
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS: 

 

1. Què és una ploma d’aigua i per què se’n diu ploma? 

2. Des de quan existeixen les plomes? Per què es van crear? 

3. Amb quina finalitat es crea aquesta associació? Per qui està formada? 

4. Quins drets i deures tenen els socis plomistes? Tots formen part de 

l’associació? 

5. A què ens referim quan parlem de títols d’aigua? 

6. Els títols són hereditaris o es poden traspassar? 

7. Quins són els tràmits per fer un canvi de nom d’un títol de ploma? 

8. Què s’ha de fer per vendre’s els títols de ploma? 

9. A quin preu es compren els títols de ploma? 

10. Es pot reduir o ampliar el cabal d’aigua contractat? 

11. Actualment és viable la instal·lació per sistema d’aforament? 

12. Quina diferència hi ha entre ploma i comptador? Quins avantatges comporta 

cadascun d’ells? 

13. Quin és el funcionament de facturació del subministrament per aforament? 

14. Quins avantatges econòmics comporta ser propietari plomista? 

15. El descompte per posseir un títol de ploma, es pot aplicar a un subministrament 

de fora de Manresa? 

 

 

 



1. Què és una ploma d’aigua i per què se’n diu ploma? 

La ploma d’aigua és una unitat de cabal hidràulic i és variable en cada municipi. A la 

ciutat de Manresa cada consumidor té contractat un cabal constant mesurat en plomes 

equivalent a 0,028 litres per segon.  

Se sol donar aquesta data en litres/dia  1 ploma 2468 l/dia. ( És gairebé impossible 

mesurar l’aigua que entre en un segon. Nosaltres per saber si entra l’aigua correcta 

mesurem quan tarda a omplir-se un litre. Així per exemple un subministrament d’una 

ploma tarda 35 segons a omplir-se un litre, ½ ploma 70 “, ...). 

El servei d’aigua per aforament consisteix en l’entrada constant d’aigua en un sistema 

de dipòsits situats a la part més alta de les instal·lacions interiors d’un immoble. Aquesta 

aigua va arribant constantment i s’acumula en el dipòsit. Quan el dipòsit és ple, l’aigua 

vessa i es canalitza cap a la claveguera.  

La majoria de vegades quan s’omple el dipòsit no va a la claveguera. Els dipòsits solen 

estar comunicats i quan tots estan plens aleshores es llança l’aigua. 

Se’n diuen plomes d’aigua ja que antigament no existia el sistema mètric decimal, així 

doncs, es va implantar l’orifici de la ploma d’oca com a mesura per calcular el cabal 

d’aigua constant. 

 

 

 

 



2. Des de quan existeixen les plomes? Per què es van crear? 

El sistema de ploma d’aigua (aforament) va néixer a la segona meitat del segle XIX amb 

la finalitat de dotar la ciutat d’una gran reserva d’aigua. Així doncs, l’Ajuntament de 

Manresa va decidir construir els dipòsits vells.  

Per assolir el cost de l’obra i la xarxa de distribució es va posar a la venda el dret a utilitzar 

un determinat cabal d’aigua que arribava a la ciutat a través de la Sèquia. D’aquesta 

manera, les plomes es van posar al mercat podent-les adquirir per fragments de mitja  i 

en casos molt concrets es podia adquirir un quart de ploma. Una ploma manresana, 

aleshores,  tenia un cost de cent pesos Fuertes (aproximadament 3 euros) i garantia 

2.468 litres al dia, és a dir, uns 900 m3/any. Més tard, també es va dotar la possibilitat 

de llogar-les.  

Deu anys després de la creació dels títols de plomes, va néixer la Junta d’Aigües Potables 

de Manresa que tot i que inicialment només agrupava els titulars de plomes (també 

anomenats plomistes) i era l’encarregada de vendre les plomes, es va acabar convertint 

en una societat que garantia el subministrament d’aigua a les llars i les indústries. Al 

1982 la va succeir per la societat privada municipal Aigües de Manresa, S.A. i els 

plomistes van constituir l’Associació de Propietaris Plomistes de les Aigües Potables de 

Manresa.  

