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PRESENTACIÓ DEL 
PRESIDENT 

 
De manera ininterrompuda des de l’any 92, l’ASAC ha realitzat amb periodicitat triennal l’estudi “Els serveis 
d’aigua a Catalunya. Caracterització i tendències”, que basant-se en les enquestes omplertes pels serveis 
d’abastament, clavegueram i depuració de Catalunya permet extreure interessants conclusions sobre l’estat 
d’aquests i la seva evolució. Donant doncs continuïtat a una feina de gairebé vint anys, l’edició que avui presentem 
està basada en dades de l’exercici 2.010 tancat corresponents a 381 municipis de Catalunya.  
Aquesta activitat s’alinea amb diferents objectius bàsics de l’ASAC, com ara el de coordinar i orientar les activitats 
de tots els seus membres, estimular la realització de tota mena d’estudis i investigacions sobre la temàtica del 
sector divulgant els seus resultats i col·laborar amb l’Administració per perfeccionar els serveis d’abastament, 
clavegueram i depuració. M’agradaria destacar, com un valor a preservar, la continuïtat i regularitat en la 
realització de l’enquesta, el que permet a dia d’avui disposar d’una informació molt valuosa per entendre l’evolució 
dels serveis d’aigua a Catalunya en els darrers vint anys. 

Com en totes les edicions anteriors, la realització del qüestionari, el tractament posterior de les dades i la 
realització del document final amb les conclusions de l’estudi han estat encarregades a una empresa consultora 
que, per mandat exprés de la Junta de Govern de l’ASAC, garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades que se 
li proporcionen. En efecte, els qüestionaris només poden ser emprats per a l’elaboració de les dades estadístiques 
que es presenten en aquest document final de divulgació pública.  

Com veureu, aquest any tant el formulari enviat als serveis com els resultats que presentem inclouen algunes 
novetats, tant pel que fa als fons com a la forma, amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves tendències però sense 
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perdre el fil conductor dels estudis realitzats fins ara. Així, s’ha modificat entre d’altres el format final de 
presentació, que inclou un resum imprès i un CD amb el document complet, però també el format del formulari, 
l’àmbit de la mostra i algunes de les qüestions realitzades, amb l’ànim de facilitar l’ompliment de l’enquesta així 
com el tractament posterior de les dades.   

Cal recordar que l’anterior enquesta –l’any 2.008- es va realitzar en el marc d’una intensa sequera a les conques 
internes de Catalunya, que va obligar als serveis d’abastament a prendre mesures d’urgència que permetessin fer-
li front. Aquest aspecte va condicionar fortament els resultats de l’estudi en aquell moment, i va activar un cop més 
la consciència a la nostra societat respecte la manca d’infraestructures a Catalunya en matèria hidràulica.  

Des de les pluges de maig del 2.008 –que, recordem-ho, van arribar a poques setmanes d’assolir una situació 
d’emergència- i fins a la data de tancament de l’enquesta, la pluviometria ha estat, amb algunes excepcions, força 
generosa al nostre territori. Per tant, el trienni que cobreix el present estudi s’ha desenvolupat en un marc de 
normalitat hidrològica.  

En aquests períodes d’abundància és molt important, no obstant, no oblidar les èpoques passades i treballar en la 
planificació hidrològica per tal de garantir que ens trobem preparats per afrontar crisis tant o més greus que les 
que han ocorregut en el passat. En efecte, el clima mediterrani propi de la nostra regió es troba sotmès a cicles 
secs i d’altres d’humits, i aquest és el moment per dotar, amb tranquil·litat i rigor tècnic, als nostres sistemes de la 
garantia de subministrament necessària en qualsevol circumstància.  

No m’agradaria passar per alt, com un fet d’especial rellevància en el darrer trienni, l’aprovació del Pla de Gestió 
del Districte de conca fluvial de Catalunya el passat mes de novembre. Aquest document és l’instrument de 
planificació de l’aigua per al període 2.010-2.015, i impactarà per tant d’una manera molt directa en les activitats 
dels serveis d’aigua a mitjà i llarg termini. A tall d’exemple, el citat document estableix dotacions màximes per a 
l’abastament, fixa criteris per a la concessió d’aigües subterrànies, estableix les mesures necessàries per al control 
d’aprofitaments, fixa la prelació d’usos i fins i tot fomenta la creació d’estructures supralocals de gestió.  

Atès que les dades recollides en el present document corresponen al 2.010, no es veuran influïdes per l’esmentat 
Pla de Gestió. En properes edicions de l’enquesta, no obstant, es podrà analitzar l’impacte que l’aprovació del Pla 
de Gestió ha tingut sobre els nostres sistemes, donant valor un cop més a la feina que cada tres anys fem entre 
tots per tal de caracteritzar el sector.  

Dels principals resultats obtinguts, m’agradaria destacar en primer lloc la continua millora en l’eficiència i el 
funcionament dels sistemes gestionats, que presenten uns rendiments pròxims a l’òptim, i la reducció dels 
consums mitjos fins i tot a pesar de l’abundància d’aigua en el període analitzat. S’han caracteritzat, així mateix i 
d’una manera molt especial, els mecanismes d’atenció al client de què disposem, obtenint uns resultats molt 
satisfactoris que indiquen la bona salut dels serveis que oferim. 

Finalment, només em queda agrair la seva contribució a tots els que han fet possible aquest treball i, com sempre, 
posar-lo a disposició de les Administracions per si pot constituir un ajut a la seva tasca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Escudero 
President de l’ASAC 

Barcelona, octubre de 2.011  
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El present treball neix, una edició més, amb l’objectiu de caracteritzar la situació dels serveis d’aigua (abastament, 
clavegueram i depuració) a Catalunya, així com observar les tendències més importants establertes en els darrers 
anys. En aquest document, doncs, es presenten les dades més significatives així com les anàlisis pertinents 
corresponents a l’enquesta resposta pels diferents serveis l’any 2.011, amb dades de l’any 2.010.  
 
En relació a les edicions anteriors, l’enquesta d’enguany ha incorporat algunes modificacions, tant pel que fa a 
l’abast de l’enquesta com al seu contingut. Així, mentre que en edicions anteriors es limitava l’estudi als municipis 
de més de 1.500 habitants, aquest any s’ha sol·licitat informació a la totalitat dels municipis de Catalunya. No 
obstant, atenent a la heterogeneïtat en quant al volum dels serveis i recursos disponibles, s’han emprat dos 
qüestionaris diferents: un de més complet, a omplir pels municipis de més de 5.000 habitants, i un de bàsic, a 
omplir pels municipis menors de 5.000 habitants.  
 
D’altra banda, s’ha realitzat també una revisió profunda del formulari emprat, amb l’objectiu d’adequar-lo als canvis 
que el sector està vivint; intentant, al mateix temps, mantenir el fil conductor dels estudis anteriors per tal de poder 
analitzar l’evolució històrica dels diferents indicadors.  
 
En aquest sentit, s’ha donat un major pes en el formulari distribuït aquest any als serveis de clavegueram i 
depuració, que abans es tractaven com un apèndix dels d’abastament. A nivell tècnic, doncs, l’estudi s’ha dividit en 
tres grans blocs, corresponents als tres serveis.  
 
S’han inclòs, també qüestions referides a l’esforç en I+D+i de les empreses, així com l’esforç en formació, el que 
permetrà ubicar les empreses de l’aigua respecte a d’altres sectors. Igualment, s’ha prestat especial atenció als 
aspectes comercials i d’atenció al client, un factor cada cop més important.  
 
  
1.1. CARACTERITZACIÓ DE LA MOSTRA 
 
S’han rebut un total de 214 enquestes, de les quals 175 procedents de municipis de més de 5.000 habitants (i per 
tant han respost l’enquesta completa), mentre que 39 es corresponien a municipis per sota d’aquest llindar (i han 
respost l’enquesta bàsica). És important indicar que en el cas de l’enquesta bàsica s’ha permès agregar dades de 
diferents municipis en una sola enquesta, sempre que corresponguessin a una única empresa gestora. Per aquest 
motiu i tal com es detalla a continuació, aquestes 39 enquestes han cobert un número major de municipis.  
 
El nombre d’enquestes rebudes ha augmentat de manera molt significativa respecte a l’edició anterior, en què 
únicament es varen rebre 79 qüestionaris. Cal dir, no obstant, que l’any 2.008 un servei que engloba un gran 
nombre de municipis va respondre amb una sola enquesta.  
 
Així, les enquestes rebudes cobreixen un total de 381 municipis (sobre un univers de 946). Aquest valor es pot 
desagregar de la següent manera per serveis i en funció de la grandària del municipi: 
 
 

 >5.000 <5.000 Total 
Abastament 151  192 343 
Clavegueram 50  49 99 
Depuració 67 62 129 
Total 169  212 381 

 
S’observa un lleuger augment respecte de l’enquesta del 2.008, en què es varen obtenir dades de 345 municipis.  
 
És important fer notar que el valor total no es correspon a la suma dels municipis dels que s’han obtingut dades 
per a cada servei. Això succeeix perquè hi ha força casos en què, per a un mateix municipi, es disposa de dades 
de més d’un servei. A l’inversa, cal destacar que hi ha un total de 38 municipis dels quals es tenen dades de 
clavegueram o depuració però no de l’abastament. Aquesta és una conseqüència del fet que, com   s’ha anunciat, 
aquest any el formulari s’ha enfocat també al clavegueram i la depuració (demanant a les empreses que només 
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gestionen algun d’aquests serveis que omplissin el formulari). Cal destacar que aquesta heterogeneïtat en la 
mostra ha suposat que el procés de tractament de les dades i d’anàlisi posterior hagi esdevingut més complex.  
A la figura 1 es representa la situació geogràfica de la mostra obtinguda; a l’annex I es llisten els municipis que 
han respost el qüestionari per a cada servei.   
 
 

 
 

Figura 1. Situació geogràfica de la mostra 
 
Aquests 381 municipis considerats suposen, doncs, el 40% del total. No obstant, aquest valor de representativitat 
puja significativament si ens fixem en la població coberta: en aquests municipis hi habiten 6.410.055 habitants, el 
que suposa el 85% de la població total de Catalunya.  
 
D’altra banda, si ens fixem únicament en els municipis de més de 5.000 habitants, el percentatge de cobertura 
esdevé encara major: un 81% de municipis que signifiquen un 90% de la població a l’àmbit. A la figura següent es 
resumeix la representativitat de l’enquesta en funció de la grandària del municipi, en base municipal i poblacional. 
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Figura 2. Representativitat de l’enquesta segons la base municipal 

i la base poblacional 
 
En definitiva, es pot concloure que la representativitat de l’enquesta és molt bona i que, per tant, els resultats i 
anàlisis realitzats en endavant són plenament vàlids per caracteritzar els serveis d’aigua a Catalunya.  
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1.2. PLANTEJAMENT GENERAL DEL DOCUMENT 
 
L’objectiu d’aquest document és donar una visió global dels serveis d’aigua; per aquest motiu, la majoria de dades 
que es mostren són globals i es refereixen a una situació general mitjana. En alguns casos, es mostren dades 
particulars per tal d’analitzar rangs o valors extrems, però en cap cas indicant a quin municipi correspon cada 
dada. En aquest sentit, cal tenir en compte que els valors mitjans obtinguts poden servir a cada servei per poder 
conèixer la seva situació relativa.  
 
En determinats casos es mostren els resultats tenint en compte o no la resposta dels serveis dels municipis 
pertanyents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), per tal de poder caracteritzar d’una manera més acurada 
la situació dels serveis fora d’aquest àmbit. Donada el gran pes específic que té aquesta regió respecte el total de 
Catalunya, considerar les dades totals en moltes ocasions emmascara la realitat de fora d’aquest àmbit.  
 
Des del punt de vista d’estructuració del document, s’han plantejat 7 grans capítols corresponents a grans trets 
amb els apartats del qüestionari que es va enviat als serveis, i que s’adjunta com a annex al final del present 
document.  
 
En el primer d’ells s’ha tractat la informació general dels serveis, tals com el règim de gestió, els serveis prestats,... 
 
El segon capítol es centra en les dades tècniques dels abastaments, i inclou tant dades de producció i distribució, 
com relatives a la gestió tècnica i el manteniment. Respecte a anys anteriors, resulta una novetat la introducció 
d’indicadors internacionals estàndard (fixats per la IWA) per tal d’analitzar l’eficiència de les xarxes.   
 
Per la seva singularitat i tot i correspondre al servei d’abastament, els aspectes relatius a qualitat de l’aigua s’han 
tractat en un capítol independent.  
 
El següent capítol mostra els resultats corresponents a les dades tècniques dels serveis de clavegueram. 
Igualment, s’inclou un capítol per als serveis de depuració, on es tracta també la reutilització.  
 
El penúltim capítol es centra en la gestió comercial dels serveis, tant pel que fa a aspectes de facturació i 
cobrament com, especialment, a l’atenció al client.  
 
Finalment, el darrer capítol es dedica a la gestió econòmica, tan pel que fa al sistema tarifari, com a les inversions i 
costs, i al preu de l’aigua a Catalunya.   
 
Cadascun dels capítols inclou diversos apartats, on es mostren i s’analitzen els resultats d’un o més aspectes 
concrets. A la capçalera de cada apartat, a més del títol, es resumeixen dues dades importants per tal d’entendre 
l’origen de les dades emprades i el seu nivell de fiabilitat: 
 

 En primer lloc, s’indica si la mostra emprada per a l’anàlisi és la completa (tots els municipis) o la parcial 
(només els municipis de més de 5.000 habitants). Tal com s’ha explicat, els municipis de menor mida van 
emplenar un formulari simplificat; per aquest motiu hi ha moltes dades de les quals només es disposa per 
als municipis grans.  

 Posteriorment, s’indica la representativitat associada a les dades mostrades en l’apartat. Es correspon 
amb el nombre de respostes obtingudes per a aquest apartat en concret sobre el total de serveis de la 
mostra corresponent. Així, una representativitat del 100% vol dir que es disposa de dades de tots els 
municipis de la mostra. Es tracta, doncs, d’un paràmetre molt a tenir en compte a l’hora de donar validesa 
a les conclusions extretes en cadascun dels apartats, i també de gran utilitat per planificar futures edicions 
de l’enquesta.  

 
Al marge d’aquests dos paràmetres, el format de presentació de cada apartat inclou tres camps:  
 

 Objectiu, on s’indica l’objectiu o objectius de l’apartat i els paràmetres emprats per assolir-lo.   
 Resultats, on es recullen les dades obtingudes, així com els tractaments posteriors per al seu anàlisi.  
 Valoracions, on es realitzen la interpretació i anàlisi de resultats, així com les conclusions rellevants.  
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2.1. RÈGIM DE GESTIÓ   
            mostra completa / representativitat 94% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar el tipus i règim de gestió dels serveis segons la grandària de la població a que serveixen, per tal 
d’identificar si existeix algun règim predominant per a cada tipus de servei i per a les diferents tipologies de 
municipis.  
 
S’han considerat 2 tipus i 7 règims de gestió diferents: 
 

 GESTIÓ DIRECTA: 
- Corporació municipal amb òrgan específic  
- Corporació municipal sense òrgan específic  
- Societat privada municipal  

  
 GESTIÓ INDIRECTA :  

- Empresa privada amb concessió  
- Empresa privada amb arrendament o gerència  
- Empresa privada d'altres tipus  
- Empresa mixta  
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 RESULTATS 
 
A la taula 2.1 s’ha reflectit, per als serveis d’abastament, el resum de dades corresponents  a cada tipus i règim de gestió en funció de la grandària de la població. 
 
