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Al febrer de 1999, l’ASAC va presentar l’anterior edició de l’estudi “ELS SERVEIS D’AIGUA
A CATALUNYA – caracterització i tendències” que recollia les conclusions de l’enquesta
realitzada sobre dades de 1997.  Ara presentem l’edició que correspon a les dades de l’e-
xercici 2000 tancat, les quals han estat recollides durant el 2001 i treballades a l’últim tri-
mestre i primers del 2002.

La seva finalitat és la de continuar amb l’acompliment de la voluntat de la Junta de Govern
de l’associació, de realitzar el seguiment de les dades de caracterització i tendències dels
abastaments d’aigua de Catalunya cada tres anys, com a una activitat que s’orienta a diver-
sos objectius bàsics de l’ASAC. És oportú recordar-ne alguns, com ara els de coordinar i
orientar les activitats de tots els seus membres, estimular la realització de tota mena d’es-
tudis i investigacions sobre la temàtica del sector divulgant els seus resultats i col·laborar
amb l’Administració per a perfeccionar els serveis d’aigua i sanejament

Tanmateix, entremig d’aquestes dues edicions han passat moltes coses que, d’una manera
o altra, han afectat i afecten les activitats de les empreses i serveis d’aigua i sanejament de
Catalunya, algunes d’àmbit general i altres més específiques del sector.

Entre les del primer apartat cal esmentar el canvi de segle, amb el record de la preocupa-
ció per l’anomenat “efecte 2000”, que tant semblava que podia alterar els sistemes d’infor-
mació i el normal funcionament de moltes entitats. Sortosament, la sang no va arribar al riu
i el canvi del dígit, amb les precaucions preses pels gestors responsables de cada orga-
nització, es va produir sense incidències dignes d’esment.

Una altra qüestió de caire general ha estat la fase de preparació per al canvi de moneda,
de la pesseta a l’euro, encara que no s’hagués de produir fins a l’inici de 2002.

En qüestions més específiques podríem destacar l’aprovació de la nova llei catalana de l’ai-
gua  6/1999 de 12 de juliol, la LOGTA, referent a l’ordenació, gestió i tributació de l’aigua.
També l’aprovació de la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23
d’octubre, o directiva marc de l’aigua de la U.E. Tampoc no podem oblidar l’intens debat
sobre el projecte de Llei Estatal del Pla Hidrològic Nacional, finalment aprovat com a Llei
10/2001 de 5 de juliol. 
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Podríem esmentar molta més legislació, tant estatal com autonòmica, que afecta el sector,
però la mostra ja és prova suficient de la creixent preocupació de les diferents administra-
cions per la gestió dels recursos hídrics i la seva qualitat, cosa que, sens dubte, dóna un
matís especial al període al qual es referencia la present edició de la caracterització i ten-
dències dels abastaments de Catalunya.

Al rerefons de tot aquest període ha estat, sobretot, la continuada situació de sequera, amb
pluges sensiblement inferiors a la mitjana històrica, amb una persistència en una sèrie
d’anys que no té precedents pròxims en els annals estadístics. En la presentació de l’edi-
ció del febrer de 1999 ja s’assenyalava aquesta preocupació, encara que la situació no era
apurada.

Aquesta malaurada realitat ha conduït finalment a l’adopció de mesures excepcionals per
a la gestió dels recursos hídrics, mitjançant l’aprovació, pel Govern de la Generalitat, del
Decret 22/2002 a 22 de gener, que tenia el seu precedent immediat en el decret d’idèntica
finalitat i similar estructura Decret 168/2000 aprovat el 2 de maig.

Tot això, obliga a posar èmfasi en la importància d’assolir l’adequat nivell de garantia per al
conjunt dels abastaments de Catalunya, garantia que no es pot independitzar de la pre-
servació de la qualitat dels recursos, especialment els subvalvis. Aquests, per a moltes
poblacions, han representat fins ara l’única font per satisfer la demanda. Les xarxes bàsi-
ques existents ofereixen unes possibilitats certes però limitades d’auxiliar els municipis amb
nous cabals, tant per l’extensió de territori cobert per aquelles com per la seva quantitat de
recursos distribuïbles, els quals es mantenen sense variació mentre no es pugui comptar
amb noves aportacions externes.

A part de les pròpies conclusions de l’estudi, que recullen molts més detalls, volem ressal-
tar les següents:

En l’estudi, es para atenció en l’objectiu i les conseqüències de la Directiva 98/83/CE de 3
de novembre relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà. En concret,
en la problemàtica derivada de les canonades i ramals de plom i la seva progressiva subs-
titució.

Pel que fa a dotacions i consums unitaris, la seva lleugera disminució cal interpretar-la com
a fruit d’una relativa mentalització del conjunt dels usuaris cap a l’ús racional i l’estalvi.

També s’aprecia una lenta però gradual millora del rendiment dels sistemes.
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Igualment es poden veure avenços en automatització, eines de planificació i gestió i siste-
mes de control dels consums.

En sanejament i depuració, tot i que s’aprecien millores en el grau de control i coneixement
dels sistemes, s’observa una important tasca per fer. No obstant això, no sempre la gestió
de l’abastament va associada a la del sanejament, cosa que pot semblar, fins a cert punt,
sorprenent.

S’aprecia una incipient però esperançadora activitat de reutilització d’aigües residuals trac-
tades.

En la gestió de la qualitat, pràcticament el 90% dels serveis, o bé estan certificats o tenen
previst certificar-se, segons alguna de les normes existents, en els propers 5 anys.

A més, tots els avenços i millores que es comenten han tingut lloc en un període durant el
qual els preus mitjans de l’aigua domèstica s’han incrementat en un 6%, inferior a l’incre-
ment de l’IPC.

Tot el que anteriorment s'ha apuntat indica que les empreses i serveis d’aigua de Catalunya
estan involucrades en la consecució de l’eficiència dels sistemes d’abastament i saneja-
ment que gestionen. En aquest sentit és reconfortant constatar els  avenços assolits. Així i
tot, aquest estudi també ha de servir per reflexionar sobre l’estancament en alguns altres i
actuar en conseqüència . 

L’esforç dels gestors i titulars dels serveis d’abastament i sanejament porta progressiva-
ment a una major disponibilitat de cabals i a una millora de la seva qualitat, però ha d’anar
acompanyat d’un esforç paral·lel en els sectors agrícola, ramader i industrial, amb una
demanda global superior a la urbana.

En l’esperança que, amb aquest treball, fem una aportació valuosa a Catalunya, volem
agrair la seva contribució a tots els qui l’han fet possible i manifestem la nostra voluntat de
posar-lo a la disposició de les Administracions per si pot constituir un ajut a la seva tasca.

Antoni Piera i de Ciurana
President de l’ASAC.

Barcelona, març de 2002
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Aquest nou treball que es presenta mostra les dades i conclusions que s'han considerat més

rellevants derivades de l'estudi de les respostes a l'enquesta, sobre els serveis d'abastament

d'aigua i també de sanejament a Catalunya en l'àmbit municipal, que ha efectuat l'ASAC

durant el 2001 i corresponents a dades de l'any 2000.

Per dur a terme l’enquesta, s’ha fet servir el mateix qüestionari que a l’anterior edició de 1998,

però amb certes novetats com són els límits que fan referència a la presència de plom i arsè-

nic a l’aigua subministrada. D’acord amb la Directiva 98/93/CE de 3-11-1998, que derogarà el

vigent Reglament Tècnico-sanitari (R.D. 1138/1990 de 14 de setembre), s’estableix una dràs-

tica disminució del límit de plom a l’aigua corrent de 50 µg/l fins a 10 µg/l i la supressió de

canonada de plom en un termini de 12 anys. De la mateixa manera es determina una reduc-

ció de la presència d’arsènic a l’aigua subministrada de 50 µg/l fins a 10 µg/l.

Cal fer notar que el nou qüestionari té en compte les Eines de Planificació i Gestió dins del

capítol d’Infraestructures, el Control de la Demanda en el capítol de Gestió Tècnica i la

Gestió de Qualitat dintre de l’àrea de la Gestió Administrativa. Dintre del Capítol d’Aspectes

Econòmics s’ha optat pel desglossament de les inversions per conceptes.

Com a continuació de l'anterior treball, presentat al febrer de 1999 i corresponent a dades

de l'any 1997, s'hi ha considerat tant dades tècniques (volums subministrats i consumits,

situació dels recursos, infraestructures, qualitat de les aigües, etc.) com d'explotació (tipus i

règim de gestió, situació de la gestió econòmica i administrativa, etc.) per tal de poder carac-

teritzar de forma global els serveis d'aigua a Catalunya així com les tendències futures, tot

comparant en molts casos els resultats amb els de 1997 per conèixer  la seva evolució.

En la mateixa línia, la majoria de dades mostrades són globals per tal de definir una situa-

ció general mitjana, si bé, en alguns casos, es mostren dades particulars per tal d'indicar

valors extrems.

És evident que els valors mitjans obtinguts corresponen a un servei d'aigua virtual a partir

del qual els diferents serveis podran conèixer la seva situació relativa.

En determinats casos, es mostren els resultats tenint en compte o no la resposta dels ser-

veis dels municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (A.M.B.), donat que té un gran pes

0 INTRODUCCIÓ
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específic per la seva elevada concentració de població. D’aquesta manera, la informació que
s’obté per a la mitjana de Catalunya és força més significativa.

Segons les dades del cens oficial de 1991, vigent fins a l’any 2001, a Catalunya hi ha 944

municipis amb una població total censada de 6.059.494 habitants.

Per efectuar la caracterització dels serveis d'abastament d'aigua a Catalunya, s’ha limitat

l'estudi a tots els municipis amb una població censada superior als 1500 habitants, és a dir,

a 315 municipis (34,6% del total) amb una població censada global de 5.742.543 habitants

(94,77% del total). La raó de seleccionar només els municipis de més de 1.500 habitants, és

que l’enquesta està orientada a serveis d’aigua professionalitzats que representen a la majo-

ria de la població (la majoria de municipis petits no tenen servei d’abastament d’aigua o és

dut a terme per altres municipis, o no disposen de prou dades per a la seva caracterització,

tal com es va demostrar en el primer estudi d’ASAC publicat al març de 1992).

Les respostes obtingudes són 136 enquestes que representen a un total de 173 municipis

amb una població total censada de 4.698.571 habitants. Alguns d'aquests municipis repre-

sentats tenen una població censada inferior als 1.500 habitants. Això és a causa del fet què

hi ha serveis d'abastament d’aigua que efectuen la gestió de diversos municipis, alguns dels

quals de menys de 1.500 habitants, incloent aquests municipis en les dades facilitades.

Si bé la representativitat de les respostes és d’un 47,3% del total de municipis de més de

1500 habitants, aquesta representativitat puja a un 81,5% si es considera la base poblacio-

nal censada d’aquests municipis.

A la Taula 0.1., es mostra la representativitat de les respostes en funció de la grandària de

població i el conjunt de municipis i població censada a Catalunya, comparada amb els resul-

tats de l’anterior enquesta de 1997.

No obstant això, el nombre d’enquestes rebudes ha estat inferior en 31 unitats a les rebudes

a l’edició anterior, que amb dades del cens oficial de 1991 correspon a un 3% menys de

municipis i un 2% menys d’habitants que a l’any 1997. Segons dades dels serveis enques-

tats, la població fixa abastada a l’any 2000 ha estat de 5.212.809 habitants, xifra superior a

la de l’any 1997 que va ser de 4.962.641 habitants, és a dir un 5% superior.

0.1 Caracterització de la mostra
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Cal remarcar que tant per a l’any 1997 com per al 2000 s’han pres les dades demogràfiques

corresponents al CENS OFICIAL 1991. Tot i dur-se a terme un nou cens per a l’any 2001, no

ha estat possible conèixer les noves dades abans de la redacció del present estudi.

Com a representació gràfica a la Figura 1, es mostren les dades dels percentatges munici-

pals i poblacionals de l’actual enquesta, mentre que, a la Figura 2, es mostren els termes

municipals representats per les enquestes rebudes, en referència als annexos I i II d’aquest

document on s’especifiquen els municipis.

Nº D’ENQUESTES REBUDES DADES DEMOGRÀFIQUES

1997 2000 2000-1997

167 136 - 31 CENS OFICIAL 1991

Nº DE MUNICIPIS HABITANTS
GRANDÀRIA UNIVERS MOSTRA UNIVERS MOSTRA

DE POBLACIÓ
1997 2000 1997 2000

≤ 1.500 629 29 24 316.951 20.759 15.231

(4,6%) (3,8%) (6,5%) (4,8%)

1.501-5.000 169 64 50 473.829 201.276 161.354

(37,9%) (29,6%) (42,5%) (34,1%)

5.001-20.000 104 69 63 978.581 655.652 615.597

(66,3%) (60,6%) (67,0%) (62,9%)

20.001-50.000 25 21 21 798.823 693.586 684.035

(84,0%) (84,0%) (86,8%) (85,6%)

> 50.000 17 16 15 3.491.310 3.301.906 3.237.585

(94,1%) (88,2%) (94,6%) (92,7%)

GLOBAL 944 199 173 6.059.494 4.873.179 4.713.802

(21,1%) (18,3%) (80,4%) (77,8%)

> 1.500 315 170 149 5.742.543 4.852.420 4.698.571

(34,6%) (54,0%) (47,3%) (94,8%) (84,5%) (81,5%)

Taula 0.1. Abast i representativitat municipal i poblacional de l’enquesta actual (2000) comparat amb 
l’anterior de 1997.
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Figura 1
Representativitat de l’enquesta actual
Segons la base municipal i la base poblacional
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Figura 2
Situació geogràfica de la mostra
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Del total d'enquestes rebudes, s'han obtingut 2 tipus de gestió i 7 règims de gestió diferents:

DIRECTA (DI):

· Corporació municipal amb òrgan específic (CO)
· Corporació municipal sense òrgan específic (CS)
· Societat privada municipal (PM)

INDIRECTA (IN):

· Empresa privada amb concessió (PC)
· Empresa privada amb arrendament o gerència (PA)
· Empresa privada d'altres tipus (PX)
· Empresa mixta (EM)

Mitjançant les dades subministrades, s'ha intentat esbrinar si hi ha algun tipus i règim de
gestió predominant en cadascun dels grups de municipis classificats per grandària de pobla-
ció. Així, a la Taula 1.1., s'ha reflectit el resum de dades corresponents a cada tipus i règim
de gestió en funció de la grandària de població. Així mateix, l'anàlisi s'ha fet discriminant les
dades aportades pels municipis de l’A.M.B.,  per tal de plasmar la seva incidència que es fa
palesa en municipis de més de 20.000 habitants fonamentalment.

A la figura 3, es visualitzen en un diagrama de barres, els percentatges  de municipis corres-
ponents a cada tipus i règim de gestió en funció de la grandària de població. Les columnes
del tipus A corresponen al conjunt de dades disponibles mentre que les columnes del tipus
B tenen excloses les dades corresponents a l’A.M.B.

A la figura 4, es visualitzen de forma similar a l'anterior, els percentatges de població els ser-
veis de la qual s’efectuen amb un determinat tipus i règim de gestió.

1 INFORMACIÓ GENERAL DELS SERVEIS
1.1 Tipus i règim de gestió
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El nombre mitjà d'empleats dels serveis en funció del volum subministrat (milió de m3 sub-
ministrats), és de 4,9 pers./hm3. Aquest valor té en compte tant els empleats a temps com-
plet com els equivalents a temps parcial.

Aquest valor és una mica inferior al calculat a l'any 1997 (5,25 pers./hm3).

Un altre rati que és indicador del nombre d'empleats dels serveis es calcula atenent a la lon-
gitud de les canonades. Així, aquest rati té un valor mitjà de 5,96 (6,25 l’any 1997) quilòme-
tres de xarxa per empleat considerant tots els serveis que han contestat l'enquesta.
Individualment, però, aquest rati oscil·la majoritàriament entre 2,2 i 90 km/empleat tot i que
en algun cas arriba fins a un valor màxim de 135 km/empleat, la qual cosa dóna idea de la
dispersió dels valors obtinguts. En alguns casos, els ratis alts es corresponen amb serveis
que tenen subcontractada part de les tasques d’explotació.

1.2 Ratis de caracterització dels serveis
1.2.1 Nombre d’empleats

1.2.2 Usuaris

El percentatge entre usuaris domèstics i totals és d'un 90%, valor inferior al calculat en anys
anteriors (94%). Una de les possibles explicacions d’aquest descens percentual d’usuaris
domèstics és que a l’any 2000 es comptabilitzen activitats que anteriorment figuraven com a
pèrdues.

També, el rati entre nombre d'usuaris per empleat ha baixat a 937 quan a l'any 1997 era de
950. Aquest descens pot ser causat per diferents motius, per una banda a un augment pro-
porcionalment més elevat d’usuaris no domèstics i per l’altra a polítiques empresarials enfo-
cades a emprar mà d’obra directa per a tasques més identificables amb la tasca del servei.



Els serveis d’abastament d’aigua a Catalunya. Caracterització i tendències

22

Els serveis d'aigua potable es poden agrupar en tres grans grups en funció de quines són

les seves fonts d'abastament. En un primer grup, es troben els serveis que s'abasten exclu-

sivament de fonts pròpies; en un altre grup, es troben aquells serveis que no disposen de

fonts pròpies i tota l'aigua la reben de fonts alienes, és a dir, d'altres serveis d'abastament.

En aquest grup, s'inclouen els serveis que, tot i disposar de fonts pròpies, no les han emprat

en el darrer any i, per tant, s'han abastat de fonts alienes. Finalment, en un tercer grup, es

troben aquells serveis on l'aigua procedeix tant de fonts pròpies com de fonts alienes.

D'acord amb l'anterior classificació, els resultats de l'enquesta han donat que 38 serveis per-

tanyen al primer grup i representen el 6,9% del volum total subministrat a xarxa; 22 serveis

pertanyen al segon grup amb un 12,7% del volum i, finalment, 76 serveis pertanyen al ter-

cer grup amb un 80,4% del volum. Si no es consideren els volums corresponents a l’A.M.B.,

els anteriors percentatges passen a un 16,1%, a un 23,2% i a un 60,7% respectivament.

Una subdivisió que es pot fer de l'anterior classificació és atenent a l'origen superficial o sub-

terrani de l'aigua.

En base a aquesta subdivisió, i considerant només aquells serveis amb recursos propis, hi

ha un total de 29 serveis on les seves fonts pròpies provenen exclusivament d'aigües subte-

rrànies (fonts, mines i/o manantials); n'hi ha 6 on les fonts pròpies són exclusivament super-

ficials (preses superficials i/o embassaments), i n'hi ha 49 (46 sense A.M.B.) més on les fonts

són tant subterrànies com superficials.

A la taula 2.1, es mostren les anteriors classificacions en funció del nombre de serveis, el

volum corresponent subministrat a la xarxa i el total de població censada que és abastada

per cada tipus de font.

A la figura 5, es mostren els percentatges de repartició dels volums d'aigua subministrats a

la xarxa segons si procedeixen de captacions pròpies o alienes i, en els recursos propis, si

procedeixen de captacions exclusivament subterrànies, exclusivament superficials o mixtes.

A la figura 6, es mostren els mateixos conceptes però sense considerar la resposta de

l’A.M.B. Si es comparen els recursos totals d'ambdues figures, es pot observar que, en la pri-

2 INFORMACIÓ TÈCNICA
2.1 Fonts d’abastament en servei
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mera, els recursos aliens superen lleugerament els propis (l'any 1997 els aliens i els propis
es repartien el 50%, mentre que a la segona els recursos aliens i propis es reparteixen el
50%, a diferència que a l'any 1997 que els recursos aliens superaven lleugerament els pro-
pis). Malgrat aquest matís els darrers 3 anys els serveis de l’A.M.B. han utilitzat els recursos
propis i aliens en la mateixa proporció.

