipus de xarxes, el rendiment no depèn d’unes poques fuites localitzades si no, més aviat
de moltes petites fuites distribuïdes d’una forma més o menys uniforme per tota l’extensió
del sistema.

Per tant, repartir les fuites per tots els punts de consum, de manera

proporcional a la seva demanda, acostuma a donar un bon resultat.
4- Funcionament de la xarxa en cas d’incendi. Des d’un punt de vista teòric, quan hi ha un
incendi els consums tant domèstics com industrials han de reduir-se al mínim per tal de
dotar el sistema de la seva màxima capacitat. En tal cas, aquest escenari contempla
només el consum produït pel funcionament simultani de dos hidrants consecutius durant
dues hores amb un cabal de 60 m³/h cadascun. Aquest càlcul es realitzarà per totes les
combinacions d’hidrants consecutius que es troben a nucli urbà. La pressió, en aquest cas
no podrà ser inferior a 10 mca als hidrants (condicions establertes a l'Ordre INT/324/2012,
d'11 d'octubre, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les instruccions
tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis). Els hidrants situats fora d’àmbit urbà
s’han verificat de manera independent, amb 60 m³/h i 10 mca. En algun cas puntual en
que s'ha vist que un hidrant no pot complir aquestes condicions, i considerant que la
solució d'ampliació o modificació de la infraestructura és inviable pel seu elevat cost
econòmic, s'ha optat per flexibilitzar les condicions de cabal, aplicant una demanda de 30
m³/h, tal i com indica el RD 513/2017, de 22 de maig, de Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis.
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5- Funcionament de la xarxa en l’escenari futur de correccions i millores que contempla
aquest document, ja incorporades. Seria l’escenari ideal futur en què es verifica la bondat
de les actuacions que es preveu executar.
6- Funcionament de la xarxa en l’escenari de màxima població i demanda futura, segons les
previsions de creixement esmentades al POUM. S’incorporen les demandes previstes
pels nous sectors a desenvolupar, en un únic punt de demanda cadascun d’ells, per
comprovar la suficiència de la xarxa.
En tots els casos s’apliquen els factors de cabal punta i de simultaneïtat que hi corresponen.

5.1.

Velocitats de les canonades, pèrdues de càrrega, pressions, hidrants

Les condicions de funcionament ideal a la xarxa seria la següent:
1- Vmáx
DN

Velocitat màxima (m/s)

50

0,60

60

0,70

80

0,85

100

1,00

150

1,30

200

1,50

2- Vmín > 0.3 m/s
3- Pmáx = 16 bar (als punts de demanda)
4- Pmín = 1,5 bar (als punts de demanda)

5.2.

Model matemàtic (EPANET)

1- Funcionament de la xarxa a cabal zero.
En aquest escenari trobem que hi ha pressions negatives a 7 nusos de demanda, que
corresponen a masos aïllats a punts extrems de la xarxa que s’alimenten de petits
bombaments que no s’han incorporat al model.
D’altra banda, es comprova que la major part de la xarxa en alta, corresponent a canonada
de fosa DN100, treballa a pressions elevades, en molts casos per sobre de 160 mca,
inclusivament després de la reductora de pressió situada a la derivació de Sant Salvador
de Bianya. Això es pot corregir baixant la consigna de la reductora RED2 a 15 mca, de
manera que el cabal d’entrada el dipòsit de Cal Ca continuaria sent adequat i es redueix la
pressió en tota l’artèria aigües avall de la derivació a Sant Salvador de manera molt
sensible (- 45 mca). En tot, cas, la tipologia de canonada amb que està configurada la
xarxa en alta, de fosa, permet treballar a aquesta pressió tan elevada, tot i que de ben
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segur va en detriment del rendiment de la mateixa, en quant a que a majors pressions de
treball més probabilitat de fuites i més importants en són.
En general, tots els ramals presenten pressions elevades, en general per sota dels 150
mca, a excepció de l’artèria DN100 de la xarxa en alta, que arriba a pressions que superen
els 200 mca i d’alguns nusos de l’inici del ramal de Sant Pere Despuig. Bona part de la
xarxa de Bianya treballa a pressions superiors als 100 mca, en condicions estàtiques.

2- Funcionament de la xarxa amb els cabals registrats.
En aquest escenari els nusos amb pressió negativa són 9, dos més que a l’escenari
anterior. S’entén que aquests nous nusos amb pressió negativa deuen de tenir un dipòsit
a on s’emmagatzema l’aigua que arriba en hores de molt baix consum, servint-se
posteriorment amb un petit bombament propi.
En general, com és natural, les pressions baixen, i es pot dir que el sistema funciona
correctament, a excepció de les zones esmentades a l’escenari anterior en què les
pressions encara superen els 150 mca en 15 nusos, principalment a la xarxa en alta.
Entre 100 mca i 150 mca trobem prop de 125 nusos, repartits tots ells per les zones de
menys cota del sector de Bianya. En el sector de La Canya les pressions màximes es
troben totes per sota dels 100 mca.
Cal tenir en compte que la xarxa en baixa està construïda amb canonades de polietilè,
suposadament PN16 allà on sigui precís, i que aquestes elevades pressions amb el temps
les poden fer col·lapsar per fatiga del material.
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En quant a la velocitat a les línies, a excepció d’alguns petits ramals d’escomesa de DN32
(4 en total), totes les canonades presenten velocitats per sota de 1 m/s, i només 14 ramals
petits, de DN50 a DN40 funcionen a velocitats superiors a 0,60 m/s.
En quant a la velocitat mínima, sí que cal esmentar que la major part de la xarxa (fins a
915 línies d’un total de 972) treballen a una velocitat inferior a 0,30 m/s. Com es pot
comprendre, el compliment dels requisits de cabal i pressió en cas d’incendi justifiquen
aquest extrem.

Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
35

3- Funcionament de la xarxa amb els cabals subministrats.
En aquest escenari els nusos amb pressió negativa en són 13. De la mateixa manera que
a l’escenari anterior, s’entén que aquests nusos amb pressió negativa deuen de tenir un
dipòsit a on emmagatzema l’aigua que li arriba en hores de molt baix consum, servint-se
posteriorment amb un petit bombament propi.
Els nusos amb pressions positives però per sota de 15 mca en són 30, tots ells a
escomeses o trams finals de petits ramals de DN inferior a 50mm.
Les pressions màximes en aquest cas no superen els 150 mca a la xarxa en baixa, i
continuen sent elevades a les mateixes zones que als escenaris anteriors, com ja s’ha dit,
necessàriament per servir els punts finals dels ramals, però en conjunt milloren les
condicions. Les zones de menys cota dels ramals de Bianya continuen sent els sectors
més desfavorables en aquest aspecte.

La impulsió del pou de Morrals al dipòsit de Cal Ca arrenca a una pressió molt elevada, de
210 mca i, segons la informació disponible, està construïda amb politilè, el qual voldria dir
que, tot i que sigui en PN16, la sobrepressió a la part baixa és tan gran que, garirebé amb
tota probabilitat, presentarà importants fuites.
La major part de les línies de la xarxa treballen a velocitats inferiors a 0.30 m/s, per la
mateixa justificació que a l’escenari anterior.
Augmenten fins a 57 les línies que treballen a velocitats superiors a 0,60 m/s, totes elles
de ramals secundaris i de petit diàmetre i, d’aquestes, 28 ho fan a velocitats superiors a 1
m/s. Tenint en compte el rendiment de la xarxa aplicat, abans de decidir una intervenció
d’ampliació de secció d’aquestes canonades és necessari realitzar una campanya de
detecció de fuites per tal d’esbrinar la problemàtica reals de cada cas, en base als resultats
de l’escenari 2.
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4- Funcionament de la xarxa en cas d’incendi.
S’ha verificat que el sistema d’hidrants compleix amb els requisits esmentats al punt 5,
amb les següents precisions:
-

Els hidrants urbans s’han modelitzat de dos en dos i només la combinació de nusos
n821 amb n835 no compleix i dona pressions negatives. En cas de funcionament
independent de cada un d’ells sí que compleixen. En qualsevol cas, la millor solució a
aquest problema, fàcil i econòmic, és mallar el PE DN110 que alimenta l’hidrant n821
amb la canonada existent de PE DN140 a la rotonda de la N260 amb el carrer del
Capcir, donat que discorren paral·leles i pràcticament juntes. Amb això s’equilibren
pressions a la malla, augmentant notòriament en el ramal de DN110.

-

L’hidrant situat més a prop de la captació, corresponent al nus n20, no pot
subministrar 60 m³/h a 10 mca. Per aquesta pressió només pot donar 54 m³/h, que es
consideren suficients, no quedant justificada qualsevol intervenció d’ampliació de
xarxa per la petita millora que significaria.

Es considera que la quantitat i la distribució dels hidrants en tot el municipi és suficient, tot i
que es pot millorar la protecció a l’inici del ramal de Capsec (PVC DN140) i al ramal de
baixada del dipòsit de Cal Ca a Hostalnou (PVC DN200), amb la instal·lació de sengles
hidrants nous.
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Hidrants modelitzats per parelles (zones urbanes)

Hidrants modelitzats individualment (zones rústiques i periurbanes)
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5- Funcionament de la xarxa en l’escenari futur de correccions i millores que contempla
aquest document, ja incorporades.
Un cop incorporades les millores i correccions que contempla el present document, es
constata una sensible reducció de pressions als punts més crítics de la xarxa en baixa que
s’han esmentat, quedant només 70 nusos de la mateixa amb pressions superiors als 10
bar, corresponents als punts més baixos dels sectors de Farró i de Capsec, a on encara es
freguen els 15 bar, en els casos més desfavorables. Les consignes de pressió de les
reductores proposades no es poden baixar més o, es deixaria sense subministrament als
punts més elevats de dits sectors. La incorporació de petits bombaments de cua resoldria
aquesta problemàtica però no s’estima convenient donat que s’haurien d’instal·lar
nombroses estacions de bombament de petit cabal que complicarien força l’explotació del
sistema, encarint-la significativament.
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6- Funcionament de la xarxa en l’escenari de màxima població i demanda futura.
S’ha comprovat que la xarxa actual és suficient per donar servei en l’escenari de màxima
població i demanda futura, segons les actuals previsions.
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INFORME DE L’ESTAT I MANCANCES DETECTADES

6.
6.1.

Instal·lacions i la seva funcionalitat

6.1.1.

Captacions

De les observacions de camp efectuades, de les actes de visita del departament de sanitat i de la
informació transmesa pel personal encarregat del servei, se’n desprenen les següents conclusions:
-

Cal senyalitzar i tancar els recintes de les tres captacions en servei.

-

S’ha d’incorporar cadenats a les tapes d’accés a les diferents captacions.

6.1.2.

Dipòsits

Els dipòsits es troben en bon estat de conservació i mantenen la seva funcionalitat. Cal però,
segons les actes de visita de sanitat i de les observacions de camp:
-

Senyalitzar i tancar els recintes.

-

Protegir les tapes d’accés als dipòsits.

-

Incorporar ventilacions.

-

Pintar amb pintura apta per al consum humà els dipòsits metàl·lics interiors de l’ETAP.

-

Col·locar reixetes de malla fina als sobreeixidors.

-

Automatitzar el sistema de cloració del dipòsit de Sant Salvador.

-

Instal·lar un equip automàtic de dosificació i mesura de clor lliure al dipòsit Morrals.

-

Netejar i pintar amb pintura anticarbonatació els paraments exteriors de tots els dipòsits.

6.1.3.
-

Xarxes

Donat que el ramal de Capsec presenta gran quantitat d’incidències i treballa a pressions
molt elevades, és necessari preveure la seva substitució i la incorporació de reductores de
pressió que minimitzin l’esforç al que està sotmès. Aquesta xarxa té una edat aproximada
de 25 anys i es pot deduir que presenta fallides per cristal·lització del material, segons es
desprèn de la informació rebuda pel personal d’explotació.

-

Cal preveure la substitució futura de totes les canonades de distribució en baixa de PVC
encolat.

-

Per tal d’esbrinar els sectors que presenten majors problemes de fuites es recomana la
instal·lació de comptadors als diferents sectors, de manera que es pugui analitzar a on hi
ha majors problemes i la seva magnitud.

-

Mallar la zona sud del sector de La Canya per assegurar el bon funcionament dels hidrants
en aquesta zona.
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-

Instal·lar una nova canonada d’alimentació de l’hidrant de Sant Salvador, des del dipòsit de
Sant Salvador (310 ml de canonada de PE DN110 PN10).

6.1.4.
-

Elements singulars

Es recomana la instal·lació de dos hidrants DN100 de reforç en l’àmbit rural:
1- A l’inici del ramal de Capsec, on hi ha les cases d’El Pujolar, Cal Bonica, El Ponset,
Mas Grevolosa, el Pla Llombard i El Soi. La canonada principal és de PVC 140mm.
Seria al voltant del node n428 del model Epanet.
2- Al ramal que baixa del dipòsit de Cal Ca en direcció a Hostalnou, on hi ha les cases de
Can Palaire, la Canova Nigosa, Can Jordà, Ca la Gracieta, Can Clapera, el Molí de la
Mola. És la canonada que baixa del dipòsit de pvc 200mm. Seria entre els nodes n383
i n418 del model Epanet.