 

 
Taula 2.1. Tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament classificats per grandària de població. 

 
 
DIRECTA (DI)          INDIRECTA (IN) 

- Corporació municipal amb òrgan específic (CO)          - Empresa privada amb concessió (PC) 
- Corporació municipal sense òrgan específic (CS)          - Empresa privada amb arrendament o gerència (PA) 
- Societat privada municipal (PM)            - Empresa privada d’altres tipus (PX) 

             - Empresa mixta (EM) 
                

GRANDÀRIA   DE   POBLACIÓ 
< 1.500 1.500 - 5.000 5.000 - 20.000 20.000 - 50.000 > 50.000 Global TIPUS DE 

GESTIÓ 
RÈGIM DE 

GESTIÓ 
Nº  Munic. Hab. Nº  Munic. Hab. Nº  Munic. Hab. Nº  Munic. Hab. Nº  Munic. Hab. 

Nº  
Munic. Hab. 

CO 8 6.721 1 3.078 4 32.075 1 38.218 --- --- 14 80.092 
CS 17 6.017 1 1.682 --- --- --- --- --- --- 18 7.699 DIRECTA 
PM 1 1.200 1 3.611 1 6.194 --- --- 4 312.237 7 323.242 
PC 80 46.552 80 228.792 58 542.532 17 460.740 28 3.422.092 263 4.700.708 
PA --- --- 2 9.755 9 86.889 4 101.408 --- --- 15 198.052 
PX --- --- --- --- 2 25.828 1 38.164 --- --- 3 63.992 

INDIRECTA 

EM --- --- 1 4.685 3 38.025 5 176.801 4 263.448 13 482.959 
ALTRES A --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

TOTALS 106 60.490 86 251.603 77 731.543 28 815.331 36 3.997.777 333 5.856.744 
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VALORACIONS 
 
En general, s’ha observat que la gran majoria de municipis tendeixen a un tipus de gestió indirecta i amb un règim 
de gestió tipus d’empresa privada amb concessió. En efecte, aquest règim de gestió s’aplica en gairebé el 80% 
dels municipis de la mostra.   
 
Els resultats obtinguts són molt similars als de l’edició anterior de l’enquesta, en què predominava el mateix tipus 
de règim de gestió.  
 
A la figura 3 es mostren els percentatges de municipis (base municipal) corresponents a cada tipus i règim de 
gestió en funció de la grandària de població. A la figura 4, es visualitzen els mateixos resultats en base 
poblacional.   
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Figura 3. Tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament (base municipal) 
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Figura 4. Tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament (base poblacional) 

 
 
El fet d’incloure aquest any a l’enquesta els municipis de menys de 1.500 habitants ha permès copsar les 
particularitats dels municipis més petits. En aquests el règim predominant segueix essent la gestió indirecta amb 
concessió, però comparativament la gestió directa està més estesa que no pas en els municipis més grans.   
 
També és interessant destacar l’augment del règim de gestió basat en empresa mixta, que ha duplicat en els 
darrers tres anys el nombre de municipis i la població coberta. Aquest règim de gestió, d’altra banda, es dóna 
predominantment en municipis de grandària mitjana-gran.  
 
Pel que fa als serveis de clavegueram, els resultats obtinguts es mostren a la taula 2.2. En aquest cas, donada la 
menor grandària de la mostra, els resultats es mostren de manera agregada per a la totalitat dels municipis.  
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GRANDÀRIA   DE   

POBLACIÓ 
Global 

TIPUS DE 
GESTIÓ 

RÈGIM DE 
GESTIÓ 

Nº  Munic. Hab. 
CO 4 52.791 
CS 6 3.305 DIRECTA 
PM 5 315.222 
PC 59 748.584 
PA 1 10.173 
PX --- 0 

INDIRECTA

EM 13 2.043.911 
ALTRES A --- --- 

TOTALS 88 3.173.986 
 

Taula 2.2. Tipus i règim de gestió dels serveis de clavegueram 
 
En el cas del clavegueram, doncs, es manté la tendència cap a la gestió indirecta. En aquest cas cal destacar el 
major pes de les empreses mixtes tant pel que fa al nombre de municipis com a la població servida.  
 
Cal apuntar, no obstant, que per a aquest servei la representativitat global és molt menor que en el cas de 
l’abastament, i que amb tota probabilitat en molts casos en què es realitza gestió directa no s’ha omplert el 
qüestionari.   
 
Finalment, a la taula 2.3 es mostren els resultats per al servei de depuració.  
 

GRANDÀRIA   DE   
POBLACIÓ 

Global 
TIPUS DE 
GESTIÓ 

RÈGIM DE 
GESTIÓ 

Nº  Munic. Hab. 
CO 4 21.644 
CS 1 667 DIRECTA 
PM 4 553.201 
PC 66 741.596 
PA 1 22.626 
PX --- --- 

INDIRECTA

EM 49 688.181 
ALTRES A --- --- 

TOTALS 125 2.027.915 
 

Taula 2.3. Tipus i règim de gestió dels serveis de depuració 
 
 
En aquest cas conviuen la empresa mixta, l’empresa privada amb concessió i la societat privada municipal amb 
percentatges similars en quant a població abastida. D’altra banda, el comentari respecte a la validesa de la mostra 
realitzat en el cas del clavegueram és també aplicable al servei de depuració.  
 
Finalment, a la figura 5 es mostra, a tall de resum, el percentatge de cada règim de gestió per a cadascun dels tres 
serveis estudiats, en base poblacional.  
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Figura 5. Tipus i règim de gestió per servei 

 
 
2.2. SERVEIS PRESTATS                                    
                              mostra completa / representativitat 100% 
 
OBJECTIU  
 
Analitzar en quants casos un mateix gestor presta més d’un servei al mateix municipi per tal d’aprofitar les 
sinergies que això comporta, tant si es tracta d’un gestor públic com privat.   
 
Tenint en compte els tres tipus de serveis estudiats, s’han considerat les següents situacions per a cada gestor en 
un determinat municipi:  
 

 Es gestiona un únic servei. 
 Es gestionen a la vegada el servei d’abastament i clavegueram. 
 Es gestionen a la vegada el servei d’abastament i depuració. 
 Es gestionen a la vegada el servei de clavegueram i depuració. 
 Es gestionen els tres serveis. 

 
 
RESULTATS 
 
A la figura 6 es mostra els nombres d’empreses que presten, a més a més de forma exclusiva els serveis 
d’abastament, clavegueram i depuració, més d’un d’aquests serveis al mateix municipi : 
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Figura 6. Serveis prestats per les empreses. 
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VALORACIONS 
 
En termes generals, segueix sent el més comú que un mateix gestor operi un únic servei.  
 
No obstant, en un total de 116 municipis (sobre una mostra total de 381) una mateixa empresa gestiona més d’un 
servei; sempre que es dona aquesta situació, un dels serveis és l’abastament, que s’associa de manera 
predominant amb el clavegueram abans que amb la depuració. Finalment, en un total de 27 serveis existeix una 
gestió completa del cicle integral de l’aigua, agrupant els tres serveis.  
 

 
2.3. USUARIS                           
                mostra completa / representativitat 83% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la tipologia d’usuaris dels servei d’aigua per classes: domèstics, industrials/comercials, municipals i 
serveis públics, usuaris en alta,...  
 
 
RESULTATS 
 
S’han calculat el percentatge de cada tipus d’usuari respecte el total, obtenint els següents valors: 
 

TIPUS D’USOS DE L’AIGUA NOMBRE 
D’USUARIS % SOBRE TOTAL 

Domèstics 3.265.534 91,2% 
Industrials/comercials 276.559 7,7% 

Municipals i serveis públics 24.859 0,7% 
Alta 184 0,0% 

Altres 13.570 0,4% 
TOTAL 3.580.705 100% 

 
Taula 2.4. Tipologia d’usuaris segons tipus d’usos de l’aigua. 

 
 
VALORACIONS 
 
La gran majoria d’usuaris són domèstics, suposant aquests el 91,2% del total. Es tracta d’un valor lleugerament 
superior al calculat l’any 2.007, que va ser del 86,6%. 
 
 
2.4. RATIS ASSOCIATS AL PERSONAL    
                                                      mostra parcial / representativitat A 99%/C 43%/D 36% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar el sector a nivell laboral, tant pel que fa al nombre total de treballadors, com la seva relació amb el 
servei prestat, l’estacionalitat i el perfil dels empleats.  
 
Per fer-ho, es calcularan els següents ratis: 
 

 Pel servei d’ abastament : rati empleat/hm3 subministrat  
 Pel servei de clavegueram: rati empleat/km conducció 
 Pel servei de depuració: rati empleat/hm3 depurat 

 
A més, és calcularà el percentatge de feina fixa sobre el total, i els perfils professionals predominants.  
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RESULTATS 
 
Pel que fa al rati de nombre d’empleats per volum d’aigua subministrat s’han obtingut els següents valors: 
 

• Nº municipis considerats: 152 
• Personal: 2.520 empleats 
• Volum d’aigua subministrat: 498 hm3 

• Rati “Empleat/volum d’aigua subministrat”: 5,2 empleat/hm3  
 
En el càlcul del rati de nombre d’empleats per quilòmetres de conduccions de clavegueram s’han considerat els 
següents valors: 
 

• Nº municipis considerats: 23 
• Personal: 192 empleats 
• Quilòmetre de conduccions 4.818 Km 

• Rati “Empleat /Quilòmetres conduccions”: 0,039 empleat/km de xarxa 
 
Finalment, en el cas del servei de depuració s’ha calculat el nombre d’empleats per hm3 depurat, obtenint els 
següents valors:  
 

• Nº municipis considerats: 29 
• Personal: 205 empleats 
• Volum d’aigua depurada: 102 hm3 

• Rati “Empleat/volum d’aigua depurada”: 2,0 empleat/hm3 
  
D’altra banda, per tal de caracteritzar l’eventualitat del personal, s’ha calculat (per als tres serveis de manera 
agregada) el percentatge d’empleats fixes sobre el total: 
 

• Nº personal fix: 2.821 empleats 
• Nº personal eventual: 208,5 empleats 
• Total personal (fix+eventual): 3.029,5 empleats 
• Proporció de personal fix respecte el total: 93% 

 
Finalment, la taula 2.5. mostra (també de manera global per als tres serveis) els percentatges corresponents als 
diferents perfils professionals:  
 

TIPUS DE PERFIL 
PROFESSIONAL 

NOMBRE 
D’EMPLEATS 

% PERFIL 
PROFESSIONAL 

Titulats superiors 446,93 14,8% 
Titulats grau mig 234,77 7,8% 

Tècnics i administratius 806,90 26,6% 
Capataços i encarregats 270,63 8,9% 

Oficials 776,34 25,6% 
Personal no qualificat 493,89 16,3% 

TOTAL 3.029,46 100% 
 
 

Taula 2.5. Perfils professionals dels empleats en els tres serveis 
(Abastament, clavegueram i depuració). 
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Figura 7. Percentatges dels perfils professionals 

 
VALORACIONS 
 
El rati “Empleat/volum d’aigua subministrat”, que té un valor de 5,2 empleats/hm3 és inferior a l’obtingut l’any 2.007 
que va ser de 8,6 empleats/hm3, però superior al de l’any 2.003 que es va situar en 4,5 empleats/hm3.  
 
Per altra banda, el percentatge de feina fixa sobre el total es d’un 93% indicant que es tracta d’un sector 
laboralment estable, amb tendència a tenir més plantilla fixa que no eventual.  
 
A més, es presenta un elevat grau de professionalització, ja que del total de personal només el 16% és no 
qualificat.  
 
 
2.5. FACTURACIÓ TOTAL                             
                                  mostra completa / representativitat 94% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la facturació mitja anual per habitant servit dels tres serveis estudiats. 
 
Per al càlcul de la facturació total anual per a cada servei s’ha tingut en compte la suma de la facturació pròpia 
més la facturació aliena. Per altra part, respecte a la població, s’ha considerat únicament la població que rep 
directament el servei determinat declarada als formularis.  
 
 
RESULTATS 
 
A continuació es mostren els valors de facturació obtinguts per a cada servei: 
 

  ABASTAMENT CLAVEGUERAM DEPURACIÓ ALTRES 
Facturació Total (FT) 

(€) 465.294.805 45.572.599 31.528.496 328.237.757 

Nº Serveis 166 60 80 187 
Població (hab.) 6.154.552 3.304.821 1.656.495 6.154.552 

FT/Població (€/hab.) 75,60 13,79 19,03 53,33 
 

Taula 2.6. Facturació total per a cada servei. 
 
 
 
 
 
 
 



 22

VALORACIONS 
 
Es comprova que el servei que més factura per habitant és el d’abastament, amb una facturació mitja anual de 
75,60 €/habitant. El segon concepte amb major facturació són els altres càrrecs inclosos en la factura, que inclou 
aspectes molt heterogenis com pot ser el cànon, la conservació de comptadors,... A més, els conceptes inclosos 
en aquest apartat poden variar molt significativament a cada municipi.  
 
Cal destacar, finalment, el baix volum de facturació que suposen tant el clavegueram com la depuració, per sota 
ambdós dels 20 €/habitant i any.  
 
 
2.6. ESFORÇ EN I+D                                  
                          mostra parcial / representativitat 62% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la inversió en I+D dels serveis d’aigua, tant pel que fa a la l’esforç inversor com pel que fa a la 
tipologia de la inversió realitzada. Els resultats obtinguts permetran ubicar el sector pel que fa a l’esforç en recerca 
i desenvolupament.  
 
 
RESULTATS 
 
En base als percentatges declarats per cadascuna de les empreses, s’ha calculat la intensitat de la investigació en 
les empreses del sector, que ha estat en valor mig del 1,98 % sobre la facturació total.   
 
Pel que fa a la tipologia de la inversió, a continuació es mostren en forma gràfica els valors mitjos obtinguts:  
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Figura 8. Tipologia de la inversió en I+D+i realitzada 

 
VALORACIONS 
 
La inversió mitja en I+D realitzada pels serveis d’aigua a Catalunya ha estat molt superior a la mitja general 
nacional, que es va situar, l’any 2.009, en el 0,96% sobre la xifra de negoci. 
 
Pel que fa a la tipologia d’inversió, cal destacar  que s’inverteix majoritàriament (62,1%) mitjançant la 
subcontractació a d’altres empreses.  
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2.7. ESFORÇ EN FORMACIÓ                        
                              mostra parcial / representativitat 85% 
 
OBJECTIU  
 
L’objectiu és caracteritzar l’esforç en formació de les empreses del sector, mitjançant la mitja d’hores anuals de 
formació per empleat i tipologia.  
 
 
RESULTATS 
 
S’han obtingut els següents valors:  
 

• Nombre total hores formació: 95.478 hores 
• Nombre total empleats: 3.029 empleats 
• Rati “Hores formació/empleat”: 31,5 hores/empleat 

 
Aquests resultats mitjos es distribueixen de la següent manera per perfil professional: 
 

TIPOLOGIA PERFIL  
PROFESSIONAL  HORES/ANY·EMPLEAT 

Titulats superiors 49,5 
Titulats grau mig 39,2 

Tècnics i administratius 24,4 
Capataços i encarregats 27,0 

Oficials 35,4 
Personal no qualificat 19,5 

 
Taula 2.7. Hores de formació per tipus de perfil professional. 