Classificació dels
Volum subministrat Població abastada

serveis segons
Tipus de fonts Serveis a la xarxa censada

l'origen de 
(milers de m3/any) (habitants)

les seves fonts
Subterrànies 27 26.204 235.862

Serveis amb fonts Superficials 6 7.236 72.893
100% pròpies Mixtes (Subterrànies

5 1.520 19.262
+ superficials)

Total 38 34.960 328.017
Serveis amb fonts 22 63.661 577.307

100% alienes
Total

20 50.308 153.145
Subterrànies pròpies 2 8.705 91.676

Serveis amb fonts Superficials pròpies 0 0 0
mixtes Mixtes (Subterrànies + 44 195.155 3.365.283

(pròpies+alienes) superficials) pròpies 41 63.825 1.223.526

Alienes
30 197.787 3.793.247
28 58.886 970.691

Total
76 401.647 3.793.247
71 131.416 1.223.526

TOTAL
136 500.268 4.698.571
129 216.684 1.793.703

Taula 2.1. Fonts d'abastament dels serveis d'aigua a Catalunya. Els valors en negreta corresponen a 
les dades modificades en no considerar la resposta de l’A.M.B.
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serveis amb fonts
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Figura 5
Fonts d’abastaments dels serveis
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Percentatge sobre el volum total subministrat a la xarxa procedent de fonts pròpies

Recursos propis
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Recursos propis

Figura 6
Fonts d’abastaments dels serveis
(A.M.B. exclosa)
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Hi ha 115 serveis que han contestat que disposen d'estacions de bombament sense consi-
derar les estacions d'elevació de pous. En total, sumen 553 estacions de bombament amb
una potència total instal·lada de 54.010 kW (73.483 CV), que tenint en compte el volum total
subministrat representa una potència unitària de 126,75 kW/hm3 subministrat (172,45
CV/hm3). Aquest valor és similar a l’enregistrat l’any 1997, que era de 125,77 kW/hm3. Aquest
valor indica el consum elèctric necessari per distribuir 1 hm3 d’aigua.

2.2 Estacions de bombament

La capacitat de reserva dels dipòsits dels serveis d'abastament s'ha calculat dividint, per a
cada servei, el volum total dels dipòsits pel volum diari subministrat a la xarxa. Aquesta capa-
citat de reserva s'ha pogut calcular en 119 enquestes de les 136 totals rebudes.

La capacitat de reserva mitjana ponderada (ponderació segons usuaris) és de 1,15 dies, i
per tant, aquest valor representa l'estimador de la capacitat de reserva mitjana a Catalunya
pel que fa referència al subministrament d'aigua potable a municipis, que és major que l’any
1997. Aquest augment s’atribueix a una major capacitat de reserva dels serveis que abas-
ten a un tant per cent més elevat de la població.

Les diferents capacitats de reserva calculades, en dies, s'han classificat en 5 grups per tal
de veure-hi la seva distribució i el nombre d'usuaris afectats. Aquesta classificació s'ha fet
considerant o no la resposta d'A.M.B. perquè s'observi el seu pes específic en els ratis obtin-
guts. A la taula 2.2., es mostra aquesta classificació; els valors en negreta corresponen a les
dades modificades en no considerar la resposta de l'A.M.B.

CONCEPTES
CAPACITAT DE RESERVA

TOTALS
<1 dia ≥1 i <2 dies ≥2 i <3 dies ≥3 i <7 dies ≥7 dies

Nombre de serveis
30 43 25 19 2 119
26 41 113

Nombre d’usuaris
1.529.375 339.141 105.846 99.366 86.404 2.160.134

344.982 355.537 992.135

% s/total usuaris 70,8 15,7 4,9 4,6 4,0 100
34,7 35,8 10,7 10,0 8,8

Dies de reserva 0,62 1,35 2,31 3,57 10,12 1,15
mitjana ponderada 0,68 1,38 1,98

Volum dipòsits (m3) 541.573  362.932 184.134 150.542 330.595 1.569.776
154.650 358.435 1.178.356

% s/total dipòsits
34,5 23,1 11,7 9,6 21,1 100
13,1 30,4 15,6 12,8 28,1

Taula 2.2. Capacitat de reserva dels serveis.

2.3 Capacitat de reserva de dipòsits
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A la figura 7, es mostra, per a cada servei que ha contestat, el valor de la seva capacitat de
reserva tot ordenant aquests valors en ordre creixent (0,07 – 13,10 dies). Així mateix, s'in-
dica el valor mitjà estimat de tots els serveis (1,15 dies).

Figura 7
Capacitat de reserva dels serveis
(Classificació per ordre creixent de reserva)
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2.4 Estacions potabilitzadores

S'han considerat com estacions potabilitzadores, les estacions que tenen algun tractament
addicional a la desinfecció com pot ésser un filtratge, un tractament de coagulació, una elimi-
nació de matèria orgànica residual, etc. Segons aquesta classificació i tenint en compte les
respostes rebudes, s'han comptabilitzat un total de 35 serveis amb estacions potabilitzadores.

Dels 35 serveis que disposen d'estació potabilitzadora, 32 han indicat la capacitat de produc-
ció la qual ha resultat ésser un total de 37.287 m3/h  i equivalent a 244 l/hab./dia. L’any 1997
es comptabilitzaven 35 serveis amb una producció de 42.483 m3/h (dotació 274 l/hab./dia).



Els serveis d’abastament d’aigua a Catalunya. Caracterització i tendències

28

La potència total instal·lada, per la seva banda, ha estat contestada per 30 serveis totalitzant
8.747 kW (11.885 CV). Al 1997 eren 28 serveis amb 5.588 kW, la qual cosa representa 200
kW/servei envers els actuals 292 kW/servei.

2.5 Materials de les canonades

Els materials de les canonades s'han classificat en cinc grups: formigó i/o fibrociment, plom
(ramals antics), materials metàl·lics (fosa gris, fosa dúctil, etc.), materials plàstics (PE, PVC,
PRFV, etc.) i altres (asfalt, etc.). De cada grup, s'han avaluat els quilòmetres totals de cano-
nades existents, considerant per separat les canonades d'adducció i de distribució (veure la
Taula 2.3).

LONGITUDS
MATERIALS

Formigó i/o
Plom

Fosa i/o
Plàstic Altres Total

fibrociment metall
Longitud adducció, km 742 0 157 214 15 1.128
% s/total longitud adducció 65,78% 0% 13,92% 18,97% 1,33% 100%
Longitud distribució, km 5.947 71 3.686 4.238 155 14.097
% s/total longitud distribució 42,19% 0,50% 26,15% 30,06% 1,10% 100%
Longitud total, km 6.689 71 3.843 4.452 170 15.225
% s/total longitud 43,93% 0,47% 25,24% 29,24% 1,12% 100%

Taula 2.3. Materials de les canonades d'adducció i distribució.

Respecte a les dades de 1997 s’aprecia un augment del percentatge de quilòmetres de
canonada de plàstic en detriment de les de formigó i/o fibrociment. En total l’increment de les
canonades de plàstic respecte a l’any 1997 ha estat del +3,63%, i el decrement de canona-
des de formigó i/o fibrociment de -3,08%.

Per altra part, del total de respostes rebudes sobre els materials de les canonades, es con-
firma el baix percentatge, amb tendència a la supressió, de canonades de plom presents en
les xarxes de distribució, passant d’un 1,48% a l’any 1997 a un 0,50% a l’any 2000.

En particular, pel que fa a les canonades de plom i els riscos sanitaris que comporta per a
la població abastada, s’ha estudiat la incidència que tindrà l’aplicació de la Directiva
98/83/CE de 3 de novembre de 1998 “relativa a la qualitat de les aigües destinades al con-
sum humà” (D.O.C.E. Nº L330, 5-12-98), de suprimir les canonades de plom en un termini
de 15 anys.
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Els 136 serveis de la mostra tenen coneixement de la proposta de la Directiva, però existei-
xen 70 serveis que disposen de ramals antics de plom que afecten la població que abasten.

La població censada afectada per ramals de plom els darrers anys és: 737.507 habitants
l’any 1995, 658.544 habitants l’any 1996, 588.408 habitants l’any 1997 i 525.642 habitants
l’any 2000, que suposen respectivament un 15,13%, un 13,51%, un 12,07% i un 11,19% de
la població total censada.

De mantenir-se el ritme de disminució anyal de la població afectada (mitjana de 70.226 habi-
tants/any, o bé d’un 1,48% anyal), comportaria la supressió total en uns 7 anys, que a partir
de 2000 seria efectiva el 2007. Aquesta estimació es confirma amb l’any previst indicat pels
70 serveis, que varia entre 2002 i el 2015, però que com a mitjana resulta ser el 2007. De
transposar-s’hi la Directiva a l’any 2002, donaria com a termini màxim el 2017.

D’altra banda els 70 serveis que representen 525.642 habitants afectats l’any 2000 han pres-
supostat el cost de supressió dels ramals de plom entre 0,750 i 180 milions de pessetes per
servei, amb un total de 828,6 milions de pessetes (4,98 €). Aquest cost no té correlació amb
els quilòmetres de canonades d’adducció i distribució a eliminar, sinó amb el nombre d’u-
suaris afectats, per tal com molts serveis han especificat que la major part del plom es troba
a les escomeses dels usuaris. En conseqüència, aquests 70 serveis donen un cost estimat
mitjà de repercussió per usuari entre 6.000 pta (36,06 €) i 100.000 pta (601,01 €), essent la
mitjana d’unes 34.918 pta/usuari (209,86 €/usuari)

Figura 8
Materials de les canonades
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Percentatges sobre les longituds totals d'adducció, distribució i totals
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Les dotacions d'aigua per habitant s'han calculat per a 132 serveis dels 136 enquestats, a

partir del volum d'aigua subministrat a la xarxa en baixa per cada servei i a partir de la pobla-

ció total abastada. Com que el valor mig de la dotació depèn del tipus de població conside-

rada, s'han calculat dos valors de la dotació mitjana estimada a Catalunya: el primer valor

surt en considerar, com a població, la població censada en l'àmbit dels municipis abastats

per a cada servei; el segon valor surt en considerar, com a població, una mitjana ponderada

entre la població fixa (75% o 9 mesos sobre 12 a l'any) i la població en temporada alta (25%

o 3 mesos sobre 12 a l'any). Evidentment, aquesta mitjana no és absolutament rigorosa però

permet obtenir un estimador força realista de la dotació mitjana a Catalunya. Aquests càl-

culs s’han realitzat per a l’any 2000 i es comparen amb els obtinguts el 1997.

La finalitat del present estudi no és analitzar i caracteritzar l’estacionalitat de la població per

als municipis de la mostra i la seva repercussió en les dotacions. Tot i així, cal esmentar que

depenent del municipi l’estacionalitat pot ésser estival., hivernal, de cap de setmana, o qual-

sevol combinació de les tres anteriors.

Cal remarcar que tant per a l’any 1997 com per al 2000 s’han pres les dades demogràfiques

corresponents al CENS OFICIAL 1991. Tot i dur-se a terme un nou cens per a l’any 2001,

no ha estat possible conèixer les noves dades abans de la redacció del present estudi.

Si es considera la població mitjana, la dotació mitjana de la mostra té un valor estimat de

252 l/hab/dia per a l’any 2000. És a dir, un 1,9% menys que la dotació de l’any 1997 que era

de 257 l/hab/dia. Aquesta disminució lleugera de la dotació pot ser indicativa d'una certa

tendència a l'estalvi. El volum total subministrat a la xarxa és inferior que a l’any 1997 i la

població abastada ha crescut lleugerament.

Si es considera la població censada, la dotació mitjana és més alta com és d'esperar (292

l/hab/dia), ja que cal tenir en compte la forta incidència del turisme i segones residències a

Catalunya. Respecte a l’any 1997, les dotacions han augmentat un 4,1%, ja que el valor era

de 276 l/hab/dia.

A la taula 3.1., es mostren els valors emprats, tant de volums com de població, per calcular

les dotacions esmentades.

3 VOLUMS D’AIGUA
3.1 Dotacions
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A les gràfiques de les figures 9 i 10, es mostren els valors ordenats de les dotacions calcu-
lades per a cada servei comparades amb les dotacions mitjanes, la qual cosa permet visua-
litzar les grans diferències existents entre serveis. A la figura 9, les dades representades
corresponen a les dotacions calculades segons la població mitjana i ordenades en ordre
creixent d'aquestes dotacions. A la figura 10, les dades que hi figuren corresponen a les
dotacions calculades segons la població censada i ordenades segons els valors de les dota-
cions de la figura anterior. Comparant ambdues figures, s'observa que, en bastants casos,
emprar la població censada per al càlcul de les dotacions no és factible ja que surten valors
molt alts i irreals.

RESULTATS RESULTATS RESULTATS RESULTATS
CONCEPTES GLOBALS SENSE A.M.B GLOBALS SENSE A.M.B

1997 1997 2000 2000

VOLUM TOTAL SUBMINISTRAT 488.061 221.420 500.268 216.684
A LA XARXA EN BAIXA (milers m3/any)

POBLACIÓ: · FIXA 4.918.645 2.030.193 5.212.809 2.018.061 
· EN TEMPORADA ALTA 6.034.366 3.131.942 6.117.117 2.922.935  
· MITJANA 5.197.575 2.305.630 5.438.886 2.244.280 
· CENS 4.841.924 1.879.322 4.698.571 1.793.703

DOTACIÓ: s/ POBLACIÓ MITJANA 257 263 252 (-1,9%) 264 (+0,6)    
(l/hab/dia) s/ POBLACIÓ CENS 276 323 292 (4,1%) 331(+2,5%)

Taula 3.1. Dotacions mitjanes a Catalunya. Resultats del 2000 comparats amb l’enquesta de 1997.
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Figura 9
Dotacions d’aigua per habitant s/població mitjana
(Respostes ordenades per ordre creixent de dotacions s/població mitjana)
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Figura 10
Dotacions d’aigua per habitant s/població censada
(Respostes ordenades per ordre creixent de dotacions s/població mitjana)
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3.2 Consums d’aigua

Els ratis de consum d'aigua estan basats en els volums d'aigua enregistrats pels usuaris i

s'han calculat per a 128 dels 136 serveis enquestats, en funció del consum domèstic o glo-

bal en baixa, i del tipus de població mitjana o censada.

La taula 3.2. conté el consum domèstic enregistrat per a l’any 1997 i 2000 amb i sense

A.M.B. El consum domèstic total enregistrat per a l’any 2000 ha disminuït sensiblement res-

pecte al de l’any 1997, aquest fet ha rebaixat els consums calculats a partir de la població

mitjana un 4,4%. És a dir, s’ha produït un estalvi en el consum domèstic.

Per altra banda, la taula 3.3., que conté el consum total en baixa, mostra que el consum de

l’any 2000 ha augmentat un 5,3% respecte al de l’any 1997. Aquest consum inclou a més

del domèstic, d’altres com l’industrial, el municipal o el comercial. S’observa com els con-

sums calculats a partir de la població mitjana han passat de 193 a 192 l/hab/dia, aquest valor

representa un descens del 0,5%. En el cas de calcular-se les dotacions a partir dels cens de

població s'obté un  creixement del 7,2%, valor que corrobora la tendència ascendent de les

dotacions per al consum no domèstic.

A les taules 3.2. i 3.3., es mostra el resum de les dades emprades i resultats obtinguts.

RESULTATS

CONCEPTES
RESULTATS RESULTATS RESULTATS RESULTATS
GLOBALS SENSE A.M.B. GLOBALS SENSE A.M.B.

1997 1997 2000 2000

VOLUM TOTAL DOMÈSTIC
254.852 119.034 256.540 117.069

ENREGISTRAT (milers m3/any)

POBLACIÓ: FIXA 4.854.303 1.965.851 5.212.809 2.018.061
EN TEMPORADA ALTA 6.054.013 3.151.589 6.117.117 2.922.935
MITJANA 5.154.231 2.262.286 5.438.886 2.244.280
CENS 4.780.051 1.817.449 4.698.571 1.793.703

CONSUM UNITARI (l/hab/dia):
s/ POBLACIÓ MITJANA 135 144 129 (-4,4%) 143 (-0,7%)
s/ POBLACIÓ CENS 146 179 150 (+2,7%) 179 (0,0%)

Taula 3.2. Consum domèstic.
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RESULTATS

CONCEPTES
RESULTATS RESULTATS RESULTATS RESULTATS
GLOBALS SENSE A.M.B GLOBALS SENSE A.M.B

1997 1997 2000 2000

VOLUM TOTAL ENREGISTRAT EN BAIXA
362.546 160.610 381.846 162.729

(milers m3/any)

POBLACIÓ: FIXA 4.854.303 1.965-851 5.212.809 2.018.061 
EN TEMPORADA ALTA 6.054.013 3.151.589 6.117.117 2.922.935
MITJANA 5.154.231 2.262.286 5.438.886 2.244.280
CENS 4.780.051 1.817.449 4.698.571 1.793.703

CONSUM UNITARI: s/ POBLACIÓ MITJANA 193 195 192 (-05%) 198 (+1,5%)
(l/hab/dia) s/ POBLACIÓ CENS 208 242 223 (+7,2%) 249 (+2,9%)

Taula 3.3. Consum total en baixa.

3.3 El rendiment de les xarxes

El rendiment de la xarxa s'ha calculat com a diferència entre el volum d'aigua subministrat a
la xarxa i el volum d'aigua enregistrat pels usuaris. La diferència de valors representen sub-
comptatges dels sistemes de mesura, fuites, fraus i usuaris sense sistema de mesura de
consums. Entre aquests últims cal destacar bastants usuaris municipals als quals no se'ls
registra el consum d'aigua de parcs, jardins, fonts, neteges de carrers, etc., i certs usuaris
que tenen concessions d'aigua gratuïta per qüestions històriques.

Com a cabals no enregistrats també figuren les avaries causades per tercers en xarxes o
fonts públiques, així com els cabals emprats pels mateixos serveis per autoconsum o pur-
gues per necessitats tècniques.

Com a conseqüència d'aquests diversos factors, els rendiments estimats de les xarxes no es
poden usar com a indicadors de fuites reals llevat d'emprar-los com uns valors màxims d'a-
questes. Es podria parlar estrictament de fuites en un pla ideal de comptadors perfectes,
amb absència de frau i amb mesurament de tots els consums públics i propis dels serveis
per necessitats tècniques de les instal·lacions.

Tenint present aquestes aclaracions prèvies, es pot dir que el rendiment estimat de les xar-
xes calculat per a 128 serveis dels 136 de la mostra, és d'un 76,33%.

Si es parla en termes de coeficient de cabal no mesurat, els anteriors valors són d'un



37

23,67%. En valors absoluts, el cabal total no mesurat és equivalent a 3,75 m3/s. A la taula
3.4., es mostren els resultats obtinguts i la seva representativitat.

RESULTATS

CONCEPTES
RESULTATS RESULTATS RESULTATS RESULTATS
GLOBALS SENSE A.M.B. GLOBALS SENSE A.M.B.

1997 1997 2000 2000

VOLUMS (milers m3/any): Total Subministrat 505.040 231.423 500.268 216.684
Total Enregistrat 386.953 178.041 381.846 162.729
Total No Mesurat 118.087 53.382 118.422 53.955

RATIS: Percentatge Mitjà No Mesurat 23,38% 23,07% 23,67% 24,90%
Volum No Mesurat (m3/usuari/any) 54,4 57,9 59,7 65,8

Taula 3.4. Rendiment de les xarxes.

En els càlculs individuals dels rendiments, 42 serveis, amb una representativitat del 19,5 %
dels usuaris de la mostra i del 19,8 % del volum total subministrat a la xarxa, han donat un
rendiment de les seves xarxes superior al 80%. Aquests resultats indiquen que el % de
cabals no comptabilitzats s’ha mantingut pràcticament constant des de l’anterior edició. S’ha
de tenir en compte que només el subcomptatge dels comptadors dels usuaris pot fer baixar
el rendiment entre un 5% i un 12%.