-

Es recomana la instal·lació de vàlvules reductores de pressió als següents punts:
1- A l’inici del ramal d’el Mestre Esteve, el Pedròs, Cabana del Pedròs i Muntaià, des de
la xarxa en alta, consigna de 6,5 bar (VRF1).
2- Al ramal del sector de Farró, a partir del Mas Farró, consigna de 3,5 bar (VRF2).
3- A Sant Pere Despuig, al ramal de can Patró i el Collet, consigna de 5 bar. (VRF5).
4- A Capsec, al ramal cap al sector de l’Hostal de Capsec, consigna de 3 bar (VRF8).

6.1.5.

Escomeses

No es preveuen actuacions en relació a les escomeses domiciliàries. Cal tenir en compte que en
les zones de major pressió de xarxa, les escomeses disposen de reductores de pressió que
garanteixen que la pressió interior a les vivendes no superi els valors típics, als voltant de 3 atm.

6.1.6.

Edat

En conjunt la xarxa és recent, no superant els 25 anys, però, trobem per una banda canonades de
PVC encolat i per altra canonades de PEAD que, probablement per fenòmens de cristalització del
material, juntament a les altes pressions de servei, pateixen freqüents trencaments i fuites.

6.1.7.

Xarxa de plom o fibrociment

No es té coneixement de cap canonada instal·lada de plom o de fibrociment.
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6.2.

Condicions sanitàries del Servei (R.D. 140/2003, de 7 de febrer, que estableix
els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà)

L’aigua subministrada a través dels sistemes d’abastament d’aigua potable han de garantir les
condicions de salubritat i han de ser aptes per al consum humà i com queda definit en el Reial
Decret 140/2003 de 7 de febrer, que a banda dels paràmetres també defineix els punts de control i
la tipologia, així com també les freqüències de les analítiques.
L’ajuntament de la Vall de Bianya disposa d’un protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament
d’aigua pel consum humà, elaborat per SIGMA, que es va actualitzant any rere any. La darrera
revisió (la cinquena) és del desembre de 2016 i, l’última actualització és de l’any 2019.

6.2.1.

Qualitat de l’aigua de les diferents captacions

La qualitat de les aigües de les tres captacions és de molt bona qualitat, en general, però en algun
cas presenten alguna problemàtica. Una d’elles no és rellevant en quant al compliment de les
condicions sanitàries de la legislació vigent. No obstant, aquest fet obliga a portar un tractament i
una gestió acurada, així com un control exhaustiu dels paràmetres que seguidament es comenten.
L’altre requereix d’una actuació més contundent.
-

Captació del túnel de Collabós: aquesta captació superficial té uns nivells alts de calci i de
bicarbonats que determinen un índex de Langelier elevat. Per aquest motiu s’addiciona un
producte autoritzat, de nom comercial NETAPEN 600, que té com a objectiu l’estabilització
dels components de la duresa i la dissolució de les precipitacions, de manera que, tot i que
el valor de l’índex obtingut superi el valor paramètric, no s’han de produir incrustacions a
les canonades, que poden fer disminuir considerablement la secció interior de les
mateixes, reduint de manera important la seva capacitat de transport.

-

Captació del pou de Morrals: en l’analítica realitzada durant l’any 2019 es va veure que
aquest pou (o el dipòsit) presenta una contaminació per coliformes. Tot i que aquesta
aigua s’entrega al dipòsit de Cal Ca, a on es realitza una cloració, s’entén com a
imprescindible la instal·lació d’un equip de cloració contínua i de mesura de clor lliure al
dipòsit del pou i l’anulació definitiva de la connexió a la xarxa en baixa (actualment
inoperativa).

6.2.2.

Qualitat de l’aigua de la xarxa

En el PAC s’estableix el calendari de les analítiques que s’han de realitzar.
Tal com estableix el Reial Decret 902/2018, que modifica alguns punts del Reial Decret 140/2003,
entre ells la freqüència de la presa de mostres, i que afecta els PAG a partir de l’any 2020, els
controls de la qualitat de l’aigua han de seguir el següent pla de mostreig:
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t Punt de presa de Tipus de
mostra
control

Dipòsit Cal Ca,
dipòsit de Sant
Salvador i dipòsit
de Morrals

Paràmetres controlats

DR

Clor residual lliure

EO

Olor, sabor, color i terbolesa

Periodicitat
365 dies/any
2 cops/setmana

ACN

Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH,
amoni, Escherichia coli i bacteris coliformes.
Recompte de colònies a 22° C. Clostridium
perfringens.

1/any

ACP

Els paràmetres de les parts A, B1, i C de
l’Annex 1 de l’RD 140/2003.

1/any

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

Punt de presa de
mostra

Xarxa de distribució
Bianya

Tipus de control

Paràmetres controlats

DR

Clor residual lliure

EO

Olor, sabor, color i terbolesa

Periodicitat
365 /any
2 cops/setmana

ACN

Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni, Escherichia coli i
bacteris coliformes. Clor lliure residual
i combinat in situ

2/any

ACP

Els paràmetres de les parts A, B1, i C
de l’Annex 1 de l’RD 140/2003.

1/any

SUPL

Analítica suplementària: atrazines i
derivats trimestrals

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

4/any

1/any

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

Tipus de
control

Paràmetres controlats

DR

Clor residual lliure

EO

Olor, sabor, color i terbolesa

Dipòsit de La Canya
ACN

ACP

Olor,
sabor,
terbolesa,
color,
conductivitat, pH, amoni, Escherichia
coli i bacteris coliformes.
Recompte de colònies a 22° C.
Clostridium perfringens.
Els paràmetres de les parts A, B1, i
C de
l’Annex 1 de l’RD 140/2003.

Periodicitat
365 dies/any
2 cops/setmana

1/any

1/any

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

Punt de presa de
mostra

Xarxa de distribució
La Canya

Tipus de
control

Paràmetres controlats

DR

Clor residual lliure

EO

Olor, sabor, color i terbolesa

ACN

ACP
SUPL

Radioactivitat
(RD314/2016

Olor,
sabor,
terbolesa,
color,
conductivitat, pH, amoni, Escherichia
coli i bacteris coliformes. Clor lliure
residual i combinat in situ
Els paràmetres de les parts A, B1, i C de
l’Annex 1 de l’RD 140/2003.
Analítica suplementària: atrazines i
derivats trimestrals

Periodicitat
365 dies/any
2 cops/setmana

2/any

1/any
4/any

Radó, triti, dosi indicativa (DI)
1/any

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

El PAG no fa referència a les analítiques a efectuar en aixetes de consumidor, tot i que, segons la
informació rebuda, durant l’any 2019 se’n varen realitzar quatre (al centre Can Pairó, a l’esglèsia
de Sant Pere Despuig, a la serralleria Plujà i a l’aixeta del menjador de la llar d’infants de La
Canya).
Caldria doncs incorporar al PAG la següent previsió d’analítiques en aixetes de consumidors,
segons indica l’article 20 i, amb la freqüència mínima assenyalada a l’annex V, del RD 140/2003:
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Punt de presa de
mostra

Paràmetres controlats

Periodicitat

Olor, sabor, terbolesa, color, conductivitat, pH, amoni,
Escherichia coli , bacteris coliformes. - Clor lliure residual
i combinat in situ (si s’utilitza el clor o derivats).
Aixeta consumidor

Coure, crom, níquel, ferro, plom o qualsevol altre
6 punts/any
paràmetre, si se sospita que la instal·lació interior té
(500<hab.
Subministrats<5000)
aquest tipus de material.
Altres paràmetres relacionats amb el mal manteniment
de la instal·lació interior que puguin representar un risc
per a la salut.

De les 22 analítiques realitzades durant l’any 2019, només un valor a una d’elles va superar els
límits establerts per la

normativa, una contaminació per coliformes al dipòsit del pou d’Els

Morrals, al mes d’agost.
Als controls analítics realitzats l’any 2018 es va superar el valor paramètric definit al Reial Decret
140/2003 pel que fa a l’índex de Langelier a diferents punts de control i dates:

Punt de mostreig

Valor

13/06/2019

Dipòsit de Cal Ca

+0.94

13/06/2019

Font Llar d’infants

+0.91

Dipòsit de La Canya

+0.97

Zona de subministrament

Data

Vall de Bianya

La Canya

La Canya

31/10/2019

L’índex de Langelier és una mesura indicadora del caràcter incrustant o corrosiu que presenta
l’aigua. Valors per sota de -0.5 indiquen més possibilitat de corrosió dels materials que estiguin
en contacte amb l’aigua. Valors per sobre de +0.5 indiquen més possibilitat d’incrustacions de
carbonat càlcic a la xarxa. Aquest índex ha superat puntualment el valor de +0.5 a totes dues
zones de subministrament. Tot i no condicionar l’aptitud de l’aigua, cal tenir en compte aquestes
variacions que indiquen una predisposició a la incrustació a les canonades durant determinats
moments de l’any. A la zona de subministrament de Vall de Bianya, com ja s’ha comentat,
s’addiciona el producte NETAPEN com a estabilitzador de la duresa, de manera que segresta el
calci i no el deixa precipitar, tot i continuar present a l’aigua.
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6.2.3.

Adequació de les instal·lacions a la normativa sanitària

Els elements que estan en contacte amb l’aigua són el PVC, el polietilè i la fosa pel que fa al
sistema de canonades. En el cas dels dipòsits, l’aigua està en contacte amb formigó.
La xarxa funciona amb caràcter normal, en dos sectors diferenciats i aïllats per una vàlvula de
comporta que es troba sempre tancada. D’una banda el sector de Bianya servit pel dipòsit de
Cal Ca i de l’altra el de La Canya, servit pel dipòsit de mateix nom.
El sector de Bianya té un consum de 266,45 m³/d i una capacitat d’emmagatzematge de 1.000
m³. Per tant, el temps de residència és de 3,75 dies, superior a les 48 hores que indica la
normativa com a màxim admissible.
El sector de la Canya té un consum de 295,1 m³/d i una capacitat d’emmagatzematge de 1.000
m³. Per tant, el temps de residència és de 3,39 dies, superior a les 48 hores que indica la
normativa com a màxim admissible.
En ambdós casos caldria ajustar el nivell per tal de reduir la capacitat a un màxim de 532,9 m³ en
el dipòsit de Cal Ca i de 596,2 m³ en el dipòsit de La Canya, el que donaria uns temps de
residència de 48 hores.
Tant el dipòsit de Cal Ca com el de La Canya compten amb equips d’analitzador de clor
automàtic en continu i de dosificador, amb control del valor del paràmetre per telecontrol.
El tercer dipòsit de capçalera del sistema, el de Sant Salvador, que queda integrat en del sector
de Bianya, és un cas més greu, donat que els 300 m³ de la seva capacitat juntament amb la poca
demanda de cabal que pateix, fan que l’aigua pugui tenir residències superiors als 30 dies. És
per això que actualment ja treballa a un nivell d’aigua molt baix i, està previst by-passar l’entrada
i servir al nucli directament de la xarxa en alta. Abans caldrà adaptar les escomeses
domiciliàries, perquè la pressió de servei a les mateixes passarà de 4 bar a 6 bar,
aproximadament, als punts més baixos, o bé modificar la consigna de la vàlvula reductora de
pressió de l’arqueta de derivació. En aquest dipòsit l’aigua es clora manualment, donat que no
compta

d’un equip analitzador de clor automàtic.

L’aigua es clora amb bomba actuada

manualment, amb hipoclorit sòdic (NaClO) de 150 g/l, i no es disposa de cap registre de clor en
continu ni cap sistema de telecontrol. Un cop es by-passi l’entrada al dipòsit, no serà necessària
la recloració donat que l’aigua provindrà directa del dipòsit de sortida de l’ETAP, a on sí es clora
en continu i segons s’ha pogut comprovar, el clor residual lliure en el nucli de Sant Salvador en
aquest escenari te valors compresos entre 0,5 i 0,5 ppm.
Les captacions no disposen del perímetre de protecció delimitat.
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6.2.4.

Pla de neteges

Dins el PAG hi ha un apartat destinat al "Pla de neteja i desinfecció de les instal·lacions".
Aquest pla consisteix en:

Dipòsits:
L’Ajuntament contracta els serveis de neteja a una empresa externa autoritzada, si bé segons el
PAG també es pot realitzar amb mitjans propis. Es realitza la neteja dels dipòsits un cop a l’any.
En cas que la qualitat de l’aigua, l’estat de les instal·lacions i la manca d’incidències ho justifiquin,
la freqüència de neteja dels dipòsits pot variar.
dipòsits..

Existeix un procediment per a la neteja de

El dipòsit de Cal Ca disposa d’un joc de claus que permeten by-passar l’entrada, de manera que
es pot buidar i netejar el mateix assegurant el subministrament continu a la població.
Igualment, el dipòsit de la Canya es pot deixar fora de servei temporalment sense tallar aigües al
sector que abasteix gràcies a l’existència d’una arqueta amb un joc de vàlvules que permet fer un
by-pass entre la pujada i la baixada.