 
 
VALORACIONS 
 
La dedicació mitja anual a formació s’ha situat en 31,5 hores per empleat. Aquest valor varia per a cada tipus de 
perfil professional, en un rang entre 19,5 i 49,5.  
 
Per altra banda, es comprova que els titulats superiors, són els que dediquen més temps a la formació, seguit pels 
titulats de grau mig i oficials, mentre pel contrari el personal no qualificat es el que realitza menys hores de 
formació anual. 
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3.1. DADES DE PRODUCCIÓ                        
 
3.1.1. ORIGEN DE L’AIGUA                       
                                            mostra parcial/ representativitat 97%  
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar l’origen de l’aigua subministrada pels serveis d’abastament, i classificar els serveis d’aigua potable 
segons els tipus de fonts que empren. 
 
En primer lloc, cal dir que tots els anàlisis s’han realitzat en referència als serveis participants a l’enquesta i no pas 
als municipis, entenent els primers com una unitat d’explotació amb una xarxa de distribució interconnectada. En 
alguns casos, doncs, un mateix servei agrupa més d’un municipi. Aquest aclariment és vàlid per a tot el document.  
 
Els serveis d’abastament d’aigua potable es poden agrupar en tres grans grups en funció de les seves fonts 
d’abastament. En un primer grup es troben els serveis que s'abasten exclusivament 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 baixa o de subministradors en alta. 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, als que 
anomenarem serveis amb fonts mixtes. 
 
 
RESULTATS 
 
A la taula 3.1 es mostren, per a cadascun dels tres grups establerts, el nombre de serveis que en formen part, el 
volum corresponent subministrat a la xarxa i el total de població censada que és abastada, diferenciant a més pel 
tipus de fonts pròpies (subterrànies o superficials).  
 

CLASSIFICACIÓ DELS 
SERVEIS SEGONS 
L'ORIGEN DE LES 

SEVES FONTS 
TIPUS DE FONTS SERVEIS

VOLUM 
SUBMINISTRAT 
XARXA (milers 

de m3/any) 

POBLACIÓ 
ABASTADA 
(Habitants)

SUBTERRÀNIES 16 19.002 200.368 
SUPERFICIALS 7 30.589 282.026 

MIXTES 
(Subterrànies+Superficials) 7 5.522 68.337 

SERVEIS AMB FONTS 
100% PRÒPIES 

TOTAL 30 55.113 550.731 
32 67.660 612.146 SERVEIS AMB FONTS 

100% ALIENES TOTAL 29 62.300 535.591 
61 45.984 1.426.347 SUBTERRÀNIES 

PRÒPIES 55 38.546 1.209.732 
3 3.845 172.116 SUPERFICIALS PRÒPIES 3 3.845 172.116 

6 136.003 3.156.018 MIXTES PRÒPIES 
(Subterrànies+Superficials)

5 16.369 219.426 
67 189.045 4.690.686 ALIENES 60 90.948 1.601.274 
67 374.877 4.690.686 

SERVEIS AMB FONTS 
MIXTES 

(PRÒPIES+ALIENES) 

TOTAL 60 149.708 1.601.274 
129 497.650 5.853.563 TOTAL 119 267.122 2.687.596 

 
Taula 3.1. 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’AMB. 
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VALORACIONS 
 
D'acord amb els resultats mostrats a la figura 9, 30 serveis d’un total de 119 pertanyen al primer grup, és a dir que 
s’abasten al 100% de fonts pròpies, representant l’11,1% del volum total subministrat a xarxa; 32 serveis pertanyen al 
segon grup; serveis que s’abasten al 100% de fonts alienes, amb un 13,6% del volum i, finalment, 67 serveis 
pertanyen al tercer grup, serveis que s’abasten tant de fonts pròpies com alienes, amb un 75,3% del volum total. Si no 
es consideren els volums corresponents a l’AMB, els anteriors percentatges passen a ser d’un 20,6%, 23,3% i 56% 
respectivament.  
 
En definitiva, doncs, la situació majoritària és disposar de fonts mixtes. En termes globals, hi ha un equilibri força 
ajustat entre les fonts pròpies i les fonts alienes.  En canvi, si analitzem els resultats sense considerar l’àrea 
metropolitana observem una predominança de les fonts alienes.  
 

FONTS 100% PRÒPIES
11,1%

FONTS PRÒPIES DE 
SERVEIS AMB FONTS 

MIXTES
37,3%

FONTS 100% ALIENES
13,6%

FONTS ALIENES DE 
SERVEIS AMB FONTS 

MIXTES
38,0% TOTAL FONTS 

PRÒPIES
48,4%

TOTAL FONTS 
ALIENES

51,6%

Percentatge sobre el volum total subministrat a la xarxa, total Catalunya

 
 
 

FONTS 100% 
PRÒPIES
20,6%

FONTS PRÒPIES DE 
SERVEIS AMB FONTS 

MIXTES
22,0%

FONTS 100% 
ALIENES
23,3%

FONTS ALIENES DE 
SERVEIS AMB FONTS 

MIXTES
34,0% TOTAL FONTS PRÒPIES

42,6%

TOTAL FONTS ALIENES
57,4%

Percentatge sobre el volum total subministrat a la xarxa, sense AMB

 
 

Figura 9. Fonts d’abastament dels serveis amb i sense l’AMB, respectivament 

 
Es pot analitzar, d’altra banda, el repartiment entre l'origen superficial o subterrani de l'aigua quan és un recurs propi. A 
la figura 10 es mostren els percentatges de distribució dels volums d’aigua subministrats a la xarxa segons la seva 
procedència, diferenciant a més si corresponen a serveis amb fonts mixtes o exclusives. L’anàlisi es realitza per a tots 
els serveis i també sense considerar l’àrea metropolitana.  
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Figura 10. Fonts d’abastament dels serveis segons la seva procedència, 

amb i sense l’AMB, respectivament 

 
 
Quan es consideren tots els serveis, les fonts superficials són majoritàries, amb un 57% del total. En canvi, si no 
considerem l’AMB la situació s’inverteix, el que indica que a l’àrea metropolitana l’ús de les fonts subterrànies és més 
contingut.  
 
Comparant els resultats obtinguts amb els de la darrera enquesta, es pot destacar:  
 

 Un augment en l’ús de les fonts pròpies, que ha pujat des del 39 al 48%.  
 Un augment en l’ús de les fonts superficials, que ha pujat del 46 al 57%.  

 
 

3.1.2. CARACTERITZACIÓ DE LES PLANTES DE TRACTAMENT            
                         mostra parcial/ representativitat 94% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar les característiques tècniques i de funcionament bàsiques de les estacions potabilitzadores.  
 
S’entén per estacions potabilitzadores aquelles plantes que tenen algun tractament addicional a la desinfecció com pot 
ésser un filtratge, un tractament de coagulació, una eliminació de matèria orgànica residual, etc.  
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RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es poden resumir en els següents valors:  
 

• Nombre total de plantes de tractament: 48 
• Capacitat total de tractament: 40.675 m3/h 
• Cens de la població total abastada per les estacions: 4.085.189 habitants 
• Dotació equivalent (sobre capacitat total): 238,96 l/hab./dia 
• Potència total instal·lada: 25.689 kW 
• Rati “Potència/volum produït per l’estació”: 0,63 kWh/m3 

 
 
VALORACIONS 
 
Dels 39 serveis d’abastament que han declarat que disposen d’estació potabilitzadora, 36 han indicat la capacitat 
de producció que ha resultat ser un total de 40.675 m3/h amb una dotació equivalent de 238,96 l/hab./dia. 
Respecte l’any 2.007 s’ha detectat un augment en la capacitat de producció total així com en la dotació equivalent 
(37.242 m3/h i 217,5 l/hab./dia, respectivament).  
 
La potència total instal·lada de 25.689 kW, el que suposa un cost energètic mig de l’aigua produïda de 0,63 
kWh/m3.  
 
 
3.2. DADES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ        
 
3.2.1. LONGITUD DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ  
                                                                                 mostra parcial/ representativitat 98% 
 
OBJECTIU  
 
Obtenir la longitud total de les xarxes de distribució, i relacionar la longitud amb el nombre d’usuaris de les xarxes.  
 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors:  
 

• Nombre total serveis: 120 
• Longitud de xarxa de distribució: 18.280 km 
• Nombre total de usuaris: 3.389.682 usuaris 
• Rati “longitud xarxa/usuaris”: 5 m/usuari 

 
D’altra banda, a la figura 11 s’ha relacionat el rati de metres de conducció per usuari amb la mida del 
municipi.  
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Figura 11. Rati longitud xarxa/usuari segons la mida del municipi 
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VALORACIONS 
 
Respecte les dades de l’any 2.007 s’aprecia una disminució de la longitud de la xarxa de distribució inventariada, 
que va ser aleshores de 20.333 km. Aquesta diferència en el valor absolut es deu al fet que la mostra de 
l’enquesta per a aquesta dada s’ha limitat als municipis majors de 5.000 habitants, mentre que en enquestes 
anteriors el límit es va situar en els 1.500 habitants.  
 
La longitud específica mitja s’ha situat en 5 m de xarxa per usuari. Aquest valor, no obstant, s’ha mostrat menor 
per a les poblacions més grans, i major per a les més petites. En efecte, per a poblacions per sota de 20.000 
habitants el rati es situa entorn dels 9 m/usuari, mentre que en les poblacions amb més de 75.000 habitants es 
redueix fins a 4 m/usuari.  
 
 
3.2.2. ANTIGUITAT DE LA XARXA        
                                                          mostra parcial/representativitat 84% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar l’antiguitat de les xarxes de distribució existents, classificant-les en quatre grups: menor de 15 anys, 
entre 15 i 30 anys, superior a 30 anys i desconeguda. 
 
RESULTATS 
 
La taula següent mostra els quilòmetres de canonada per a cada grup amb els seus percentatges respectius, tant 
per a l’any 2.010 com 2.007. 
 
 

ANTIGUITAT DE LA XARXA 
 

MENYS 15 15-30 MÉS 30 DESCONEGUDA 
TOTAL 

Longitud 2010 4.486 4.820 4.581 2.058 15.945 
% sobre total 28,1% 30,2% 28,7% 12,9% 100% 
Longitud 2007 9.463 7.247 5.054 935 22.699 
% sobre total 41,7% 31,9% 22,3% 4,1% 100% 

 
Taula 3.2. Quilòmetres de xarxa d’abastament segons la seva antiguitat 

 
 

 
VALORACIONS 
 
La longitud total de conduccions per a les quals s’ha valorat l’antiguitat enguany és de 15.945 km, valor inferior al 
registrat l’any 2.010, degut altre cop al canvi en la mostra considerada.  
 
En base als resultats, s’aprecia un cert envelliment de les xarxes, donat que el percentatge de conduccions amb 
menys de 15 anys disminueix respecte l’enquesta anterior des del 42 al 28%, mentre que augmenta el percentatge 
de la xarxa que supera els 30 anys. Aquest envelliment registrat pot respondre efectivament a una realitat, però 
pot ser també degut a d’altres aspectes relacionats amb el nivell de coneixement que es té de la xarxa (la 
representativitat és molt major que en l’enquesta anterior) o al canvi en la mostra objectiu.  
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3.2.3. MATERIALS DE LES CONDUCCIONS           
                                                            mostra parcial/ representativitat Aducc. 71%/Distrib. 98% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar quins són els materials de les conduccions que conformen les xarxes (tant d’adducció com de 
distribució). 
 
S’han considerat 7 grups de materials diferents: 
 

 Formigó 
 Fibrociment 
 Fosa dúctil 
 Fosa gris 
 Polietilè 
 PVC 
 Altres  

 
 
RESULTATS 
 

MATERIALS 
 

Formigó Fibrociment Fosa dúctil Fosa gris Polietilè PVC Altres 
TOTAL 

Longitud adducció, km 347,4 568,7 515,6 33,0 364,9 118,5 127,8 2.076 
% sobre total 16,7% 27,4% 24,8% 1,6% 17,6% 5,7% 6,2% 100% 

Longitud distribució 
km 149,4 5.558,0 4.273,3 799,9 5.830,8 1.874,8 296,6 18.783 

% sobre total 0,8% 29,6% 22,8% 4,3% 31,0% 10,0% 1,6% 100% 
Longitud total, km 496,8 6.126,8 4.788,9 832,9 6.195,6 1.993,4 424,4 20.859 

% sobre total 2,4% 29,4% 23,0% 4,0% 29,7% 9,6% 2,0% 100% 
  

Taula 3.3. Materials de les canonades d’adducció i distribució 
 
 
La figura 12 mostra els percentatges de les conduccions d’adducció i distribució per tipus de material. 
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Figura 12. Materials de les canonades d’adducció i distribució 
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VALORACIONS 
 
Els materials més emprat en les conduccions són el polietilè, amb un 30% del total, i el fibrociment, amb un 29%. 
La fosa dúctil també té una certa importància, amb un percentatge total del 22%. Entre les dues tipologies de 
xarxa, l’única diferència significativa és un augment del formigó en la xarxa d’adducció respecte la de distribució, a 
canvi d’un menor ús del plàstic. És un resultat plenament raonable motivat pel major diàmetre de les conduccions 
d’adducció.   
  
Els resultats són molt semblants a les dades de l’any 2.007. Únicament s’aprecia un lleuger augment del 
percentatge de quilòmetres de canonada de formigó i/o fibrociment i plàstics (polietilè i PVC), en detriment de les 
metàl·liques (fosa dúctil i fosa gris). En total l’increment de les canonades de formigó i/o fibrociment i de plàstics 
(polietilè i PVC) respecte a l’any 2.007 han estat del +2,95% i +1,06%, respectivament, i el decrement de 
canonades metàl·liques (fosa dúctil, fosa gris) ha estat del -5,25%. 

 
 
3.2.4. CAPACITAT D’EMMAGATZEMATGE     
                                             mostra parcial/ representativitat 97% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar la capacitat de reserva dels dipòsits dels serveis d’abastament. 
 
 
RESULTATS 
 
Les diferents capacitats de reserva, calculades en dies (en base al volum dels dipòsits  i el consum diari mig), 
s'han classificat en 5 grups per tal de veure la seva distribució i el nombre d'usuaris afectats. Aquesta classificació 
s'ha fet considerant o no la resposta d'AMB perquè s'observi el seu pes específic en els ratis obtinguts. A la taula 
3.4, es mostra aquesta classificació; els valors en negreta corresponen a les dades modificades en no considerar 
la resposta de l'AMB. 
 