3.4 Sistema de mesurament dels cabals aportats a les xarxes

Els cabals aportats a les xarxes es mesuren mitjançant comptadors de forma majoritària. De
les dades subministrades, resulta que més d'un 90% del volum d'aigua subministrat a les
xarxes és mesurat per aquest sistema.

La tendència és que aquest percentatge s'incrementi quelcom més, encara que, de moment,
no es preveu que arribi al 100% en un termini de 2 anys com succeïa a l’any 1997.

A la figura 11, s'han exposat els percentatges dels volums d'aigua aportats a la xarxa en fun-
ció del sistema de mesura emprat, que en ordre decreixent de tant per cent són Directa
(93,0%), Indirecta (2,4%), Estimada (4,5%) i No mesura-estimació (0,1%). L’any 1997, els
valors respectius eren de 90,2%, 7,4%, 2,3% i 0,1%, és a dir, la mesura Directa ha aug-
mentat en +2,8% i  l’estimada +2,2%. En canvi cal destacar la disminució en un –5% de la
mesura indirecta i quasi la desaparició de la No mesura-estimació.
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Les variacions  d’aquests percentatges respecte a l’any 1997 és a causa que l’edició d’en-
guany recull poblacions de més grandària. De totes maneres, es manté com a sistema de
mesurament més utilitzat el Directe.

Figura 11
Sistema de mesura dels cabals aportats

93,0%

2,4% 4,5% 0,1%

Directa Indirecta Estimada No es mesura ni s'estima



39

La demanda d'aigua d’un servei s'ha classificat en cinc grups en funció del creixement o de
la disminució que s'hagi constatat en els darrers anys, és a dir, en la seva evolució tempo-
ral. Aquests cinc grups són els següents: creixement ràpid del consum en més d'un 4%
anual, creixement lent del consum en menys d'un 4% anual, creixement zero, disminució
lenta inferior a un 4% anual i disminució ràpida superior a un 4% anual.

Segons els resultats de l'enquesta, la majoria de serveis té una tendència al creixement de
la demanda tal i com es mostra a la taula 4.1. Així, es pot observar com no hi ha cap servei
a la mostra que tingui una disminució ràpida ni lenta. En canvi, 15 serveis tenen una
demanda estabilitzada, 83 serveis tenen un creixement lent de la demanda i 38 la tenen
ràpida.

En base al nombre d'usuaris, però, el que predomina és una estabilització de la demanda
d'aigua pel pes que tenen els serveis de l’A.M.B., s’estima que a la resta de Catalunya hi ha
tendència al creixement lent.

Quant a l'horitzó dels recursos, aquests s'han classificat en tres grups: sobrats, justos o insu-
ficients. Aquesta classificació no és objectiva però serveix per conèixer quina és la visió que
tenen els serveis d'abastament de la seva pròpia situació. Alguna de les respostes pot variar
amb el temps ja que, per exemple, hi ha serveis que han comentat que, mentre hi hagi un
període anual regular de pluges, els seus recursos seran sobrats però si canvia el règim plu-
viomètric, els seus recursos esdevindran justos o insuficients.

A la mateixa taula 4.1., s'han mostrat les respostes de l'horitzó dels recursos en funció de la
demanda d'aigua. A la taula 4.2., es mostren les mateixes respostes en funció del nombre
d'usuaris dels serveis.

A l’any 1997 predominava l’estabilització (61%) amb recursos sobrats (80%) mentre que
actualment també predomina l’estabilització però amb recursos més justos (76%) perquè els
serveis de l’A.M.B. han modificat la valoració dels seus recursos.

4 DISPONIBILITAT DELS RECURSOS HIDRÀULICS
4.1 Demanda d’aigua i horitzó dels recursos
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DEMANDA D'AIGUA
HORITZÓ DELS RECURSOS

TOTAL
Insuficients Justos Sobrats

CREIXEMENT RÀPID 5 24 9 38
CREIXEMENT LENT 6 43 34 83

ESTABILITZADA 0 6 9 15
DISMINUCIÓ LENTA 0 0 0 0

DISMINUCIÓ RÀPIDA 0 0 0 0
TOTAL 11 73 52 136

Taula 4.1. Demanda d'aigua i horitzó dels recursos en base al nombre de serveis. 

DEMANDA D'AIGUA
HORITZÓ DELS RECURSOS

TOTAL
Insuficients Justos Sobrats

CREIXEMENT RÀPID 29.294 120.142 114.626 264.062 (11,8%)
CREIXEMENT LENT 18.683 326.852 284.130 629.665 (28,1%)

ESTABILITZADA 0 1.262.951 86.606 1.349.557 (60,1%)
DISMINUCIÓ LENTA 0 0 0 0 (0,0%)

DISMINUCIÓ RÀPIDA 0 0 0 0 (0,0%)
TOTAL 47.977 (2,2%) 1.709.945 (76,2%) 485.362 (21,6%) 2.243.284 (100,0%)

Taula 4.2. Demanda d'aigua i horitzó dels recursos en base al nombre d'usuaris. 

Una altra qüestió que es va demanar a l'enquesta relativa a l'horitzó dels recursos era l'any
límit previst per arribar a l'explotació total d'aquests recursos. És evident que tots els serveis
que han declarat que els seus recursos eren insuficients a l'any 2000, a l'any 2002 seguiran
tenint uns recursos insuficients si no s'han aplicat abans solucions correctores.

Referent als qui tenen recursos sobrats, i deixant de banda els qui no han respost, s'indica
que el límit dels recursos és més enllà de l'any 2004, encara que en general és més enllà
del 2010.

L'any límit pels serveis amb recursos justos és el que ha resultat amb respostes variades i
amb més dificultat de contestació pel motiu apuntat anteriorment referent als règims pluvio-
mètrics. A la taula 4.3. s'han resumit aquestes respostes en base al nombre de serveis i al
nombre d'usuaris representats.

A l'última columna d'aquesta taula, No Sap/No Contesta, s'hi han emmarcat aquells serveis
als quals, realment, els ha estat impossible donar una resposta concreta. Aquesta dificultat
ha estat motivada per un, o més d'un, dels següents motius possibles:
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4.2 Dèficits anuals d’aigua

Un dels punts importants de l'enquesta, de cara a conèixer la tendència futura de la
demanda d'aigua a Catalunya, era saber les estimacions que tenien els serveis d'abasta-
ment dels dèficits d'aigua previstos tant a l'any 2000 com a l'any 2005. Aquesta pregunta
s'esperava que fos contestada per la majoria dels serveis que havien declarat que l'horitzó
dels seus recursos eren justos o insuficients ja que la qüestió no tenia sentit pels que havien
declarat que tenien recursos sobrats. Malauradament, pocs han estat els serveis que han
contestat el volum previst de mancança d’aigua en les dates assenyalades.

- la suposició que amb recursos justos o sobrats no es produiran mancances amb creixement
estabilitzat o lent.

- una disminució del consum d'aigua per part dels usuaris la qual cosa es tradueix amb una
durabilitat més alta dels recursos emprats.

- el fet que, en èpoques de sequera passades, s'han fet inversions les quals han permès millo-
rar l'horitzó dels recursos.

HORITZÓ DELS ANY LÍMIT
TOTAL NS/NC

RECURSOS 2002 2003 2004 2005 2006 ≥ 2008

Insuficients

Nombre de
9 1 0 1 0 0 11 0

serveis
Nombre

44.689 2.672 0 616 0 0 47.977 0
d'usuaris

Justos

Nombre de
2 3 0 0 0 2 7 65

serveis
Nombre

3.899 9.820 0 0 0 13.049 26.768 1.683.177
d'usuaris

Sobrats

Nombre de
0 0 1 1 1 13 16 35

serveis
Nombre

0 0 2.421 4.157 5.490 182.327 194.395 290.967
d'usuaris

Total

Nombre de
11 4 1 2 1 15 34 100

serveis
Nombre

48.588 12.492 2.421 4.773 5.490 195.376 269.140 1.974.144
d'usuaris

Taula 4.3. Any límit de l'horitzó dels recursos.
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Tot i amb això, s'ha fet un resum de les dades rebudes en el qual es mostra el nombre de

serveis que han contestat en funció de l'horitzó dels recursos declarats, el nombre d'usuaris

representats, els dèficits estimats i un estimador de dèficit mitjà en m3/us./any (Taula 4.4.).

Respecte a l’any 1997, principalment pels serveis amb recursos insuficients es detecta una

disminució del dèficit actual per usuari (estiu 1997: 134,3 m3/us./any; any 1997: 233,7

m3/us./any; estiu 2000: 25,3 m3/us/any; any 2000: 69,8 m3/us/any) Això representa un aug-

ment del nombre d’usuaris afectats, ampliant-se l’àmbit d’actuació de cara a trobar una solu-

ció. A l’estiu de l’any 1997 el nombre total d’usuaris afectats va ésser de 363.102, mentre

que a l’estiu de l’any 2000 la xifra va augmentar fins a la quantitat de 1.732.545.

HORITZÓ ENQUESTES AMB RESPOSTA ENQUESTES SENSE

DELS PERÍODE
RESPOSTA

RECURSOS
NOMBRE NOMBRE DÈFICIT RATI NOMBRE NOMBRE

DE D'USUARIS (milers de (m3/us./any) DE D'USUARIS

SERVEIS m3/any) SERVEIS

Estiu 2000 5 24.406 618 25,3 6 23.571

INSUFICIENTS
Any 2000 4 23.569 1.645 69,8 7 24.408
Estiu 2005 5 21.318 660 31,0 6 26.659
Any 2005 5 26.206 2.056 78,5 6 21.771

Estiu 2000 1 971 4,5 4,6 71 1.708.974

JUSTOS
Any 2000 1 971 4,5 4,6 11 1.708.974
Estiu 2005 5 14.578 1.120 76,8 67 1.695.367
Any 2005 5 8.947 770 86,1 67 1.700.998

TOTAL Estiu 2000 6 25.377 622,5 24,5 77 1.732.545
(INSUFICIENTS Any 2000 5 24.540 1.649,5 67,2 78 1.733.382

+ JUSTOS) Estiu 2005 10 35.896 1.780 49,6 73 1.722.026
Any 2005 10 35.153 2.826 80,4 73 1.722.769

Taula 4.4. Dèficits d'aigua  previstos dels serveis amb horitzó dels recursos justos o insuficients.

La solució als dèficits dels serveis amb horitzó dels recursos justos o insuficients és a l'abast

només de 20 serveis, deixant de banda els 52 serveis que han declarat que els seus recur-

sos són sobrats i, per tant, que no preveuen dèficits, com a mínim, fins a l'any 2005. Així

doncs, resten 45 serveis que no disposen de solucions pròpies i als quals se'ls preguntava

quin era el seu problema i qui creien que podia solucionar el seu problema. Existeix per altra

banda un total de 19 serveis que no han ponderat si la solució és al seu abast o cal la inter-

venció d’altres organismes.
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Referent als problemes, 7 serveis han declarat que és per manca de recursos hidràulics pro-
pis, 6 serveis han contestat que és per manca de recursos econòmics i 32 serveis per amb-
dós motius.

Quant a les possibles solucions, 15 serveis creuen que la seva solució és a nivell autonòmic,
15 serveis pensen que la seva solució és a nivell comarcal, 9 serveis diuen que la solució és
supramunicipal i n'hi ha 6 que no responen a la qüestió. A la taula 4.5., s'han resumit aques-
tes respostes, que presenten variacions amb les obtingudes a l’any 1997 pel que fa a la tipo-
logia dels problemes. És a dir, la disminució del problema hidràulic s’ha traduït en un aug-
ment del concepte que engloba la problemàtica hidràulica i econòmica.

POSSIBLE PROBLEMES: MANCA DE RECURSOS
SOLUCIÓ HIDRÀULICS ECONÒMICS HIDRÀULICS I ECONÒMICS TOTAL

AUTONÒMICA 4 0 11 15
COMARCAL 1 1 13 15

SUPRAMUNICIPAL 1 0 8 9
NS/NC 1 5 0 6
TOTAL 7 6 32 45

Taula 4.5. Nombre de serveis amb horitzó dels recursos justos o insuficients que NO disposen de solució
pròpia al seu dèficit.

4.3 Investigació de noves fonts

Malgrat el gran nombre de serveis (45) que tenen els recursos justos o insuficients sense
solució pròpia al seu dèficit, han estat molt pocs els que han declarat que han efectuat actua-
cions encaminades a la recerca de noves fonts d'abastament. En concret, només 7 d’aquests
61 serveis han donat dades en aquest sentit la qual cosa no permet extreure cap conclusió
objectiva.

A la taula 4.6., es resumeixen les dades donades. En aquestes dades, però, cal tenir en
compte que hi ha 3 serveis que no han donat ni el valor de les inversions efectuades ni l'in-
crement de recursos assolit, 1 amb actuació superficial positiva i 2 amb actuacions subter-
rànies positives. Aquests resultats tenen la mateixa imprecisió que els indicats l’any 1997.
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TIPUS D'ACTUACIÓ RESULTAT SERVEIS ACTUACIONS INVERSIÓ
INCREMENT

TOTALS (milions de PTA)
DE RECURSOS

(milers de m3/any)

SUPERFICIAL
POSITIU 2 2 123,5

80
(1;1)

NEGATIU 0 0 0 0

SUBTERRÀNIA
POSITIU 6 9

71,7 16
(2;4) (5;8)

NEGATIU 1 3 4,0 (1;3)

Taula 4.6. Nombre de serveis amb horitzó dels recursos justos o insuficients que NO disposen de solució
pròpia al seu dèficit. Els parèntesis (a;b) representen el nombre de serveis (a) que no han donat
dades de la qüestió i el nombre d'actuacions que representen (b) de les columnes anteriors.
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Una majoria (70%) dels serveis d'abastament d'aigua potable que han contestat l'enquesta
consideren que no existeixen problemes de qualitat a les aigües de les seves fonts d'abas-
tament o, si hi ha algun paràmetre contaminant, el tractament establert permet obtenir una
aigua amb prou qualitat per al consum humà.

Malgrat aquesta situació, hi ha uns 40 serveis on les aigües, si bé són aptes per al consum
humà, donen problemes al manteniment de les instal·lacions (incrustacions, corrosions,
dipòsits,...) i afecten fins i tot l'usuari en paràmetres organolèptics (olor, sabor, aspecte,...).
S’observa que aquest percentatge ha augmentat sensiblement respecte a l’any 1997.

Tanmateix, en percentatge de població (64%) i volum (60%), és majoritària l’afectació orga-
nolèptica de l’usuari, encara que amb tendència a millorar.

L’any 1997 existia un 86% de serveis que no presentaven problemes, que en termes de pobla-
ció efectiva sense problemes només representava un 36% del total, i en termes de volum
subministrat un 42%. L’afectació d’instal·lacions es corresponia amb un 27% de serveis, 11%
de població i 13% de volum subministrat. Pel que fa a l’afectació organolèptica de l’usuari, es
corresponien amb un 28% de serveis, 71% de població i 67% de volum subministrat.

Les respostes obtingudes s'han indicat a la taula 5.1. on el total de les files representen la
situació actual mentre que les columnes indiquen la situació que preveuen els serveis en un
termini de 5 anys, és a dir, cap a l'any 2005. A la taula, és d'especial interès observar les
bones perspectives de millora de la situació quant a afectació a instal·lacions i principalment
a l'usuari final, però també és interessant observar com uns pocs serveis preveuen un empit-
jorament de la seva situació.

Pel que fa a la presència de l'arsènic a les aigües de subministrament, 89 de 136 serveis han
contestat la pregunta corresponent. D'aquests, només 10 serveis suposen el nou límit de 10
µg/l. Per altra part, cap servei no té previst d'implantar un tractament per eliminar l'arsènic a
hores d'ara.

5 QUALITAT I CONTROL DELS RECURSOS HIDRÀULICS
5.1 Problemes de qualitat a l’aigua subministrada
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A l'enquesta, es va demanar el percentatge d'aigua captada que estava afectada per cada
tipus de contaminació. Si bé molts serveis van contestar correctament a la qüestió, alguns
altres no varen contestar de forma quantitativa; només qualitativa. Per tant, s'ha fet impossi-
ble avaluar el volum d'aigua contaminada en origen respecte al total d'aigua captada pels
serveis de la mostra.

Una dada que sí que es pot donar com a significativa, és el nombre de serveis que han res-
post que pateixen algun tipus de contaminació a les seves captacions d’aigua. De les 136
enquestes contestades, un total de 89 serveis han respost aquest apartat. Els percentatges
referents a serveis han estat calculats a partir del nombre total de serveis per tal de tenir una
idea de com afecta la contaminació en el total de la població.

Pel que fa referència als percentatges de les fonts subterrànies i superficials aquests són
relatius a les enquestes que contenen informació sobre aquesta qüestió, posat que no
era viable estimar la quantitat i tipus de font dels serveis que no havien respost a aquest
apartat.

Els tipus de contaminació que suposen una possible afectació important més gran quant a
serveis amb fonts subterrànies, són els procedents de contaminants salins (22,9%) i conta-
minants d’altres tipus, principalment nitrats i amonis (20,5%).

5.2 Tipus de contaminació

PROBLEMES DE QUALITAT
SITUACIÓ TENDÈNCIA FUTURA
ACTUAL A MILLORAR IGUAL A EMPITJORAR

SENSE
Serveis 95 (69,8%) - 87 (63,9%) 8 (5,9%)

PROBLEMES
Població censada 1.476.531 (29,8%) - 1.360.559 (27,4%) 115.972 (2,6%)
Volum submin. 188.429 (37,2%) - 174.231 (34,4%) 14.197 (2,8%)
(milers m3/any)

AFECTACIÓ
Serveis 22 (16,2%) 15 (11,0%) 7 (5,2%) -

D’INSTAL·LACIONS
Població censada 254.238 (5,1%) 235.142 (4,7%) 19.096 (0,4%) -
Volum submin. 47.111 (9,4%) 31.027 (6,2%) 16.085 (3,2%) -
(milers m3/any)

AFECTACIÓ DE
Serveis 20 (14,7%) 14 (10,3%) 2 (1,5%) 4 (2,9%)

L'USUARI
Població censada 3.149.486 (63,5%) 3.056.060 (61,6%) 14.907 (0,3%) 78.519 (1,60%)
Volum submin. 300.462 (59,4%) 286.583 (56,6%) 1.879 (0,4%) 12.000 (2,4%)
(milers m3/any)

Taula 5.1. Problemes de qualitat en l'aigua captada pels serveis d'abastament.
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A les captacions superficials, predomina la contaminació salina (17,9%), física (12,5%), i biolò-
gica  (12,5%) encara que amb poca incidència relativa pels seus percentatges inferiors al 10%.

De forma global, els contaminants de tipus inorgànic i orgànic són els que menys presència
tenen a les aigües (2%) i, per tant, menys afecten els serveis d'abastament.

Quasi un 31% del total de serveis de la mostra, no pateixen cap mena de contaminació a les
seves captacions. Aquest percentatge tot i ser baix en termes absoluts, és elevat en termes
relatius, ja que de les enquestes que han respost aquest apartat quasi un 50% no pateixen
contaminació.

A la taula 5.2., es mostren els serveis afectats per cada tipus de contaminació distingint l'ori-
gen subterrani o superficial de l'aigua captada, o bé indicant el total de serveis amb fonts afec-
tades (superficials, subterrànies o ambdues a la vegada) independentment del seu origen.

Respecte a l’any 1997, la situació registra lleugeres variacions: el nombre de fonts subterrà-
nies sense contaminació s’ha mantingut pràcticament constant, pel que fa al tipus de conta-
minació les variacions més significatives s’han produït en la biològica que ha augmentat del
3,0% al 10,5%, en la salina que també ha augmentat del 14,4% al 22,9% i els “altres” que
ha disminuït del 23,4% al 19,8%. Tot i que les fonts superficials sense contaminació s’han
mantingut constants ha variat la tipologia de contaminació respecte a l’any 1997, ja que han
augmentat tots els tipus de contaminació. Això és a causa principalment de que les fonts
superficials es veuen afectades a la vegada per més d’un tipus de contaminació.