Xarxa de distribució:
Abans de la posada en servei d’un tram i després de qualsevol activitat de manteniment o
reparació que pugui suposar un risc de contaminació de l’aigua de consum, s’ha de netejar la
xarxa. Existeix un protocol per a la neteja de xarxes.
Segons el PAG, en els casos en què es posi en servei trams de canonada de longitud superiors
als 500 m o quan hi hagi evidència analítica de contaminació del tram, o situacions que suposin
un risc de contaminació de l’aigua, cal fer una desinfecció posterior a la neteja.
Existeix un procediment de neteja i de desinfecció de xarxes.

6.3.
6.3.1.

Elements de control de les instal·lacions
Telecontrol

Es disposa d’un sistema de telecontrol que gestions SIGMA, que mesura i envia les dades de
nivell de tots els dipòsits, lectures de comptadors d’entrada i sortida de dipòsits així com la
concentració de clor, a excepció del dipòsit de Sant Salvador, que no disposa d’analitzador. De
l’ETAP es reben les senyals del cabalímetre de sortida, del nivell del dipòsit i concentració de clor.
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6.3.2.

Cabalímetres en captacions

Es disposa de cabalímetre a la captació del túnel de Collabós i a la sortida de l’ETAP. Als pous de
Morrals i de La Canya actualment no hi ha instal·lats comptadors, tot i que al de Morrals fins fa poc
n’hi havia un, que es va retirar per problemes de funcionament i que està previst reinstal·lar.
Es recomana la instal·lació de comptadors per tenir control de cabals i detectar fuites, als següents
punts:
1- Als pous de Morrals.
2- Al pou de la Canya.
3- A sortida de dipòsit de l’ETAP (Q1).

6.3.3.

Cabalímetres en dipòsits

El dipòsit de Sant Salvador disposa de cabalímetre a l’entrada i a la sortida.
El dipòsit de Cal Ca disposa de cabalímetres a l’entrada de la xarxa general, a l’arribada del pou
de Morrals i a la sortida al sector de Farró. La sortida a Hostalnou no disposa de cabalímetre.
El dipòsit de La Canya està dotat de cabalímetres a les dues arribades, dels pous de Morrals i de
La Canya i, també a les dues sortides, la que alimenta Llocalou i la que alimenta La Canya.
Es recomana la instal·lació de comptadors per sectors per tenir control de cabals i detectar fuites,
als següents punts:
1- A sortida de dipòsit de Cal Ca, en el ramal d’Hostalnou (Q5).

6.3.4.

Cabalímetres en xarxa

No es coneix cap cabalímetre instal·lat a la xarxa de distribució.
Es recomana la instal·lació de comptadors per sectors per tenir control de cabals i detectar fuites,
als següents punts:
1- A derivació cap a dipòsit de Sant Salvador (Q2).
2- A xarxa general en nus de derivació a Sant Salvador (Q3).
3- A xarxa general en nus de derivació a dipòsit de Cal Ca (Q7).
4- A dipòsit de Cal Ca des del nus de derivació de xarxa general (Q8).
5- Derivació a ramal de Sant Martí del Clot (Q9).
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6- Derivació a ramal de Capsec (Q10).
7- Derivació a ramal de Sant Pere Despuig (Q12).
8- A xarxa general des de nus de derivació a Sant Pere Despuig (Q11).
9- Derivació a ramal d’Hostalnou des del nus de derivació de xarxa general (Q13).
10- Derivació ramal de Castellar de la Muntanya, a Llocalou (Q14).

6.3.5.

Analitzadors de cloració

Hi ha analitzadors automàtics de clor en continu al dipòsit de l’ETAP, al dipòsit de Cal Ca i al
dipòsit de La Canya. El dipòsit de Sant Salvador no en té i la mesura s’agafa manualment.
Cal instal·lar un mesurador i dosificador de clor en continu al dipòsit de Sant Salvador (en cas de
posar en servei el by-pass del dipòsit i deixar aquest inoperatiu, no serà necessari).
Cal instal·lar un equip de dosificació i mesura de clor en continu al dipòsit de Morrals.

6.3.6.

Sensors de pressió en xarxa

No es coneixen sensors de pressió instal·lats a la xarxa de distribució.

6.3.7.

Altres sensors de qualitat de l’aigua

No se’n coneixen.

6.4.

Rendiments real de la xarxa

Tal i com ja s’ha esmentat, de les dades de cabals aportats, subministrats i registrats disponibles,
el rendiment real de la xarxa que resulta se situa en el 42,8%. Tot i això, el cabal total aportat no
supera el límit de la concessió vigent.
Amb caràcter general, un baix rendiment de la xarxa d’abastament provoca:
-

Un sobrecost en la compra d’aigua en alta.

-

Un increment del nombre d’hores de funcionament dels equips de bombament.

-

Un increment de la despesa en clor.

-

Un increment de despesa en manteniment dels equips de bombament i en els equips de
tractament de l’ETAP amb la conseqüent minimització de la seva vida útil.
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6.4.1.

Mesura de cabals aportats i enregistrats

La mesura de cabals aportats es realitza mitjançant la suma de cabals extrets de cadascuna de les
tres captacions en ús:
-

Captació túnel de Collabós: com ja hem esmentat, es disposa d’un comptador a l’arqueta
de presa en càrrega de la canonada en alta que condueix l’aigua a l’ETAP.

Aquest

comptador es troba instal·lat aigües amunt del vessador que permet sobreeixir les aigües
quan la demanda és baixa i, per tant, no dona informació sobre el cabal que entra
realment a la xarxa.
-

ETAP: es disposa d’un comptador a la sortida de l’ETAP, situat abans de l’entrada al
dipòsit de la sortida, fet que provoca que la lectura tampoc no es correspongui amb el
cabal realment injectat a la xarxa, donat que el dipòsit sobreeix també quan disminueix la
demanda.

-

Pou de Morrals: actualment sense comptador, està previst instal·lar un en breu. Això
permetrà, comparant les lectures de sortida del pou amb les d’arribada a dipòsit de Cal
Ca, conèixer el rendiment real de la canonada en alta que fa el transport.

-

Pou de La Canya: no disposa de comptador a la sortida de pou i, per tant, no es pot
determinar el rendiment de la canonada en alta que abasteix el dipòsit de La Canya des
d’ell.

La mancança de cabalímetres als llocs més estratègics dificulta molt la detecció de fuites i pèrdues
del sistema. Per tant, com a mesura urgent a fi de lluitar contra les elevades pèrdues detectades
s’haurien d’instal·lar comptadors a la sortida del dipòsit de l’ETAP, als dos pous, a la sortida
d’Hostalnou des de Cal Ca i a les derivacions més importants de la xarxa de distribució.

6.4.2.

Mesura de cabals nocturns

No es disposa de dades de mesura de cabals nocturns.
6.4.3.

Càlcul del rendiment (relació entre el cabal enregistrat del consum total en baixa
respecte al cabal enregistrat que s’ha subministrat a la xarxa en alta)

Com ja s’ha esmentat i justificat en els punts anteriors, amb les dades de cabals aportats i
registrats disponibles es calcula un rendiment general de la xarxa del 42,8%.

6.4.4.

Consums municipals

Els edificis i equipaments municipals disposen de comptador i els seus consums estan
comptabilitzats dins la tarifa núm. 12.
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6.4.5.

Consum de reg

Les poques boques de reg que hi ha instal·lades al municipi no disposen de comptador. Segons la
informació rebuda pel personal explotador del servei, el consum de reg és molt baix. No obstant,
es recomana la instal·lació de comptadors individuals a cada punt de consum de reg.

6.4.6.

Campanya de recerca de fuites

Segons la informació obtinguda, no es realitzen campanyes de detecció de fuites.

6.4.7.

Edat i tipologia del parc de comptadors

Es desconeix la tipologia i l’edat dels comptadors, en general, tot i que la majoria són vells i
s’haurien d’anar substituint regularment en base a un programa d’actualització anual. De moment
es van canviant per nous a mesura que es detecta un mal funcionament.

6.4.8.

Existència de dipòsits d’usuari

No es té constància de l’existència de dipòsits d’usuari però probablement els masos que estan a
cotes més elevades i reben l’aigua a poca pressió en tenen.

6.4.9.

Càlcul de l’Índex ILI (Infraestructure Leakage Index) que correspon a l’Índex de
pèrdues de la xarxa, agafant com a referència l’article de la International Water
Association “Losses from Water Suplly Systems: Standard Terminology and
Recommended Performance Measure”

L'índex ILI, traduït al català Índex de pèrdues en infraestructures, és un indicador de rendiment per
a la comparació de la gestió de pèrdues en sistemes de subministrament d'aigua convertint aquest
índex en un factor de comparació internacional. S’ha calculat utilitzant la següent fórmula:

On:

Lm = Longitud de la xarxa (km)
Nc = Nombre d'escomeses
Lp = Longitud total de canonada entre l'eix del carrer i escomeses (km)
P = Pressió operativa promig
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Injectat a xarxa

210.185 m³/any

Consum total

90.007 m³/any

Pèrdues anuals totals

120.178 m³/any

Pèrdues reals diàries

329,25 m³/dia

Escomeses

620 escomeses

CARL

531 l/escomesa·dia

Escomeses

620

km canonades escomeses

15,81

km

x

0,8

=

x

25

=

496,0
395,3
2788,5

Escomeses

÷

UARL

620 escomeses
269,9

ILI

=

CARL/UARL

=

1,97

El valor de l’índex ILI a la xarxa d’abastament de l’any 2019 és de 1,97.

6.5.
6.5.1.

Situació administrativa
Disponibilitat de concessions d’aigua

L’Ajuntament de La Vall de Bianya disposa d’una concessió administrativa atorgada per l’Agència
Catalana de l’Aigua, amb número A-0001111, per l’aprofitament de les aigües captades al
drenatge del túnel de Collabós i de les agües subterrànies per l’abastament de la població, a on
consten les quatre captacions següents: captació del túnel de Collabós, pou Morrals, pou 2
Morrals i pou de La Canya. Aquesta concessió permet extreure un cabal màxim anual de 250.000
m³.

6.5.2.

Emmagatzematge de productes químics

A tots els dipòsits existeix un dipòsit d’emmagatzematge de l’hipoclorit sòdic que s’utilitza per a la
desinfecció de l’aigua. Aquests dipòsits no disposen de cubeta de retenció pel cas de vessaments
accidentals, cosa que caldrà corregir.
A l’ETAP de la captació del túnel de Collabós, a més dels dipòsit del clor, existeix al mateix espai
un dipòsit d’emmagatzematge del Netapen 600. No es disposa de cubetes de retenció pel cas de
vessaments accidentals, cosa que caldrà corregir.
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6.5.3.

Instal·lacions elèctriques

Totes les instal·lacions del servei estan correctament legalitzades i disposen de contracte de
subministrament elèctric:

Zona de subministrament

Localització

Distribuïdora

Núm. contracte

Pou de Morrals

P.I. Els Morrals

Bassols Energia, SA

40609

Pou de la Canya

Goya s/n – Bombeig La Canya

Bassols Energia, SA

77/63960606

ETAP

Sortida túnel Collabós (ETAP)

Bassols Energia, SA

40616

Dipòsit de Sant
Salvador

Despoblat

Bassols Energia, SA

40605

Dipòsit de La Canya

Ctra. Vella de Llocalou - Clor

Bassols Energia, SA

40606

Dipòsit d’aigua de Cal Ca

Bassols Energia, SA

40604

Dipòsit de Cal Ca

7.

ESTUDI DEMOGRÀFIC

La Vall de Bianya està formada per un total d’onze nuclis de població escampats entre la Vall de
Bianya i la Vall del Bac, essent l’Hostalnou de Bianya, el nucli principal. El nucli amb més habitants
és la Canya.
Aquests nuclis de població són: La Canya, Capsec, Castellar de la Muntanya, l’Hostalnou de
Bianya, Llocalou, Santa Margarida de Bianya, Sant Andreu de Socarrats, Sant Martí del Clot, Sant
Pere Despuig, Sant Salvador de Bianya i La Vall del Bac.
També hi ha un gran nombre de població disseminada, que viu en masos i masies aïllades dels
nuclis principals de població.
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Font: IDESCAT

Pla d’Ordenació urbanística municipal

7.1.