CAPACITAT DE RESERVA 
 

<1 dies ≥1 i <2 dies ≥2 i <3 dies ≥3 i <7 dies ≥7 dies 
TOTAL 

26 40 34 17 1 118 
Nombre de serveis 

21 36 34 17 1 109 
1.936.334 647.004 645.034 146.105 8.745 3.383.221 

Nombre d'usuaris 
448.644 598.449 645.034 146.105 8.745 1.846.976 
57,2% 19,1% 19,1% 4,3% 0,3% 100% 

% sobre total 
24,3% 32,4% 34,9% 7,9% 0,5% 100% 
0,75 1,38 2,43 3,66 9,45 1,26 Dies reserva 

promig ponderada 0,62 1,38 2,43 3,66 9,45 1,68 
609.954 299.578 537.291 203.350 3.000 1.653.173 

Volum dipòsits m3 
130.287 266.301 537.291 203.350 3.000 1.140.229 
36,9% 18,1% 32,5% 12,3% 0,2% 100% 

% sobre total 
11,4% 23,4% 47,1% 17,8% 0,3% 100% 

 
Taula 3.4. Capacitat de reserva dels serveis (El nombre total de dipòsits és de 1.058) 

 
 
VALORACIONS 
 
La capacitat de reserva promig ponderada és de 1,26 dies. Aquest valor, que representa una estimació de la 
capacitat de reserva mitjana a Catalunya pel que fa al subministrament d'aigua potable als municipis, és inferior al 
calculat l’any 2.007 que va resultar de 1,45 dies.  
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Aquesta disminució es deu fonamentalment al canvi en la mostra de l’enquesta. En efecte, els municipis més 
grans acostumen a disposar de menys volum de reserva en relació als usuaris, de tal manera que és lògic que, al 
no incloure aquest any en la mostra els municipis menors de 5.000 habitants, la capacitat de reserva relativa s’hagi 
reduït.   
 
Tenint en compte que el nombre total de dipòsits és 1.058, la capacitat unitària resulta ser aproximadament de 
1.616 m3/dipòsit. Respecte a la darrera enquesta, s’ha reduït el nombre total de dipòsits, però en canvi ha 
augmentat la capacitat unitària promig (1.660 dipòsits i 1.400 m3/dipòsit, respectivament). Ambdós aspectes tenen 
a veure amb el canvi en la mostra en el sentit explicat anteriorment.  
 
A la figura 13, es mostra, per a cada servei que ha contestat, el valor de la seva capacitat de reserva tot ordenant 
aquests valors en ordre creixent. Així mateix, s’indica el valor estimat mitjà ponderat (1,26 dies). 
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Figura 13. Capacitat de reserva dels serveis (classificació per ordre creixent de reserva).  

 
 
 
3.2.5. ESTACIONS DE BOMBAMENT       
                                                 mostra parcial/ representativitat 91% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar per una banda el nombre total d’estacions de bombament, així com la seva potència associada, i per 
altra el rati de potència instal·lada per volum d’aigua subministrada a xarxa. Aquest darrer valor dóna una idea del 
consum energètic promig necessari per distribuir 1 hm3 d’aigua. 
 
RESULTATS 
 

• Nombre total de pous:                547 
• Nombre total d’estacions:   684 
• Potència total instal·lada:              81.291 kW 
• Volum subministrat:    480,1 hm3 
• Rati “Potencia/ Volum subministrat”: 171,5 kW/hm3 

 
VALORACIONS 
 
El rati de “Potencia/ Volum subministrat” és lleugerament superior a l’obtingut a l’any 2.007 que va ser de 156,7 
kW/hm3. Aquesta tendència a l’alça s’ha anat donant en les diferents edicions de l’ASAC i ve a indicar que els 
serveis cada cop necessiten més potència instal·lada per a un mateix volum subministrat. Això no vol dir, no 
obstant, que augmenti el consum específic real.  
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3.2.6. PRESIONS A LA XARXA        
                                      mostra parcial/ representativitat 47% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar l’estat de la xarxa en quant a pressions subministrades. Tenint en compte la dificultat que suposa 
donar un únic valor representatiu de la pressió d’una xarxa, s’han emprat dos indicadors: la pressió mitjana 
aproximada a la xarxa de distribució i els percentatges de la xarxa en què es detecten problemàtiques de pressió. 
 
 
RESULTATS 
 
S’han classificat els resultats en 4 grups en funció del percentatge de la xarxa de distribució amb problemes de 
pressió: 0-5 %, 5-10%, 10-20% i més del 20%. 
 
 

PERCENTATGES DE XARXA AMB PROBLEMES DE PRESSIÓ  0-5% 5-10% 10-20% >20% NC TOTAL 

Pressió mitjana 
(Kg/cm2) 3,87 4,19 5 3,28 4,31 4,13 

Nombre de respostes 45 15 4 3 32 99 
% sobre total 45,5% 15,2% 4,0% 3,0% 32,3% 100% 

Nombre de municipis 50 15 4 3 82 154 
% sobre total 32,5% 9,7% 2,6% 1,9% 53,2% 100% 

Nombre d'usuaris 793.715 189.692 35.756 80.498 2.312.146 3.411.806 
% sobre total 23,3% 5,6% 1,0% 2,4% 67,8% 100% 

 
Taula 3.5. Percentatges de xarxa amb problemes de pressió 

 
 
VALORACIONS 
 
En primer lloc cal destacar la baixa representativitat en les respostes obtingudes: el 53% dels serveis no han 
contestat completament aquesta qüestió.  
 
De les respostes rebudes s’obté que la pressió mitjana de les xarxes dels serveis considerats ha estat de 4,13 
kg/cm2. Aquest valor ha augmentat respecte l’edició de l’any 2.007, quan es va xifrar en 3,72 kg/cm2.  
 
S’observa una oscil·lació de les pressions mitjanes, per als diferents grups de pressions, que van des de 3,87 
kg/cm2, per al primer grup fins als 5 kg/cm2. Resulta curiós comprovar que no es correlaciona una major pressió 
mitjana amb un menor percentatge de zones problemàtiques.  
 
La majoria de municipis (el 32%) es situen en el grup en el que el percentatge de la xarxa amb problemes de 
pressió és menor del 5%, mentre que només un 5% dels municipis declaren percentatges de xarxa amb 
problemes per sobre del 10%. Es pot concloure, doncs, que les problemàtiques de pressió són cada cop més 
localitzades.  
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3.3. VOLUMS D’AIGUA I RENDIMENTS DE LES XARXES              
 

3.3.1. DOTACIONS EN ALTA      
                                         mostra completa/representativitat 99% 
 
OBJECTIU  
 
Avaluar les dotacions en alta a partir del volum d’aigua subministrat a la xarxa en baixa i de la població censada 
abastada. 
 
Cal remarcar que per l’any 2.010 només s’han pres les dades demogràfiques de la població censada abastada 
declarada a l’enquesta; l’indicador de referència serà doncs la dotació per habitant censat.  
 
 
RESULTATS 
 
La taula 3.6 mostra els valors obtinguts tant pel que fa a volums com a població per calcular les dotacions per als 
anys 2.007 i 2.010. Per a cada any s’han considerat tres escenaris: un que inclou tota la mostra, un altre que 
considera exclusivament l’AMB, i un tercer en què es considera tota la mostra excepte l’AMB.  
 
 

 RESULTATS 2.007 RESULTATS 2.010 

 GLOBALS Sense 
AMB AMB GLOBALS Sense 

AMB AMB 

Volum total subministrat 
a la xarxa (milers m3/any) 608.065 370.737 237.295 535.849 305.321 230.528 

Població censada 5.910.126 3.030.645 2.879.481 6.144.762 2.978.795 3.165.967 
Dotació  (l/hab./día) 282 335 226 239 (-15%) 281 (-16%) 199 (-12%)

 

Taula 3.6. Dotacions mitjanes a Catalunya. Resultats de l’any 2.010 comparats 
amb els de l’any 2.007. 

 
 
VALORACIONS 
 
La dotació en alta es situa a Catalunya en un valor mig de 239 litres per habitant i dia. A l’AMB, aquest valor cau 
fins als 199 l/hab·dia, mentre que fora de l’àrea metropolitana és sensiblement superior (281).  
 
De forma general les dotacions obtingudes són significativament més baixes que les de l’any 2.007, registrant-se 
una reducció mitja del 15%, que ha estat a més més accentuada fora de l’AMB. L’explicació d’aquest fet obeeix de 
ben segur a diferents aspectes. En primer lloc, a una baixada dels consum d’aigua (en especial els domèstics) tal i 
com s’analitza més endavant, degut entres d’altres a les campanyes de sensibilització per l’estalvi i l’ús eficient de 
l’aigua realitzades. D’altra banda,a les actuacions realitzades per millorar l’eficiència de la xarxa que redueixen les 
pèrdues a la xarxa de distribució.   
 
Com en les enquestes anteriors, és destacable la diferencia de dotació existent entre els municipis de dins i fora 
de l’AMB, que arriba a un increment de 82 l/hab./dia, representant un 41 % d’excés sobre la dotació de l’AMB (281 
l/hab./dia respecte als 199 l/hab./dia).  
 
A la figura 14, es mostren les dotacions calculades per cada servei en ordre creixent, comparades amb la dotació 
mitjana, el que permet apreciar el rang de dotacions existents.  
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Figura 14. Dotacions d’aigua per a cada servei 
 
Per altra banda, a la figura 15 es mostra una comparativa entre les dotacions globals i sense l’àrea de l’AMB 
calculades a partir de la població censada en les successives enquestes des de l’any 1.997.  
 
S’hi aprecia una estabilització de les dotacions en el període 2.000-2.007, i una caiguda important en la present 
enquesta.  
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Figura 15. Evolució de les dotacions en alta en el període 1.997-2.010 
 
 
 
3.3.2. CONSUMS D’AIGUA                            
                                           mostra completa/representativitat 98% 
 
OBJECTIU  
 
Avaluar els consums totals en baixa i domèstics per habitant a partir dels consums enregistrats i la població 
censada abastada. Com en el cas anterior, establir les diferencies existents entre els consums d’aigua a dins i a 
fora de l’AMB.  
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RESULTATS 
 
La taula 3.7 conté els consum (totals en baixa i domèstics) registrats pels anys 2.007 i 2.010. 
 
En ambdós casos s’han considerat tres escenaris diferenciats: un global que inclou tots els serveis que han respost, un que exclou els serveis de l’AMB i per últim, els 
serveis de l’AMB. 
 
Cal destacar que les poblacions dels consums total en baixa i domèstics d’aquest capítol no coincideixen donat que les enquestes valorades per a cadascun dels càlculs 
no són exactament les mateixes per problemes de representativitat en els altres paràmetres inclosos al càlcul.  
 
Per altra banda, a la taula 3.8 es mostra els consums totals segons la tipologia d’usos: Domèstic, industrial, comercial, municipal i serveis públics i altres. Aquests 
mateixos resultats es mostren en forma gràfica a la figura 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.7. Consum total en baixa i consum domèstic. Resultats de l’any 2.010 comparats amb els de l’any 2.007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.8. Consums en baixa per tipologia d’ús. 
 

RESULTATS 2.007 RESULTATS 2.010  
GLOBALS SENSE AMB  AMB GLOBALS SENSE AMB  AMB 

en baixa 446.289 265.124 181.165 403.734 216.060 187.674 Volum total 
registrat (milers 

m3/any) domèstic 308.201 188.530 119.670 264.505 138.940 125.565 

en baixa 5.759.690 2.880.209 2.879.481 6.031.125 2.865.158 3.165.967 Població 
censada domèstic 5.725.637 2.846.156 2.879.481 5.730.586 2.564.619 3.165.967 

en baixa 212 252 172 183 (-14%) 207 (-18%) 162  (-6%) Dotació 
(l/hab-dia) domèstic 147 182 114 127 (-14%) 148 (-19%) 109  (-4%) 

CONSUM 
VOLUM TOTAL EN 
BAIXA REGISTRAT 
(MILERS M3/ANY) 

% SOBRE 
TOTAL 

Domèstic 264.504,57 72,8% 
Industrial 38.038,49 10,5% 
Comercial 36.974,82 10,2% 

Municipal i serveis públics 20.585,53 5,7% 
Altres 3.132,59 0,9% 
TOTAL 363.235,99 100% 
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Figura 16. Consums per usos 
 
 
VALORACIONS 
 
La majoria del consum total és d’ús domèstic amb un 72,8% sobre el total, mentre que els consums industrial i 
comercial representen el 20,7% del total i el 6,5% restant es destinen a altres tipus d’usos (municipal i serveis 
públics, altres, ....). 
 
El consum domèstic per habitant a l’any 2.010 es situa en 127 litres per habitant i dia. Això significa una reducció 
significativa respecte l’any 2.007 a tot Catalunya, i molt especialment als municipis que no pertanyen a l’AMB. En 
aquest darrer cas, la reducció és de fins el 18%, mentre que a l’àrea metropolitana el valor no arriba al 4%. Cal 
destacar, en aquest sentit, que l’AMB ja presentava un valor molt contingut l’any 2.007, pel que el marge de 
reducció és menor.   
 
És destacable també el fet que ha augmentat la població censada considerada a l’AMB de manera important, 
mentre que el volum total enregistrat pràcticament no ha augmentat.  
 
De la mateixa manera que s’ha observat amb les dades del consum domèstic, els valors del consum total en baixa 
han disminuït considerablement durant el període 2.007-2.010. Aquesta disminució arriba al seu valor màxim (45 
l/hab./dia) si s’exclou l’AMB, suposant una caiguda del 18%. 
 
Aquests resultats obtinguts són coherents amb la tendència observada de reducció de les dotacions en alta, 
essent per tant les causes que les motiven les mateixes.  
 
 
3.3.3. RENDIMENT DE LES XARXES     
                                                            mostra completa/representativitat 92% 
 
OBJECTIU  
 
Calcular el rendiment de les xarxes a partir de la diferència entre el volum d’aigua subministrat a la xarxa i el volum 
d’aigua registrat pels usuaris. La diferència de valors representen subcomptatges dels sistemes de mesura, fuites, 
fraus i usuaris sense mesura de sistema de consums.  
 
Cal destacar que en certs casos no s’enregistren els usos municipals com són els consums d’aigua de parcs, 
jardins, fonts, neteges de carrer i d’altres. També existeixen casos en que certs usuaris 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 purgues 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'aquestes. 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. 
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RESULTATS 
 
La taula 3.9 mostra els rendiments dels serveis per als anys 2.007 i 2.010. Per a cada any s’han considerat tres escenaris, un global incloent els serveis de l’AMB, un altre 
sense incloure’ls i per últim l’AMB per separat. 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS 2007 RESULTATS 2010  GLOBALS SENSE AMB AMB GLOBALS SENSE AMB AMB 
Total submin. 593.713 356.418 237.295 493.067 262.539 230.528 
Total registrat 458.175 270.402 187.773 384.894 197.220 187.674 VOLUMS (milers 

m3/any) 
Total No Mesurat 135.538 86.016 49.522 108.173 65.319 42.854 

USUARIS 2.903.923 1.493.392 1.410.531 3.447.438 1.905.593 1.541.845 
Rendiment 77,2% 75,9% 79,1% 78,1% 75,1% 81,4% 
% Mig No 
Mesurat 22,8% 24,1% 20,9% 21,9% 24,9% 18,6% 

RATIS 
Volum No 
Mesurat  

(m3/usuari/any) 
46,7 57,6 35,1 31,4 34,3 27,8 

 
Taula 3.9. Rendiment de les xarxes. Resultats de l’any 2.010 comparats amb els de l’any 2.007. 
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Figura 17. Rendiment de la xarxa per als serveis analitzats. 

 
 
VALORACIONS 
 
Tenint en compte els aclariments previs fets sobre el que s’entén per rendiment, es pot dir que el rendiment estimat 
de les xarxes és d’un 78% per a la globalitat dels serveis, d’un 75% si no es consideren els municipis de l’AMB i 
d’un 81% considerant només els municipis de l’AMB. Es tracta, en tots els casos, de rendiments molt bons per a 
xarxes d’abastament d’aigua potable.  
 