NOMBRE DE SENSE TIPUS DE CONTAMINACIÓ
SERVEIS CONTAMINACIÓ FÍSICA BIOLÒGICA INORGÀNICA ORGÀNICA SALINA ALTRES

Fonts 32 5 9 1 3 19 17
subterrànies 37,2 % 5,8 % 10,5 % 1,2 % 2,5 % 22,1 % 19,8 %
Fonts 24 7 7 0 2 10 6
superficials 42,8 % 12,5 % 12,5 % 0,0 % 3,6 % 17,9 % 10,7 %
Total 42 11 14 1 5 21 21
serveis * 30,9 % 8,1 % 10,3 % 0,7 % 3,7 % 15,4 % 15,4 %

Taula 5.2. Serveis amb aigua de captació afectada per diferents tipus de contaminants. A “Total serveis*”
s’han comptabilitzat els serveis amb fonts afectades (superficials, subterrànies, o ambdues
a la vegada) independentment del seu origen.
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5.3 Origen de la contaminació

5.4 Tipus de tractament

L’anàlisi d’aquest apartat s’ha efectuat a partir dels mateixos condicionants de l’apartat ante-
rior, és a dir, sense poder avaluar volums d'aigua.

Els principals orígens de contaminació de les fonts subterrànies són les activitats agrícoles
(18,2%), industrials (16,9%), ramaderes (12%) i domèstiques (9,6%). Respecte a l’any 98 la
contaminació que més ha augmentat ha estat la industrial +6,1%. En menor mesura també
ha augmentat la contaminació d’origen extractiva +0,6%, ramadera +0,6% i marina 0,6%. Cal
fer notar la disminució domèstica –1,8% i agrícola –0,4%.

Quant a les fonts superficials, els orígens de contaminació són domèstica (17,9%), agrícola
(14,3%) i industrial (12,5%). Notem un increment de contaminació en tots els orígens tot i
que un 41,1% de les fonts comptabilitzades pateixen contaminació.

A la taula 5.3 adjunta, tant per a les fonts subterrànies com superficials els percentatges d’o-
rigen de contaminació estan referenciats als serveis que disposaven d’informació respecte a
aquest punt. No passa el mateix amb els percentatges que fan referència als serveis que
tenen afectats alguna o ambdues fonts que estan referenciats al total de serveis que s’han
pres per a l’estudi.

NOMBRE ORIGEN DE CONTAMINACIÓ
DE SENSE ALTRES 

AGRÍCOLA DOMÈSTICA EXTRACTIVA INDUSTRIAL RAMADERA
INTRUSIÓ

SERVEIS CONTAMINACIÓ ORÍGENS MARINA

Fonts 28 7 15 8 6 14 10 1
subterrànies 33,7 % 1,2 % 18,7 % 9,6 % 7,2 % 16,9 % 12 % 1,2 %

Fonts 23 0 8 10 3 7 5 0
superficials 41,1 % 0,0 % 14,3 % 17,9 % 5,3 % 12,5 % 8,9 % 0,0 %

Total 40 1 20 15 8 21 14 1
serveis * 29,4 % 0,7 % 14,7 % 11 % 5,9 % 15,4 % 10,3 % 0,7 %

Taula 5.3. Serveis amb aigua de captació afectada per diferents orígens de contaminació. A “Total serveis*”
s’han comptabilitzat els serveis amb fonts afectades (superficials, subterrànies, o ambdues
a la vegada) independentment del seu origen.

Del total de 136 serveis que han contestat l'enquesta, n’hi ha 35 que disposen de plantes
potabilitzadores amb tractaments més o menys complets com són els tractaments de filtra-
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ció per filtres de sorra, tractaments fisico-químics de coagulació-floculació-decantació i trac-
taments d'afinament per filtres de carbó actiu.

D'aquests 35 serveis amb plantes potabilitzadores amb tractaments addicionals, 23 només
tracten aigua de procedència superficial, 10 només tracten aigua de procedència subterrà-
nia i 2 d'ambdues procedències.

Els tipus de tractaments emprats en funció de la procedència de l'aigua són els que es mos-
tren a la taula 5.4. Cal indicar que hi ha un servei amb tractament tipus 1. per ambdues fonts,
i que n’hi ha un altre que fa servir el tipus 6. per la superficial i el 7. per la subterrània.

TIPUS DE TRACTAMENT
PROCEDÈNCIA PROCEDÈNCIA
SUPERFICIAL SUBTERRÀNIA

1. Filtració + coagulació + afinament + desinfecció 5 4
2. Filtració + coagulació + desinfecció 11 2
3. Filtració + desinfecció 3 1
4. Filtració + afinament + desinfecció 0 0
5. Coagulació + desinfecció 1 0
6. Coagulació + afinament + desinfecció 4 4
7.Afinament + desinfecció 0 1

Taula 5.4. Classificació dels tipus de tractament en funció de la procedència de l'aigua.

A la figura 12 s’exposa el resum dels percentatges d’aigua bruta tractada en plantes potabi-
litzadores segons origen superficial (24 serveis) o subterrani (12 serveis), sobre l’aigua prò-
pia superficial o subterrània subministrada pel total de 136 serveis de la mostra. Aquest apar-
tat només inclou els servis que disposen de potabilització, és a dir que no s’han considerat
els servis que només efectuen desinfecció, principalment per a subterrània que faria pujar el
percentatge de desinfecció de fonts subterrànies fins al 80% o 90%.

Cal remarcar que respecte a l’any 1997, la variació dels percentatges no ha estat significa-
tiva pel que fa a serveis amb plantes potabilitzadores.
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Figura 12
Plantes potabilitzadores
Percentatges d’aigua bruta tractada de fonts superficials o subterrànies, sobre el total d’aigua
pròpia superficial o subterrània subministrada pel total de serveis de la mostra.
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5.5 Determinacions analítiques

El compliment de la normativa tècnico-sanitària pel que fa referència a la realització d'anàli-
sis mínimes, normals i completes i llurs freqüències, s'efectua en excés per 75 serveis, un
55% dels 136 serveis de la mostra i que representen a un 85,8% de la població censada. En
canvi 61 serveis, el 45% restant, ha declarat que compleix de forma estricta la normativa si
bé només representen a un 14,2% de la població censada. En termes generals, però, es pot
assegurar que existeix un alt grau de seguretat davant del consum d'aigua potable per part
de la població.

En l’apartat que es preguntava sobre l’existència de problemes per complir de forma estricta
l’esmentada normativa només ha estat contestada afirmativament per 1 servei amb una
representativitat de la població de menys del 0,1%, aquest servei ha declarat que aquest pro-
blema té caire econòmic.

Aquesta situació és  millor a la indicada l’any 1997 on 3 serveis van respondre afirmativa-
ment a la pregunta, que representava un 0,24% de la població.
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Els laboratoris on s’analitzen els diferents grups de paràmetres s’han classificat en labora-

toris propis, laboratoris especialitzats i el farmacèutic del mateix municipi. Si bé hi ha algun

servei on un mateix grup de paràmetres és analitzat per més d’un laboratori, a efectes d’ob-

tenció de dades resum només s’ha considerat el més important segons la següent jerarquia

establerta: laboratori propi, laboratori especialitzat i farmacèutic.

Per tal de quantificar les respostes, s’ha considerat la població censada, els serveis de la

qual efectuen l’anàlisi d’un grup de paràmetres en un tipus de laboratori determinat. Els per-

centatges de representació obtinguts, tant actuals com futurs, s’han exposat a la figura 13,

on també s’indica la població censada, el conjunt de serveis de la qual efectua l’anàlisi d’un

cert grup de paràmetres sota un mateix laboratori. Els grups de paràmetres considerats són:

el clor, paràmetres organolèptics, físico-químics, substàncies indesitjables, paràmetres

microbiològics i radioactius.

Pràcticament el percentatge d’anàlisis que s’han realitzat en laboratoris propis i especialit-

zats és el mateix, és a dir un 46,9% i un 48,5% respectivament, tot i que aquest percentatge

difereix quan el desglossament es fa per tipus de paràmetres. En aquest cas, s’observa que

l’anàlisi de clor residual s’ha realitzat més en laboratoris propis que no pas especialitzats. En

contraposició, l’anàlisi de paràmetres radioactius o de substàncies no desitjables s’ha realit-

zat més en laboratoris especialitzats que no pas propis.

La tendència futura és augmentar el protagonisme del laboratori propi a costa de disminuir

l’actuació del laboratori especialitzat i del farmacèutic:

- Disminució de les anàlisis de CLOR pel farmacèutic (-4,5%) a favor del laboratori especia-

litzat (+0,3%) i propi (+4,2%).

- Augment de les anàlisis de paràmetres ORGANOLÈPTICS del laboratori propi (+3,1%) en

detriment del laboratori especialitzat (-2,7%) i del farmacèutic (-0,4%).

- Augment de les anàlisis de paràmetres FÍSICO-QUÍMICS del laboratori propi (+3,5%) en

detriment del laboratori especialitzat (-3,1%) i del farmacèutic (-0,4%)

- Augment de les anàlisis de SUBSTÀNCIES NO DESITJABLES del laboratori propi (+2,6%)

en detriment del laboratori especialitzat (-2,2%) i del farmacèutic (-0,4%).
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- Augment de les anàlisis MICROBIOLÒGIQUES del laboratori propi (+6,4%) en detriment
del laboratori especialitzat (-5,8%) i del farmacèutic (-0,6%).

- Augment de les anàlisis de RADIOACTIUS del laboratori especialitzat (+0,8%) en detriment
del laboratori propi (-0,3%) i del farmacèutic (-0,6%).

TIPUS DE 
LABORATORI

PARÀMETRES
SITUACIÓ

PROPI ESPECIALITZAT
FARMACÈUTIC
DEL MUNICIPI

Clor residual Actual 106 (63,1%) 44 (26,2%) 18 (10,7%)
Futura 99 (67,3%) 39 (26,5%) 9 (6,2%)

Organolèptics
Actual 75 (51,0%) 67 (45,6%) 5 (3,4%)
Futura 72 (54,1%) 57 (42,9%) 4 (3,0%)

Físico-químics
Actual 73 (48,7%) 72 (48%) 5 (3,3%)
Futura 71 (52,2%) 61 (44,9%) 4 (2,9%)

Subs. No Desitjables
Actual 58 (40%) 83 (57,2%) 4 (2,8%)
Futura 55 (42,6%) 71 (55%) 3 (2,4%)

Microbiològics
Actual 63 (46,7%) 67 (49,6%) 5 (3,7%)
Futura 69 (53,1%) 57 (43,8%) 4 (3,1%)

Radioactius
Actual 35 (26,9%) 91 (70%) 4 (3,1%)
Futura 32 (26,7%) 85 (70,8%) 3 (2,5%)
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En aquest apartat, s'estudien les necessitats d'ampliació o desenvolupament tant de la
infraestructura en alta com de la infraestructura en baixa, l'antiguitat de la xarxa, la situació
de les pressions, i el grau d'automatització tant pel que fa referència a la situació actual com
futura.

6.1 Capacitat d’adducció i de distribució
6.1.1 Infraestructura d’adducció

L'any previst en què caldrà ampliar la infraestructura en alta ha estat contestat per 82 ser-

veis de 136 que correspon a un 60,3%, mentre que a l’any 1997 només van contestar aquest

apartat un 44% dels 167 serveis. Per tant, en l’edició d’enguany un 39,7% dels serveis no

han sabut o no han contestat aquest apartat. Això fa suposar que aquest percentatge inclou

els serveis que no han efectuat previsions de creixement urbà i/o industrial, o també els ser-

veis que consideren que els creixements previstos són assimilables per la infraestructura

actual en un termini llarg de temps.

Una xifra significativa respecte a l’edició de 1997 és que ha augmentat el nombre de serveis

que preveuen ampliar la infraestructura. Així doncs, l’any 1997 només 25 serveis (15%) pre-

veien actuacions a partir del 2003, mentre que a l’edició d’enguany 59 serveis (43%) pre-

veuen actuacions més enllà del 2003. Aquest fet corrobora la tendència que els municipis

elaboren previsions sobre ampliacions d’infraestructura a curt i a mig termini.

A la taula 6.1., es mostra la distribució del nombre de serveis en funció de l'any previst d'am-

pliació i també es mostra el nombre d'usuaris actuals afectats, d’aquesta manera es fa

palesa la importància del conjunt de municipis abastats.

ANY PREVIST D'AMPLIACIÓ DE LA XARXA D'ADDUCCIÓ
CONCEPTES

2001 2002 2003 2004 2005 ≥ 2006 NS/NC
TOTALS

Respostes 5 18 18 2 12 27 54 136

% s/total 3,68% 13,24% 13,24% 1,47% 8,82% 19,85% 39,70% 100%

Nombre d'usuaris 181.950 402.520 201.599 26.207 134.292 291.764 3.974.477 5.212.809

% s/total 3,49% 7,72% 3,87% 0,50% 2,58% 5,60% 76,24% 100%

Taula 6.1. Anys previstos d'ampliació de la xarxa d'adducció.

6 INFRAESTRUCTURA
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L'antiguitat estimada de les xarxes d'abastament s'ha esbrinat classificant-la en tres grups:
menor de 15 anys, entre 15 i 30 anys, i superior a 30 anys.

La taula següent mostra els quilòmetres de canonada per a cada grup amb els seus per-
centatges respectius, tant per a l’any 1997 com 2000.

6.1.2 Infraestructura de distribució

L’apartat de previsió d'ampliació de la infraestructura en baixa o de distribució ha estat con-
testat per 67 serveis, és a dir un 49,26%, percentatge molt similar al que es va aconseguir
a l’any 1997 que va ser d’un 47%.

La taula 6.2 mostra el resum dels anys previstos d’ampliació de la xarxa de distribució.
Comparant l’esmentada taula amb la de l’edició de 1997, s’observa que actualment hi ha
tendència a retardar l’execució de les ampliacions. Pràcticament el 60% dels serveis que pre-
veuen fer ampliacions ho esperen fer almenys d’aquí a cinc anys.

Per altra banda cal destacar que el nombre de serveis que preveien actuacions per a l’any
2000-2002 en l’edició de 1997 s’ha mantingut pràcticament constant per a l’edició d’enguany,
les previsions d’actuacions fetes en les dues edicions han estat 18 i 19 respectivament. Això
confirma la fiabilitat dels serveis que han respost aquest apartat afirmativament.

ANY PREVIST D'AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
CONCEPTES

2001 2002 2003 2004 2005 ≥ 2006 NS/NC
TOTALS

Respostes 7 12 6 2 13 27 69 136
% s/total 5,15% 8,82% 4,41% 1,47% 9,56% 19,85% 50,74% 100%

Taula 6.2. Anys previstos d’ampliació de la xarxa de distribució

6.2 Antiguitat de la xarxa
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ANTIGUITAT DE LA XARXA (ANYS)

MENYS DE 15 ANYS ENTRE 15-30 MÉS DE 30 DESCONEGUDA
TOTAL

LONGITUD KM
1997

5.579 5.468 2.731 1.882 15.660

% S/TOTAL
1997

35,63% 34,92% 17,44% 12,01% 100

LONGITUD KM
2000

5.181 4.928 3.630 1.661 15.400

% S/TOTAL
2000

33,64% 32,00% 23,57% 10,79% 100

Taula 6.3. Quilòmetres de xarxa segons antiguitat

Per a l’any 2000 la longitud total de canonada tant d’alta com de baixa ha estat de 15.400
km, que representa un 1,7% menys que la longitud total de canonada compatibilitzada per a
la mostra de serveis de l’any 1997. S’observa que per a ambdós anys els percentatges són
similars.

El percentatge de renovació de la xarxa abans de l’any 2007 és només d’un 3,45% de la lon-
gitud total, és a dir 531 Km i ha estat declarat per un total de 80 serveis amb uns percentat-
ges propis que van des d’un 1% mínim fins a un 30% màxim sobre les longituds pròpies res-
pectives. Cal recordar que per a l’edició de 1997 el percentatge de renovació abans del 2003
va ser d’un 3,75% resultant una longitud final de 587 km.

6.3 Pressions a la xarxa

A través de l'enquesta, s'ha volgut estimar quines són les pressions mitjanes de les xarxes

tant en alta com en baixa. Donar un únic valor representatiu de la pressió a una xarxa, hom

sap que no és gaire significatiu ja que la pressió percebuda per l'usuari és la diferencial res-

pecte de la cota topogràfica del punt de consum i evoluciona en el temps en funció del con-

sum instantani global. Així, dels resultats obtinguts s’obté que la pressió mitjana a la xarxa

ha estat de 4,02 kg/cm2.

A la taula 6.4., es mostra una classificació de les pressions en la xarxa de distribució en fun-

ció de si hi ha problemes de pressions o no. La simbologia indicada és la següent: A- pres-

sions suficients a tota la xarxa; B- hi ha algun sector amb problemes de pressió i, C- hi ha

problemes generalitzats a tota la xarxa. El percentatge d'usuaris afectats per problemes de

pressions són els que s'indiquen a la primera fila.
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S’aprecia com augmenten els problemes (A, B, C) a mesura que disminueix la pressió mit-
jana (4,2, 3,5 i 3), respectivament. De tota manera, és majoritària l’opció A “sense proble-
mes”: 61,76% de serveis i 82,77% d’usuaris.

Respecte a l’any 1997, es manté el mateix ordre relatiu de percentatges entre els problemes
A, B i C, però amb les següents incidències:

- Es mantenen les pressions mitjanes menys per al cas “C” que passa d’1 kg/cm2 a 3 kg/cm2.

- Per altra banda, els percentatges per a cada problema s’han mantingut en els mateixos
nivells que a l’any 1997.

PROBLEMES A LA XARXA
CONCEPTES

A B C NS/NC
TOTALS

Pressió mitjana (kg/cm2) 4,22 3,54 8 - 4,02
Nombre de respostes 84 40 1 11 136
% s/total de respostes 61,76% 29,41% 0,74% 8,09% 100%
Nombre d'usuaris 4.314.272 757.010 6.484 135.043 5.212.809
% s/total d'usuaris 82,77% 14,52% 0,12% 2,59% 100%

Taula 6.4. Situació de les pressions a la xarxa de distribució.

6.4 Automatització

A la taula 6.5 apareixen els diferents tipus d’automatització tant per a l’any 1997 com per a
l’edició present, tot i que aquesta última té en compte dos tipus més d’automatismes que són
els “Analitzadors automàtics” i les “Automatitzacions puntuals”. En l’edició anterior aquests
estaven inclosos en l’apartat d’”Altres”.

El més destacable del quadre resum és que els serveis han millorat el seu grau d’automatit-
zació en “Automatitzacions Puntuals” i “Analitzadors Automàtics” que en l’edició anterior
estaven comptabilitzats en l’apartat d’”Altres”. Per a la resta d’apartats, el percentatge de
serveis que disposa d’automatització s’ha mantingut constant, els valors que han experi-
mentat decrement d’un any a l’altre es poden negligir ja que no té sentit que existeixin ser-
veis que hagin renunciat a la seva capacitat d’automatització d’una edició a l’altra.
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TIPUS D'AUTOMATITZACIÓ
SITUACIÓ ANY 1997 SITUACIÓ ANY 2000

GLOBAL Sense A.M.B. GLOBAL Sense A.M.B.