Segons les informacions extretes del POUM vigent de La Vall de Bianya, aprovat definitivament el
7 d’abril de 2004, així com dels tècnics municipals consultats, el municipi presenta diferents
possibilitats d’edificació futura, tant residencial com industrial, que queden recollides als següents
punts:

7.1.1.
x

Sòl urbà

HOSTALNOU :

PAU 1
Sòl urbà, alineació a vial *
Sector urbanització
Sector industrial Zoetis

8 habitatges
Per superfície es poden preveure uns 25 habitatges.*
15 habitatges
2
No esgotada l’edificabilitat , parcel·la 75.655 m ,
2
2
edificabilitat màxima 0,61 m sostre/m solar. Actual edificat
2
0,40 , per tant possibilitat d’edificar uns 15.890 m de sostre
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x

LLOCALOU

Sòl urbà, alineació a vial *
Sector urbanització mas
Roquer
Sector mas Roquer 2*

x

Per superfície es poden preveure uns 25 habitatges*
13 habitatges
Possibilitat de 40 habitatges *

LA CANYA

Zona eixample*

Possibilitat 190 habitatges *

*La normativa no regula cap màxim , dependrà de la parcel·lació i tipologia d’edifici, s’ha comptat
amb una densitat alta.

x

MORRALS

Industrial MORRALS II
Industrial Espuña
Industrial Parc de la
maquinària

7.1.2.
x

(no edificat)
( no edificat)
( no edificat)

Sòl urbanitzable

HOSTALNOU :

Sector U.D.1 Residencial Hostalnou II
Sector equipaments Hostalnou ( en
tramitació MP POUM)

x

(2.47 ha , 11 habitatge/ha ) 27 habitatges
2
14.930 m equipament ( esportiu i escolar)

LLOCALOU

Sector U.N.D.1 Llocalou II

x

2

30.671 m solar
2
28.660 m solar
2
6.403 m solar

( 1,15 ha, 15 habitatge/ha)

17 habitatges

MORRALS

Sector UD- 2 industrial Morrals II

( reparcel·lació solars)

74.514 m

2

Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
56

7.2.

Creixement de població

Fent una hipòtesi de creixement de població basada en el POUM aprovat i vigent, tenint en compte
els diferents àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà i els sectors urbanitzables,
considerant una ocupació de 3 habitants per vivenda, tenim:

NUCLI

ACTUACIÓ

TIPUS
RESIDENCIAL
URBÀ
RESDIENCIAL
URBÀ
RESDIENCIAL
URBÀ

HOSTALNOU PAU 1
ALINEACIÓ VIAL
SECTOR URBANITZACIO
SECTOR UD1 RESIDENCIAL
HOSTALNOU II
LLOCALOU

ALINEACIO VIAL
SECTOR URB. MAS ROQUER
2
SECTOR MAS ROQUER 2
SECTOR UND1 LLOCALOU II

LA CANYA

7.3.

ZONA EIXAMPLE

URBANITZABLE
RESDIENCIAL
URBÀ
RESIDENCIAL
URBÀ
RESIDENCIAL
URBÀ
URBANITZABLE
RESIDENCIAL
URBÀ

DESCRIPCIO

HAB.

8 HABITATGES

24

25 HABITATGES

75

15 HABITATGES

45

27 HABITATGES

81

25 HABITATGES

75

13 HABITATGES

39

40 HABITATGES
17 HABITATGES

120
51

190 HABITATGES
TOTAL

570
1080

Creixement industrial

Fent una hipòtesi de creixement de la indústria basada en el POUM aprovat i vigent, tenint en
compte els diferents àmbits de desenvolupament i execució en sòl urbà i els sectors urbanitzables,
2

2

considerant una edificabilitat màxima de 0,61 m sostre/m de solar tenim:

NUCLI

ACTUACIÓ

SECTOR INDUSTRIAL
HOSTALNOU ZOETIS
MORRALS

INDUSTRIAL MORRALS II
INDUSTRIAL ESPUÑA
INDUSTRIAL PARC DE
MAQUINÀRIA
SECTOR UD2
INDUSTRIAL MORRALS II

TIPUS

DESCRIPCIO

SOSTRE
(ha)

2

INDUSTRIAL URBÀ

15860 m de
sostre

INDUSTRIAL URBÀ
INDUSTRIAL URBÀ

30671 m de solar
2
28660 m de solar

INDUSTRIAL URBÀ

6403 m de solar

URBANITZABLE

74514 m de
reparcel·lació
TOTAL

2

2

1,59
1,87
1,75
0,39

2

4,55
10,15
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7.4.

Altres creixements

Pel cas dels equipaments municipals, sense més dades disponibles, considerem un repartiment
del 50% entre l’equipament esportiu i l’escola. Del 50% de superfície destinada a equipament
esportiu, suposem un 30% destinat a vestidors i equipament:

NUCLI

ACTUACIÓ

HOSTALNOU SECTOR
EQUIPAMENTS
HOSTALNOU

8.
8.1.

TIPUS
URBANITZABLE

DESCRIPCIÓ
ZONA
ESPORTIVA 7500
2
m
ESCOLA
TOTAL

ALUMNES

SOSTRE
(ha)

0,225
250
250

0,225

ANÀLISI DE LA DEMANDA FUTURA DEL MUNICIPI
Càlcul dels cabals incontrolats

A banda de les fuites, les boques de reg poden incorporar cabals incontrolats en no disposar de
comptador. Tot i que hem de preveure i esperar que el rendiment de la xarxa futura millori, a
causa de les intervencions que es vagin efectuant, a efectes de càlcul de la xarxa en l’escenari
futur es considera el rendiment real actual. De ben segur això no serà així, en major o menor
mesura, però aquesta hipòtesi ens deixa pel costat de la seguretat.

8.2.

Cabals controlats

Com es pot veure al punt 4. “Estudi de cabals actuals” la dotació de subministrament per habitant
és de 182 l/dia.
La dotació per Ha de sostre industrial la considerem de 30 m³/ha·dia.
La dotació per alumne de l’escola es fixa en 40 l/dia.
2

Per la zona d’equipament esportiu es pren una dotació de 35 l/m ·dia per la zona de vestidors i
d’instal·lacions.
Per tant, la demanda futura de cabal a subministrar segons les previsions de creixement
esmentades, s’incrementaran segons la següent taula:

DEMANDA
DOMÈSTIC
INDUSTRIAL
EQUIPAMENT
ESCOLA
EQUIPAMENT
ESPORT

HABITANTS
1080

ALUMNES

SOSTRE
(ha)

DOTACIO
Qm l/s
182 l/dia
2,28
10,15 30 m³/dia·ha
3,52

250

40 l/dia
0,225

2

35 l/m ·dia
TOTAL

0,12
0,91
6,83
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El cabal anual total a subministrar per la màxima demanda futura s’incrementarà doncs en el valor
recollit com a resultat a l’anterior taula, de 6,83 l/s, que equival a un volum anual de 215.391 m³,
que sumat als 210.185 m³ consumits actualment, ens donen una necessitat de cabal futur a
subministrar de 425.576 m³/any.
Aquests càlculs s’han realitzat amb els supòsits del POUM vigent i les dotacions de
subministrament domèstic actuals, però les futures millores a la xarxa d’abastament poden fer
augmentar significativament el rendiment actual i, poder en el futur no serà necessari injectar tanta
aigua per satisfer les necessitats dels abonats. També cal tenir present que actualment es
desconeix el ritme de desenvolupament futur de les previsions incloses al POUM i fins i tot algunes
d’elles podrien superar la validesa cronològica del present document.

8.3.

Demanda d’aigua. Disponibilitat de recursos. Necessitat d’ampliació de les
captacions

La concessió vigent permet extreure un cabal màxim de 250.000 m³/any, entre totes les captacions
autoritzades, molt inferior als 425.576 m³/any de demanda futura. Es fàcil calcular que, en el cas
que la xarxa tingués un rendiment ideal del 100% (90007 m³/any de cabal total registrat), i
considerant una dotació de 78 l/s per hab/dia de cabal domèstic pels nous subministraments,
tindríem el següent escenari:
DEMANDA
DOMÈSTIC
INDUSTRIAL
EQUIPAMENT ESCOLA
EQUIPAMENT ESPORT

HABITANTS
1080

ALUMNES

SOSTRE (ha)

250

DOTACIO
Qm l/s
78 l/dia
10,15
30 m³/dia·ha
40 l/dia
2
0,225
35 l/m ·dia
TOTAL

0,98
3,52
0,12
0,91
5,53

El cabal anual total a subministrar per la màxima demanda futura en condicions ideals, sense cap
pèrdua per fuites, s’incrementaria en 5,53 l/s, que equival a un volum anual de 174.284 m³, que
sumat als 90.007 m³ registrats actualment, ens donen una necessitat de cabal futur a subministrar
de 264.291 m³/any.
Ni tan sols en aquest cas ideal la concessió actual seria suficient i, per tant, a mesura que es vagin
desenvolupant els futurs sectors caldrà anar revisant la disponibilitat del recurs i anticipar-se a les
necessitats que s’originen en cada escenari, inclusivament a les ampliacions de xarxa que es
precisin per donar el servei sol·licitat a cada un d’ells.
La capacitat dels dipòsits es considera suficient per cobrir les demandes futures, en qualsevol dels
escenaris plantejats.
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9.

ACTUACIONS

De l’anàlisi efectuat en el present pla director del funcionament de la xarxa es desprèn, d’una
banda, la bondat de la xarxa en quant a la seva capacitat de transport per fer front a totes les
demandes considerades i, d’una altra, el baix rendiment general de la xarxa en el seu consum, de
només el 42,8%. Si bé és cert que a dia d’avui no hi ha una manca de recurs, això no justificaria
que les actuacions futures no es centressin en la localització de fuites i en la seva reparació.
Per poder millorar el rendiment de la xarxa, cal d’entrada localitzar les fuites. Aquesta tasca no
resulta senzilla i la primera actuació a posar en marxa en aquest context seria el control de cabals
per sectors mitjançant la instal·lació de cabalímetres de xarxa. L’objectiu és situar el rendiment de
la xarxa al voltant del 60% en un curt termini per desprès seguir treballant fins a aconseguir
rendiments desitjats entre el 70-75% a mitjà termini i del 80-85% a llarg termini.
Així, es preveuen una sèrie de mesures que s’haurien d’aplicar en primera instància i que
necessitaran una dotació pressupostària i un control i seguiment tècnic per tal que siguin efectives.
Aquestes mesures es descriuen als següents apartats.
Totes les valoracions següents inclouen un 6% de despeses indirectes, un 13% de despeses
generals i un 6% de benefici industrial. No s’inclou l’IVA.

9.1.

Actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions i l’increment dels
rendiments

Les actuacions en alta per a la millora de les instal·lacions són, per una banda, les esmentades
anteriorment per a les captacions i els dipòsits i, d’altra, la instal·lació de comptadors que permetin
fer el balanç de cabals entre dos punts de control i detectar fuites.
Actuacions a les captacions i als dipòsits
Millora 1. Mesures correctores de les no conformitats expressades a les actes d’inspecció de la
Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya de l’any 2019.
-

Senyalització i identificació del dipòsit anterior a la zona de l’ETAP com a punt
d’emmagatzematge i establiment d’un perímetre de protecció.

Adequació de la boca

d’accés.
-

Pintar interior dels tancs metàl·lics interiors de l’ETAP amb pintura apta per estar en
contacte amb l’aigua de consum humà.

-

Al dipòsit exterior de l’ETAP, senyalització i identificació com a punt d’emmagatzematge i
col·locació de tancament que el faci inaccessible a persones alienes, instal·lació de
ventilacions i col·locació de reixeta fina a la sortida del sobreeixidor.
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-

Als dipòsits de Sant Salvador, de Cal Ca i de La Canya, senyalització i identificació com a
punt d’emmagatzematge i col·locació de tancament que el faci inaccessible a persones
alienes, instal·lació de ventilacions i col·locació de reixeta fina a la sortida del sobreeixidor.

-

Al pou de La Canya, senyalització i identificació com a punt de captació i establiment d’un
perímetre de protecció.

-

Al dipòsit de Sant Salvador, instal·lació d’un sistema de cloració automàtic i en continu,
amb incorporació de valors de clor al sistema de telecontrol (en cas de posar en servei el
by-pass del dipòsit a xarxa i deixar el dipòsit fora del servei, no serà necessari).

-

Al dipòsit de Morrals, instal·lació d’un sistema de cloració automàtic i en continu, amb
recirculació i incorporació de valors de clor al sistema de telecontrol. Aquest equip només
estaria operatiu en els episodis en què es posi el pou en servei. Abans de posar la
instal·lació en servei caldrà buidar, netejar i desinfectar el dipòsit, així com la realització
d’una analítica completa de l’aigua captada.