De forma global (és a dir considerant la totalitat de Catalunya) el valor obtingut enguany ha estat lleugerament major al 
calculat l’any 2.007, el que indica una millora en el rendiment de les xarxes. De manera desagregada també es pot 
apreciar una pujada en el rendiment a l’AMB (2 punts percentuals), mentre que fora d’aquest àmbit el valor calculat es 
manté estable.  
 
Parlant en termes de percentatge de cabal no mesurat, es pot observar que en aquest any 2.010 hi ha hagut una 
disminució dels valors respecte als obtinguts al 2.007 en tots els escenaris plantejats. Aquest valor es situa de forma 
global en un volum no mesurat de 31 m3 per usuari i any, el que suposa una reducció del 30% respecte la darrera 
dada.  
 
Si tenim en compte els càlculs individuals dels rendiments un total de 48 serveis han presentat un rendiment superior 
al 80%. Aquests serveis representen el 62% dels usuaris de la mostra i un 68% del volum total subministrat a la xarxa. 
En el cas de no considerar-se l’AMB han obtingut un rendiment superior al 80% un total de 40 serveis, amb una 
representativitat del 32% dels usuaris de la mostra sense AMB, i del 40% del volum total subministrat sense AMB. En 
ambdós casos s’ha observat un considerable augment respecte l’edició anterior indicant doncs una millora notable en 
els rendiments de les xarxes. 
 

 
3.3.4. ÍNDEX ILI (INFRAESTRUCTURE LEAKAGE INDEX)   
                                                                                                           mostra parcial/representativitat 41% 
 
OBJECTIU  
 
L’ILI (infraestructre leakage index), es un indicador proposat i emprat per la IWA per tal de caracteritzar si una xarxa 
està ben gestionada a nivell del control de les pèrdues reals. Es considera un indicador més fiable que el rendiment 
genèric d’una xarxa ja que considera factors decisius en el funcionament de la xarxa com la pressió, la seva longitud o 
el nombre de connexions.  
 
L’índex es defineix com la relació entre el CARL o volum anual de pèrdues reals (Current Annual Real Losses) i 
l’UARL, volum anual de pèrdues inevitables en el sistema (Unavoidable Annual Real Losses). És a dir, és la relació 
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entre les pèrdues observades i unes pèrdues teòriques que no es poden evitar i que depenen de la configuració de la 
xarxa, les pressions,... 
 
El CARL  es calcula com la diferencia entre el volum subministrat a la xarxa i el volum d’aigua registrada. Pel càlcul de 
UARL (litres/dia) la IWA ha calibrat la següent formula:  
 

UARL = [(18 × Lm) + (0,8 × Nc) + (25 × Lp)] × P 
 
On: 
Lm: Longitud total de la xarxa de distribució, expressada en Km 
Nc: Nombre total de connexions al servei  
Lp: Longitud total aproximada de les escomeses, des de la línea de propietat fins al comptador, expressada en Km 
P: Pressió mitja a la xarxa de distribució, expressada en m 
 
Un valor ILI igual o menor que 1 indica un sistema gestionat de forma òptima; a mesura que el valor augmenta i 
s’allunya d’aquest òptim, el sistema es troba pitjor gestionat.  
 
 
RESULTATS 
 
En la següent figura es mostren els valors dels ILI registrats per als 39 serveis que han subministrat totes les dades 
necessàries per al seu càlcul. Els valors oscil·len entre un 0,31 (que sembla massa baix) fins un 10,68.  
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Figura 18. Índex ILI per a 39 serveis de subministrament 

 
VALORACIONS 
 
El valor mig ponderat per a l’ILI es situa en 6,95. Tenint en compte que la pròpia IWA estableix que un ILI de 10 
podria ser un valor acceptable, es pot concloure que la gran majoria dels serveis analitzats presenten un nivell 
d’eficiència molt elevat.  
 
Aquests resultats són coherents amb les conclusions obtingudes a l’apartat anterior.  
 
Cal fer esment, no obstant, de la baixa representativitat obtinguda en el càlcul de l’ILI, motivat per la necessitat de 
disposar de força dades.  
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3.3.5. RECURSOS HÍDRICS I GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT   
                                                                                                 mostra parcial/representativitat 95% 
 
OBJECTIU  
 
Conèixer la situació dels municipis de Catalunya en quant a disponibilitat de recursos hídrics. Per fer-ho s’ha 
emprat un indicador objectiu com ara l’existència de restriccions efectives en el subministrament en els darrers 3 
anys, i un altre de més subjectiu basat en la percepció respecte a la garantia de subministrament.  
 
 
RESULTATS 
 
La taula 3.10 és un resum de les dades rebudes, en la qual es mostra el nombre de municipis que han contestat 
així com la població abastada afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 3.10. Recursos hídrics i Garantia de subministrament 
 
 
VALORACIONS 
 
De 147 municipis que han respost aquest apartat, només 4 han declarat haver sofert restriccions d’aigua en els 
darrers tres anys, afectant a un percentatge molt reduït de la població.  
 
27 municipis han declarat tenir la percepció de que hi ha una manca de garantia en el subministrament d’aigua. 
Significa només el 18% del total dels municipis que han respost, però suposen un 51% de la població total. Aquest 
desacoblament percentual es deu al fet que els municipis en què es percep falta de garantia són fonamentalment 
els de l’AMB, on es concentra un gran percentatge de la població de Catalunya.  
 
Es pot dir, doncs, que més de la meitat de la població es troba en una situació de manca de garantia de 
subministrament, almenys a nivell de percepció per part dels gestors dels serveis.  
 

 
3.4. GESTIÓ TÈCNICA DELS ABASTAMENTS           
 
3.4.1. CONTROL DE CONSUM DELS USUARIS 
                                                                                 mostra parcial/ representativitat 96% 
 
OBJECTIU  
 
Avaluar els diferents tipus de control de consum de què disposen els serveis. S’han considerat els següents tipus 
de control: 
 

 Control per comptadors. 
 Control per aforaments. 
 Control 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. 
Aquest casos s’han inclòs en l’apartat “Sense Mesura”. 

RESTRICCIONS D'AIGUA MANCA GARANTIA 
SUBMINISTRAMENT  

Nº municipis Població abastada 
(hab.) Nº municipis Població abastada 

(hab.) 
Si 4 118.759 27 2.934.511 
No 143 5.633.258 120 2.817.506 
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RESULTATS 
 
A la taula 3.11 es presenta el resum de dades obtingudes corresponents als usuaris sotmesos a cada tipus de 
control de consum. 
 
 

ANY 2.007 ANY 2.010 
TIPUS DE 
CONTROL Nombre 

d'usuaris % sobre total Nombre 
d'usuaris % sobre total

Comptador 2.884.884 98,3% 1.891.614 96,4% 
Aforament 44.716 1,5% 38.829 2,0% 
A tan alçat 625 0,0% 600 0,0% 

Sense mesura 4.621 0,2% 30.627 1,6% 
TOTAL 2.934.845 100,0% 1.961.670 100% 

 
Taula 3.11. Control del consum dels usuaris. 

 
VALORACIONS 
 
Tal com es pot veure a la taula 3.11 el tipus de control més emprat per a mesurar el consum dels usuaris a l’any 
2.010 és l’ús de comptadors, amb un 96,4%.  
 
 
3.4.2. CONTROL DE LA DEMANDA      
                                                    mostra parcial/ representativitat 93% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la situació actual pel que fa als mecanismes de control de consum a la sortida de plantes, captacions 
i/o dipòsits.   
 
 
RESULTATS 
 
A la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts.  
 
 

COMPTADORS RESPOSTES 
AFIRMATIVES % SOBRE TOTAL NOMBRE DE 

COMPTADORS % SOBRE TOTAL

Generals 116 89,9% 800 40,6% 
Sectorials 77 59,7% 1.169 59,4% 

 
Taula 3.12. Implantació i nombre de comptadors generals i sectorials. 

 
 
VALORACIONS 
 
Pràcticament la totalitat dels serveis (89,9%) disposa de comptadors generals, mentre que un 59,7% disposa de 
comptadors sectorials.  
 
El nombre total de comptadors instal·lats als serveis enquestats és de 800 generals i 1.169 sectorials. Això suposa 
un augment significatiu en el control dels volums subministrats a la xarxa respecte a l’enquesta anterior, en què 
aquests valors es varen situar en 487 i 704, respectivament.  
 
ENDIMENT DE LES XARXES  mostra completa/representativitat  
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3.4.3. CARTOGRAFIA DE LA XARXA       
 
OBJECTIU  
 
Conèixer i caracteritzar el tipus d’informació gràfica de la xarxa que utilitzen els serveis com a suport per a la seva 
gestió. 
 
S'ha demanat la situació actual del servei referent a: 
 

 Tipus de representació dels plànols de la xarxa de clavegueram: Sistema d'Informació Geogràfica (SIG), 
cartografia informatitzada, cartografia clàssica, esquemes de la xarxa o altres 

 Informació continguda en aquests plànols: materials, diàmetres, cotes i altres. 
 

 
3.4.3.1. REPRESENTACIÓ DELS PLÀNOLS            
                                                                       mostra parcial/ representativitat 100% 
 
RESULTATS 
 
A la taula següent es resumeixen els tipus de representació de què disposen els serveis analitzats. 
 
 

REPRESENTACIÓ 
XARXA TIPUS DE  

REPRESENTACIÓ
Serveis % sobre total 

Sistema 
d'Informació 
Geogràfica 

114 88,4% 

Cartografia 
Informatitzada 15 11,6% 

Cartografia 
Clàssica 0 0,00% 

Esquemes Xarxes 0 0,00% 

Altres 0 0,00% 

 
Taula 3.13. Representació de la xarxa. 

 
 
VALORACIONS 
 
De la taula 3.13 es destaca que actualment la majoria dels serveis té la seva xarxa representada en Sistema 
d’informació Geogràfica (SIG), sent el tipus de representació més emprat, passant d’un 48,4% a l’any 2.007 a un 
88,4% en aquesta edició. 
  
La resta de municipis disposen com a mínim d’una cartografia informatitzada, mentre que l’any 2.007 el 
percentatge de municipis que en disposaven era del 86%. Això indica, per tant, una millora generalitzada en el 
tipus de representació de què es disposa.  
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3.4.3.2. INFORMACIÓ DELS PLÀNOLS       
                                                             mostra parcial/ representativitat 80% 
 
RESULTATS 
 
La informació continguda en els plànols s’ha caracteritzat en base a si s’inclou informació de materials, diàmetres, 
cotes  i altres aspectes complementaris com poden ser l’any d’instal·lació, altres tipologies d’elements... 
 
La taula 3.14 mostra de manera resumida els resultats obtinguts.  

 
TIPUS D'INFORMACIÓ % SOBRE TOTAL

Completa 95,3% 
Materials i Diàmetres 3,8% 

Diàmetres i Cotes 0,9% 
 

Taula 3.14.  Informació inclosa als plànols. 
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A la taula 3.15 i figura 19 següents es mostren els resultats obtinguts de manera desagregada. 
 

 
Taula 3.15. Informació inclosa a la cartografia de la xarxa als anys 2.007 i 2.010. 
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Figura 19. Informació inclosa a la cartografia de la xarxa per als anys 2.007 i 2.010. 

 ANY 2.007 ANY 2.010 

INFORMACIÓ PARCIAL 
EN PLÀNOLS 

INFORMACIÓ TOTAL EN 
PLÀNOLS 

INFORMACIÓ GENERAL 
EN PLÀNOLS 

INFORMACIÓ PARCIAL 
EN PLÀNOLS 

INFORMACIÓ TOTAL EN 
PLÀNOLS 

INFORMACIÓ GENERAL 
EN PLÀNOLS INFORMACIÓ 

EN PLÀNOLS 
Serveis % sobre total Serveis % sobre total Serveis % sobre total Serveis % sobre total Serveis % sobre total Serveis % sobre total 

Materials 9 14,1% 53 82,8% 62 96,9% 6 4,7% 122 94,6% 128 99,2% 
Diàmetres 7 10,9% 56 87,5% 63 98,4% 4 3,1% 125 96,9% 129 100,0% 

Cotes 25 39,1% 26 40,6% 51 79,7% 20 15,5% 104 80,6% 124 96,1% 
Altres 28 43,8% 14 21,9% 42 65,6% 6 4,7% 91 70,5% 97 75,2% 
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VALORACIONS 
 
En primer lloc, s’observa que el 95% dels municipis disposa actualment d’informació completa, és a dir que inclou 
com a mínim materials, diàmetres i cotes.  
 
Analitzant els resultats desagregats, s’aprecia de manera general un augment en la informació disponible respecte 
l’any 2.007, en tots els aspectes. En l’actualitat, per exemple, tots els serveis disposen de dades, almenys 
parcialment, respecte als diàmetres.  
 
L’augment més important s’ha produït pel que fa a la informació relativa a cotes, que ha passat d’estar disponible a 
un 80% dels serveis (de manera total només al 41%) fins a un 96% (de manera total al 81%).  
 
 
3.4.4. EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ                
                                                                       mostra parcial/ representativitat 82% 
 
OBJECTIU  
 
Identificar les eines informàtiques de planificació i gestió de què disposen els serveis enquestats. 
Concretament, s’avalua si es disposa de les següents eines: 
 

 Model matemàtic de la xarxa d’abastament. 
 Pla Director del Servei d’Aigua 

 
 
RESULTATS 
 
A la taula 3.16 es mostren els resultats obtinguts. 
 
 

MODEL MATEMÀTIC PLA DIRECTOR DEL SERVEI D'AIGUA 
 

Si No Si En elaboració No 

Nombre de 
respostes 114 11 42 16 44 

% sobre 
total 91,2% 8,8% 41,2% 15,7% 43,1% 

 
Taula 3.16. Eines de planificació i gestió dels serveis d’abastament. 

 
 
VALORACIONS 
 
Es destaca que el 91,2% dels serveis disposen en l’actualitat d’un model matemàtic de la xarxa d’abastament, 
valor molt superior al registrat en l’anterior edició que va ser d’un 27,8%. Cal esmentar en aquest punt que la 
consideració en l’enquesta d’enguany només del municipis de més de 5.000 habitants pot haver fet millorat aquest 
valor significativament.  
 
Pel que fa al Pla Director del servei d’abastament, només un 41% dels municipis en disposen mentre que un 16% 
l’estan elaborant.  
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3.4.5. NIVELL D’AUTOMATITZACIÓ                   
                                  mostra parcial/ representativitat 94% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar el grau d’automatització de les diferents parts de la xarxa (elevació, distribució i tractament) així com 
dels seus sistemes de control associats (sistema centralitzat i analitzadors automàtics). 
 
S’ha distingit entre automatització parcial i total i s’han considerat dos escenaris: incloent tots els serveis (global) i 
sense incloure els serveis de l’AMB (Sense AMB). 
 