Fins a mitjans del segle passat, el sistema d’aforament era una opció majoritària de 

subministrament d’aigua a les llars manresanes, però amb la implantació dels 

comptadors, els plomistes van començar a anar a la baixa. Actualment, integren a 

l’associació, 737 plomistes, que disposen d’un total de 1.028,5 plomes d’aigua (2.057 



títols de ½ ploma), de les que 154,50 corresponen a subministrament per aforament, 

488,50 aplicades a comptador i 385,50 sense ús.  

 

3. Amb quina finalitat es crea aquesta associació? Per qui està formada? 

Tal com descriuen els Estatuts inscrits al Registre d’Associacions al febrer de 1983, 

l’associació de plomistes es crea amb la finalitat de ser una organització no lucrativa. 

Basant-se en: 

- Cuidar de la correcta emissió de títols als propietaris plomistes per part de 

l’Empresa Municipal a partir dels títols que ha expedit la Junta d’Aigües Potables 

de Manresa o, en el seu cas, pels resguards corresponents.  

- Confeccionar i mantenir el padró-registre de propietaris plomistes, d’acord amb 

els traspassos o amortitzacions que es produeixin.  

- Exigir a l’Empresa Municipal el manteniment del règim econòmic especial pels 

propietaris plomistes que consta en la seva escriptura de fundació, especialment 

en els tràmits per l’aprovació dels expedients de revisió de tarifes.  

- Proposar pel seu nomenament un representant dels propietaris plomistes com 

a membre integrant del Consell d’Administració de l’Empresa Municipal, tal com 

estableixen els Estatuts de la Societat i segons els acords de cessió.  

- Col·laborar amb l’Empresa Municipal en la solució de tots aquells assumptes que 

tinguin relació amb el servei d’aigua potable en general i amb el sistema de 

subministrament per clau d’aforament en particular.  

 



L’associació està formada per l’Assemblea General i la Junta Directiva: 

- L’Assemblea General és l’òrgan suprem, compost per tots els membres de 

l’associació on les decisions vinculen a tots els socis. Es reuneix ordinàriament 

una vegada a l’any durant el primer trimestre, on la Junta Directiva presenta 

l’estat de comptes i el pressupost per a la seva aprovació. En sessió 

extraordinària, es reunirà sempre que sigui convocada pel President a petició de 

la Junta Directiva o mitjançant un escrit dirigit al President i firmat, almenys, per 

un cinc per cent dels socis sol·licitant la convocatòria de l’Assemblea General 

Extraordinària.  

Els socis han de ser citats amb quinze dies d’antelació mitjançant escrit en què 

hi figuri necessàriament el corresponent “ordre del dia”.  

Les assemblees Generals precisaran per constituir-se legalment, en primera 

convocatòria, l’assistència de la majoria dels associats presents o representants 

mitjançant autorització escrita i expressa. En cas de no existir “quòrum”, es 

reunirà de segona convocatòria mitja hora més tard, quedant vàlidament 

constituïda, qualsevol que sigui el nombre d’assistents.  

Els acords s’adaptaran mitjançant votació i per majoria simple dels assistents, 

amb un vot per cadascun d’ells, tot salvant els casos en els quals la legislació 

aplicable ho fixi d’altra manera. 

Els acords adoptats per l’Assemblea General vincularan a tots els socis, inclús als 

absents. La Junta Directiva serà responsable davant l’Assemblea General de 

portar a terme els acords presos.  



En la primera Assemblea General, després de l’aprovació governativa d’aquests 

estatuts seran nomenats els càrrecs de la Junta Directiva mitjançant votació 

secreta.  

La renovació dels càrrecs de la Junta Directiva es faran igualment en l’Assemblea 

General mitjançant votació, que podrà ser secreta si ho demana algun dels 

presents, per cadascun dels càrrecs de conformitat amb les previsions de l’article 

14.  

Les atribucions de l’Assemblea General:  

o Nomenar càrrecs de la Junta Directiva 

o Aprovar els estats de comptes de l’exercici anterior. 

o Aprovar el pressupost anual 

o Proposar el soci representant en el Consell d’Administració de “Aigües de 

Manresa”, Empresa Municipal.  

o Vetllar pel perfecte acompliment de les finalitats i objectius de 

l’Associació.  

o La modificació dels estatuts, dissolució de l’Associació i els assumptes que 

per la seva importància així ho requereixin, seran sotmesos a l’Assemblea 

General Extraordinària.  

La Junta Directiva està composta per un president, un vicepresident, un secretari, un 

tresorer i quatre vocals.  