En relació als perímetres de protecció, el RD 140/2003 diu que “Les captacions d’aigua subterrània
(fonts, pous, mines, galeries d’infiltració) han de tenir definits els perímetres de protecció. Mentre
l’administració hidràulica no hagi definit els perímetres, cal mantenir una zona immediata a la
instal·lació (aproximadament 30 m) completament lliure d’abocaments líquids i sòlids, i garantir-ne
la inaccessibilitat a persones alienes i a animals.” Per tal, serà necessari calcular i establir aquests
perímetres en document tècnic independent i incloure’ls en el planejament municipal, si s’escau.
Valoració econòmica aproximada: 55.525 €

Millora núm. 2. Instal·lació de comptadors
Per tal de poder iniciar el control i recerca de fuites és del tot imprescindible poder controlar el
balanç de cabals captats i cabals entrants a dipòsits. Sense aquesta informació és molt difícil
establir una recerca efectiva de fuites i control de les mateixes. Per tant, es considera que aquesta
és una actuació d’implantació prioritària.
Actualment cap dels pous (Morrals i Canya) disposen de cabalímetre. Igualment, la sortida del
dipòsit de l’ETAP no disposa de comptador i la lectura actual disponible és la de l’entrada a
l’ETAP, que és prèvia al sobreeiximent del dipòsit i, per tant, dona un balanç erroni.
Es proposa la instal·lació de comptadors tipus Woltman

amb sortida de polsos i datalogger

equipat amb mòdem GSM incorporat al sistema de telecontrol, als següents punts:
1- Impulsió del pou de Morrals cap al dipòsit de Cal Ca de DN65 PN16 sobre canonada de
PEAD DN110.
2- Impulsió del pou de La Canya de DN65 PN16 sobre canonada de PEAD DN125.
3- Sortida del dipòsit de l’ETAP cap a xarxa general (Q1) de DN65 PN16 sobre canonada
d’acer inoxidable DN100.
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La valoració inclou la valvuleria, accessoris, obra civil, buidat i reompliment de xarxa, etc., segons
esquemes.
Valoració econòmica aproximada: 11.050 €

Millora núm. 3. Actuacions a dipòsits.
Els dipòsits de Sant Salvador, de Cal Ca i de La Canya presenten un bon estat general de
conservació. L’aspecte extern és adequat per l’edat i la falta de manteniment, i no presenten
fuites, més enllà d’algunes humitats que no justifiquen encara una intervenció integral interior. Sí
que es considera necessària una actualització de la protecció dels paraments exteriors, mitjançant
una neteja amb aigua a pressió per retirar les restes de pintura primitiva i un posterior repintat amb
una pintura anticarbonatació de color integrador.
D’altra banda, s’estima convenient la formació de cubetes de contenció dels bidons i dipòstits dels
productes químics que s’utilitzen per clorar i per tractar les aigües als dipòsits i a l’ETAP.
Valoració econòmica aproximada: 19.100 €

Millora núm. 4. Actuacions a la xarxa.
De les informacions disponibles i del model digital de la xarxa no se’n desprèn la necessitat
d’actuar sobre la xarxa, en quant a la configuració i tipus de canonades existents. La xarxa en alta
actual és suficient per donar el servei requerit a tot el sistema.
En consonància amb els criteris establerts a la mesura d’actuació núm. 2, també amb la finalitat de
localitzar els trams de canonada que tenen fuites i la seva magnitud, es proposa la instal·lació de
diferents comptadors de sector, de manera que els balanços corresponents ens donin informació
sobre quins trams presenten majors problemes.
Per tant, es proposa la instal·lació de comptadors tipus Woltman amb sortida de polsos i
datalogger equipat amb mòdem GSM incorporat al sistema de telecontrol, als següents punts:
1- Derivació a dipòsit de Sant Salvador (Q2) DN40 PN16 sobre canonada de fosa DN80.
2- Derivació a xarxa des de la derivació del dipòsit de Sant Salvador (Q3) DN50 a sobre
canonada de fosa DN100.
3- Derivació a xarxa des de la derivació del dipòsit de Cal Ca (Q7) DN50 a sobre canonada
de fosa DN100.
4- derivació a dipòsit de Cal Ca des de xarxa general (Q8) DN40 sobre canonada de fosa
DN80.
La valoració inclou la valvuleria, accessoris, obra civil, buidat i reompliment de xarxa, etc.

Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
62

D’altra banda, a fi de resoldre la problemàtica del temps de residència de l’aigua al dipòsit de Sant
Salvador, es proposa la posada en servei del by-pass de l’entrada amb la sortida, per tal de
subministrar aigua al nucli directament des de la xarxa d’abastament en alta. Aquesta mesura ha
d’anar combinada amb la desconnexió del dipòsit del sistema i la instal·lació d’un ramal
independent per l’hidrant del nucli (mesura núm. 13).
Valoració econòmica aproximada: 21.760 €

Millora núm. 5. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites.
Una vegada implantades les mesures 2 i 4, es podrà redactar un pla de recerca I detecció de
fuites, que a nivell indicatiu es pot centrar en:
-

Realitzar els balanços entre cabals servits per les captacions i els entrants a dipòsits.

-

Realitzar balanços entre els cabals circulants per les artèries.

-

Comprovació de la funcionalitat de les vàlvules sectorials de tall per aïllar trams de xarxa
i establiment de pla de reparació/substitució de les considerades estratègiques.

-

Disseny de talls nocturns sectorials de xarxa i control de cabals servits.
Pla d’obertura de cales en els punts estratègics en que se sospiti l'existència de fuites

-

importants.
Acotació de fuites mitjançant sistemes de detecció per gasos.

-

Acotació de fuites mitjançant tècniques acústiques.

Aquest pla no inclou les feines pròpies de la detecció de les fuites, sinó només el pla que ha
d’establir les seves pautes.
Valoració econòmica aproximada: 3.570 €

9.2.

Actuacions en alta de noves zones de creixement

Com es pot observar als resultats del model digital, la xarxa en alta té capacitat suficient per servir
les demandes dels futurs creixements.

9.3.

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

Millora núm. 6. Renovació de la xarxa del ramal de Capsec.
Com ja s’ha comentat en capítols anteriors, de les informacions rebudes pel personal d’explotació
del servei se’n desprèn la necessitat d’actuar d’una forma radical en aquest sector. Aquesta xarxa
està treballant a pressions molt elevades, que arriben actualment fins als 160 mca als punts més
desfavorables, sent el valor mitjà a tot el sector superior als 100 mca.
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Tot i que un cop incorporades les vàlvules reductores de pressió proposades en aquest pla, la
situació millorarà sensiblement, el mal ja està fet i, segons indica l’operari del servei, les rotures
que s’estan produint són de tipus longitudinal, el que significa que el material està cristal·litzat i les
reparacions puntuals no són la solució, perquè la patologia serà general en tot el sector. És per
això que s’estima necessari la seva completa renovació, que inclou els següents elements:
-

1585 m de canonada DN140 PN16

-

489 m de canonada DN125 PN10

-

1128 m de canonada DN125 PN16

-

1084 m de canonada DN75 PN16

-

633 m de canonada DN63 PN10

-

1957 m de canonada DN50 PN10

-

1514 m de canonada DN40 PN10

-

779 m de canonada DN40 PN16

-

1040 m de canonada DN32 PN10

-

2596 m de canonada DN32 PN16

-

Part proporcional d’accessoris, peces especials, vàlvules, ventoses, desguassos, hidrants i
renovació d’escomeses.

-

Obra civil de retirada de xarxa actual i de construcció de la nova (demolicions,
excavacions, pavimentacions, arquetes, etc.).

-

Instal·lació i manteniment de xarxa provisional de subministrament durant el transcurs de
les obres.

-

Proves, neteges i desinfecció dels nous trams instal·lats.

-

Altres

Valoració econòmica aproximada: 513.040 €

Millora núm. 7. Renovació de la xarxa de distribució de PVC per polietilè.
Sense que aquesta sigui una mesura urgent, donat que en principi no es coneixen problemes
directament relacionats amb aquest fet, es proposa la substitució gradual de les canonades de
PVC encolat que integren la xarxa actual, per canonades de polietilè PEAD PE-100 dels mateixos
diàmetres, més adequades i segures per aquest tipus de xarxes.
S’inclouen els següents elements:
-

5800 m de canonada DN200 PN10

-

2704 m de canonada DN200 PN16

-

2094 m de canonada DN140 PN10
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-

2885 m de canonada DN140 PN16

-

Part proporcional d’accessoris, peces especials, vàlvules, ventoses, desguassos, hidrants i
renovació d’escomeses.

-

Obra civil de retirada de xarxa actual i de construcció de la nova (demolicions,
excavacions, pavimentacions, arquetes, etc.).

-

Instal·lació i manteniment de xarxa provisional de subministrament durant el transcurs de
les obres.

-

Proves, neteges i desinfecció dels nous trams instal·lats.

-

Altres

Valoració econòmica aproximada: 1.020.890 €

Millora núm. 8. Mallat canonada zona sud sector la Canya, als nusos n817 i n836, amb canonada
de PEAD DN125 PN10, per assegurar el funcionament dels hidrants n835 i n821.
Pel funcionament en cas d’incendi de la parella d’hidrants corresponents als nusos n835 i n821 del
model digital, cal unir la canonada que els alimenta amb la malla existent al sector de La Canya.
Donada la proximitat d’ambdues canonades, es tracta d’un treball puntual amb poca incidència
sobre el normal funcionament de la xarxa, més enllà de les feines de connexió. Cal incorporar 6 m
de canonada de PEAD DN125 Pn10, accessoris de connexió i vàlvula de tall, així com l’obra civil
corresponent.
Valoració econòmica aproximada: 3.035 €

Millora núm. 9. Instal·lació de dos hidrants sobre canonada de PVC DN140/200
S’ha vist que la xarxa d’hidrants contra incendis és adequada en l’àmbit urbà i, en general, també
en l’àmbit rústic. No obstant, es creu convenient reforçar-la en aquest últim amb la instal·lació de
dos nous hidrants DN100 als següents punts:
1- A l’inici del ramal de Capsec, on hi ha les cases d’El Pujolar, Cal Bonica, El Ponset, Mas
Grevolosa, el Pla Llombard i El Soi. La canonada principal és de PVC 140mm. Seria al
voltant del node n428 del model Epanet.
2- Al ramal que baixa del dipòsit de Cal Ca en direcció a Hostalnou, on hi ha les cases de
Can Palaire, la Canova Nigosa, Can Jordà, Ca la Gracieta, Can Clapera, el Molí de la
Mola. És la canonada que baixa del dipòsit de pvc 200mm. Seria entre els nodes n383 i
n418 del model Epanet.
La valoració inclou l’hidrant DN100, la vàlvula de comporta DN100, la T de derivació i tots els
accessoris necessaris per a la seva instal·lació, així com les feines de tall, buidat, muntatge, obra
civil i la senyalització.
Valoració econòmica aproximada: 3.600 €
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Millora núm. 10. Instal·lació de vàlvules reductores de pressió.
Es proposa la instal·lació de les següents cambres reguladores de pressió.

A la valoració

s’inclouen totes les vàlvules, accessoris i peces especials descrites als esquemes, així com l’obra
civil, arqueta, i les feines de buidat, connexions i restitució del servei.
1- Instal·lació de vàlvula reductora de pressió a l’inici del ramal d’el Mestre Esteve, el Pedròs,
Cabana del Pedròs i Muntaià, DN50 PN16 sobre canonada de PEAD DN125 PN16, amb
una consigna de 6,5 bar (VRF1).
2- Instal·lació de vàlvula reductora de pressió al ramal del sector de Farró, a partir del Mas
Farró, DN60 PN16 sobre canonada de PVC DN140 PN16, amb una consigna de 3,5 bar
(VRF2).
3- Instal·lació de vàlvula reductora de pressió al de can Patró i el Collet de Sant Pere
Despuig, DN40 PN16 sobre canonada de PEAD DN75 PN16, amb una consigna de 5 bar
(VRF5).
4- Instal·lació de vàlvula reductora de pressió a Capsec, al ramal cap al sector de l’Hostal de
Capses, DN50 PN16 sobre canonada de PEAD DN125 PN16, amb una consigna de 3 bar
(VRF8).
Valoració econòmica aproximada: 25.790 €

Millora núm. 11. Instal·lació de cabalímetres de sector.
En consonància amb els criteris establerts a la mesura d’actuació núm. 2, també amb la finalitat de
localitzar els trams de canonada que tenen fuites i la seva magnitud, es proposa la instal·lació de
diferents comptadors de sector, de manera que els balanços corresponents ens donin informació
sobre quins trams presenten majors problemes.
Per tant, es proposa la instal·lació dels següents comptadors tipus Woltman amb sortida de
polsos i datalogger equipat amb mòdem GSM incorporat al sistema de telecontrol. A la valoració
s’inclouen totes les vàlvules, accessoris i peces especials descrites als esquemes, així com l’obra
civil, arqueta, i les feines de buidat, connexions i restitució del servei.
1- Derivació de baixada a la xarxa d’Hostalnou des del dipòsit de Cal Ca (Q5) DN80 a sobre
de canonada de fosa DN200.
2- Derivació a ramal de Sant Martí del Clot des de la xarxa de distribució (Q9) DN65 a sobre
de canonada de PVC DN140.
3- Derivació a ramal de Capsec des de xarxa de dsitribució (Q10) DN65 a sobre de canonada
de PVC DN140.
4- Derivació a xarxa general des del nus de derivació a Sant Pere Despuig (Q11) DN80 a
sobre de canonada de PVC DN200.
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5- Derivació a ramal de Sant Pere Despuig des de la xarxa de distribució (Q12) DN80 a sobre
de canonada de PVC DN200.
6- Derivació a ramal d’Hostalnou des de xarxa de distribució (Q13) DN80 a sobre de
canonada de PVC DN200.
7- Derivació a ramal de Castellar de la Muntanya des de la xarxa general de dsitribució a
Llocalou (Q14) DN65 a sobre de canonada de PVC DN140.
Valoració econòmica aproximada: 53.730 €

Millora núm. 12. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites.
Una vegada implantades la mesura anterior, es podrà redactar un pla de recerca i detecció de
fuites de la xarxa en baixa, que a nivell indicatiu es pot centrar en:
-

Realitzar els balanços entre cabals circulants i els registrats.