 
RESULTATS 
 
A la taula 3.17 es resumeixen els diferents tipus d’automatització per als serveis d’abastament, indicant el 
percentatge de cobertura tant sobre el nombre de serveis com sobre els usuaris servits. Aquests mateixos 
resultats es mostren en forma gràfica  a la figura 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Grau automatització dels serveis d’abastament l’any 2.010 
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GLOBAL SENSE AMB PARTS DE LA XARXA 
PARCIAL TOTAL NO NC TOTAL PARCIAL TOTAL NO NC TOTAL 

           
Respostes 26 77 3 16 122 25 69 3 15 112 

% sobre total 21,3% 63,1% 2,5% 13,1% 100% 22,3% 61,6% 2,7% 13,4% 100% 
Usuaris 476.967 2.750.004 46.305 138.531 3.411.807 467.862 1.222.864 46.305 132.931 1.869.962 

ELEVACIÓ 

% sobre total 14,0% 80,6% 1,4% 4,1% 100% 25,0% 65,4% 2,5% 7,1% 100% 
           

Respostes 37 29 43 13 122 37 21 41 13 112 
% sobre total 30,3% 23,8% 35,2% 10,7% 100% 33,0% 18,8% 36,6% 11,6% 100% 

Usuaris 807.098 1.963.789 543.261 97.659 3.411.807 807.098 442.532 522.673 97.659 1.869.962 
DISTRIBUCIÓ 

% sobre total 23,7% 57,6% 15,9% 2,9% 100% 43,2% 23,7% 28,0% 5,2% 100% 
           

Respostes 19 52 13 38 122 19 46 11 36 112 
% sobre total 15,6% 42,6% 10,7% 31,1% 100% 17,0% 41,1% 9,8% 32,1% 100% 

Usuaris 357.985 2.394.847 117.589 541.386 3.411.807 357.985 884.844 97.001 530.132 1.869.962 
TRACTAMENT 

% sobre total 10,5% 70,2% 3,4% 15,9% 100% 19,1% 47,3% 5,2% 28,3% 100% 
           

Respostes 39 61 7 15 122 38 53 6 15 112 
% sobre total 32,0% 50,0% 5,7% 12,3% 100% 33,9% 47,3% 5,4% 13,4% 100% 

Usuaris 613.594 2.591.974 77.595 128.644 3.411.807 604.489 1.070.717 66.112 128.644 1.869.962 

SISTEMA 
CENTRALITZAT 

% sobre total 18,0% 76,0% 2,3% 3,8% 100% 32,3% 57,3% 3,5% 6,9% 100% 
           

Respostes 37 56 16 13 122 35 50 14 13 112 
% sobre total 30,3% 45,9% 13,1% 10,7% 100% 31,3% 44,6% 12,5% 11,6% 100% 

Usuaris 684.711 2.424.014 205.332 97.750 3.411.807 664.114 923.354 184.744 97.750 1.869.962 

ANALITZADORS 
AUTOMÀTICS 

% sobre total 20,1% 71,0% 6,0% 2,9% 100% 35,5% 49,4% 9,9% 5,2% 100% 
 

Taula 3.17. Grau d’automatització dels serveis d’abastament l’any 2.010. 
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VALORACIONS 
 
En general, s’aprecia un alt nivell d’automatització en tots els aspectes, en especial pel que fa a l’elevació (84% 
dels serveis, cobrint el 95% dels usuaris), el sistema centralitzat (82 i 94%, respectivament) i els analitzadors 
automàtics (76 i 91%). L’automatització total predomina sobre l’automatització parcial en tots els casos. 
 
En cas de no considerar-se els serveis de l’AMB tots els valors cauen lleugerament, mantenint-se les tendències 
observades. S’aprecia, en tots els casos, que els percentatges de cobertura en nombre d’usuaris són superiors als 
dels nombre de serveis, el que indica que el nivell d’automatització és major quan major és el nombre d’usuaris 
que atén un servei.  
 
Comparant els resultats amb els de la darrera enquesta, s’observa un lleuger augment en el nivell d’automatització 
per a tots els aspectes, el que mostra un esforç en el nivell de control de la xarxa per part dels serveis. Es 
mantenen, les tendències observades en quant a automatització total o parcial i la influència de l’AMB.  
 
 
3.5. MANTENIMENT        
 
OBJECTIU  
  
Valorar el manteniment que els serveis efectuen a la xarxa. En concret, s’avalua: 
 

• La realització de campanyes de detecció de fuites: campanyes programades, campanyes esporàdiques o 
no realització de campanyes. 

• Els sistemes emprats per detectar fuites: d’auscultació, correlació o altres. 
 
 
3.5.1. CAMPANYES DE DETECCIÓ DE FUITES      
                                                                                    mostra parcial/ representativitat 99%  
 
RESULTATS 
 
A la taula 3.18 s’ofereixen els valors obtinguts. 
 
 

ANY 2.010 
CAMPANYA DE 

DETECCIÓ DE FUITES Nombre de 
respostes % sobre total Nombre de 

municipis % sobre total

Campanyes 
programades 108 83,7% 133 86,9% 

Campanyes 
esporàdiques 14 10,9% 14 9,2% 

No s'efectuen 6 4,7% 6 3,9% 
NS/NC 1 0,8% 1 0,7% 

 
Taula 3.18. Campanyes de detecció de fuites. 

 
 
VALORACIONS 
 
La major part dels serveis d'abastament confirmen que realitzen campanyes programades de detecció de fuites. 
Així, en un 84% dels municipis s’efectuen campanyes sistemàtiques, en menor proporció (11%) s’efectuen de 
forma esporàdica i només un 5% no n’efectuen  
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3.5.2. SISTEMES DE DETECCIÓ EMPRATS                
                                                                      mostra parcial/ representativitat 100% 
 
RESULTATS 
 
Les respostes obtingudes es resumeixen en la següent figura:  
 
 

SISTEMES DE DETECCIÓ SERVEIS MUNICIPIS 

Auscultació Correlació Altres Total % sobre 
total Total % sobre 

total 
Sí Sí Sí 98 76,0% 123 79,9% 
Sí Sí No 16 12,4% 16 10,4% 
Sí No Sí 8 6,2% 8 5,2% 
Sí No No 0 0,0% 0 0,0% 
No Sí Sí 0 0,0% 0 0,0% 
No Sí No 3 2,3% 3 2,0% 
No No Sí 1 0,8% 1 0,7% 
No No No 3 2,3% 3 2,0% 

TOTAL 129 100% 154 100% 
 

Taula 3.19. Tipus de sistemes de detecció. 
 
 
VALORACIONS 
 
A l’any 2.010 el 98% dels municipis disposen d’algun mecanisme de detecció, i gairebé el 80% disposen dels tres 
sistemes (auscultació, correlació i altres). Aquests percentatges indiquen la generalització de l’ús de sistemes de 
detecció entre els serveis d’aigua. 
 
Respecte els anys anteriors, es detecta un augment significatiu en la disponibilitat de sistemes de detecció, 
sobretot pel que fa a serveis que disposen de més d’un sistema.  
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4.1. QUALITAT DE L’AIGUA CAPTADA                 
                                                             mostra parcial / representativitat 67% 
 
OBJECTIU  
 
Valorar la qualitat de l’aigua provinent de les captacions superficials. 
 
Segons el Real Decret 1541/1994 de 8 de juny, les aigües superficials susceptibles de ser destinades al consum 
humà queden classificades en els tres grups següents segons el grau de tractament que han de rebre per a la 
seva potabilització: 
 

 Tipus A1: Tractament físic simple i desinfecció. 
 Tipus A2: Tractament físic normal, tractament químic i desinfecció. 
 Tipus A3: Tractament físic i químic intensiu amb afinament i desinfecció. 

 
 
RESULTATS 
 

 TIPUS A1 TIPUS A2 TIPUS A3 PITJOR QUE A3 NS/NC TOTAL 
Serveis 3 3 6 1 2 15 

% sobre total 20,0% 20,0% 40,0% 6,7% 13,3% 100% 
Usuaris 150.676 37.131 79.606 1.136.309 5.704 1.409.426

% sobre total 10,7% 2,6% 5,7% 80,6% 0,4% 100% 
Volum (milers 

m3) 17.592 6.885 13.774 96.343 309 134.903 

% sobre total 13,0% 5,1% 10,2% 71,4% 0,2% 100% 
 

Taula 4.1. Tipus de tractament de l'aigua de captacions superficials. 
 
 
VALORACIONS 
 
La taula 4.1 indica que el 46% dels serveis que han respost realitzen un tractament tipus A3 o superior a l’aigua de 
captació, amb tractament físic i químic intensiu amb afinament i desinfecció. Un 20% dels serveis realitzen un 
tractament tipus A1 i el mateix percentatge tipus A2.  
 
Aquests percentatges, no obstant, canvien dràsticament si atenem al nombre d’usuaris a que es dóna servei o al 
volum total produït. En aquests casos, el cas majoritari és el d’un tractament més intensiu que A3. Això succeeix 
perquè es dóna la circumstància que un únic servei està en aquesta situació però és el que dóna cobertura a gran 
part de l’àrea metropolitana i per tant el seu pes específic és molt elevat.  
 
Respecte resultats anteriors, cal destacar que l’any 2.007 predominava el tractament tipus A3. Es detecta, per tant 
una millora en els tractaments realitzats.  
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4.2. PERCEPCIÓ ORGANOLÈPTICA I MESURES PRESES             
                                                                                                          mostra parcial / representativitat 92% 
 
OBJECTIU  
 
Conèixer el percentatge de municipis que realitzen enquestes per conèixer la percepció organolèptica dels usuaris 
respecte l’aigua de consum i valorar si s’han pres mesures per a millorar aquesta percepció, i en cas negatiu per 
quin motiu.  
 
Aquesta valoració es farà tant de manera global per a tots els municipis de Catalunya com específicament pels 
municipis de l’AMB. 
 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts l’any 2.010 són els següents: 
 

GLOBAL AMB  
Nombre municipis % sobre total Nombre municipis % sobre total

Si 54 35,1% 25 78,1% 
No 88 57,1% 7 21,9% 
NC 12 7,8% 0 0,0% 

TOTAL 154 100% 32 100% 
 

Taula 4.2. Realització d’enquestes sobre la percepció organolèptica dels usuaris respecte 
l’aigua de consum. 

 
 

GLOBAL AMB  
Nombre municipis % sobre total Nombre municipis % sobre total

Si 119 77,3% 28 87,5% 
No es necessari 20 13,0% 2 6,3% 

No, per motius tarifaris 1 0,6% 0 0,0% 
No, per motius tècnics 0 0,0% 0 0,0% 

NC 14 9,1% 2 6,3% 
TOTAL 154 100% 32 100% 

 
Taula 4.3. Presa de mesures per a millorar la percepció organolèptica. 

 
 
VALORACIONS 
 
Sobre el total de municipis estudiats, en un 35% s’han realitzat enquestes per conèixer la percepció organolèptica 
dels usuaris. Aquest percentatge, però, puja significativament a l’Àrea Metropolitana on se n’han realitzat en un 
78% dels municipis. Aquest resultat indica una major preocupació per aquesta problemàtica a la conurbació 
urbana de Barcelona, produït amb tota seguretat precisament per una pitjor percepció en l’actualitat.  
 
D’altra banda, de manera global al 77% de municipis s’han pres mesures per a millorar la percepció organolèptica 
de l’aigua de consum. Aquest percentatge creix fins al 88% a l’AMB. De manera sorprenent, només un municipi ha 
declarat que no ha pogut tirar endavant mesures d’aquest tipus per motius econòmics. Aquesta dada indica la forta 
importància que es dóna a la qualitat del servei fins i tot en èpoques de crisi econòmica.  
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4.3. LABORATORIS D’ANÀLISIS      
                                                mostra parcial /representativitat 100% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar en quin tipus de laboratori es fan les analítiques recollides en el RD 140/2003. 
 
 
RESULTATS 
 
La taula 4.4 mostra el tipus de laboratori on es realitzen les analítiques. 
 

TIPUS LABORATORI ANALÍTIQUES 
SEGONS RD 

140/2003 Propi Privat extern Públic extern 
Institucions 

universitàries o 
científiques 

Altres TOTAL 

Analítiques 
Completes 22 106 2 0 0 130 

% sobre total 16,9% 81,5% 1,5% 0,0% 0,0% 100% 
Analítiques Control 24 104 2 0 0 130 

% sobre total 18,5% 80,0% 1,5% 0,0% 0,0% 100% 
Exàmens 

Organolèptics 114 14 1 0 0 129 

% sobre total 88,4% 10,9% 0,8% 0,0% 0,0% 100% 
 

Taula 4.4. Laboratori on es realitzen les analítiques recollides en el RD 140/2003. 
 
 
VALORACIONS 
 
Les analítiques completes i les analítiques de control es realitzen majoritàriament en laboratoris privats externs i, 
en menor mesura, en laboratoris propis. Per contra, els exàmens organolèptics es realitzen en laboratoris propis 
preferentment, seguit de laboratoris privats externs.  
 
Aquests resultats contrasten amb els de la darrera enquesta, en què es va concloure que els tres tipus 
d’analítiques es realitzaven en laboratoris propis.  
 
Es detecta, per tant, una tendència a externalitzar les analítiques completes i de control, mentre es manté la 
tendència a realitzar internament els exàmens organolèptics. 
 
 
 
4.4. ACREDITACIONS DELS LABORATORIS    
                                                 mostra parcial /representativitat 100% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar les acreditacions dels laboratoris que realitzen les analítiques recollides en el RD 140/2003. 
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RESULTATS 
 
La taula 4.5 mostra les acreditacions dels laboratoris on els serveis realitzen les analítiques: 
 
 

ACREDITACIONS DELS LABORATORIS 
ANALÍTIQUES 

SEGONS RD 140/2003 Acreditació 
ISO 17025 

Certificació 
ISO 9001 Altres 

Analítiques 
Completes 115 124 6 

% sobre total 89,1% 96,1% 4,7% 
Analítiques Control 109 124 6 

% sobre total 84,5% 96,1% 4,7% 
Exàmens 

Organolèptics 17 120 6 

% sobre total 13,2% 93,0% 4,7% 
 

 
Taula 4.5. Acreditacions dels laboratoris on els serveis realitzen les analítiques. 
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Figura 21. Acreditacions dels laboratoris analítics 

 
 
VALORACIONS 
 
A la taula 4.5 es pot observar que la majoria dels serveis realitzen les analítiques completes, les analítiques de 
control i els exàmens organolèptics en laboratoris que disposen de la certificació ISO 9001. Pel que fa a la ISO 
17025, és majoritària en els laboratoris que fan les analítiques, però poc implantada als laboratoris que realitzen 
els exàmens organolèptics.  
 
Respecte a les edicions anteriors, cal destacar un augment significatiu en l’augment dels laboratoris acreditats 
amb la ISO 17025 i ISO 9001 per tots els tipus d’analítiques.  
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5.1. FUNCIONS REALITZADES                    
                                  mostra parcial/ representativitat 98% 

 
OBJECTIU  
 
Identificar les funcions que els serveis de clavegueram efectuen sobre la xarxa. Per fer-ho, s’han establert 5 
funcions principals:   
 

 Planificació, control i desenvolupament 
 Manteniment correctiu 
 Manteniment preventiu 
 Gestió del drenatge urbà 
 Control d’abocaments 

 
 
RESULTATS 
 
La taula 5.1 mostra els municipis totals (i el percentatge resultant) en què es realitza cadascuna de les funcions 
establertes. Igualment, a la figura 22 es mostren els resultats en forma gràfica i en funció de la mida del municipi.  
 