- El President, convocarà i presidirà les sessions, tant en l’Assemblea General com 

en la Junta Directiva. Representarà oficialment l’Entitat. Conformarà i autoritzarà 

els documents necessaris, així com les ordres de pagament.  



- El Vicepresident, tindrà les mateixes atribucions del president que el substitueixi 

a causa de malaltia, absència i vacant. Així mateix, podrà realitzar quantes 

gestions li siguin encomanades, expressament pel president.  

- El Secretari, redactarà i signarà junt amb el president les actes de les reunions i 

portarà al dia el padró – registre dels socis en el que constarà el nombre de títols 

de qui siguin posseïdors. Tindrà també la custòdia de les actes dels llibres de 

l’Associació i dels fitxers, segells i altres.  

- El Tresorer tindrà el seu càrrec el fons de l’Associació, essent el seu responsable, 

havent de rendir comptes i confeccionar el pressupost anual. Donarà compte a 

l’Assemblea General de la marca econòmica de l’Associació.  

La Junta directiva té com a atribucions la realització i gestió de totes aquelles actuacions 

que condueixen a l’acompliment dels fins i consecució dels objectius de l’Associació, així 

com portar a la pràctica les resolucions estatuàries de l’Assemblea General i els seus 

propis acords, sent responsable de les seves atribucions i de la confiança que se li ha 

donat davant l’esmentada Assemblea General.  

La Junta directiva es reunirà almenys una vegada trimestralment i sempre que la 

sol·licitin per escrit tres dels seus components, o bé, quan la convoqui el President.  

Els acords de la Junta Directiva es prendran per majoria de vots decidint en cas d’empat 

el president.  

Els càrrecs de la Junta Directiva, es renovaran cada dos anys per meitats alternes. 

Aquests poden tornar a ser reelegits.  

En cas que algun dels membres de la Junta Directiva cessés abans de finalitzar l’any, la 

Junta podrà nomenar interinament a un dels socis que consideri competent, perquè el 



substitueixi fins que sigui convocada una Assemblea General que nomenarà 

definitivament el càrrec.  

 

4. Quins drets i deures tenen els socis plomistes? Tots formen part de 

l’associació? 

Els drets dels socis:  

- Prendre part de veu i vot a les Assemblees Generals.  

- Elegir i ser elegits membres dels òrgans de govern de l’Associació.  

- Exposar per escrit, a la Junta Directiva, quants suggeriments i queixes creguin 

necessàries per a la bona marxa de l’Associació.  

- Sol·licitar informació sobre la marxa de l’Associació 

- Sol·licitar i obtenir certificació del nombre d’associats inscrits en el padró -

registre. 

Els deures dels socis: 

- Acomplir els acords aprovats per majoria en l’Assemblea General.  

- Assistir a les sessions de les Assemblees Generals, tant Ordinàries com 

Extraordinàries.  

- Qualsevol altre imposat pels Estatuts de l’Associació o per la legislació vigent.  

Sí, tots els propietaris de títols de ploma són membres de l’associació.  

 

 



5. A què ens referim quan parlem de títol d’aigua?  

Els títols fan referència avui en dia a la possessió d’un dret equivalent a mitja ploma 

manresana, és a dir, a 1234 litres/dia, dona dret al descompte de propietari plomista, 

que per aquest any 2018 correspon a un abonament de 0,1967€/m3 d’aigua consumida.  

Aquest descompte pot ser aplicat al subministrament per aforament, o bé, a 

subministraments per comptador únicament al municipi de Manresa.  

 

6. Els títols són hereditaris o es poden traspassar? 

Els títols de ploma són uns drets nominatius de la persona, no pas de l’immoble on 

aquest títol s’aplica. El propietari plomista pot exercir el dret de traspassar-lo, cedir-lo, 

donar-lo en herència o bé amortitzar-lo, ja que Aigües de Manresa, S. A. també adquireix 

els títols als propietaris que se’ls vulguin vendre.  

 

7. Quins són els tràmits per fer un canvi de nom d’un títol de ploma?  

Per tal de poder fer un canvi de nom s’ha d’acreditar mitjançant la següent 

documentació, a banda de presentar el títol original: 

- CESSIÓ: document privat de cessió.  

- HERÈNCIA: escriptura acceptació d’herència 

- VENDA: escriptura o document privat de compravenda. 