-

Comprovació de la funcionalitat de les vàlvules sectorials de tall per aïllar trams de xarxa
i establiment de pla de reparació/substitució de les considerades estratègiques.

-

Disseny de talls nocturns sectorials de xarxa i control de cabals servits.

-

Pla d’obertura de cales en els punts estratègics en que se sospiti l'existència de fuites
importants.

-

Acotació de fuites mitjançant sistemes de detecció per gasos.

-

Acotació de fuites mitjançant tècniques acústiques.

Aquest pla no inclou les feines pròpies de la detecció de les fuites, sinó només el pla que ha
d’establir les seves pautes.
Valoració econòmica aproximada: 3.570 €

Millora núm. 13. Instal·lació de canonada contra incendis a Sant Salvador.
Per tal de aïllar el dipòsit de Sant Salvador de la xarxa de subministrament i mantenir la reserva
d’aigua de protecció contra incendis, es proposa la construcció d’una canonada independent
que doni servei a l’hidrant del nucli de Sant Salvador, que s’alimentarà d’aquest dipòsit (única
funció que tindrà) i no caldrà vetllar per la qualitat sanitària de l’aigua, més enllà d’un
manteniment periòdic de renovació de l’aigua:
-

Instal·lació de 600 ml de canonada de PEAD DN125 PN10, accesoris, vàlvules i
connexions a dipòsit i a hidrant.

-

Obra civil, arquetes, proves i posada en servei.

Valoració econòmica aproximada: 22.675 €
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9.4.

Actuacions en baixa de noves zones de creixement

Com es pot veure als resultats del model, la xarxa en baixa té capacitat suficient per servir les
demandes dels futurs creixements. No obstant, en el moment en que s’impulsin els diferents
sectors caldrà establir el punt de connexió més adequat i el disseny de la xarxa pròpia per a cada
un d’ells.

9.5.

Pressupost detallat

Codi

NatC

01

Capítulo

Ut Resum
ACTUACIONS BIANYA

0101

Capítulo

ACTUACIONS EN ALTA

1,00

93.284,71

93.284,71

010101

Capítulo

MILLORA 1 - Correcció de no conformitats sanitàries

1,00

46.660,56

46.660,56

01010101

Partida

Senyalització dipòsits, captacions

8,00

421,82

3.374,56

1,00

800,00

800,00

1,00

3.600,00

3.600,00

Ut.

CanPres
1

Pres

ImpPres

1.476.753,79 1.476.753,79

Senyalització i identificació de captacions i dipòsits.
01010102

Partida

Ut.

Adequació boca d'accés dipòsit anterior ETAP
Adequació de la boca d'accès del dipòsit previ a l'ETAP,
mitjançant la seva elevació per sobre del terreny natural.

01010103

Partida

Ut.

Pintat dels dipòsits metàl·lics ETAP
Pintat interior dels dipòsits metàl·lics de l'ETAP, amb pintura
apta per estar en contacte amb l'aigua de consum humà,
inclusivament buidat, assecat, tractament previ de les
superficies, imprimació i acabat amb dues capes.

01010104

01010105

Partida

Partida

Ut.

Tancament a boca de dipòsit

6,00

360,00

2.160,00

Ut.

Instal·lació de sistema de tancament a boca de dipòsit, amp
pany de seguretat.
Sistema de cloració automàtic, mesura i dosificació

2,00

5.800,00

11.600,00

2,00

1.050,00

2.100,00

1,00

1.800,00

1.800,00

Instal·lació de sistema automàtic de mesura i dosificació de
clor a dipòsit, amb bomba dosificadora de 2l/h, amb filtre i
sonda, de dimensions 600x400x160 i alimentació a 24 V,
muntat superficialment. Inclou equip de recirculació amb
bomba de 0,5 l/s, inistal·lació amb canonades flexibles de
PVC DN40.

01010106

Partida

Ut.

Incorporació de senyal a telecontrol, amb mòdem, GSM, etc.
Incorporació de senyals de lectures de clor al sistema de
telecomandament, amb datalogger, adaptació SCADA,
cablejat i connexions.

01010107

Partida

Ut.

Estudi tècnic d'establiment de perímetres de protecció
Estudi tècnic d'establiment de perímetres de protecció a
captacions, segons document H0330-Captacions d'aigua,
Criteris tècnics supletoris per a la determinació de
perímetres de protecció de captacions destinades a consum
humà de l'ACA.
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01010108

Partida

Ut.

Formació de ventilacions a dipòsit de sortida de l'ETAP

2,00

950,00

1.900,00

4,00

180,00

720,00

700,00

26,58

18.606,00

Total 010101

1,00

46.660,56

46.660,56

MILLORA 2 - Instal·lació de comptadors

1,00

9.284,38

9.284,38

Instal·lació de comptador a Pou Morrals

1,00

1.822,94

1.822,94

1,00

5.074,11

5.074,11

1,00

2.387,33

2.387,33

Formació de ventilació a coberta de dipòsit de formigó
armat, mitjançant perforació de 200mm de diàmetre,
col·locació de xemeneia d'acer inox de 400 mm d'alçada,
amb ventilació rotatòria i protegida amb malla fina,
inclusivament segellat i impermeabilització.
01010109

Partida

Ut.

Protecció de sobreeixidors de dipòsits amb malla fina
Instal·lació de malla fina d'acer inoxidable de protecció a
sortida de sobreeixidor de dipòsit, ancorat i segellat.

01010110

Partida

m

Reixat acer h=2m pintat,tela met.torsió
simp.,galv.+plastif.,pas=50mm,d=2,2/3mm+pals,d=48mm/3
m
Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela
metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, 50 mm de pas de malla i d 2,2 i 3 mm, i pals de
tub galvanitzat i pintat de d 48 mm, col.locats cada 3 m
sobre daus de formigó.

010102

Capítulo

01010201

Partida

Ut.

Actuació al pou de Morrals per incorporar el cabalímetre
existent: modificació de la caldereria, subministrament i
instal·lació de rodet de desmuntatge DN65 PN16, emisor
d'impulsos, datalogger i mòdem GSM i incorporació dels
senyals al telecontrol, amb adaptació de l'SCADA.
01010202

Partida

Ut.

Instal·lació de comptador a Pou la Canya
Instal·lació de comptador a sortida del pou de La Canya,
tipus Woltman de DN65 sobre caninada de PEAD DN110,
amb accesoris i valvuleria segons esquemes, inclusivament
l'obra civil, construcció de cambra, tapes amb pany, emisor
d'impulsos, datalogger i mòdem GSM i incorporació dels
senyals al telecontrol, amb adaptació de l'SCADA.

01010203

Partida

Ut.

Instal·lació de comptador a dipòsit sortida ETAP
Instal·lació de cabalímetre Woltman DN65 a la cambra de
sortida dels dipòsit de l'ETAP, inclusivament la modificació
de la caldereria, subministrament i instal·lació de rodet de
desmuntatge DN65 PN16, emisor d'impulsos, datalogger i
mòdem GSM i incorporació dels senyals al telecontrol, amb
adaptació de l'SCADA.

010103

Capítulo

01010301

Partida

Partida

01010302

Total 010102

1,00

9.284,38

9.284,38

MILLORA 3 - Actuacions a dipòsits

1,00

16.053,21

16.053,21

m2 Neteja de parament exterior de dipòsit fins a 5 m d'alçada

785,00

3,60

2.826,00

Neteja de paraments exterior de diposits, amb raig d'aigua a
pressió.
m2. Pintat parets amb SIKAGUARD

942,60

10,85

10.227,21

Pintat de paraments exteriors de dipòsits de formigó per a
protecció de la carbonatació amb dues capes de
SIKAGUARD 670 W ó similar.
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01010303

Partida

Ut.

Formació de cubeta de contenció.

5,00

600,00

3.000,00

Total 010103

1,00

16.053,21

16.053,21

MILLORA 4 - Actuacions a la xarxa

1,00

18.286,56

18.286,56

Formació de cubeta de contenció a instal·lacions de
dosificació de productes químics de dipòsits, ETAP i pou,
d'obra de fàbrica agafada amb morter i impermeabilitzada
interiorment, de capacitat suficient per evitar vessaments al
medi, en funció del volum de producte químic
emmagatzemat.

010104

Capítulo

01010401

Partida

Ut.

Instal·lació conjunt cambra comptador Woltman DN40
s/canonada fosa DN80
Instal·lació de cabalímetre tipus Woltman DN40 sobre
canonada de fosa dúctil DN80, amb accesoris, peces
especials i valvuleria segons esquemes, inclusivament l'obra
civil, construcció de cambra, emisor d'impulsos, datalogger i
mòdem GSM i incorporació dels senyals al telecontrol, amb
adaptació de l'SCADA.

2,00

4.416,32

8.832,64

01020402

Partida

Ut.

Instal·lació conjunt cambra comptador Woltman DN50
s/canonada fosa DN100
Instal·lació de cabalímetre tipus Woltman DN50 sobre
canonada de fosa dúctil DN100, amb accessoris, peces
especials i valvuleria segons esquemes, inclusivament l'obra
civil, construcció de cambra, emisor d'impulsos, datalogger i
mòdem GSM i incorporació dels senyals al telecontrol, amb
adaptació de l'SCADA.

2,00

4.726,96

9.453,92

01020403

Partida

Ut.

By-pass dipòsit de Sant Salvador

0,00

5.546,58

0,00

Total 010104

1,00

18.286,56

18.286,56

MILLORA 5 - Elaboració pla de recerca i detecció de
fuites

1,00

3.000,00

3.000,00

El·laboració d'un pla de recerca i detecció de fuites

1,00

3.000,00

3.000,00

El·laboració d'un pla de recerca i detecció de fuites a xarxa
d'aigua de la Vall de Bianya.
Total 010105

1,00

3.000,00

3.000,00

Total 0101

1,00

93.284,71

93.284,71

Formació de by-pass entre la canonada d'entrada i la de
sortida del dipòsit de Sant Salvador. Inclou subministrament
i instal·lació de canonades, accessoris, peces especials, joc
de vàlvules, de DN80 PN16, amb canonada de PEAD DN90
PN10. Totalment acabat, provat i en funcionament.
010105

Capítulo

01010501

Partida

Ut.

0102

Capítulo

ACTUACIONS EN BAIXA

1,00

010201

Capítulo

1,00

431.128,28

431.128,28

01020101

Partida

MILLORA 6 - Renovació de la xarxa del sector de
Capsec
Canonada polietilé, DN-140/PN-16

1.585,00

21,88

34.679,80

489,00

12,58

6.151,62

ml.

1.383.469,08 1.383.469,08

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN140, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
01020102

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-125/PN 10
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN125, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accessoris

.
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01020103

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-125/PN-16

1.128,00

17,53

19.773,84

1.084,00

7,54

8.173,36

633,00

4,37

2.766,21

1.957,00

3,25

6.360,25

1.514,00

2,49

3.769,86

779,00

3,08

2.399,32

1.040,00

1,85

1.924,00

2.596,00

2,21

5.737,16

40,00

126,40

5.056,00

5,00

297,38

1.486,90

5,00

246,87

1.234,35

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN125, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
01020104

Partida

ml.

Canonada polietile, DN-75/PN-16
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN75, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020105

Partida

ml.

Canonada polietile, DN-63/PN-10
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN63, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020106

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-50/ PN10
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN50, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020107

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-40/ PN10
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN40, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020108

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-40/ PN16
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN40, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020109

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-32/ PN10
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN32, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020110

Partida

ml.

Canonada polietilè, DN-32/ PN16
Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN32, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.

01020111

Partida

Ut.

Escomesa a parcel·la de PE 125 PN 10 / 32mm.
Subiministrament i instal·lació d'escomesa domiciliària,
inclusivament collaret de connexió, vàlvula de ramal de
presa, accesoris de llautó, registre de vàlvula amb trampilló
de fosa, totalment instal·lada i en funcionament, connectada
i provada, fins a comptador.

01020112

Partida

Ut.

Vàlvula de comporta, DN-125/PN-10/16
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-125 PN-16, instal.lada
entre brides, inclusivament accesoris, cargoleria i juntes.

01020113

Partida

Ut.

Vàlvula de comporta, DN-100/PN 10/16
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-100 PN-16, instal.lada
entre brides, inclusivament accesoris, cargoleria i juntes.
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01020114

Partida

Ut.