ELEVACIÓ Respostes 127 (76,05%) 122 (76,25%) 97 (71,32%) 91 (70,54%)
Usuaris 87,10% 73,62% 86,98% 67,3%

DISTRIBUCIÓ
Respostes 61 (36,53%) 60 (37,50%) 55 (40,44%) 51 (39,53%)
Usuaris 68,02% 33,97% 76,40% 41,65%

TRACTAMENT
Respostes 96 (57,49%) 95 (59,38%) 54 (39,71%) 50 (38,76%)
Usuaris 80,30% 62,05% 74,96% 39,63%

CENTRALITZADA
Respostes 91 (54,49%) 87 (54,38%) 74 (54,42%) 70 (54,26%)
Usuaris 85,53% 68,02% 85,98% 65,44%

ALTRES
Respostes 39 (23,35%) 36 (22,50%) - -
Usuaris 63,30% 21,80% - -

Automatitzacions Respostes - - 31 (22,79%) 31 (24,03%)
Puntuals Usuaris - - 6,64% 17,10%
Analitzadors Respostes - - 56 (41,17%) 53 (41,08%)
Automàtics Usuaris - - 84,16% 61,77%

Taula 6.5. Grau d'automatització actual i futur dels serveis de la mostra. Els percentatges globals es
refereixen al total de 136 serveis per a les dades de 2000 i 167 serveis per a les dades de
1997. 
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Figura 13
Grau d’automatització
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Aquest apartat recull les eines informàtiques de planificació i gestió que disposen els serveis
enquestats. Actualment un 47,06% dels serveis disposen d’algun model matemàtic de xarxa,
de clavegueram i/o de Qualitat, tot i que la previsió per a l’any 2005 és que aquest percen-
tatge augmenti fins al 54,41% (veure taules 6.6 i 6.7).

Un 40,44% dels serveis enquestats disposen de model de xarxa i s’espera que aquest per-
centatge augmenti fins al 44,85% a l’any 2005. Tot i així, la implantació de models de quali-
tat és la que té una previsió de creixement més elevada, passant d’un 7,35% actual a un
22,06% a l’any 2005 (veure taula 6.8).

Model xarxa Model clavegueram Model qualitat Respostes % S/Total

Sí Sí No 5 3,67%
Sí No Sí 3 4,91%
Sí No No 47 34,56%
No Sí No 2 1,47%
No No No 79 52,94%

Taula 6.6 Distribució de respostes de les eines de planificació i gestió disponibles actualment.

Model xarxa Model clavegueram Model qualitat
Respostes % S/Total

futur futur futur

Sí Sí No 5 3,67%
Sí No Sí 3 4,91%
Sí No No 47 34,56%
Sí Sí No 2 1,47%
No No Sí 79 5,15%
No No No 72 52,94%

Taula 6.7 Distribució de respostes de les eines de planificació i gestió disponibles segons previsió
futura.

Model Matemàtic Model Matemàtic 
Model de Qualitat

de la Xarxa de Clavegueram

ACTUAL
Respostes 55 7 10
% S/Total 40,44% 5,15% 7,35%

FUTUR
Respostes 61 21 30
% S/Total 44,85% 15,44% 22,06%

Taula 6.8 Resum de les eines de planificació i gestió disponibles. Actuals i futures.

6.5 Eines de planificació i gestió
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Els diferents tipus de controls del consum d'aigua dels usuaris que s'han reflectit a l'enquesta
són els següents: control per comptadors, control per aforaments, i estimacions a tant alçat.
A més a més, han aparegut casos puntuals on encara no s'estima ni es controla el consum
d'aigua dels usuaris.

A l'enquesta, es varen demanar les dades corresponents al percentatge d'usuaris sotmesos
a cada tipus de control i el percentatge d'aigua estimat corresponent. Davant del fet que pocs
serveis han contestat a aquest segon concepte, només es presenten com a significatives les
xifres resumides del primer.

El més destacable dels tipus de controls utilitzats per a mesurar el consum dels usuaris és
que per a l’any 2000 es tendeixen a complir les previsions que es van fer a l’edició de 1997
per a l’any 2003. És a dir, el tipus de control mitjançant “Aforament” s’ha reduït un 0,5% i el
de “Tant Alçat” un 0,8%, i això s’ha fet a favor de la implantació de comptadors, que ha aug-
mentat un 1,5%.

A la taula 7.1., es presenta el resum de dades obtingudes mentre que a la taula 7.2. es mos-
tra el nombre de respostes en funció dels percentatges d'usuaris segons cada tipus de con-
trol. Així, per exemple, a l'any 2000 hi ha 89 serveis on el 100% dels usuaris disposa de
comptadors i n'hi ha 34 on més del 90% dels usuaris tenen comptadors.

Els percentatges d’aquests valors són molt similars als de l’any 1997.

TIPUS DE CONTROL
ANY 2000 PREVISIÓ ANY 2005

Nombre d'usuaris % s/total mostra Nombre d'usuaris % s/total mostra

COMPTADOR 5.061.845 97,10% 5.133.260 98,47%
AFORAMENTS 140.262 2,69% 72.729 1,40%
A TANT ALÇAT 1.842 0,04% 885 0,02%
SENSE MESURA 8.860 0,17% 5.935 0,11%
TOTAL 5.212.809 100% 5.212.809 100%

Taula 7.1. Control del consum dels usuaris.

7 GESTIÓ TÈCNICA
7.1 Control del consum dels usuaris
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NOMBRE DE SERVEIS
PERCENTATGE D'USUARIS

100% ≥ 90% 50-90% < 50% 0%

COMPTADOR
ACT 89 34 10 1 2
FUT 113 17 5 0 1

AFORAMENTS
ACT 0 0 1 31 104
FUT 0 0 1 12 123

A TANT ALÇAT
ACT 0 0 0 10 126
FUT 0 0 0 8 128

SENSE MESURA
ACT 2 0 0 4 130
FUT 1 0 0 2 133

Taula 7.2. Nombre de serveis en funció del percentatge d'usuaris afectats per cada tipus de control.

Aquest apartat recull la Situació Actual i la Previsió futura pel 2005 pel que fa als mecanis-
mes de control de consum a la sortida de plantes, captacions i/o dipòsits.

Actualment la majoria de serveis (92,65%) disposa de comptadors generals, mentre que
només un 57,35% disposa de comptadors sectorials.

La previsió per a l’any 2005 és que hi hagi un fort increment d’instal·lacions de comptadors
sectorials (+34,6%), així com també una tendència a l’alça dels comptadors generals
(+3,2%).

COMPTADORS Respostes afirmatives % s/total

GENERALS ACTUAL 126 92,65
FUTUR 2005 130 95,59

SECTORIALS
ACTUAL 78 57,35
FUTUR 2005 105 77,21

Taula 7.3. Implantació de Comptadors Generals i Sectorials. 

7.3 Plànols de la xarxa

7.2 Control de demanda

El tipus de representació dels plànols de la xarxa d'abastament i la informació que apareix
en aquests plànols són els dos punts que s'han volgut consultar per conèixer el tipus d’in-
formació gràfica que utilitzen els serveis com a suport per a la seva gestió.

En ambdós casos, s'ha demanat la situació actual i la previsió del servei per a l'any 2005.
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A la taula 7.4 s’ha realitzat una classificació dels diferents tipus de representació en plànols

que s’han emprat a l’any 1997 i 2000, així com les seves previsions futures respectives per

als anys 2003 i 2005.

Cal destacar que les previsions que es van fer l’any 1997 per a l’any 2003 pràcticament s’han

complert a l’any 2000. Cal tenir en compte a l’hora d’interpretar les taules resum que a l’edi-

ció anterior no es va diferenciar entre Cartografia Informatitzada i Sistema d’Informació

Geogràfica (SIG). Així doncs, la previsió que a l’any 2003 hi hauria un 86,2% de serveis que

tindran informatitzada la seva informació de xarxa s’ha complert, ja que en total un 86,77%

(11,03% + 75,74%) dels serveis disposaven d’aquestes eines l’any 2000.

La taula 7.5 conté un resum de quants sistemes de representació disposa cada servei. Més

del 65% de serveis disposa de més d’un sistema, quan a l’any 1997 només representava un

36% del total.

1997 2000

TIPUS DE REPRESENTACIÓ

SERVEIS MÉS SERVEIS DE QUÈ SERVEIS MÉS
AVANÇATS EN ÚS DISPOSA L’USUARI AVANÇATS EN ÚS

SERVEIS % S/TOTAL SERVEIS % S/TOTAL

SIG (Sistema 
Actual - - 15 11,03% 15 11,03

d’Informació 
Futur 2003/2005 - - 85 62,50% 85 62,50

Geogràfica)
Cartografia Actual 80 47,9% 103 75,74% 97 71,32
Informatitzada Futur 2003/2005 144 86,2% 44 32,35% 19 13,97
Cartografia  

Actual 57 41,91% 46 33,82% 14 10,29
clàssica

Futur 2003/2005 9 6,62% 12 8,82% 0 0
actualitzada
Cartografia clàssica Actual 12 8,82% 8 5,88% 4 2,94
sense actualitzar Futur 2003/2005 3 2,21% 1 0,74% 0 0

Esquemes xarxa 
Actual 9 6,62% 89 65,44% 5 3,68
Futur 2003/2005 5 3,68% 30 22,06% 0 0

Altres sistemes Actual 3 2,21% 3 2,21% 1 0,74
de representació Futur 2003/2005 3 2,21% 3 2,21% 1 0,74

Altres
Actual 6 - - - 0 0
Futur 2003/2005 3 - - - 31 22,79

Taula 7.4. Representació de la xarxa. Els percentatges sumen més del 100% donat que hi ha serveis
que disposen de més d’un tipus de representació.

7.3.1 Representació en plànols
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Figura 14
Representació de la xarxa
Situació actual i futura
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7.3.2 Informació dels plànols

ACTUAL 2000 FUTUR ACTUAL 1997

SISTEMES DE NOMBRE
% S/TOTAL

NOMBRE 
% S/TOTAL

NOMBRE
% S/TOTAL

REPRESENTACIÓ SERVEIS SERVEIS SERVEIS

≥ 3 35 25,74% 21 15,44%
60 35,93%

2 55 40,44% 22 16,18%
1 46 33,82% 62 45,59% 107 64,07%
0 0 0% 31 22,79%

Taula 7.5. Resum de tipus de representació de xarxes.

La informació continguda als plànols s'ha demanat en base a si apareixen diàmetres (D),
materials (M), fondàries (F) i cotes topogràfiques (C).

135 de 136 serveis han respost sobre el tipus d’informació que tenien en els plànols. No
s’han considerat les respostes que tenen a veure amb la previsió futura, vist que en molts
casos han estat contradictòries amb les respostes de l’edició present.
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La taula 7.6 conté el total de les respostes recollides en les enquestes. La Taula 7.7 per altra
banda conté el resum de les respostes per a l’any 1997 i 2000.

S’observa que actualment la majoria de serveis han augmentat el seu grau de coneixement
per a tots els conceptes qüestionats. Actualment, pràcticament la majoria de serveis tenen
el mateix grau de coneixement per a diàmetres que per a materials.

TIPUS D'INFORMACIÓ RESPOSTES

DIÀMETRES MATERIALS FONDÀRIES COTES TOPOGRÀFIQUES ACTUAL (% s/total)
Sí Sí Sí Sí 17 (12,56%)
Sí Sí Sí No 4 (2,94%)
Sí Sí No Sí 55 (40,44%)
Sí Sí No No 54 (39,71%)
Sí No Sí No 1 (0,74%)
Sí No No Sí 2 (1,47%)
Sí No No No 1 (0,74%)
No Sí Sí Sí 0 (0,00%)
No Sí No No 1 (0,74%)
No No Sí Sí 0 (0,00%)
No No Sí No 0 (0,00%)
No No No Sí 0 (0,00%)
No No No No 1 (0,74%)

Taula 7.6.  Informació plànols. Distribució Respostes.

TIPUS D’INFORMACIÓ
PERÍODE Concepte Diàmetres Materials Fondàries Cotes topogràfiques

ACTUAL
Serveis 134 131 22 74
% s/total 98,53% 96,32% 16,18% 54,41%

ANY 1997
Serveis 154 146 23 67
% s/total 92% 87% 14% 40%

PREVISIÓ DE L’ANY Serveis 160 158 94 129
1997 PER AL 2003 % s/total 95,81% 94,61% 56% 77%

Taula 7.7. Informació plànols. Resum

7.4 Manteniment

El manteniment que s'efectua a la xarxa s'ha indagat a partir de la realització o no de cam-
panyes de detecció de fuites i de l'existència d'un servei de guàrdia fora de l'horari de treball
i en dies festius.
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De les dades obtingudes, se'n dedueix que la major part dels serveis d'abastament de l'en-
questa tenen presa la decisió d’efectuar campanyes de detecció de fuites amb certa regula-
ritat. Així, un 77,21% efectua campanyes sistemàtiques, un 24% les efectua de forma espo-
ràdica i només un 3% dels serveis no n'efectua mai. Tot i que existeix un 60% dels serveis
que realitzen a la vegada campanyes sistemàtiques i esporàdiques.

Cal ressaltar que percentualment la majoria de serveis han incrementat les campanyes sis-
temàtiques d’un 58% a un 77,2%, i les campanyes esporàdiques d’un 34,13% a un 44,12%.
Això ha repercutit positivament en el percentatge que mesura els serveis que no realitzen
cap tipus de manteniment, que ha disminuït d’un 7,78% a un 2,94% dels serveis.

A la taula 7.8 s’ofereixen els valors obtinguts per a l’any 1997 i 2000.

CAMPANYA DE
ACTUAL 2000 ANY 1997

DETECCIÓ DE FUITES
Nombre de 

% s/total
Nombre de 

% s/total
respostes respostes

CAMPANYES SISTEMÀTIQUES 105 77,21 97 58,08
CAMPANYES ESPORÀDIQUES (*) 24 (60) 17,65 (44,12) 57 34,13
NO S'EFECTUEN 4 2,94 13 7,78
NS/NC 3 2,21 0 0,00

(*) Els valors entre parèntesis indiquen els serveis que realitzen a la vegada campanyes sistemàtiques i esporàdiques 

Taula 7.8. Campanyes de detecció de fuites.

7.4.1 Campanyes de detecció de fuites

7.4.2 Servei de reparació d’avaries

La situació actual dels serveis d'abastament de la mostra que tenen servei de reparació d'a-
varies fora de l'horari normal de treball i en dies festius és força bona.

Això queda palès en les següents dades: 126 serveis d'abastament disposen de servei de
guàrdia per a reparar les avaries que es produeixin, 9 només el tenen per deixar l'avaria sota
control i acabar-la de reparar a la jornada normal de treball i només 1 no disposa d'aquest
servei. En el primer cas, però, si l'avaria no és molt greu, en molts casos també es posposa
la seva reparació definitiva a la jornada normal de treball. Sobre un total de 136 serveis, es
tradueix en uns percentatges del 92,64%, 6,62% i 0,74%, sensiblement similars als obtinguts
l’any 97 de 90%, 9% i 1%.
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Entre els sistemes de detecció de fuites més emprats cal destacar els correladors, utilitzats
per la majoria de serveis que han respost aquest apartat.

7.4.3 Sistemes de detecció utilitzats
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En aquest apartat, s'ha volgut avaluar la situació del sanejament a Catalunya ja que hi ha
serveis d'abastament d'aigua que també s’encarreguen d’aquesta activitat. A més a més, les
dades obtingudes han servit per qualificar el nivell de coneixement que tenen els diferents
serveis envers al sanejament del municipi on efectuen la distribució d'aigua potable.

L’apartat de l’enquesta de sanejament ha tractat tant la part de depuració d’aigües residuals
com la dels col·lectors d'aigües residuals i pluvials.

Un total de 52 serveis han respost a l’apartat que fa referència a la realització d’algun tipus de
servei en el sanejament. 26 serveis han respost que realitzen manteniment i/o neteja de clave-
gueram, 10 serveis realitzen control d’abocaments a la xarxa, 18 serveis manteniment de col·lec-
tors i 11 serveis duen a terme l’explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi.

8.1 Xarxa de clavegueram

La primera qüestió plantejada ha estat si existeix Ordenança o Reglament Municipal d’aboca-
ment. S’ha obtingut que de les 136 enquestes rebudes només en 20 la resposta ha estat afirma-
tiva. Dels serveis que han respost afirmativament només 11 han detallat de quin tipus es tractava.

La taula 8.1 és un resum de l’antiguitat dels col·lectors d’aigües residuals. De les 136
enquestes un total de 4 no tenen coneixement de la xarxa de clavegueram.

Menys de 15 Entre 15-30 Més de 30 No se sap TOTAL

Km canonada 261,6 437,9 418,9 407,0 1.525,4
% s/total 17,15% 28,71% 27,46% 26,70% 100%

Taula 8.1. Km de canonada segons antiguitat.

Entre  els diferents serveis enquestats hi ha un desconeixement elevat de la caracterització
de la xarxa de clavegueram. Dels serveis que tenien coneixement de l’antiguitat de la xarxa
més d’un 55% han manifestat que aquesta tenia almenys més de 15 anys.

Dels 16 serveis que han respost a l’apartat de “Secció dels col·lectors de la xarxa” se’n des-
prèn que les seccions varien entre 0,07 i 0,196 m2, sent la secció més comuna de 0,125 m2.

La freqüència d’entrada en càrrega, com a expressió de problemes d’insuficiència, s’ha res-
post en 18 enquestes, resultant una mitjana de 12,1 dies/any.

8 SANEJAMENT
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Tot i que segons el punt 8.1 només 11 serveis realitzen l’explotació de l’estació depuradora
d’aigües residuals, s’han rebut 39 enquestes amb dades d’aquestes instal·lacions. En 18
casos, és a dir, un 46%, l’estació depuradora es troba mancomunada amb altres municipis,
en els 21 casos restants no s’hi troba.

Els tipus de tractaments que efectuen aquestes depuradores són els que s’indiquen a la
taula 8.2. Les respostes rebudes, però, s’han de prendre amb certes reserves perquè poden
haver-hi respostes incompletes quant al tipus de tractament efectuats.

TRACTAMENT NOMBRE DE DEPURADORES
P 4

P + S 18
P + S + T 2

S 6
T 1

NS/NC 8
TOTAL 39

Taula 8.2. Tractament efectuats a les depuradores (P-Primari, S-Secundari, T-Terciari)

Un altre aspecte que s’ha volgut consultar als diferents serveis fa referència a la previsió de
millores a efectuar a les depuradores. Les respostes obtingudes s’indiquen a la taula 8.3 adjunta.

TIPUS DE MILLORES NOMBRE DE DEPURADORES
Modificació del tractament 3
Addició d’un nou tractament 4
Ampliació 2
Modificació + addició d’un nou tractament 4
No o NS/NC 26
TOTAL 39

Taula 8.3. Previsions de millora de les depuradores 

Per altra banda en 8 casos de 39 s’ha respost afirmativament a la pregunta de si es reutilit-
zaven les aigües tractades.

Només 26 enquestes han respost l’apartat de manteniment de la xarxa de clavegueram, on
4 realitzen només manteniment correctiu, 17 manteniment preventiu i correctiu, mentre que
5 no l’han especificat.

8.2 Depuradores d’aigües residuals
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La majoria de serveis efectuen la instal·lació de nous comptadors en un temps inferior a 3
dies, tal i com es mostra a la taula 9.2 i es representa a la figura 17.

CONCEPTES
TEMPS MITJÀ D'INSTAL.LACIÓ D'UN COMPTADOR TOTALS

< 3 dies 4-10 dies 11-30 dies > 30 dies No tenen comptadors
Nombre respostes 113 20 0 0 3 136
% s/total respostes 83,1% 14,7% 0% 0% 2,2% 100%

Taula 9.2. Temps mitjà d’instal·lació d'un comptador

De la taula 9.2, cal ressaltar que la majoria de serveis (83,1%) han respost que realitzen la
instal·lació de comptador en un temps mitjà inferior a 3 dies. La resta de serveis han respost
que efectuen aquesta operació en un temps mitjà comprès entre 4 i 10 dies.

Les dades d’enguany milloren substancialment les obtingudes a l’any 1997, en què el 76%
dels serveis reconeixien realitzar l’operació d’instal·lació de comptadors en un temps inferior
a 3 dies, i un 21% en un temps mitjà entre 4 i 10 dies.

A la taula 9.1., es mostra el resum de dades de l'enquesta per a aquest concepte. Veure
figura 17 associada.