 

FUNCIONS  NOMBRE 
MUNICIPIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Planificació, control i 
desenvolupament 44 84,6% 

Manteniment correctiu 51 98,1% 

Manteniment preventiu 48 92,3% 

Gestió del drenatge urbà 26 50,0% 

Control abocaments 14 26,9% 

 
Taula 5.1. Funcions realitzades a la xarxa de clavegueram. 
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Figura 22. Funcions realitzades a la xarxa de clavegueram any 2.010 
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VALORACIONS 
 
El manteniment correctiu és la funció més realitzada: s’efectua en el 96% dels municipis analitzats. La segueixen 
de prop el manteniment preventiu (91%) i la planificació, control i desenvolupament de la xarxa (83%). La gestió 
integral del drenatge urbà és realitza aproximadament a la meitat dels municipis, mentre que el control 
d’abocaments és el servei menys freqüent i només s’efectua en un 25% dels casos.  
 
Analitzant les dades desagregades per mida de municipi, es pot observar com en els municipis petits (de menys 
de 20.000 habitants) es realitzen fonamentalment funcions de manteniment i, en menor mesura, de planificació. En 
canvi, en els municipis més grans és on generalment també s’inclou la gestió del drenatge.  
 
Respecte a l’any 2.007, cal destacar un augment dels municipis on es realitza algun tipus de servei en la xarxa de 
clavegueram.  
 
 
5.2. TIPUS DE XARXA                     
                        mostra parcial/ representativitat 75% 

 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la tipologia de les xarxes de clavegueram existents.  
 
 
RESULTATS 
 
La longitud total de xarxa de clavegueram declarada pels 35 serveis que han respost l’enquesta ha estat de poc 
més de 5.700 km, distribuïts com segueix:  
 
 

• Nombre serveis considerats: 35 
• Km xarxa unitària: 4.644 Km 
• Km xarxa separativa: 1.071 Km 

• Total Km xarxa clavegueram: 5.715 Km  
 

 
En base als percentatges declarats per cada servei, es pot esbrinar quants municipis tenen xarxa 100% unitària, 
quants 100% separativa i quants tenen una xarxa mixta. Els resultats es mostren a la taula següent.  
 
 

TIPUS XARXA NOMBRE 
MUNICIPIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Xarxa 100% separativa 1 2,5% 
Xarxa 100% unitària 9 22,5% 

Xarxa Mixta 
(separativa+unitària) 30 75,0% 

 
Taula 5.2. Tipus de xarxa existent per municipi. 
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Finalment, a la figura 23 es mostra aquesta mateixa classificació desagregada en funció de la mida del municipi.  
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Figura 23. Tipus de xarxa per mida de població 

 
 
VALORACIONS 
 
Un 81% del total de la xarxa inventariada és de tipologia unitària, que és doncs el tipus predominant.  
 
No obstant, s’observa que tres quartes parts dels municipis disposen en el seu àmbit en major o menor mesura 
d’un percentatge de la xarxa separativa. En efecte, només un 22,5 dels municipis presenten una xarxa 100% 
unitària. Finalment, el percentatge de municipis amb xarxes completament separatives és marginal.  
 
Als municipis més grans el més comú es disposar d’una xarxa que inclou zones separatives: només un 10% dels 
municipis majors de 75.000 habitants ha declarat tenir una xarxa 100% unitària. En canvi, aquest percentatge 
augmenta sensiblement en els municipis més petits: un 30% els municipis amb menys de 20.000 habitants 
disposa de xarxa 100% unitària.  
 
 
5.3. LONGITUD DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM         
                                                                             mostra parcial/ representativitat 70% 
 
OBJECTIU  
 
Obtenir la longitud total de les xarxes de clavegueram i calcular un rati que les caracteritzi en funció del nombre 
total d’habitants.  
 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es resumeixen a la següent taula:  
 
 

MIDA POBLACIÓ  
 <20.000 20.000-75.000 >75.000 TOTAL 

Longitud xarxa 
clavegueram, km 879,8 1.666,3 3.169,0 5.715,1 

Habitants 162.829 481.834 2.223.213 2.867.876
Rati “longitud 

xarxa/habitant” 5,40 3,46 1,43 1,99 

 
Taula 5.3. Longitud de la xarxa de clavegueram. 
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A la figura 24 es mostra el rati de metres de xarxa per habitant en funció de la grandària del municipi.  
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Figura 24. Longitud de la xarxa per habitant segons la mida del municipi 

 
 

VALORACIONS 
 
La longitud total inventariada ha estat de 5.715 km, el que suposa de manera global un rati de 2 m de xarxa per 
habitant. Aquest valor, no obstant, s’ha mostrat molt depenent de la grandària del municipi. En efecte, per a 
municipis petits, de menys de 20.000 habitants, el rati ha pres valors superiors a 5 m/hab., mentre que per als 
municipis més grans s’ha situat per sota d’1,5 m/hab.  
 
Aquest resultat és plenament raonable i té a veure amb el fet que als municipis amb més habitants es sol donar 
també una major densitat de població.  
 
 
5.4. MATERIALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM         
                                                                              mostra parcial/ representativitat 70% 

 
OBJECTIU  
 
Determinar quins són els materials més comuns en les conduccions que conformen les xarxes de clavegueram.  
 
S’han considerat 5 materials diferents: 
 

 Formigó 
 Fibrociment 
 Polietilè 
 PVC 
 Altres  
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RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent: 
 
 
 

MATERIALS  
Formigó Fibrociment Polietilè PVC Altres 

TOTAL 

Longitud 
clavegueram, km 3.280,0 27,5 696,1 598,4 1.113,1 5.715 

% sobre total 57,4% 0,5% 12,2% 10,5% 19,5% 100% 

 
Taula 5.4. Materials de les canonades de la xarxa de clavegueram. 

 
 

VALORACIONS 
 
El material majoritari a les xarxes de clavegueram és el formigó, que suposa un 57,4% del total. El segueixen, a 
molta distància, el polietilè i el PVC, amb menys d’un 15% cadascun.  
NTIGUITAT DE  
 
5.5. ANTIGUITAT DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM        
                            mostra parcial/ representativitat 72% 
 
OBJECTIU  
 
Determinar l’antiguitat de la xarxa de col·lectors d’aigües residuals existents, classificant-la en quatre grups: menor 
de 15 anys, entre 15 i 30 anys, superior a 30 anys i desconeguda. 
 
 
RESULTATS 
 
A la taula 5.5 es mostra un resum de l’antiguitat dels col·lectors d’aigües residuals a l’any 2.010. 
 
 
 

 Menys 15 anys Entre 15-30 anys Més 30 anys Desconeguda TOTAL
Km canonada 1.187,1 1.184,7 2.155,7 1.016,4 5.544 ANY 

2.010 % sobre total 21,4% 21,4% 38,9% 18,3% 100% 
Km canonada 510,6 638,6 675,9 147,12 1.972 ANY 

2.007 % sobre total 25,9% 32,4% 34,3% 7,5% 100% 
 

Taula 5.5. Quilòmetres de canonada segons antiguitat. 
 
 
VALORACIONS 
 
Predominen les canonades amb una antiguitat superior a 30 anys, amb un percentatge del 38,9%, seguida de les 
que tenen una antiguitat entre 15-30 anys, amb un percentatge del 21,4%. Només un 21% de la xarxa inventariada 
presenta una edat menor de 15 anys.  
 
Respecte als resultats obtinguts l’any 2.007, s’ha detectat, com en el cas de l’abastament, un cert envelliment de la 
xarxa. En efecte, el % de xarxa amb més de 30 anys ha augmentat (del 34 al 39%), mentre que els percentatges 
de xarxa amb menys de 15 anys i entre 15 i 30 han disminuït. Cal remarcar que en la present enquesta la 
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representativitat en aquest qüestió ha estat molt major que en l’anterior, com ho demostra el fet que la xarxa total 
inventariada és gairebé tres cops major que la de l’any 2.007.  
 
Finalment, un altre exercici interessant de realitzar és comparar l’antiguitat de la xarxa de clavegueram i la 
d’abastament. Aquesta comparativa es mostra a la figura següent:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 25. Antiguitat comparativa de les xarxes de clavegueram i abastament. 
 

 
S’aprecia clarament com les xarxes de clavegueram tenen més edat que les d’abastament: els percentatges de 
xarxa amb menys de 15 anys i entre 30 i 15 són significativament menors per a l’abastament.  
 
D’altra banda, cal destacar també que el percentatge de xarxa sobre el que es desconeix l’edat és major que en el 
cas de l’abastament.  
 
 
5.6. PROBLEMÀTIQUES PRINCIPALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
                                                                                mostra parcial/ representativitat 92% 
 
OBJECTIU  
 
Conèixer quines són les problemàtiques principals que es donen a les xarxes de clavegueram. S’han establert 6 
problemàtiques principals:  
 

 Insuficiència hidràulica de la xarxa. 
 Existència de filtracions a la xarxa.  
 Existència d’abocaments perillosos.  
 Mal estat general de la xarxa.  
 Abocaments al medi.  
 Informació incompleta.  
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RESULTATS 
 
A la taula 5.6 es mostra un resum dels resultats obtinguts classificats segons la mida de la població. Aquests 
mateixos resultats es mostren en forma gràfica a la figura 26. 

 
 

MIDA POBLACIÓ  <20.000 20.000-75.000 >75.000 
TOTAL 

PROBLEMÀTIQUES Nombre 
municipis 

% sobre 
total 

Nombre 
municipis 

% sobre 
total 

Nombre 
municipis 

% sobre 
total 

Nombre 
municipis

% sobre 
total 

Insuficiència xarxa 17 70,8% 8 72,7% 17 94,4% 42 79,3% 
Filtracions xarxa 13 54,2% 5 45,5% 13 72,2% 31 58,5% 

Abocaments 
perillosos 3 12,5% 1 9,1% 0 0,0% 4 7,6% 

Mal estat general 
xarxa 15 62,5% 3 27,3% 13 72,2% 31 58,5% 

Abocaments medi 6 25,0% 1 9,1% 0 0,0% 7 13,2% 
Informació 
incompleta 13 54,2% 3 27,3% 11 61,1% 27 50,9% 

 
Taula 5.6. Problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram. 
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Figura 26. Problemàtiques principals a la xarxa de clavegueram 

 
 
VALORACIONS 
 
En general, s’observa que el principal problema de les xarxes de clavegueram es la insuficiència de la xarxa 
durant els episodis de pluges intenses. Aquesta problemàtica ha estat declarada per un total de 42 municipis, el 
que suposa un 80% del total de la mostra.  
 
També són problemàtiques comuns el mal estat de la xarxa, les filtracions a la xarxa i la manca d’informació sobre 
la xarxa.  
 
En canvi, els abocaments tant a la xarxa com els que des d’aquesta es puguin causar al medi (en temps sec o en 
temps de pluja) no són percebuts de manera majoritària com una problemàtica important.  
 
Aquest repartiment en les problemàtiques es mostra força independent de la mida del municipi: els percentatges 
d’afecció de cadascuna de les problemàtiques són semblants per als municipis petits, mitjans i grans. Únicament 
es detecta que els problemes d’abocaments són pràcticament inexistents en els municipis grans, mentre que 
tenen una certa afecció als municipis petits.   
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5.7. GESTIÓ TÈCNICA           
 
 
5.7.1. CARTOGRAFIA DE LA XARXA            
                                                                    mostra parcial/ representativitat 100% 
 
OBJECTIU  
 
Conèixer el tipus d’informació gràfica que utilitzen els serveis com a suport per a la seva gestió. 
 
Com en el cas de l’abastament, s'ha demanat la situació actual del servei referent a: 
 

 Tipus de representació dels plànols de la xarxa de clavegueram: Sistema d'Informació Geogràfica (SIG), 
cartografia informatitzada, cartografia clàssica, esquemes de la xarxa o altres 

 Informació continguda a aquests plànols: materials, diàmetres, cotes o altres. 
 

 
5.7.1.1. REPRESENTACIÓ DELS PLÀNOLS      
                                                                        mostra parcial/ representativitat 94% 
 
RESULTATS 
 
A la taula següent es resumeixen els tipus de representació de què disposen els serveis de clavegueram 
analitzats. 

REPRESENTACIÓ 
 XARXA 

TIPUS DE  
REPRESENTACIÓ 

Serveis % sobre total 
Sistema d'Informació 

Geogràfica 
29 74,4% 

Cartografia 
Informatitzada 

7 17,9% 

Cartografia Clàssica 3 7,7% 
Esquemes Xarxes 0 0,0% 

Altres 0 0,0% 
 

Taula 5.7. Tipus de representació de la xarxa pels serveis de clavegueram 
 
VALORACIONS 
 
El 75% dels serveis de clavegueram analitzats disposen de la xarxa representada en GIS, i un 18% disposen 
d’una cartografia informatitzada.  
 
Cal destacar l’augment que aquesta xifra suposa respecte l’enquesta anterior, en què més d’un 60% dels serveis 
declararen no disposar de cap tipus d’informació.  
 
A pesar d’aquest augment, la representació en plànols segueix essent inferior a la del servei d’abastament.  
 
 
5.7.1.2. INFORMACIÓ DELS PLÀNOLS           
                                  mostra parcial/ representativitat 75% 
 
RESULTATS 
 
La informació continguda en els plànols s’ha caracteritzat en funció de si es disposa d’informació de materials, 
diàmetres, cotes  i altres aspectes complementaris com poden ser l’any d’instal·lació, altres tipologies d’elements... 
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A la taula 5.8 es mostren els resultats obtinguts: 
 
 

TIPUS D'INFORMACIÓ % sobre total 
Completa 77,8% 

Diàmetre+Cotes+Altres 16,7% 
Materials+Diàmetre 5,6% 

 
Taula 5.8.  Informació als plànols dels serveis de clavegueram 

 
 
VALORACIONS 
 
El 77,8% dels municipis que han respost disposa d’informació completa, és a dir que inclou com a mínim 
materials, diàmetres i cotes. Es tracta sens dubte d’un percentatge molt important, en especial donades les 
dificultats i cost econòmic que suposa obtenir aquest tipus de dades.  
 
 
5.7.2. EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ                             
                                mostra parcial/ representativitat 96% 

 
OBJECTIU  
 
Valorar les eines informàtiques de planificació i gestió que disposen els serveis enquestats. 
Concretament, s’avalua si es disposa de les següents eines: 
 

 Model matemàtic de la xarxa d’abastament. 
 Pla Director de Clavegueram. 

  
 
RESULTATS 
 
A la taula 5.9 es mostren els resultats obtinguts: 
 
 

MODEL MATEMÀTIC PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM   
Si No Si En elaboració No 

Nombre de 
respostes 21 19 24 8 7 

% sobre 
total 52,5% 47,5% 61,5% 20,5% 17,9%

 
Taula 5.9.  Eines de planificació i gestió dels serveis de clavegueram 

 
 
VALORACIONS 
 
El 52,5% dels serveis disposen en l’actualitat d’un model matemàtic de la xarxa de clavegueram.  
 