Vàlvula de comporta, DN-65/PN-10/16

5,00

177,51

887,55

10,00

159,23

1.592,30

20,00

141,81

2.836,20

40,00

116,03

4.641,20

8,00

257,10

2.056,80

3,00

428,27

1.284,81

10,00

600,00

6.000,00

1,00

12.500,00

12.500,00

1,00

251.866,75

251.866,75

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-65 PN-16, instal.lada entre
brides, inclusivament accesoris, cargoleria i juntes.
01020115

Partida

Ut.

Valvula de comporta, DN-50/PN-10/16
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-50 PN-16, instal.lada entre
brides, inclusivament accesoris, cargoleria i juntes.

01020116

Partida

Ut.

Valvula de comporta, DN-40/PN-10/16
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-40 PN-16, instal.lada entre
brides, inclusivament cargoleria i juntes.

01020117

Partida

Ut.

Vàlvula de comporta DN-1-1/4"/PN-10/16 BELGICAST
ROSCA
Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-1-1/4" PN-16, amb rosca,
inclusivament accesoris i juntes.

01020118

Partida

Ut.

Ventosa-purgador, DN-50/PN-10/16/25 brida
Subministrament i instal.lació de ventosa trifuncional per
aigües netes, DN-50/PN-10/16/25, unió brida, inclusivament
junta i cargoleria.

01020119

Partida

Ut.

Hidrant DN100 soterrat a PE 125mm ac.PE..
Subministrament i instal.lació d'hidrant contraincendis
soterrat, amb arqueta de fosa, connexió a brida DN100, amb
1 sortida DN100 racor Barcelona, muntat a sobre de
canonada de polietilè DN125, amb accesoris de polietilè,
inclusivament TE de PE100 DN125/110, portabrides de
PE100 DN110 PN16, brida d'acer galvanitzat DN100 PN16,
colzes de PE100 DN110 PN16 a 90º, vàlvula de comporta
DN100 PN16, juntes i cargoleria.

01020120

Partida

Ut.

Proves de pressió, neteja i desinfecció.
Prova de pressió segons norma UNE 805, inclusivament la
preparació, els accororis i vàlvules necessàries, el
subministrament d'aigua i el posterior buidat, neteja i
desinfecció del tram.

01020121

Partida

Ut.

Xarxa provisional
Subministrament de xarxa provisional de subministrament
d'aigua durant el transcurs de les obres, inclusivament
connexions a ramals de servei i escomeses, així com la
posterior retirada.

01020122

Partida

Ut.

OBRA CIVIL
Partida alçada per l'obra civil necessària per l'execució dels
treballs, incloent demolicions, excavacions, rebliments,
subministrament de sorra d'arronyonament, retirada de
sobrants i residus a abocador, pavimentació de voreres i
vials, amb panot i asfalt, així com les arquetes de servei
necessàries.
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01020123

Partida

PA

SiS

1,00

36.000,00

36.000,00

1,00

11.950,00

11.950,00

Total 010201

1,00

431.128,28

431.128,28

MILLORA 7 - Renovació de la xarxa de distribució de
PVC per PE

1,00

857.888,59

857.888,59

Partida alçada per la seguretat i salut dels treballs.
01020124

Partida

PA

Imprevistos
Partida alçada per imprevistos.

010202

Capítulo

01020201

Partida

01020202

01020203

01020204

01020205

Partida

Partida

Partida

Partida

ml.

Canonada polietilé, DN-200/PN-10

5.800,00

29,51

171.158,00

ml.

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN200, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
Canonada polietilé, DN-200/PN-16

2.704,00

42,87

115.920,48

ml.

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN200, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
Canonada polietilé, DN-140/PN-10

2.094,00

16,02

33.545,88

ml.

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN140, tipus PE-100, de pressió nominal 10 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
Canonada polietilé, DN-140/PN-16

2.885,00

21,88

63.123,80

Ut.

Subministrament i muntatge de canonada de polietilè, DN140, tipus PE-100, de pressió nominal 16 atm, inclusivament
la pp de peces especials i accesoris.
Escomesa a parcel·la de PE 125 PN 10 / 32mm.

200,00

126,40

25.280,00

Subiministrament i instal·lació d'escomesa domiciliària,
inclusivament collaret de connexió, vàlvula de ramal de
presa, accesoris de llautó, registre de vàlvula amb trampilló
de fosa, totalment instal·lada i en funcionament, connectada
i provada, fins a comptador.
01020206

01020207

01020208

01020209

01020210

Partida

Partida

Partida

Partida

Partida

Ut.

Vàlvula de comporta, DN-125/PN-10/16

15,00

297,38

4.460,70

Ut.

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-125 PN-16, instal.lada
entre brides, inclusivament accesoris, cargoleria i juntes.
Vàlvula de comporta, DN-200/PN-16

25,00

517,38

12.934,50

Ut.

Subministrament i muntatge de vàlvula de comporta de
tancament elàstic, figura F-4, DN-200 PN-16, instal.lada
entre brides, inclusivament cargoleria i juntes.
Ventosa-purgador, DN-50/PN-10/16/25 brida

12,00

257,10

3.085,20

Ut.

Subministrament i instal.lació de ventosa trifuncional per
aigües netes, DN-50/PN-10/16/25, unió brida, inclusivament
junta i cargoleria.
Hidrant DN100 soterrat a PE 125mm ac.PE..

15,00

428,27

6.424,05

Ut.

Subministrament i instal.lació d'hidrant contraincendis
soterrat, amb arqueta de fosa, connexió a brida DN100, amb
1 sortida DN100 racor Barcelona, muntat a sobre de
canonada de polietilè DN125, amb accesoris de polietilè,
inclusivament TE de PE100 DN125/110, portabrides de
PE100 DN110 PN16, brida d'acer galvanitzat DN100 PN16,
colzes de PE100 DN110 PN16 a 90º, vàlvula de comporta
DN100 PN16, juntes i cargoleria.
Proves de pressió, neteja i desinfecció.

20,00

600,00

12.000,00

Prova de pressió segons norma UNE 805, inclusivament la
preparació, els accororis i vàlvules necessàries, el
subministrament d'aigua i el posterior buidat, neteja i
desinfecció del tram.
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01020211

01020212

01020213

Partida

Partida

Partida

Ut.

Xarxa provisional

1,00

12.500,00

12.500,00

Ut.

Subministrament de xarxa provisional de subministrament
d'aigua durant el transcurs de les obres, inclusivament
connexions a ramals de servei i escomeses, així com la
posterior retirada.
OBRA CIVIL

1,00

337.755,98

337.755,98

PA

Partida alçada per l'obra civil necessària per l'execució dels
treballs, incloent demolicions, excavacions, rebliments,
subministrament de sorra d'arronyonament, retirada de
sobrants i residus a abocador, pavimentació de voreres i
vials, amb panot i asfalt, així com les arquetes de servei
necessàries.
SiS

1,00

36.000,00

36.000,00

1,00

23.700,00

23.700,00

Total 010202

1,00

857.888,59

857.888,59

MILLORA 8 - Mallat xarxa La canya

1,00

2.550,46

2.550,46

Mallat de la xarxa de La Canya

1,00

2.550,46

2.550,46

Actuació de mallat al sector sud-est de la xarxa de La
Canya, per garantir el bon funcionament dels hidrants, amb
canonada de PE DN140 PN10. Inclou l'obra civil, les
canonades, accesoris, valvuleria i totes les feines
necessàries per connectar.
Total 010203

1,00

2.550,46

2.550,46

MILLORA 9 - Instal·lació de dos hidrants DN100

1,00

3.024,15

3.024,15

Ut.

Hidrant DN100 soterrat a PE 160mm ac.PE..

1,00

1.499,96

1.499,96

Ut.

Subministrament i instal.lació d'hidrant contraincendis
soterrat, amb arqueta de fosa, connexió a brida DN100, amb
1 sortida DN100 racor Barcelona, muntat a sobre de
canonada de polietilè DN160, amb accesoris de polietilè,
inclusivament TE de PE100 DN160/110, portabrides de
PE100 DN110 PN16, brida d'acer galvanitzat DN100 PN16,
colze de PE100 DN110 PN16 a 90º, juntes i cargoleria.
Hidrant DN100 soterrat a PE 200mm ac.PE..

1,00

1.524,19

1.524,19

1,00
1,00

3.024,15
21.671,57

3.024,15
21.671,57

2,00

5.678,16

11.356,32

Partida alçada per la seguretat i salut dels treballs.
01020214

Partida

PA

Imprevistos
Partida alçada per imprevistos.

010203

Capítulo

01020301

Partida

010204

Capítulo

01020401

Partida

01020402

Partida

010205

Capítulo

01020501

Partida

Ut.

Subministrament i instal.lació d'hidrant contraincendis
soterrat, amb arqueta de fosa, connexió a brida DN100, amb
1 sortida DN100 racor Barcelona, muntat a sobre de
canonada de polietilè DN200, amb accesoris de polietilè,
inclusivament TE de PE100 DN200/110, portabrides de
PE100 DN110 PN16, brida d'acer galvanitzat DN100 PN16,
colze de PE100 DN110 PN16 a 90º, juntes i cargoleria.
Total 010204
MILLORA 10 - Instal·lació de vàlvules reductores de
pressió
Ut.

Cambra de regulació amb reductora de pressió DN50 PN16
s/ PE DN125 PN16
Construcció de cambra de regulació amb vàlvula reductora
de pressió DN50 sobre canonada de PE DN125 PN16, amb
filtre, rodet de desmuntatge, vàlvules, accesoris i peces
especials, segons esquemes, inclusivament l'obra civil,
arqueta amb tapes amb tancament i totes les feines
necessàries per executar la partida.
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01020502

Partida

Ut.

01020503

Partida

Ut.

010206

Capítulo

01020601

Partida

01020602

Partida

010207

Capítulo

01020701

Partida

010208

Capítulo

01020801

Partida

Cambra de regulació amb reductora de pressió DN60 PN16
s/ PVC DN140 PN16
Construcció de cambra de regulació amb vàlvula reductora
de pressió DN60/65 sobre canonada de PVC DN140 PN16,
amb filtre, rodet de desmuntatge, vàlvules, accesoris i peces
especials, segons esquemes, inclusivament l'obra civil,
arqueta amb tapes amb tancament i totes les feines
necessàries per executar la partida.
Cambra de regulació amb reductora de pressió DN40 PN16
s/ PE DN75 PN16
Construcció de cambra de regulació amb vàlvula reductora
de pressió DN40 sobre canonada de PE DN75 PN16, amb
filtre, rodet de desmuntatge, vàlvules, accesoris i peces
especials, segons esquemes, inclusivament l'obra civil,
arqueta amb tapes amb tancament i totes les feines
necessàries per executar la partida.
Total 010205

1,00

5.939,54

5.939,54

1,00

4.375,71

4.375,71

1,00

21.671,57

21.671,57

MILLORA 11 - Instal·lació de cabalímetres de sector

1,00

45.151,85

45.151,85

Ut.

Cambra de cabalímetre Woltman DN80 s/ PVC DN200

4,00

7.253,60

29.014,40

Ut.

Instal·lació de cabalímetre tipus Woltman DN80 sobre
canonada de PVC DN200, amb accesoris, peces especials i
valvuleria segons esquemes, inclusivament l'obra civil,
construcció de cambra, emisor d'impulsos, datalogger i
mòdem GSM i incorporació dels senyals al telecontrol, amb
adaptació de l'SCADA.
Cambra de cabalímetre Woltman DN65 s/PVC DN140

3,00

5.379,15

16.137,45

Instal·lació de cabalímetre tipus Woltman DN65 sobre
canonada de PVC DN140, amb accesoris, peces especials i
valvuleria segons esquemes, inclusivament l'obra civil,
construcció de cambra, emisor d'impulsos, datalogger i
mòdem GSM i incorporació dels senyals al telecontrol, amb
adaptació de l'SCADA.
Total 010206

1,00

45.151,85

45.151,85

MILLORA 12 - Elaboració d'un pla de recerca i detecció
de fuites

1,00

3.000,00

3.000,00

El·laboració d'un pla de recerca i detecció de fuites

1,00

3.000,00

3.000,00

El·laboració d'un pla de recerca i detecció de fuites a xarxa
d'aigua de la Vall de Bianya.
Total 010207

1,00

3.000,00

3.000,00

MILLORA 13 - instal·lació de canonada contra incendis a
Sant Salvador

1,00

19.054,18

19.054,18

Instal·lació de canonada contra incendis a Sant Salvador

1,00

19.054,18

19.054,18

Construcció de ramal independent d'alimentació d'un hidrant
aillat al nucli de Sant Salvador, amb 600 ml de canonada de
PEAD DN125 PN10, inclusivament connexió a dipòsit,
vàlvules, hidrant DN100, obra civil, provat i en funcionament.
Total 010208

1,00

19.054,18

19.054,18

Total 0102

1,00

1.383.469,08 1.383.469,08

1

1.476.753,79 1.476.753,79

1,00

1.476.753,79 1.476.753,79

Ut.

Ut

Total 01
Total PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL
13 % DESPESES GENERALS
6% BENEFICI INDUSTRIAL
Total PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTA
21% IVA
Total PRESSUPOST AMB IVA

191.977,99
88.605,23
1.757.337,01
369.040,77
2.126.377,78

Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
75

9.6.