CONCEPTES
TEMPS MITJÀ DE CONNEXIÓ TOTALS

< 10 dies 10-20 dies 21-30 dies > 30 dies NS/NC
Nombre respostes 112 16 4 0 4 136
% s/total respostes 82,4% 11,87% 2,9% 0% 2,9% 100%

Taula 9.1. Temps mitjà de realització d'una escomesa a un nou usuari.

El temps de realització de noves connexions de servei a l’any 2000 ha estat força accepta-
ble. Aquests valors confirmen els resultats que es van obtenir a l’enquesta del 97, on els per-
centatges van ser de 86,2% (< 10 dies), 11,4% (10-20 dies), 1,2% (21-30 dies) i 0% (> 30
dies).

9.1.2 Temps mitjà d’instal·lació d’un comptador a un nou usuari

9 GESTIÓ ADMINISTRATIVA
9.1 Atenció al públic

9.1.1 Temps mitjà de realització d’una connexió de servei
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L’operació de connexions de servei és efectuada pels propis serveis d'abastament en un
95,6% dels casos; només 4 serveis de la mostra han respost que les connexions són realit-
zades pel propi usuari i més tard supervisades per la inspecció del servei.

Els resultats globals es mostren a la taula 9.3 i es representen a la figura 18.

CONCEPTE
REALITZACIÓ DE LES CONNEXIONS

TOTALS
SERVEI

USUARI AMB USUARI SENSE
NS/NC

INSPECCIÓ INSPECCIÓ
Nombre de respostes 130 4 0 2 136
% s/total respostes 95,6% 2,9% 0% 1,5% 100%

Taula 9.3. Realització de les connexions de servei.

Comparant les dades amb les de l’edició de 1997 les prestacions dels serveis són pràctica-
ment les mateixes. El percentatge de serveis que van realitzar les escomeses va ser del
96,4%, i les realitzades pels usuaris amb inspecció posterior va ser del 2,9%.

9.1.3 Realització de les connexions de servei

9.1.4 Propietat de les connexions de servei

74 de les 136 enquestes respostes, és a dir un 54,4% dels usuaris dels serveis, han decla-
rat que les escomeses són de la seva propietat, mentre que un 41,9% dels serveis enques-
tats han respost que les escomeses són propietat dels usuaris.

A la taula 9.4., es reflecteixen  les respostes, representades a la figura 19.

CONCEPTE
PROPIETAT DE LES CONNEXIONS

TOTALS
SERVEI USUARI NS/NC

Nombre respostes 74 57 5 136
% s/total respostes 54,4% 41,9% 3,7% 100%

Taula 9.4. Propietat de les connexions de servei.

Comparant aquests valors amb els obtinguts a l’any 1997 s’aprecia un descens en la propie-
tat de les escomeses per part dels serveis en favor dels usuaris; els percentatges van ésser
en aquell cas un 67,1% per a la propietat del servei i 31,7% per a la propietat de l’usuari.
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En la major part dels serveis, tots els comptadors existents són propietat dels mateixos usua-
ris mentre que, en pocs casos, la propietat de tots els comptadors és propietat del mateix ser-
vei. Tanmateix, 7 serveis han contestat que la propietat dels comptadors és mixta, és a dir, hi
ha comptadors que pertanyen al propi servei i n'hi ha que pertanyen a l'usuari. Cal assenya-
lar, però, que quan el comptador és propietat del servei, aquest es lloga a l'usuari. D’altra
banda, hi ha 2 serveis que no disposen de comptadors, indicat com “No tenen comptadors”.

El resum de xifres és el mostrat a la taula 9.5., representat a la figura 19.

CONCEPTE
PROPIETAT DELS COMPTADORS

TOTALS
SERVEI MIXTA USUARI NO TENEN COMPTADORS

Nombre respostes 10 7 117 2 136

% s/total respostes 7,4% 5,1% 86% 1,5% 100%

Taula 9.5. Propietat dels comptadors.

En la mateixa línia que a l’any 1997 majoritàriament la propietat és de l’usuari, tot i que ha
tendit a augmentar la propietat mixta, passant d’1,2% el 1997 a un 5,1% l’any 2000.

9.1.5 Propietat dels comptadors
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Figura 15
Gestió administrativa
Percentatges sobre el nombre de respostes

TEMPS MITJÀ DE REALITZACIÓ D'UNA CONNEXIÓ DE SERVEI

1-10 dies
82,3%

NS/NC
2,9%

21-30 dies
2,9%

11-20 dies
11,9%

TEMPS MITJÀ D'INSTAL.LACIÓ D'UN COMPTADOR

1-3 dies
83,1%

No tenen
comptadors

2,2%

11-30 dies
0,0%

4-10 dies
14,7%
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Figura 16
Gestió administrativa
Percentatges sobre el nombre de respostes

REALITZACIÓ DE LES CONNEXIONS

Usuari amb inspecció
2,9%NS/NC

1,5%

Servei
95,6%
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Figura 17
Gestió administrativa
Percentatges sobre el nombre de respostes

PROPIETAT DE LES CONNEXIONS

Servei
54,4%

NS/NC
3,7%

Usuari
41,9%

PROPIETAT DELS COMPTADORS

Servei
7,4%

No tenen
comptadors

1,5%

Mixta
5,1%

Usuari
86,0%



77

9.2 Gestió de la qualitat

La taula 9.6 és un resum de les respostes que han donat els serveis referents al sistema de
gestió de qualitat de què disposen.

Les dades indiquen que un 15% dels serveis enquestats disposen d’algun tipus de certifica-
ció de qualitat i un 4,5% disposen de més d’un tipus de certificació.

ISO 9001
ISO 9002

EN 45001 o ISO 14001 EMAS
Nombre total

%
ISO 17025 de respostes

Sí Sí No No No 2 1,49
Sí No No No No 4 2,99
No Sí Sí Sí No 3 2,24
No Sí No No No 1 0,75
No Sí No No No 9 6,75
No No No No No 1 0,75
No No No No No 114 85,07

Taula 9.6 Distribució respostes.

La taula 9.7 és un resum de la taula 9.6 on es comptabilitza quants serveis disposen d’un
determinat certificat d’ISO. 15 serveis han respost que disposen de certificat d’ISO 9002 per
a laboratori, explotació i servei d’atenció al client.

ISO 9001 ISO 9002 EN 45001 o ISO 17025 ISO 14001 EMAS
Respostes 6 15 3 3 0
% s/total 4,48% 11,19% 2,24% 2,24% 0

Taula 9.7

Malgrat que actualment només hi ha 15 serveis que disposen d’algun tipus de certificat, exis-
teixen 72 serveis que han respost que tenen la previsió de certificar algun tipus de gestió en
els pròxims 5 anys. Pràcticament el 90% dels serveis tenen previst certificar-se almenys de
la ISO 9002 o ISO 9001.
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A l'enquesta, s'han distingit tres grups de sistemes tarifaris: tarifes polinòmiques (A), tarifes
amb mínim de consum (B) i tarifes a tant alçat (C), tot i que, segons les respostes, no hi ha
cap servei que hagi aplicat el sistema a tant alçat.

En el primer grup, hi ha dos subgrups: facturació per blocs (A1), que pot ésser per preus crei-
xents (A11) o decreixents (A12); i facturació per preus constants (A2). En el segon grup,
només hi ha preus creixents (B1) o decreixents (B2).

Els tipus de tarifes s'han estudiat en base a tres conceptes: nombre de municipis, nombre
de clients afectats i grups de municipis segons la població censada.

Per al conjunt de la facturació domèstica, industrial i/o comercial el 84,1% dels municipis dis-
posa d’un únic sistema tarifari, és a dir un 4,8% més de municipis que a l’any 1998. Amb una
tendència a l’alça del sistema tarifari polinòmic a preus creixents i de la tarifa mínima de con-
sum també a preus creixents. Els municipis que combinen diversos sistemes tarifaris alhora
acaben aplicant per a la indústria i/o comerços la tarifa amb mínim de consum per a preus
creixents.

Per a la facturació estrictament domèstica el 99,4% dels municipis declaren utilitzar un únic
sistema tarifari, és a dir el mateix percentatge que a l’any 1998. Veure taula 10.1.

Quant a grups de municipis segons el cens de població, cal destacar que la modalitat de fac-
turació per blocs amb preus creixents és present a tots els municipis. Tot i que els municipis
entre 1.500 i 20.000 habitants apliquen més el sistema tarifari amb mínim de consum amb
preus creixents.

Un altre valor significatiu és que els municipis amb menys de 1.500 habitants apliquen prin-
cipalment la facturació per blocs amb preus decreixents. Veure taula 10.2.

10.1.1 Tipus de tarifes aplicades

10 GESTIÓ ECONÒMICA
10.1 Sistema tarifari
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10.1.2 Període de facturació

Els serveis d'abastament de l'enquesta han definit en conjunt un total de quatre períodes de
facturació diferents:

S - semestral R - trimestral; juliol, agost i setembre, mensual
T - trimestral B - bimensual

A la taula 10.3., es poden veure les dades resum dels diferents períodes de facturació esta-
blerts. Aquests períodes de facturació s'han classificat per nombre de municipis, per nombre
d'usuaris domèstics més industrials i/o comercials, usuaris domèstics, i per grandària de
població censada.

De forma global, es pot observar que el sistema més implantat és el trimestral, que és
emprat per 136 municipis, és a dir 1.846.235 abonats, seguit del Bimensual emprat per 7 ser-
veis i 86.654 abonats.

Enguany hi ha hagut una simplificació dels períodes de facturació emprats pels serveis.
Mentre que a l'any 1997 els serveis arribaven a utilitzar fins a 8 períodes de facturació dife-
rents al 2000 no més se n’han utilitzat 4, tot i que ha augmentat fins a 17 els municipis que
no han respost aquest apartat.

NOMBRE DE MUNICIPIS Semestral Trimestral Bimensual R NS/NC TOTAL
≤ 1.500 0 21 2 0 0 23

USUARIS 1.501-5.000 1 33 0 1 8 43
Domèstic 5.001-20.000 1 50 3 0 8 62

+ 20.001-50.000 0 20 1 0 0 21
Industrial i/o > 50.000 0 12 1 0 1 14

comercial TOTAL 2 136 7 1 17 163
ABONATS 4.817 1.846.235 86.654 3.194 87.978 2.028.858
≤ 1.500 0 19 2 - 0 23

1.501-5.000 1 26 0 1 8 43

USUARIS 5.001-20.000 1 33 3 - 8 62

Domèstic 20.001-50.000 0 18 1 - 0 21
> 50.000 0 10 1 - 1 14
TOTAL 2 106 7 1 17 163

ABONATS 4.817 1.790.316 95.954 3.194 94.088 2.230.315

Taula 10.3. Períodes de facturació.
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Existeix un 64,1% de serveis que no realitzen estimacions de lectures de comptadors, que
representen el 70,6% dels municipis enquestats. Aquest percentatge és considerablement
millor que l’obtingut l’any 1997 que representava un 80% del total de municipis. És a dir, l’any
1997 només 37 municipis van respondre afirmativament a aquest apartat, mentre que a la
present edició ho han fet 48 municipis.

ESTIMACIONS DE LECTURES
CONCEPTES SÍ NO o NS/NC TOTALS

Nombre % Nombre %
Serveis 46 35,9% 82 64,1% 128
Municipi 48 29,4% 115 70,6% 163
Clients totals 339.418 15,1% 1.909.874 84,9% 2.249.292

Taula 10.4. Estimacions de lectures de comptadors.

10.1.3 Estimacions de lectures

10.2 Gestió econòmica (inversions i despeses)
10.2.1 Inversions

10.2.2 Despeses de personal

despeses de personal dels serveis d’abastament d’aigua també s’han analitzat des de la
perspectiva de comparar-les amb les facturacions d’aigua exclusivament. En aquest cas, hi

La inversió en millores, reposició i realització de noves infraestructures, s’ha pogut avaluar a
83 de les 136 enquestes rebudes (61% de respostes), mitjançant el rati pessetes invertides
per pesseta de facturació en concepte d’aigua exclusivament del servei.

En relació amb els resultats de l’enquesta de 1997 i de l’actual 2000, cal remarcar una 
situació similar entre ambdues:

CONCEPTES
GLOBAL

1997 2000
RESPOSTES 132 83
INVERSIÓ (milions de PTA) 7.107 pta 6.848 pta

(milions de €) 42,71 € 41,16 €
FACTURACIÓ AIGUA (milions de PTA) 41.751 pta 42.241 pta

(milions de €) 250,93 € 253,87 €
RATI INVERSIÓ/FACTURACIÓ (%) 17,0% 16,2% (-0,8%)
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ha serveis d’abastament, sobretot municipals, que no han pogut donar aquesta dada per-
què el seu personal depèn de l’Ajuntament. Com les tasques que efectuen no són exclusi-
ves del servei d’aigua, el cost proporcional que representa aquest servei és desconegutja
que no se separa del cost anual de cada treballador. Haver considerat aquest cost
total, hom considera que hauria desvirtuat el resultat global i, per tant, s’ha decidit no
considerar-lo.

Resultats de l’enquesta actual 2000 comparats amb els de 1997, també es presenta una
situació similar entre ambdues:

CONCEPTES
GLOBAL

1997 2000
RESPOSTES 152 123
DESPESES PERSONAL (milions de PTA) 11.993 pta 12.708 pta

(milions de €) 72,08 € 76,38 €
FACTURACIÓ AIGUA (milions de PTA) 44.217 pta 44.746 pta

(milions de €) 265,75 € 268,93 €

RATI DESPESES/FACTURACIÓ (%) 27,1% 28,4% (+1,3%)

10.2.3 Despeses de materials

Les despeses dels serveis en materials i treballs de conservació per tercers han tingut un
tractament anàleg als anteriors.

Resultats actuals (2000) respecte als de 1997, novament la situació és anàloga entre
ambdues:

CONCEPTES
GLOBAL

1997 2000
RESPOSTES 149 122
DESPESES MATERIAL (milions de PTA) 5.021 pta 5.133 pta

(milions de €) 30,18 € 30,85 €
FACTURACIÓ AIGUA (milions de PTA) 44.206 pta 44.654 pta

(milions de €) 265,68 € 268,38 €

RATI DESPESES/FACTURACIÓ (%) 11,4% 11,5% (+0,1%)

10.2.4 Resum dels tres ratis

A continuació es presenta l’evolució dels 3 ratis de l’enquesta actual 2000, comparats amb els
de 1997 i els de l’enquesta de 1995 per comprovar l’esmentada evolució:
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10.3 Preu de l’aigua

El preu mitjà de l'aigua a Catalunya s'ha analitzat en funció del tipus d'usuari que la consu-
meix, domèstic o industrial, i en funció de les facturacions dels serveis i els volums d'aigua
enregistrats pels usuaris.

10.3.1 Preu de l’aigua domèstica

El preu mitjà de l'aigua domèstica a Catalunya s'ha estimat ponderant les dades subminis-
trades pels serveis que han contestat l'apartat corresponent.

A l'enquesta, es demanava el cost que representaria per a un usuari domèstic el consum
teòric de 120 m3 anyal, desglossant separadament el cost d'aigua exclusivament i la resta de
partides addicionals que apareixen al seu rebut: taxes i impostos.

L'anàlisi s'ha fet sobre el cost d'aigua exclusivament i sobre el cost de les taxes i impostos,
per determinar el valor total del rebut i els percentatges mitjans del preu de l’aigua per una
banda, i de les taxes i impostos per l’altra, respecte a aquest valor total.

Per al càlcul ponderat, s'han sumat els productes preu per nombre d'usuaris domèstics de
cada enquesta, i dividint aquesta suma pel nombre total d’usuaris domèstics de les enques-
tes contestades en aquest apartat. Aquest càlcul s'ha fet pel preu de l’aigua, preu de taxes i
impostos i preu total.

Respecte a l’enquesta de 1997, els preus mitjans totals estimats de l’aigua domèstica
s’han apujat un 6%. Aquest increment de preu serveix per justificar  en part la millora qua-
litativa del servei d’aigua, la millora de les instal·lacions així com la seva modernització.

RATI VALOR 1994
VALOR 1997 VALOR 2000

(INCREMENT 97-94) (INCREMENT 00-97)
INVERSIÓ/FACTURACIÓ (%) 18,5% 17,0% (-1,5%) 16,2% (-0,8%)
DESP. PERSONAL/FACTURACIÓ (%) 26,2% 27,1% (+0,9%) 28,4% (+1,3%)
DESP. MATERIALS/FACTURACIÓ (%) 6,7% 11,4% (+4,7%) 11,5% (+0,1%)

Cal remarcar uns increments del període 00-97 sensiblement similars als del període 97-94,
amb una minva de l’increment del rati de despeses materials. Malgrat tot, el més destacable
és el manteniment dels ratis actuals respecte als de l’any 1997, és a dir, inversió i despeses
són planificades d’acord a la corresponent facturació.
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10.3.2 Preu de l’aigua industrial

El preu de l'aigua industrial s'ha analitzat d'idèntica forma que l'aigua domèstica, és a dir,
ponderant les dades, i considerant d’una banda el cost d’aigua exclusivament, i d’altra banda
les taxes i impostos.

A l'enquesta, es demanava el cost de l'aigua industrial per a un usuari industrial teòric que con-
sumís 6000 m3 a l'any, considerant per separat el cost exclusiu d'aigua i les taxes i impostos.

Tenint en compte que en aquests darrers tres anys l’IPC ha estat superior al 7,5%, els ser-
veis d’abastament d’aigua han aconseguit millorar el servei amb un increment de costos
competitiu.

Per altra banda, cal remarcar la disminució del preu mitjà de taxes i impostos respecte l’any
1997.

PREU MITJÀ AIGUA PREU MITJÀ TAXES
1997 CONCEPTES PREU MITJÀ TOTAL

EXCLUSIVAMENT I IMPOSTOS

Nombre de respostes 135 135 135
Nombre d'usuaris domèstics 1.887.992 1.887.992 1.887.992

Import mitjà rebut anyal
(PTA/120 m3) 23.413 pta 11.530 pta 11.883 pta

(€/120 m3) 140,72 € 69,30 € 71,42 €

Preu mitjà
(PTA/m3) 195,1 pta 96,1 pta (49,2%) 99,0 pta (50,8%)

(€/ m3) 1,17 € 0,58 € 0,60 €

Taula 10.5.Preu mitjà estimat de l'aigua domèstica per a l’any 1997. Els valors entre parèntesis corres-
ponen als percentatges de cada concepte sobre el total.

PREU MITJÀ PREU MITJÀ AIGUA PREU MITJÀ TAXES
2000 CONCEPTES

TOTAL EXCLUSIVAMENT I IMPOSTOS

Nombre de respostes 113 113 113

Nombre d'usuaris domèstics 1.910.604 1.910.604 1.910.604

Import mitjà rebut anyal
(PTA/120 m3) 24.857 pta (+6%) 13.629 pta (+18%) 11.229 pta (-5,5%)

(€/120 m3) 149,39 € 81,91 € 67,49 €

Preu mitjà
(PTA/m3) 207,1 pta (+6%) 113,6 pta (54,8% del total) 93,6 pta (45,2% del total)

(+18%) (-5,5%)

(€/m3) 1,24 € 0,68 € 0,56 €

Taula 10.6 Preu mitjà de l'aigua domèstica per a l’any 2000. Els valors entre parèntesis corresponen als
percentatges de cada concepte sobre el total.
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Aquest volum anyal de 6.000 m3/any s’ha pres com a referència tal com a les anteriors edi-

cions d’aquest Estudi, donat que és el mínim de consum fixat per la Llei 6/1999, de 12 de

juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, com a tipificació d’un consumidor industrial.

De totes maneres, aquesta referència pot haver distorsionat les dades, ja que es considera

que una indústria “consumidora d’aigua” pot assolir volums superiors als 60.000 m3/any,

volum fins a deu vegades superior a la referència, que podria donar uns preus mitjans dife-

rents dels obtinguts en funció de les tarifes aplicades.

Respecte a l’enquesta de 1997, els preus mitjans estimats de l’aigua industrial registren un

descens del 2%, a causa bàsicament de la forta reducció (-20%) del preu mitjà de taxes i

impostos. De totes maneres, el preu mitjà exclusivament d’aigua ha augmentat un 18% en

aquests darrers 3 anys.