 

 



8. Què s’ha de fer per vendre’s els títols de ploma? 

El propietari plomista s’ha de dirigir a les oficines d’atenció presencial d’Aigües de 

Manresa, S.A. manifestant la voluntat de vendre el títol i aportar la documentació 

requerida (DNI i títol plomista). 

 

9. A quin preu es compren els títols de ploma?  

L’any 2018 els títols de plomista (mitja ploma manresana) tenen un valor de 632,25€. 

 

10. Es pot reduir o ampliar el cabal d’aigua contractat?  

El cabal de la ploma és en fraccions de quarts de ploma manresana (equivalent a 617 

litres/dia).  

L’abonat plomista podia contractar (fins el moment que es van implantar els 

comptadors) fraccions de quarts de ploma, ampliant o reduint la quantitat contractada 

sempre tenint en compte els immobles de la finca a la qual subministra.  

La ploma té com a submúltiple el quart de ploma que representa la dotació mínima per 

a immobles amb una única vivenda i com a màxim dues vivendes. 

 

 

 

 



11. Actualment és viable la instal·lació per sistema d’aforament? 

No, no és viable perquè en la societat d’avui en dia es tendeix a l’estalvi d’aigua i el 

sistema d’aigua per aforament se’n malbarata molta. A més a més, actualment no es pot 

contractar aquest sistema alternatiu, només es contracta comptador.  

En aquest apartat o en l’anterior s’hauria de posar que no es pot instal·lar de nou però 

els quins disposen d’aquest tipus de subministrament poden ampliar o reduir les 

dotacions d’aigua de que disposin. 

 

12. Quina diferència hi ha entre aigua de ploma (aforament) i comptador? Quins 

avantatges comporta cadascun d’ells? 

Els dos són aparells de mesura per subministrar l’aigua. Es mostren una sèrie de 

diferències entre ambdós:  

- Amb el sistema d’aforament, el preu depèn del cabal contractat i es paga una 

quantitat fixa tant si es gasta com si no. En canvi, el comptador enregistra l’aigua 

consumida que s’hagi gastat durant el període trimestral. 

- Amb el sistema d’aforament l’aigua es queda estancada en els dipòsits 

comportant un risc sanitari i amb una obligació de conservació i neteja dels 

dipòsits per part dels titulars. En el comptador en canvi, l’aigua discorre en tot 

moment i sanitàriament és totalment més controlada.  

No és habitual a Manresa però també hi ha comptadors que van a parar a 

dipòsits. 



- Els dipòsits de plomes normalment es situen a la part superior dels edificis i la 

pressió que disposen és per gravetat. Això fa que l’aigua arribi a l’aixeta 

habitualment amb molt poca pressió. Amb el comptador, tens la pressió que per 

cota correspon a l’habitatge. 

- Amb la ploma el cabal és constant i es malbarata l’aigua no utilitzada. En canvi 

amb el comptador es consumeix només l’aigua utilitzada, i això suposa una 

notable diferència en l’estalvi d’aigua.   

 

13. Quin és el funcionament de facturació del subministrament per aforament? 

La facturació de la ploma és semestral, amb un import fix depenent del cabal contractat.  

S’emet una sola factura per tot l’edifici, ja que només hi ha contractat un sistema 

d’aforament que internament, i mitjançant els dipòsits, pots abastir a diversos 

habitatges.  

 

14. Quins avantatges econòmics comporta ser propietari plomista? 

La major part dels que encara són propietaris de plomes han optat per passar-se al 

subministrament per comptador i així passar a pagar el que realment consumeixen. El 

fet de posseir encara un títol de ploma gaudeix de descomptes econòmics si s’ha fet la 

reconversió a subministre per comptador. Aquest descompte és d’una quantitat segons 

els títols que es tingui en propietat, i s’aplica a la factura d’aigua mitjançant comptador. 

El descompte és  0.1967 per m3 consumit fins un màxim dels m3 equivalents als títols 

que té en propietat i aplicats en aquest subministrament per comptador.  



A banda, els propietaris de títols de ploma que encara mantenen l’antic sistema per 

aforament, també gaudeixen d’avantatges econòmics ( mateix descompte per m3). 

 

15. El descompte per posseir un títol de ploma, es pot aplicar a un subministrament 

de fora de Manresa? 

No, els descomptes per ser propietari d’una ploma només es poden aplicar a 

subministres que tinguin el mateix titular a Manresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