Esquemes futurs

Els esquemes futurs de la xarxa amb la incorporació dels nous sectors de desenvolupament
urbanístic i les millores proposades al present document, a falta de conèixer la distribució local de
la xarxa en cadascun d’ells, coincideixen amb els actuals, donat que, com s’ha esmentat al capítol
anterior, no cal efectuar cap modificació, més enllà de la incorporació dels hidrants, els
cabalímetres i les vàlvules reguladores propostes, que queden reflectits als plànols de planta.

10.

ANÀLISI ECONOMICOFINANCERA

Les inversions previstes en les actuacions del present Pla director es mostren resumides en la
següent taula:

10.1.

Pressupostos de les actuacions

MILLORES

VALORACIÓ

Actuacions en alta
Millora núm. 1. Mesures correctores de les no conformitats
expressades a les actes d’inspecció de la Secretaria de Salut
Pública de la Generalitat de Catalunya de l’any 2019.
Millora núm. 2. Instal·lació de comptadors

55.525 €

Millora núm. 3. Actuacions a dipòsits.

19.100 €

Millora núm. 4. Actuacions a la xarxa.

21.760 €

Millora núm. 5. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de
fuites.
Total actuacions en alta

11.050 €

3.570 €
111.005 €

Actuacions en baixa
Millora núm. 6. Renovació de la xarxa del ramal de Capsec.

513.040 €

Millora núm. 7. Renovació de la xarxa de distribució de PVC per
polietilè.
Millora núm. 8. Mallat canonada zona sud sector la Canya, als
nusos n817 i n836, amb canonada de PEAD DN125 PN10, per
assegurar el funcionament dels hidrants n835 i n821.

1.020.890 €

Millora núm. 9. Instal·lació de dos hidrants sobre canonada de
PVC DN140/200
Millora núm. 10. Instal·lació de vàlvules reductores de pressió.

3.600 €
25.790 €

Millora núm. 11. Instal·lació de cabalímetres de sector.

53.730 €

Millora núm. 12. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de
fuites.
Millora núm. 13. Instal·lació de canonada contra incendis a Sant
Salvador.
Total actuacions en baixa
TOTAL abans d’IVA

3.035 €

3.570 €
22.675 €
1.646.330 €
1.757.335 €
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10.2.

Volum d’aigua a facturar

A continuació s’adjunten els cabals registrats (m3) en el darrer any sencer (4 trimestres):
Ús/Tarifa
Domèstic (536)

4rt T 2018

Industrial assim. Domèstic (14)
Cànon domèstic (municipals) (11)
Industrial sense cànon (7)
Tarifa Social (1)
TOTAL (m3)

10.3.

2on T 2019

3er T 2019

Registrats

Facturats

11019

9109

11455

14625

46208

75658

0

0

0

406

406

60

4972

3593

6691

11106

26362

27929

126

113

125

162

526

1830

10

107

183

500

800

800

267

2856

7376

5018

15517

15668

37

57

62

32

188

188

16431

15835

25892

31849

90007

122133

Fuites (2)
Industrial (48)

1er T 2019

Ingressos segons les tarifes

En aquest apartat s’inclouen els ingressos del Servei d’aigua (imports abans d’IVA) durant el
darrer període d’un any sencer. Es pot estimar que durant el 2020 els ingressos seran
pràcticament els mateixos:
Ingressos
Domèstic (536)

4rt T 2018

1er T 2019

2on T 2019

3er T 2019

9.304,38

8.296,92

9.116,82

11.061,18

0

0

0

27,00

3.194,40

2.443,20

4.254,00

6.865,80

214,20

203,40

207,00

247,50

0

0

0

0

207,60

1.743,60

4.425,60

3.024,00

Tarifa Social (1)

18,54

32,94

36,90

14,94

Tarifa domèstica sense (1)

13,50

13,50

13.50

13,50

12.952,62

12.733,56

18.053,82

21.253,92

Conservació comptadors

1.505,00

1.507,50

1.515,00

1.522,50

TOTAL TRIMESTRE (€)

14.457,62

14.241,06

19.568,82

22.776,42

Fuites (2)
Industrial (48)
Industrial assim. Domèstic (14)
Cànon domèstic (municipals) (11)
Industrial sense cànon (7)

Suma

TOTAL ANY (€)

71.043,92

Pla director del servei municipal d'abastament d'aigua de La Vall de Bianya
77

Des del punt de vista de la facturació, hi ha un total de 538 abonats domèstics i 69 abonats
industrials. Tenint en consideració els imports mínims a facturar i el concepte de conservació de
comptador podem desglossar els ingressos en fixes i variables:
Ingressos
Domèstic (538)
Industrial (69)
TOTAL

Fixos (€)

Variables (€)

Total (€)

34.304,00

9.039,62

43.343,62

5.658,00

22.042,30

27.700,30

39.962,00

31.081,92

71.043,92

Per tant, els ingressos fixes del Servei representen un 56,25 % dels ingressos totals i, els variables
un 43,75 %.
La conclusió és que els ingressos fixes representen un percentatge força elevat, fet favorable per
garantir el manteniment dels costos fixes del Servei.

10.4.

Costos actuals del servei d’aigua potable

S’ha realitzat una anàlisi dels costos del Servei aproximada, amb les dades disponibles, per tal de
determinar com es poden afrontar les inversions proposades, sense pretendre valorar l’actual
explotació del mateix, sinó amb l’objectiu de donar unes pautes econòmiques orientatives.
DESPESES SERVEI
Personal (estimació)
Consum d’energia
Consum manteniment i reparacions de xarxa
Consum materials
Consum altres aprovisionaments
Reactius
Despeses de gestió
Despeses financeres
Despeses de cobrament
Amortitzacions
Analítiques
Millores del servei extraordinàries 2019
Telecontrol i comptadors, a prorratejar en 10 anys
Assegurança aigua
Model C1 Entitat subministradora
TOTAL DESPESES SERVEI (€)

IMPORT (€)
28.386,00
18.318,91
9.024,32

1.000,00
7.127,25

1.800,00
1.413,66

680,00
10.612,53
-9.551,28
935,00
4.819,25
74.565,65

Cal esmentar que en el cas de les despeses per millores extraordinàries durant el 2019, s’ha
realitzat una campanya de canvi de comptadors i millores en el telecontrol que, si bé la despesa
efectiva correspon a aquest exercici, es pot considerar com amortitzable en un període de 10 anys
i, per això, s’ha fet una entrada negativa corresponent als nou propers anys.
Els costos fixes representen, aproximadament, un 62,5 % (46.542,41 €) i els costos variables un
37,5 % (28.023,23).
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Si fem un balanç entre els ingressos i les despeses:
TOTALS INGRESSOS ANUALS DEL SERVEI

71.043,92

TOTAL DESPESES ANUALS DEL SERVEI

74.565,65

BALANÇ (€)

-3.521,73

El servei d’aigües de la Vall de Bianya, a dia d’avui és deficitari i, donat que no s’estima possible la
reducció de la despesa, caldrà fer una revisió a l’alça de les tarifes per adaptar-les a la realitat dels
seus costos.

10.5.

Immobilitzat i amortitzacions

No es disposa d’una valoració dels actius del Servei d’aigües de la Vall de Bianya. Caldria, doncs,
confeccionar una valoració econòmica de tots els actius actuals del Servei (dipòsits, canonades,
pous, etc.) per poder calcular les necessitats anuals en concepte d’amortització dels mateixos.

10.6.

Programació orientativa i assolible de les inversions

S’ha qualificat les millores a realitzar en tres nivells, segons la seva urgència d’execució, que són
ALTA, MITJANA O BAIXA.
IMPORT (€)

MILLORES
Actuacions en alta
Millora núm. 1. Mesures correctores de les no conformitats expressades
a les actes d’inspecció de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat
de Catalunya de l’any 2019.

PRIORITAT

55.525

ALTA

Millora núm. 2. Instal·lació de comptadors

11.050

ALTA

Millora núm. 3. Actuacions a dipòsits.

19.100

ALTA

Millora núm. 4. Actuacions a la xarxa.

21.760

ALTA

3.570

ALTA

513.040

MITJANA

1.020.890

BAIXA

3.035

BAIXA

3.600

MITJANA

Millora núm. 10. Instal·lació de vàlvules reductores de pressió.

25.790

ALTA

Millora núm. 11. Instal·lació de cabalímetres de sector.

53.730

MITJANA

3.570

ALTA

22.675

ALTA

Millora núm. 5. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites.
Actuacions en baixa
Millora núm. 6. Renovació de la xarxa del ramal de Capsec.
Millora núm. 7. Renovació de la xarxa de distribució de PVC per polietilè.
Millora núm. 8. Mallat canonada zona sud sector la Canya, als nusos
n817 i n836, amb canonada de PEAD DN125 PN10, per assegurar el
funcionament dels hidrants n835 i n821.
Millora núm. 9. Instal·lació de dos hidrants sobre canonada de PVC
DN140/200

Millora núm. 12. Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites.
Millora núm. 13.
Salvador.

Instal·lació de canonada contra incendis a Sant

TOTAL abans d’IVA (€)

1.757.335
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A nivell de recomanació, les actuacions amb prioritat alta s’haurien d’assumir en els propers 2 a 5
anys, les que tenen una prioritat mitjana, en els propers 5 a 10 anys i, les de baixa prioritat, depenent
de la seva envergadura, en els propers 10 a 20 anys.

Millora

prioritat
Alta

Mesures correctores de les no conformitats
expressades a les actes d’inspecció de la Secretaria
1
de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya de
l’any 2019.

55.525

2 Instal·lació de comptadors en alta

11.050

3 Actuacions a dipòsits.

19.100

4 Actuacions a la xarxa en alta

21.760

5

Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites de
l'alta

Mitjana

Baixa

3.570

6 Renovació de la xarxa del ramal de Capsec.

513.040

Renovació de la xarxa de distribució de PVC per
polietilè.

1.020.890

Mallat canonada zona sud sector la Canya, als nusos
n817 i n836, amb canonada de PEAD DN125 PN10,
8
per assegurar el funcionament dels hidrants n835 i
n821.

3.035

7

9

Instal·lació de dos hidrants sobre canonada de PVC
DN140/200

10 Instal·lació de vàlvules reductores de pressió.

3.600
25.790

11 Instal·lació de cabalímetres de sector.

53.730

12

Elaboració d’un pla de recerca i detecció de fuites d
ela baixa

3.570

13

Instal·lació de canonada contra incendis a Sant
Salvador.

22.675

TOTAL PER PRIORITAT (€)
TOTAL (€)

10.7.

163.040

570.370

1.023.925

1.757.335

Programa econòmico-financer per a la sostenibilitat del Servei.

Com s’ha vist als apartats anteriors, el Servei és estructuralment deficitari. Els actius no estan
valorats i no existeix un programa de reposició i millores.
Això impedeix diagnosticar
adequadament el seu futur econòmic.
No es té coneixement que existeixi un estudi de tarifes. Caldria la redacció i aprovació d’un pla
plurianual de tarifes, lligat al compromís de la inversió i l’obtenció d’objectius de gestió basats en
indicadors tècnics, econòmics i mediambientals.
Hem vist que les necessitats econòmiques del Servei durant els propers 20 anys, en quant a
inversions en infraestructura es refereix, són molt importants:
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INVERSIONS
CALCULADES EN
MILLORES DEL PLA
DIRECTOR (€)

PERIODE
TOTAL

0 a 5 anys

6 a 10 anys

11 a 20 anys

(Imports anuals)

Inversions de prioritat 1

163.040

32.608

0

0

Inversions de prioritat 2

570.370

57.037

57.037

0

Inversions de prioritat 3

1.023.925

51.196

51.196

51.196

Necessitats anual en el
període considerat

140.841

108.233

51.196

Necessitats totals del
període considerat

704.206

541.166

511.962

TOTAL INVERSIONS

1.757.335

1.757.335

Per fer front a totes les millores, durant els propers 20 anys, caldrà invertir 140.841 €/any (durant els
primers 5 anys), 108.233 €/any (durant els segons 5 anys) i 51.196 €/any (durant els últims 10 anys).
Com és natural, a mida que avancen els períodes temporals establerts, les necessitats econòmiques
es van reduint, en tant en quant s’han realitzat les previstes als períodes precedents. Si bé es podria
fer una distribució diferent, lineal (87.867 €/any) i reduir la càrrega sobre els primers 10 anys,
augmentant-la sobre els darrers 10 anys, el cert és que les noves necessitats en reposició i millores
que vagin sorgint a partir dels primers 5 anys ja incrementaran de forma natural la despesa
necessària.
Donada la envergadura de les inversions anuals resultants, superiors en valor mitjà anual als
ingressos totals, el Servei no disposa en l’actualitat de recursos suficients per fer-hi front i només es
podran afrontar amb l’aplicació de recursos externs.

La Vall de Bianya, juny de 2020

Xavier Masip i Otzet
Enginyer de camins, canals i ports
Col·legiat núm. 8036
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