PREU MITJÀ PREU MITJÀ AIGUA PREU MITJÀ TAXES
1997 CONCEPTES

TOTAL EXCLUSIVAMENT I IMPOSTOS
Nombre de respostes 99 99 99
Nombre d'usuaris industrials 184.687 184.687 184.687
Import mitjà rebut anyal 1.314.928 pta 615.120 pta 699.808 pta
(PTA/6000 m3) 7.902,88 € 3.696,95 € 4.205,93 €

Preu mitjà (PTA/m3)
219,1 pta 102,5 pta 116,6 pta 

1,32 € (46,8% del total) 0,62 € (53,2% del total) 0,78 €

Taula 10.7. Preu mitjà estimat de l'aigua industrial per a l’any 1997. Els valors entre parèntesis corres-
ponen als percentatges de cada concepte sobre el total.

PREU MITJÀ PREU MITJÀ AIGUA PREU MITJÀ TAXES
2000 CONCEPTES

TOTAL EXCLUSIVAMENT I IMPOSTOS
Nombre de respostes 83 83 83
Nombre d'usuaris industrials 195.359 195.389 195.389
Import mitjà rebut anyal 1.283.691 pta (-2%) 725.764 pta (+18%) 557.927 pta (-20%)
(PTA/6000 m3) 7.715,14 € 4.361,93 € 3.353,21 €

Preu mitjà (PTA/m3)
213,9  pta (-2%) (56,6% del total) 121,0 pta (43,5% del total) 93,0 pta

1,29 € (+18%) 0,73 € (-20%) 0,56 €

Taula 10.8. Preu mitjà estimat de l'aigua industrial per a l’any 2000. Els valors entre parèntesis corres-
ponen als percentatges de cada concepte sobre el total.

Si es prenen els preus mitjans ponderats, com millors estimadors dels preus mitjans a

Catalunya per als usuaris, tant de l'aigua industrial com de l'aigua domèstica, es pot obser-
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var que l'aigua industrial té un preu unitari més alt que no la domèstica, és a dir un 6,1% més
i en considerar el preu total un 3,3% més.

10.3.3 Preu de l’aigua global

10.3.4 Altres conceptes facturats dins dels rebuts d’aigua

De manera merament indicativa es relacionen els altres conceptes que els serveis
d'abastament, directament o indirectament, inclouen en els rebuts d'aigua ja siguin
domèstics o industrials. Aquests altres conceptes són els següents:

Sense distingir entre aigua domèstica i industrial, s'ha calculat el preu mitjà de l'aigua a
Catalunya a partir de les dades de facturació i volums d'aigua mesurats pels serveis d'abas-
tament d'aigua.

En total, s'han obtingut 4 estimadors de preus mitjans en base als següents ratis: facturació
d'aigua exclusivament per volum enregistrat pels usuaris, facturació d'aigua exclusivament
per volum facturat als usuaris, facturació total per volum enregistrat pels usuaris i facturació
total per volum facturat als usuaris.

CONCEPTE
PREU MITJÀ (pta/m3)

1994 1997 2000

Facturació aigua / Volum enregistrat
91,7pta 115,9 pta (+26,4%) 122,0 pta (+5,3%)
0,55 € 0,70 € 0,73 €

Facturació aigua / Volum facturat
88,2 pta 110,9 pta (+25,7%) 115,0 pta (+3,7%)
0,53 € 0,67 € 0,69 €

Facturació total / Volum enregistrat
177,4 pta 221,4 pta (+24,8%) 218,0 pta (-1,5%)

1,07 € 1,33 € 1,31 €

Facturació total / Volum facturat
170,7 pta 211,8 pta (+24,1%) 206,2 pta (-2,6%)

1,03 € 1,27 € 1,24 €

Taula 10.9. Preus mitjans globals.

Cal remarcar que mentre a l’any 1997 es van enregistrar puges del +24% al +26% respecte
a 1994, enguany el preu mitjà de la facturació d’aigua assoleix moderats increments de +4%
a +5% mentre que el preu mitjà de la facturació total presenta disminucions de –1,5% a
–2,6% per efecte de la davallada del preu de taxes i impostos  observats abans per a l’aigua
domèstica i industrial.
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- Aportació d'aigua d'Abrera
- Conservació de canonades
- Conservació de connexions de servei
- Complement de Tarifa de Xarxa Bàsica
- Complement de tarifa per millora de la conducció al Coll-Dosrius
- Conservació de comptador
- Conservació i lloguer de comptador
- Cànon municipal
- Cànon Pla Delta
- Clavegueram
- Eliminació d’escombriaires
- Increment Tarifa de Sanejament
- Impost sobre el Valor Afegit
- Obres aportació aigua del Ter
- Quota del Ter, Consorci de la Costa Brava
- Recàrrec per sobreelevació a urbanitzacions
- Tarifa complementària de garantia i subministrament
- Taxa municipal, ocupació del subsòl
- Tractament de residus
- Tribut de l’aigua



91

Al llarg del present document, s’han anat comparant els resultats obtinguts a l’enquesta

actual, amb els de l’enquesta de 1997 per conèixer la seva evolució i tendències.

En general es pot afirmar que de tres anys ençà, s’han copsat diverses millores tècniques i

d’explotació dels serveis d’abastament d’aigua a Catalunya, o si més no, s’ha observat un

manteniment dels alts nivells d’eficiència de la gestió d’aquests serveis.

Tot seguit es presenten aquests resultats, com a conclusions generals de l'Estudi.

0 - L’abast i representativitat  de l’enquesta actual, ha estat similar al de l’enquesta de 1997.

1 - Pel que fa al tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament, els percentatges de tipus

indirecte i règim d’empresa privada amb concessió o arrendament han augmentat

lleugerament. Els ratis de caracterització dels serveis demostren millores d’eficiència dels

serveis: més quilòmetres de canonades per empleat i superior nombre d’usuaris per

empleat; també el nombre d’empleats per hm3 subministrat s'ha mantingut igual.

2 - La utilització de les fonts d’abastament alienes ha augmentat i la de les pròpies ha

disminuït tant pel que fa als serveis de l’A.M.B., com als de la resta de serveis. La capacitat

de reserva dels dipòsits es manté com fa 3 anys, observant-se un augment molt lleuger.

D’altra banda, les estacions de potabilització no han augmentat respecte al 1997. Quant

a la substitució de les canonades de plom d’acord als riscos sanitaris que comporten, i

segons el ritme de disminució determinat entre 1997 i 2000, s'estima la seva supressió

total s'allunyaria fins a l'any 2007.

3 - Les dotacions per habitant i dia han disminuït lleugerament respecte a la situació de fa 3

anys. Així, la dotació municipal global en alta s’ha reduït de 257 a 252 l/hab/dia. Per altra

part, les dotacions corresponents als consums registrats en baixa totals i domèstiques

han baixat de 193 a 192 l/hab/dia i de 135 a 129 l/hab/dia, respectivament. En tots els

casos, la disminució ha estat més important a l’àmbit de l’A.M.B.

El rendiment de les xarxes s’ha mantingut al mateix nivell que fa 3 anys, al voltant del 76%.

Quant a la mesura dels cabals aportats a les xarxes la Directa ha augmentat del 90 al 93%.

11 CONCLUSIONS GENERALS
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4 - Quant a la demanda d’aigua i l’horitzó dels recursos, s’ha mantingut la tendència cap

a un progrés sostingut (creixement lent i/o estabilització). Tant l’estimació de les

possibles solucions per a la manca de recursos, com la investigació de noves fonts

(amb molt poques dades) per al mateix objectiu, són sensiblement similars als resultats

de 1997.

5 - Tot i que una majoria de serveis (70%) consideren que no existeixen problemes de

qualitat a les aigües de les seves fonts, aquest percentatge és sensiblement inferior al

constatat fa 3 anys (85%). La principal causa de la contaminació continua sent la salinitat

tant per a aigües subterrànies com superficials (23 i 18%). A les aigües subterrànies, la

contaminació d’origen agrícola i ramadera (amonis, nitrats) segueix sent predominant

(23%, igual que a l’any 1997).

El nombre de serveis amb plantes potabilitzadores és de 35, idèntic al de fa 3 anys. Pel

que fa al control de qualitat de les aigües, cada vegada més serveis disposen de

laboratoris propis per realitzar les determinacions analítiques en detriment de laboratoris

especialitzats o farmacèutics.

6 - El nombre de serveis que tenen previsions d’ampliació de la infraestructura d’adducció

ha augmentat de 25 a 59 dels quals la meitat ho té programat dins els pròxims 5 anys.

La mateixa tendència i percentatges poden observar-se pel que fa a les ampliacions de

les xarxes de distribució. El 65% de les xarxes té una antiguitat menor de 30 anys una

xifra quelcom inferior a la del 1997, pel que fa a les pressions a les xarxes, el 62% no té

cap problema mentre que les xarxes que manifesten problemes generalitzats

representen menys d’un 1%.

Atesa l’automatització de les infraestructures, cal destacar que el grau ha augmentat en les

xarxes de distribució (d’un 36% a un 41%). Escau fer ressaltar que 56 serveis disposen

d’analitzadors de diversos paràmetres en continu (53 a l’A.M.B). Aproximadament la meitat

dels serveis utilitza algun tipus de model matemàtic per a la planificació de les seves

xarxes.

7 - Quant al control de consums, el percentatge de comptadors respecte del total ha

continuat augmentant de forma que el 97% dels consums ja es controlen per aquesta via.

Més d’un 80% dels serveis disposa d’algun tipus de cartografia informatitzada 15 dels

quals tenen sistemes d’informació geogràfica.
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Els serveis que efectuen campanyes de detecció de fuites de forma sistemàtica ha
augmentat de forma destacada (del 54% al 77%). Un 93% dels serveis disposa de servei
de guàrdia per reparar les avaries (un percentatge similar al del 1997).

8 - Un total de 52 serveis (38%) realitza algun tipus de servei de sanejament (la meitat
manteniment de clavegueram) però només un 21% té al seu càrrec l’explotació de
l’estació depuradora. Encara que el percentatge sigui relativament baix, s’observa,
respecte a l’enquesta anterior, una tendència cap a la gestió integral del cicle de l’aigua.

9 - L’atenció al públic expressada en termes de temps de resposta s’ha mantingut en els
nivells elevats de l’enquesta anterior. Per altra part, s’observa la tendència que els
usuaris són cada vegada més propietaris de les connexions.

Uns 20 serveis (15%) disposen d’algun tipus de certificació de sistema de gestió de
qualitat: la majoria (75%) la ISO 9002, mentre que només 3 tenen certificat un sistema
de gestió ambiental (ISO 14001). Tot i així, un 90% té previst certificar-se almenys
d’acord amb la ISO 9001 o 9002.

10 – Quant a la tarificació, un 62% aplica una tarifa progressiva per blocs mentre que un 30%
continua utilitzant el concepte del consum mínim i només un 6% factura per preus
constants. Aquests percentatges són molt similars als de fa 3 anys.

El preu mitjà de l’aigua domèstica ha estat de 195 pta/m3 (1,17 €/m3) del qual un 49% és
el preu de l’aigua i un 51% el preu de les taxes i impostos. Les mateixes xifres per a
consum domèstic i industrial són 219 pta/m3 (1,32 €/m3), 47% i 53%, respectivament.
Aquests preus mitjans s’han mantingut pràcticament estables durant els últims 3 anys.

En termes generals, la redacció del document “Els serveis d’abastament d’aigua a
Catalunya. Caracterització i tendències 1998-2000” ha permès mantenir els nivells assolits
en edicions anteriors, així com incidir en aspectes més novedosos sobre instal·lacions,
equips i gestió, tal i com va quedar reflectit en el qüestionari respost pels serveis.
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El present estudi ha estat realitzat per l'empresa consultora AQUATEC, S.A. L'equip de
redacció ha estat integrat per Zsigmond Kovács, Enginyer de Camins, Canals i Ports,
Director tècnic d'AQUATEC, i Víctor Juan, Enginyer Industrial.
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Annex 1
MUNICIPIS EN BAIXA I QUE HAN COMPLIMENTAT

EL QÜESTIONARI DE L’ASAC
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Alcanar
Alella
Almenar
Amposta
Arbúcies
Argentona
Artés
Badalona
Badia del Vallès
Balsareny
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Berga
Cabrera de Mar
Cabrils
Calafell
Caldes d'Estrac
Caldes de Montbui
Canet de Mar
Canovelles
Cardedeu
Cardona
Casserres
Castellar de la Ribera
Castellar del Vallès
Castellbell i el Vilar
Castellbisbal
Castelldefels
Castellterçol
Centelles
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Clariana de Cardener
Constantí
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Creixell
Cubelles
Cunit
Deltebre
Dosrius
El Masnou
El Papiol
El Pla de Santa Maria
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Figueres

Gavà
Gelida
Girona
Granollers
Guissona
Gurb
L'Ametlla del Vallès
L'Escala
L'Hospitalet de Llobregat
La Garriga
La Jonquera
La Llagosta
La Selva del Camp
Les Borges Blanques
Les Franqueses del Vallès
Linyola
Lladurs
Llançà
Lleida
Lliçà d'Amunt
Llinars del Vallès
Llobera
Lloret de Mar
Maçanet de la Selva
Manlleu
Manresa
Martorell
Martorelles
Masquefa
Matadepera
Mataró
Mediona
Moià
Mollerussa
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
Móra d'Ebre
Olesa de Montserrat
Olius
Olivella
Olot
Palafolls
Palamós
Pallejà
Pineda de Mar
Pinell de Solsonès
Pinós

Polinyà
Ponts
Prats de Lluçanès
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puig-reig
Puigcerdà
Reus
Ribes de Freser
Riells i Viabrea
Riner
Ripoll
Ripollet
Roda de Ter
Roquetes
Roses
Rubí
Sallent
Salou
Salt
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat
Sant Cebrià de Vallalta
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve de Palau-
tordera
Sant Feliu de Buixalleu
Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Camp-
sentelles
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Joan de les Aba-
desses
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Llorenç Savall
Sant Pere de Ribes
Sant Vicenç de Castellet
Sant Vicenç de Montalt
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cer-
velló
Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Gra-

menet
Santa Eulàlia de Ron-
çana
Santa Susanna
Sarrià de Ter
Sènia,La
Sentmenat
Sils
Sitges
Solsona
Súria
Taradell
Tarragona
Tàrrega
Teià
Terrassa
Tiana
Tona
Tordera
Torelló
Torredembarra
Torrelles de Llobregat
Torroella de Montgrí
Tossa de Mar
Ullastrell
Vallirana
Valls
Vic
Vila-seca
Viladecans
Viladecavalls
Viladrau
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt

Total: 173 Municipis
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Annex 2
RELACIÓ DE MUNICIPIS COMPRESOS A L’ÀREA

METROPOLITANA DE BARCELONA (A.M.B.) I QUE
HAN COMPLIMENTAT EL QÜESTIONARI DE L’ASAC
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Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del Vallès
Cornellà de Llobregat
Esplugues de Llobregat
Gavà

L'Hospitalet de Llobregat
(N) Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat
Pallejà
El Papiol
(N) El Prat de Llobregat
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Llobregat

Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Tiana
Torrelles de Llobregat
Viladecans 

Total (Sense considerar N): 31 Municipis
Total Municipis A.M.B.: 33 Municipis
(N): Municipis que no han respost el qüestionari
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Annex 3
MODEL DE QÜESTIONARI



Dades de l’any 2000

ENQUESTA SOBRE L’ABASTAMENT D’AIGUA
ALS MUNICIPIS DE CATALUNYA

AGRUPACIÓ DE SERVEIS
D’AIGUA DE CATALUNYA

Barcelona, juny de 2001



Model de qüestionari: 0.Dades d’identificació

• Els qüestionaris, un cop emplenats, es prega es lliurin a la següent adreça:

A/A Sr. Zsigmond Kovács Dani
AQUATEC, S.A.
c/ Mallorca, 270 Pral. 2ª.
08037 - BARCELONA

Telèfon de contacte: 93 488 04 58
Fax: 93 215 43 49
E-mail: aquatec.mpc@agbaring.com

• Per qualsevol aclariment no dubteu en contactar amb AQUATEC, S.A., al telèfon i persona indicats,
a fi i efecte de guanyar temps en benefici d'un bon resultat de l'estudi: "NO HO DEIXEU PER L'ÚLTIM
DIA, TOTS HI GUANYAREM. GRÀCIES".

• En tant que sigui possible, es demana s'empleni un qüestionari per a cada municipi abastat 
en baixa, en cas que es serveixi més d'un. Indiqueu més avall el municipi del qual es descriurà el seu
servei d'abastament. També, per tenir la possibilitat d'aclarir o interpretar les respostes rebudes, es 
prega que s'hi indiquin les dades de la persona responsable de l'emplenament del qüestionari:

- Municipi abastat:

- Persona responsable d'emplenar el qüestionari:

- Telèfon:

- Fax:

- E-mail:

- Data d'emplenament del qüestionari:



• Nom de l’entitat encarregada del servei d’abastament (municipal o empresa gestora):

• Municipis abastats en baixa (recordem l'interès d'emplenar un qüestionari per a cadascun dels
municipis servits, encara que aquí s'especifiquin tots):

• Altres municipis abastats en alta a partir de la mateixa xarxa (abastament en alta a títol informatiu):

• Descripció del servei d'abastament particular del municipi:

• Tipus de gestió (marqueu amb una x l'opció adequada)

Directa
Indirecta

• Règim de gestió (marqueu amb una x l'opció adequada)

Corporació municipal: amb òrgan específic
sense òrgan específic

Societat privada municipal
Empresa privada: concessió

arrendament o gerència
altres

Empresa mixta
Altres

• Població abastada (en milers d'habitants)

Fixa: .................................... (Temporada alta:...........................)

• Relació població abastada/població total censada (en %)

Fixa: ....................................% (Temporada alta: ..........................%)

• Activitats del servei efectuades directament:

Abastament: Captació
Tractament
Distribució
Venda d'aigua a altres serveis

Model de qüestionari: 1.Informació general



Model de qüestionari: 1.Informació general

Sanejament: Conservació del clavegueram públic
Depuració de les aigües residuals
Reutilització de les aigües tractades
Gestió del drenatge urbà
Control d’abocaments

• Nombre equivalent de personal a temps fix.(Al total de personal a temps fix, se li sumarà la fracció de personal a

temps parcial equivalent a personal a temps fix. Aquesta fracció es calcularà sumant totes les hores treballades durant l'any 1997

pel personal a temps parcial i dividint-la per les hores anyals treballades per una persona a temps fix).

Personal fix real (A): ............................Fracció equivalent personal a temps parcial (B):..............................Total (A+B):..........

• Nombre total d'usuaris per classes:

CLASSE D'USUARI NOMBRE

Domèstics
Industrials
Comercials
Agropecuaris
Municipals i serveis públics
Altres

• Població abastada:

- Població fixa ........................................................................ hab.

- Població màxima de temporada: ......................................... hab.

• Facturació total anyal, en MILIONS DE PESSETES, per poder calcular la mitjana a Catalunya.

Considerant només el subministrament d'aigua: ......................................................................MPTA

Considerant tots els conceptes relacionats amb el cicle integral de l’aigua: ...........................MPTA

Considerant tots els conceptes (cànons, taxes, impostos):......................................................MPTA



• Fonts d'abastament en servei: (indiqueu el percentatge de cada font sobre el total de recursos)

Pous ................................................................. %

Mines................................................................ %

Manantials ........................................................ %

Preses superficials ........................................... %

Preses d'embassaments .................................. %

• Estacions de bombament (no pous):

Nombre ............................................................

Potència instal.lada total (Kw) ..........................

• Dipòsits:

Capacitat total de reserva (m3).........................

Nombre de dipòsits ..........................................

• Estacions potabilitzadores:

Nombre.............................................................

Capacitat de producció (m3/h) ..........................

Potència instal.lada (Kw)..................................

• Canonades d'adducció i distribució:

Longitud d'adducció (km) .................................

Longitud de distribució (km) .............................

Materials més usuals: ......................................

Indiqueu, aproximadament, el percentatge sobre la longitud total 
d'adducció o distribució segons correspongui.

Addc. Distr.

Formigó ........................................................... % %
Fibrociment ..................................................... % %
Plom (ramals antics) ....................................... % %
Metàl.lics (fosa gris, dúctil, ...)......................... % %
PVC................................................................. % %
Polietilè (PE) ................................................... % %
Polièster reforçat amb fibra de vidre (PRFV) .. % %
Altres ............................................................... % %

Model de qüestionari: 2.Informació tècnica



Model de qüestionari: 2.Informació tècnica

• Teniu coneixement de la Directiva 98/83/CE, del 3 de novembre de 1998; D.O.C.E. Nº L 330 del
05-12-98 que derogarà el vigent Reglament Tècnico-sanitari (R.D.1138/1990 de 14 de setembre), pel
que fa a la dràstica disminució del límit de plom a l'aigua corrent (de 50 µg/l fins a 10 µg/l) i a la
supressió de les canonades de plom en un termini de 15 anys, així com pel que fa a la reducció de
la presència de l’arsènic a l’aigua subministrada, de 50 µg/l a 10 µg/l.

.................................................................................................................. Si No

• Ramals antics de plom:

% de població abastada amb ramals de plom:
Any previst de supressió dels ramals de plom:
Cost de la supressió:

total ..................................................................... PTA

cost mitjà per usuari ........................................... PTA/usuari

• Concentració de l’arsènic a les fonts d’abastament                                µg/l

• Necessiteu implantar un tractament específic per eliminar l’arsènic? Sí No



3.1 VOLUM D'AIGUA SUBMINISTRAT A LA XARXA

VOLUMS PROCEDÈNCIA DELS CABALS
(en milers de m3/any) Fonts superficials Fonts subterrànies Altres fonts

Total fonts (*)

Recursos propis (**)
Recursos aliens (**)
Volum venut en alta

(*)  Si no es coneixen els volums de cada font, anoteu directament el total.

(**) Incloeu el volum posteriorment venut en alta.

3.2 VOLUM D'AIGUA ENREGISTRAT PELS MESURADORS DELS USUARIS
Volums enregistrats i/o estimats per la totalitat dels comptadors i/o aforaments dels usuaris.

Tipus d'usuari Volum (en milers de m3/any)
Domèstic
Industrial
Comercial
Serveis públics
Altres usuaris

3.3 VOLUM D'AIGUA FACTURAT
Volums facturats als usuaris.

Tipus d'usuari Volum (en milers de m3/any)
Domèstic
Industrial
Comercial
Serveis públics
Altres usuaris

3.4 SISTEMA DE MESURA DELS CABALS APORTATS A LA XARXA

Tipus de mesura % del total subministrat
Directa (comptadors o equivalents)
Indirecta (hores funcionament bombes, etc)
Estimada
No es mesura ni s'estima

Model de qüestionari: 3.Volums d’aigua i sistemes de mesura



Model de qüestionari: 4.Disponibilitat dels recursos hidràulics

4.1DEMANDA D'AIGUA
(marqueu amb una X l'opció adequada)

Estabilitzada...........................................................................
Creixement lent (<4% anual) .................................................
Creixement ràpid (>4% anual) ...............................................
Disminució lenta (<4% anual) ................................................
Disminució ràpida (>4% anual) ..............................................

4.2 HORITZÓ DELS RECURSOS

• Els seus recursos hidràulics actuals són:

Sobrats ......................... Any previst per arribar a l'explotació total: ................
Justos ...........................
Insuficients....................

4.3 DÈFICITS ANUALS

Dèficit estimat (milers m3/any) Any 2000 Any 2005
Estiu
Total any

• La solució al seu dèficit d'aigua, és al seu abast? Sí No

• Si la solució no és al seu abast, indiqui el perquè: (marqui amb una X l'opció adequada)

Manca de recursos hidràulics al municipi ..............................
Manca de recursos econòmics propis ...................................
La solució és supramunicipal.................................................
La solució és comarcal ..........................................................
La solució és a nivell autonòmic ............................................

4.4 INVESTIGACIÓ DE NOVES FONTS
Actuacions tècniques efectuades de cara a trobar noves fonts d'aigua durant el darrer any.

ACTUACIONS SUPERFICIALS SUBTERRÀNIES
TÈCNIQUES Amb resultat positiu Amb resultat negatiu Amb resultat positiu Amb resultat negatiu

Nombre d'actuacions 

Valor d'inversió MPTA/any

(en MILIONS de PTA/any)

Increment de recursos

assolit (milers de m3/any) x x x x x x x x x x x x x x



5.1 PROBLEMES DE QUALITAT PER L'EXISTÈNCIA DE CONTAMINANTS
Per contaminant s'entén qualsevol paràmetre que no compleix el Reglament Tècnic-sanitari vigent
(R.D. 1138/1990 de 14 de setembre).

No existeixen o es resolen amb el tractament actual ..................................................

Afecten només el manteniment de les instal·lacions 
(incrustracions, corrosió, dipòsits, etc.) ........................................................................
Indiqueu la tendència futura (5 anys): a millorar igual a empitjorar 
Afecten fins i tot  l'usuari (olor, sabor, aspecte, etc.) ...................................................
Indiqueu la tendència futura (5 anys): a millorar igual a empitjorar 

5.2 TIPUS DE CONTAMINACIÓ
Indiqueu, aproximadament, el percentatge d'aigua afectada per cada tipus de contaminació sobre el
total d'aigua captada, considerant separadament les fonts superficials i subterrànies. Si el valor
quantitatiu d'aquests percentatges fos desconegut. substituïu-lo per una creu.

Superficial Subterrània
No hi ha contaminació ...................................................................................
Física (aspecte, terbolesa, sòlids en suspensió, temperatura...) ...................
Biològica (algues, bacteris, virus...) ...............................................................
Compostos inorgànics tòxics (cianur, crom, metalls pesats...) ......................
Contaminants orgànics (fenol, hidrocarburs, detergents, trihalometans...) ..
Salinitat (clorurs, sulfats, calci, magnesi, sodi...) ...........................................
Altres contaminants indesitjables (nitrits, amoníac, nitrats...) ........................

5.3 ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ

• Indiqueu, aproximadament, el percentatge d'aigua afectada per cada tipus d'origen de contaminació
sobre el total d'aigua captada, considerant separadament les fonts superficials i subterrànies. Si el
valor quantitatiu d'aquests percentatges fos desconegut. substituïu-lo per una creu.

Superficial Subterrània
No hi ha contaminació ...................................................................................
Domèstic ........................................................................................................
Industrial.........................................................................................................
Activitat extractiva ..........................................................................................
Agrícola ..........................................................................................................
Ramader ........................................................................................................

• Els origens de contaminació de l'aigua per a abastament es troben situats a:

Nombre d'abastaments gestionats
Al mateix municipi .......................................................................
Aigües amunt en altres municipis ...............................................

Model de qüestionari: 5.Qualitat i control dels recursos hidràulics



Model de qüestionari: 5.Qualitat i control dels recursos hidràulics

• S'han definit àrees de protecció de les captacions?
Nombre d'abastaments gestionats

Sí ................................................................................................
No ................................................................................................

5.4 TIPUS DE TRACTAMENT
Indiqueu, aproximadament el percentatge d'aigua bruta tractada en cada operació de tractament 

sobre el total d'aigua bruta captada, considerant separadament les fonts superficials i subterrànies.

Superficial Subterrània
Filtració ràpida (filtres de sorra. etc.)............................................................
Desinfecció (ozó, cloració final, etc.)............................................................
Pre-cloració ..................................................................................................
Coagulació-floculació-decantació.................................................................
Afinament (carbó actiu, etc.) ........................................................................
Altres (membranes, nanofiltració, ultravioleta, etc.), a especificar...............

5.5 COMPLIMENT DE LA NORMATIVA ANALÍTICA

• Compleix la normativa Tècnic-sanitària vigent pel que fa referència a la realització de les anàlisis   
mínimes, normals i completes i llurs freqüències? 

Estrictament En excés 

• Si té problemes per complir estrictament la normativa tècnico-sanitària, indiqueu els motius:

No es tenen problemes...................................................................................
Mitjans econòmics justos................................................................................
Mitjans humans justos ....................................................................................
Mitjans materials justos ..................................................................................
Altres...............................................................................................................

• Qui fa les determinacions analítiques? (marqueu amb una x l'opció adequada)
Pel que fa a la tendència futura, s'indicarà la situació prevista l'any 2005.

LaboratoriTipus de paràmetres Situació
Propi Especialitzat Farmacèutic del municipi

Clor residual
Actual
Futura

Organolèptics
Actual
Futura

Físico-químics
Actual
Futura

Subs. no desitjables
Actual
Futura

Microbiològics
Actual
Futura

Radiactius
Actual
Futura



6.1 CAPACITAT D'ADDUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

Tenint en compte les previsions actuals de desenvolupament urbà i industrial del municipi, indiqueu
l'any aproximat en que caldrà ampliar la infraestructura per fer front a l'esmentat desenvolupament.

Indiqueu igualment si, segons les previsions del servei, és factible aquesta ampliació
sota els punts de vista tècnic i financer.

• Infraestructura d'adducció

any: Factibilitat tècnica Sí Factibilitat financera Sí
No No

• Infraestructura de distribució

any: Factibilitat tècnica Sí Factibilitat financera Sí
No No

6.2 ANTIGUITAT DE LA XARXA
Indiqueu, aproximadament, el percentatge sobre la longitud total de la xarxa actual.

• Longitud total de la xarxa (km) :
• Situació actual: menys de 15 anys : %

de 15 a 30 anys : %
més de 30 anys : %
No se sap : %

• Previsió de renovació de la xarxa, en percentatge sobre la longitud total, en els propers 5 anys, sense
incloure-hi les previsions d'ampliació; només les de renovació: %

6.3 SITUACIÓ DE LES PRESSIONS A LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

• Pressió més freqüent: kg/cm2 ( atm)

• Problemes de pressions: (marqueu amb una x l'opció adequada)

Suficients a tota la xarxa .....................................................................

Hi ha algun sector deficitari .................................................................

Problemes generalitzats a tota la xarxa ..............................................

Model de qüestionari: 5.Qualitat i control dels recursos hidràulics



Model de qüestionari: 6.Infraestructura

6.4 AUTOMATITZACIÓ
Pel que fa al grau d'automatització en cadascun dels següents aspectes, indiqueu la situació actual
i la previsió futura per a l'any 2005 (marqueu amb una x l'opció adequada)

Situació actual Previsió any 2005

Elevació ..........................................................................
Distribució.......................................................................
Tractament......................................................................
Sistema centralitzat ........................................................
Algunes automatitzacions puntuals................................
Analitzadors automàtics .................................................

6.5. EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
Pel que fa a eines informàtiques de planificació i gestió, indiqueu la situació actual i previsió futura
per a l’any 2005 (marqueu amb una X l’opció adequada).

Situació actual Previsió any 2005

Model matemàtic de la xarxa ........................................
Model matemàtic de clavegueram.................................
Model de qualitat ...........................................................



7.1 CONTROL DEL CONSUM DELS USUARIS

Tipus de control Situació(*) % sobre total d'usuaris % sobre total consum
Comptadors Actual

Estimació futura
Aforament Actual

Estimació futura
A tant alçat Actual

Estimació futura

(*) L'estimació futura es refereix a l'any 2005.

7.2 CONTROL DE LA DEMANDA
Pel que fa al control de la demanda/consum indiqueu si disposeu de comptadors generals a la sortida
de captacions, plantes de tractament i/o dipòsits i de comptadors sectorials a nivell de la xarxa de 
distribució (indiqueu nombre de comptadors).

Situació actual Previsió 2005
Comptadors generals
Comptadors sectorials

7.3 PLÀNOLS DE LA XARXA

• Tipus de representació

Situació actual Previsió any 2005
Sistema d’informació geogràfica (SIG)................................
Cartografia informatitzada ...................................................
Cartografia clàssica periòdicament actualitzada.................
Cartografia clàssica no actualitzada ...................................
Esquemes de la xarxa.........................................................
Altres ...................................................................................

• Informació continguda als plànols de la xarxa

Situació actual Previsió any 2005

Materials ..............................................................................
Diàmetres ............................................................................
Fondàries.............................................................................
Cotes topogràfiques ............................................................

Model de qüestionari: 6.Infraestructura



Model de qüestionari: 7.Gestió tècnica

7.4 MANTENIMENT

• Campanyes de detecció de fuites.

Situació actual Any 2005

Sistemàtiques (indiqueu freqüències).................................... ( /any)
Esporàdicament, en cas d'anomalies ....................................
No s'efectuen .........................................................................

• Sistemes de detecció utilitzats:

• Existeix servei de guàrdia fora de l'horari normal de treball i en dies festius?

Per a reparar les avaries que es produeixin .............................................................................
Per a deixar l'avaria sota control i evitar danys més greus, però ajornant la seva reparació
a la jornada normal de treball ...................................................................................................
No existeix fins a la data...........................................................................................................



8.1 SERVEIS DE SANEJAMENT

Quin servei realitzeu en relació al sanejament?
Manteniment i/o neteja del clavegueram Sí No
Control d’abocaments a xarxa Sí No
Manteniment de col·lectors generals Sí No
Explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals Sí No

8.2 XARXA DE CLAVEGUERAM

• Existeix Ordenança o Reglament Municipal d'Abocament?  Sí No
Especifiqueu-la: ...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

• Indiqueu l'antiguitat estimada dels col·lectors d'aigües residuals, en percentatge sobre la longitud total
existent:

Longitud total xarxa de clavegueram (km) ...................................................... ___
Menys de 15 anys ........................................................................................... __%
Entre 15 i 30 anys ........................................................................................... __%
Més de 30 anys ............................................................................................... __%
No se sap ....................................................................................................... __%

• Pel que fa a la xarxa de col·lectors, indiqueu:

Secció més freqüent (m2) ................................................................................
Possibles problemes d'insuficiència, freqüència d'entrada en càrrega ........... episodis/any

• Indiqueu el tipus de manteniment que s'efectua a la xarxa de clavegueram:

Només manteniment correctiu ........................................................................
Manteniment preventiu i correctiu ...................................................................
No se sap ......................................................................................................
Neteja sistemàtica dels col·lectors Sí No
Control d’abocaments Sí No

8.3 DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS

• Les aigües residuals del municipi, són tractades en una depuradora? Sí No

• En cas afirmatiu, indiqueu si la depuradora es troba mancomunada amb altres municipis:

Sí No

Model de qüestionari: 7.Gestió tècnica



Model de qüestionari: 8.Sanejament

• Indiqueu el tipus de tractaments efectuats a la depuradora:

Primari (Físic-químic)
Secundari (Biològic)
Terciari (Afinaments)
No se sap

• És prevista una ampliació o una modificació de la depuradora?

Modificació del tipus de tractament...........................................................
Addició d'un nou tipus de tractament........................................................
Es manté el tipus de tractament, però s'ampliarà per cabal.....................
No se sap..................................................................................................

• Si existeix depuradora en funcionament, es reutilitzen les aigües tractades?

Sí No No se sap



9.1 ATENCIÓ AL CLIENT
(marqueu amb una X les opcions adequades)

• Temps que s’empra en la realització d'una escomesa a un nou usuari (dies):

Menor o igual a 10 dies................................................................
Entre 11 i 20 dies .........................................................................
Entre 21 i 30 dies .........................................................................
Més de 30 dies.............................................................................

• Temps que s’empra en la instal·lació d'un comptador a un nou usuari (dies):

Menor o igual a 3 dies..................................................................
Entre 4 i 10 dies ...........................................................................
Entre 11 i 30 dies .........................................................................
Més de 30 dies.............................................................................

• Realització de les escomeses:

Pel servei......................................................................................
Per l'usuari amb inspecció ...........................................................
Per l'usuari sense inspecció.........................................................

• Propietat de les escomeses:

Del servei .....................................................................................
De l'usuari ....................................................................................

• Propietat dels comptadors:

Del servei .....................................................................................
De l'usuari ....................................................................................
De lloguer .....................................................................................

9.2 GESTIÓ DE QUALITAT

• Indiqueu de quins sistemes de gestió de qualitat disposa el vostre servei i en quin àmbit (p.ex. tot el
servei de cicle integral, només el servei d’aigües, només una planta de tractament, etc.).

Norma Sí No Àmbit Any de certificació
ISO 9001
ISO 9002
EN 45001
ISO 17025
ISO 14001

EMAS

• Teniu intenció de certificar algun sistema de gestió en els pròxims 5 anys?

Quin sistema? ..........................................................................................................................
Quan? .......................................................................................................................................

Model de qüestionari: 8.Sanejament



Model de qüestionari: 9.Gestió administrativa

10.1 VALOR ECONÒMIC DE LES DIFERENTS INVERSIONS EFECTUADES

Es demana el valor econòmic, en MPTA, de la inversió total realitzada l'any 2000 per a la reposició,
millora i ampliació de la infraestructura i dels sistemes tècnics (telecomandaments, comptadors,
instrumentació i altres equipaments tècnics), desglossat pels següents conceptes.

Conceptes Propi Subvencionat Total
Captacions
Tractament
Dipòsit
Xarxa de distribució
Clavegueram
Depuració
Control de qualitat
Sistemes tècnics

10.2 DESPESES

Es demanen les despeses a l'any 2000 d'aquelles partides que es consideren més significatives per tal
d'avaluar ratis mitjana en funció de la població abastada, aigua subministrada, etc.

Personal (*) ............................................................................................................. PTA
Materials  de  conservació  i  treballs  de  conservació  per tercers (*) ................. PTA
Grau d’amortització de les instal·lacions ............................................................... %

(*) Import, en PESSETES, del darrer any.

10.3 SISTEMA TARIFARI
(marqueu amb una X les opcions adequades)

Tarifa polinòmica .....................................................................................................
Facturació per blocs

Preus creixents
Preus decreixents 

Facturació per preus constants
Tarifa amb mínim de consum..................................................................................

Preus creixents
Preus constants

Tarifa a tant alçat ................................................................................................
Període de facturació (mensual, bimestral, etc.).....................................................
Es fan estimacions de lectures? Sí No



Model de qüestionari: 10.Aspectes econòmics

10.4 FACTURA/REBUT

• Indiqueu l'import en PESSETES, d'un consum domèstic de 120 m3/any, en concepte de subminis-
trament d'aigua exclusivament, sense taxes ni cànons: PTA

• Indiqueu quins altres conceptes, a més de l'aigua d'abastament, es facturen dins del rebut o de la factura
domèstic:

Cànon de l’aigua .......................................................................................
Clavegueram .............................................................................................
Tractament de residus...............................................................................
Eliminació d’escombraries ........................................................................
Impost sobre el Valor Afegit ......................................................................
Altres (especifiqueu-los):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

• Indiqueu la mitjana de l'import addicional d'aquell rebut o factura domèstica, que representen en conjunt
les altres partides esmentades en la qüestió anterior: PTA ( % relatiu al total del
rebut/factura) 

• Indiqueu, l'import en PESSETES d'un consum industrial de 6000 m3/any, en concepte de subminis-
trament d'aigua exclusivament, sense taxes ni cànons: PTA

• Indiqueu quins altres conceptes, a més de l'aigua d'abastament, es facturen dins el rebut industrial:

Cànon de l’aigua .......................................................................................
Clavegueram .............................................................................................
Tractament de residus...............................................................................
Eliminació d’escombraries ........................................................................
Impost sobre el Valor Afegit ......................................................................
Altres (especifiqueu-los):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

• Indiqueu la mitjana de l'import addicional d'aquell rebut o factura industrial, que representen en conjunt
les altres partides esmentades en la qüestió anterior: PTA ( % relatiu al total
del rebut/ factura) 

Barcelona, juny de 2001