Pel que fa al Pla Director de clavegueram, un 61,5% dels municipis en disposen mentre que un 20,5% l’estan 
elaborant. És destacable el fet que aquest valor és sensiblement superior a l’obtingut per als serveis d’abastament 
d’aigua.  
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6.1. VOLUMS DEPURATS              
                              mostra parcial/ representativitat 60% 

 
OBJECTIU  
 
Calcular per una banda la capacitat màxima de depuració, així com el volum d’aigua residual depurada l’últim any. 
Igualment, caracteritzar de manera específica aquests volums mitjançant el rati “volum depurat/habitant”. 
 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors:  
 
 

• Nº serveis de depuració: 64 
• Nº municipis considerats: 75 
• Nº plantes depuradores: 68 
• Capacitat màxima depuració: 288,0 hm3/any 
• Habitants equivalents disseny: 3.994.110 he 
• Volum d’aigua depurada l’últim any: 198,8 hm3 
• Població servida: 1.561.933 habitants 
• Rati “Volum depurat/habitant”: 104,2 m3/habitant 

 
 
VALORACIONS 
 
Cal destacar, en primer lloc i pel que fa a la representativitat, que la mostra no inclou algunes de les depuradores 
més grans de Catalunya, per la qual cosa cal prendre amb certa cautela els resultats obtinguts.  
 
La capacitat total de depuració per a les 68 depuradores incloses a la mostra (corresponents a 64 serveis i que 
donen servei a 75 municipis) és de 288 hm3/any. El volum depurat el darrer any per aquestes s’ha situat en 
gairebé els 199 hm3, el que significa un percentatge mig d’utilització del 70%.  
 
El rati de “volum depurat/habitant” té un valor mitjà de 104,2 m3/habitant. Cal indicar que aquest rati s’ha calculat 
considerant només aquelles respostes que incloïen tant el volum total depurat com la població servida: per aquest 
motiu no es correspon exactament amb la divisió del volum total depurat i la població servida declarats a l’apartat 
de resultats.   
 
Individualment, aquest rati oscil·la entre 47,8 i 369,5 m3/habitant, indicant doncs una certa dispersió en les 
respostes rebudes.  
 
 
6.2. TIPUS DE TRACTAMENT        
                                mostra parcial/ representativitat 94% 

 
OBJECTIU  
 
Conèixer el tipus de tractament que es realitza a les EDARs inventariades. Els tipus de tractament que s’han 
considerat són: 
 

 Tractament primari o físic-químic 
 Tractament secundari o biològic 
 Tractament terciari 
 Altres tractaments 
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RESULTATS 
 
A la taula següent es resumeixen els tipus de tractament que es realitzen a les EDARs inventariades.  
 
 
 

TIPUS TRACTAMENT EN EDAR 
Primari Secundari Terciari 

TOTAL 

X X X 9 
X X   29 
  X   24 

TOTAL 62 
 
 

Taula 6.1. Tipus tractaments en EDARs en l’any 2.010. 
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Secundari

 
Figura 27. Tipus tractament en les EDARs 

 
 
VALORACIONS 
 
En primer lloc, destacar que la totalitat de les EDARs considerades disposen de tractament secundari. És un 
resultat plenament lògic tenint en compte que només s’han considerat municipis de més de 5.000 habitants.  
 
El tipus de tractament majoritari és el primari o físic-químic en combinació amb el secundari o biològic, utilitzat en 
el 45% dels casos. Destaca la presència d’un 37% de les EDARs que no han declarat disposar de tractament 
primari.  
 
D’altra banda, un 14% de les EDARS disposen en l’actualitat de tractament terciari.  
 
 
 
6.3. EFICIÈNCIA DELS TRACTAMENTS      
                                                   mostra parcial/ representativitat 95% 

 
OBJECTIU  
 
Valorar l’eficiència dels tractaments que realitzen les plantes depuradores, mitjançant l’anàlisi de la reducció mitja 
de sòlids en suspensió, DBO5 i DQO.  
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RESULTATS 
 
A la taula 6.2 es mostren els resultats mitjos obtinguts. 
 
 

  SS (mg/l) DBO5 (mg/l) DQO (mg/l) 
Qualitat mitjà afluent 276,16 259,41 541,26 
Qualitat mitjà efluent 18,41 13,71 54,42 
% reducció 93,3% 94,7% 89,9% 

 
Taula 6.2. Reducció mitjana de la contaminació. 

 
 
A la figura següent es mostren els percentatges mitjos de reducció de la DBO5 per a cada EDAR, ordenant-los de 
menor a major.  
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Figura 28. Reducció de la DBO5 per a les EDARs estudiades. 
 
 
VALORACIONS 
 
Els resultats obtinguts indiquen que les EDARs presenten, de forma mitja, eficiències prou bones. En efecte, la 
qualitat mitja de l’efluent es troba molt per sota del límit d’abocament en els tres casos, i els percentatges de 
reducció són molt satisfactoris.  
 
A nivell individual, és important destacar que un total de 56 serveis presenten percentatge de reducció de la DBO5 
per sobre del 90%, mentre que la totalitat dels serveis es situa per sobre del 75%.  
 
 
 
6.4. REUTILITZACIÓ                      
 
 
6.4.1. PERCENTATGE D’AIGUA REUTILITZADA                        
                             mostra parcial/ representativitat 100% 
 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar el nivell de reutilització d’aigua a les plantes analitzades.  
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RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors:  
 
 

• Nº plantes depuradores totals: 68 
• Nº plantes amb reutilització de cabals: 25 
• Volum total d’aigua residual depurada: 198,8 hm3/any 
• Volum d’aigua residual depurada en plantes amb 

reutilització: 73,2 hm3/any 

• Volum d’aigua residual reutilitzada: 7,4 hm3/any 
• Percentatge aigua reutilitzada respecte el volum total 

d’aigua depurada: 4,0% 

• Percentatge aigua reutilitzada respecte plantes que 
realitzen reutilització: 10,1% 

 
 
VALORACIONS 
 
De les 68 plantes incloses a la mostra, només en 25 s’ha reutilitzat aigua el darrer any, el que suposa un 37% 
sobre el total.  
 
En aquestes 25 plantes s’han reutilitzat, en total, 7,4 hm3. Aquest volum suposa un 10% sobre el volum total 
tractat en aquestes 25 plantes. Això indica que, fins i tot quan es disposa de la possibilitat de fer-ho (en quant a 
qualitat de l’aigua), el nivell d’utilització dels cabals depurats és encara baix.  
 
Aquest percentatge es redueix fins al 4% si considerem la totalitat de les plantes inventariades. És podria dir, 
doncs, que en l’actualitat només es reutilitzen un 4% dels cabals depurats. 
 
Cal tenir en compte, no obstant, el fet que l’any 2.010 va ser un any força humit, de tal manera que es probable 
que, en determinats casos, es limités l’ús de les aigües regenerades donat que sovint, per als tractaments que 
requereixen, tenen un cost elevat. Per exemple, es lògic pensar que en el darrer any, en que els rius han circulat 
cabalosos i els aqüífers han estat plens, la regeneració de cabals per a usos ambientals s’hagi limitat en 
determinats casos.   
 
En el mateix sentit, cal tornar a remarcar que en la mostra analitzada no es troben algunes de les depuradores 
més importants de Catalunya pel que fa a la regeneració i reutilització de cabals.  
 
 
 
6.4.2. USOS DE L’AIGUA REUTILITZADA       
                                                       mostra parcial/ representativitat 100% 

 
OBJECTIU  
 
Conèixer per a quins usos s’empra l’aigua reutilitzada. S’han considerat els següents usos: 
 

 Urbà: zones verdes, neteja de carrers.... 
 Agrícola. 
 Industrial. 
 Recreatius: camps de golf,... 
 Ambientals: recàrrega d’aqüífers, cabals ambientals,.. 
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RESULTATS 
 
A la taula i figura següents es mostra els resultats obtinguts referents als usos de l’aigua reutilitzada. 
 
 
 

USOS VOLUM TOTAL 
(m3/any) 

% SOBRE 
TOTAL 

Urbà  1.642 0,0% 
Agrícola 690.624 9,4% 
Industrial 1.576.512 21,5% 
Recreatiu 1.179.161 16,0% 
Ambiental 3.901.651 53,1% 

TOTAL 7.349.589 100% 
 

Taula 6.3. Volums totals reutilitzats per usos l’any 2.010. 
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Figura 29. Distribució per usos de les aigües reutilitzades a l'any 2.010. 

 
 
 
VALORACIONS 
 
Més de la meitat de del volum total reutilitzat el darrer any es va destinar a usos ambientals. El segueixen els usos 
industrials, amb un 22% sobre el total, i els recreatius, amb un 16%.  
 
Destaca, d’altra banda, la poca importància dels usos urbans, que només s’han declarat en una depuradora 
suposant un percentatge marginal sobre el volum total.  
 
L’any 2.007 els usos més emprats varen ser el recreatiu (camps de golf), dut a terme en 9 EDARs. En aquell 
moment cap EDAR va declarar emprar l’aigua reutilitzada per a usos industrials.  
 
 
 
6.4.3. COSTEJAMENT DEL TRACTAMENT TERCIARI        
                    mostra parcial/ representativitat 57% 
 
OBJECTIU  
 
Conèixer qui paga el tractament terciari de regeneració de les aigües. 
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RESULTATS 
 

  Nombre EDARs
Gestor de l'EDAR 8 
Reutilitzador 2 

TOTAL 10 
 

Taula 6.3. Costejament del tractament terciari. 
 
 
VALORACIONS 
 
Cal destacar primerament la baixa representativitat en la resposta d’aquesta qüestió. Només 10 EDARs hi han 
donat resposta.  
 
Dit això, es pot concloure de la mostra que el tractament terciari el paga majoritàriament el gestor de la EDAR. 
Aquest resultat contrasta amb els resultats obtinguts l’any 2.007, en què es va concloure que generalment qui 
pagava el tractament terciari era el reutilitzador.  
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7.1. FACTURACIÓ I COBRAMENT                   
 
 
7.1.1. PERIODICITAT DE FACTURACIÓ                  
                                                      mostra parcial/ representativitat 96% 

 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la periodicitat de facturació tipus dels serveis, en funció del tipus d’usuari. Per fer-ho, s’han 
considerat quatre possibilitats:  
 

 Mensual 
 Bimestral 
 Trimestral 
 Altres 

 
 
RESULTATS 
 
A la taula 7.1 i figura 30 es mostren els percentatges de cada tipus de facturació sobre el nombre de contractes i 
sobre l’import facturat, per als usos domèstics i per als usos no domèstics.  
 
 

ÚS DOMÈSTIC ÚS NO DOMÈSTIC 

 
Contractes % contractes Import 

facturat 
% import 
facturat Contractes % contractes Import facturat

% 
import 
facturat

Mensual 16.393 0,5% 6.607.980 0,8% 4.574 2,0% 249.222.775 34,1% 
Bimestral 321.967 10,8% 74.690.858 9,5% 19.253 8,2% 41.012.723 5,6% 
Trimestral 2.640.908 88,6% 705.937.443 89,6% 195.247 83,4% 426.003.980 58,3% 

Altres 2.476 0,1% 877.893 0,1% 15.149 6,5% 14.097.285 1,9% 
TOTAL 2.981.744 100% 788.114.174 100% 234.224 100% 730.336.762 100% 
 

Taula 7.1. Periodicitat de facturació dels serveis, en funció del tipus d’usuari. 
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Figura 30. Periodicitat de facturació dels serveis 
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VALORACIONS 
 
Per a l’ús domèstic, s’observa que predomina de forma molt clara la facturació trimestral. En efecte, aquesta és 
emprada per al 89% dels contractes, i suposa el 90% de l’import total facturat. Es detecta una certa presència de 
facturació bimestral: és dóna en un 11% dels contractes i un 9% de l’import facturat. La facturació mensual és 
pràcticament inexistent.  
 
Pel que fa als usos no domèstics, la facturació trimestral es segueix mantenint com a la més emprada però amb 
algunes diferències. Així, a nivell de contractes la facturació mensual és àmpliament majoritària, suposant el 83% 
del total per només un 8% de la facturació bimensual i un 2% de mensual.  
 
En canvi, a nivell d’import facturat la importància de la facturació mensual creix significativament: gairebé el 35% 
de l’import facturat es correspon a aquesta modalitat. Aquest resultat és lògic i indica que els contractes de grans 
consumidors són els que es facturen mensualment.  
 
Destaca també la presència relativament important d’altres períodes de facturació: aquesta categoria significa 
gairebé el 7% del total dels contractes.  
 
La comparativa amb els resultats del 2.007 és difícil ja que aleshores es va demanar únicament les modalitats 
emprades per cada servei i no pas el percentatge d’implantació de cadascuna. No obstant, la conclusió va ser 
aleshores també que la facturació trimestral era la més implantada.  
 
 
7.1.2. SISTEMES DE COBRAMENT                
                                              mostra parcial/ representativitat 100% 

 
OBJECTIU  
 
Determinar quins són els sistemes de cobrament oferts pels serveis d’aigua. S’han considerat les següents 
possibilitats: 
 

 Cobrament a domicili 
 Oficina atenció al client 
 Domiciliació compte bancari 
 Finestra entitat bancària concertada 
 Targeta crèdit o dèbit 

 Caixers automàtics 
 Cobrament telefònic 
 Internet 
 Telèfon mòbil 
 Altres 

 
 
RESULTATS 
 
A la figura següent es mostra el percentatge de serveis (sobre el total de la mostra) que ofereixen cadascun dels 
sistemes de cobrament. Aquests resultats es mostren també en funció dels usuaris totals que tenen accés a cada 
sistema.  
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Figura 31. Sistemes de cobrament oferts. 
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VALORACIONS 
 
La totalitat dels serveis ofereixen el cobrament mitjançant domiciliació bancària. Després d’aquest, són també molt 
freqüents (en ordre decreixent en quant a implantació) el pagament en oficina d’atenció al client, a finestreta 
d’entitat bancària concertada, amb targeta de crèdit o dèbit, en caixers automàtics, cobrament telefònic i per 
Internet. Tots ells es donen més del 75% dels serveis.  
 
En canvi, no s’ha detectat cap cas en què s’ofereixi el cobrament a domicili ni mitjançant telèfon mòbil.  
 
Finalment, destacar que un 84% dels serveis ofereixen el servei de factura electrònica.  
 
 
7.2. ATENCIÓ AL CLIENT                    
 
 
7.2.1. OFICINES D’ATENCIÓ PRESENCIAL               
                                                               mostra parcial/ representativitat 94% 

 
OBJECTIU  
 
Avaluar la disponibilitat d’oficines d’atenció presencial als municipis i l’horari en que es presta atenció al client. 
 
 
RESULTATS 
 
La taula 7.2 mostra el resum de la disponibilitat de les oficines d’atenció presencial al client així com el seu horari 
d’atenció, diferenciant segons la mida de població. 
 

MIDA DE POBLACIÓ 
  5.000-20.000 20.000-75.000 >75.000 

ATENCIÒ CLIENT 
PRESENCIAL 

Nombre 
municipis % sobre total Nombre 

municipis 
% sobre 

total 
Nombre 

municipis 
% sobre 

total 
Diària 41 51,3% 32 100,0% 33 100,0% 

1-4 dies setmana 23 28,8% 0 0,% 0 0,0% 
< 1 dia setmana 4 5,0% 0 0,0% 0 0,0% 

No 12 15,0% 0 0,0% 0 0,0% 
TOTAL 80 100% 32 100% 33 100% 

 
Taula 7.2. Periodicitat d’oficines d’atenció presencial al client. 
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Figura 32 . Disponibilitat al municipi d’oficines d’atenció al client. 
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VALORACIONS 
 
Tots els municipis de més de 20.000 habitants disposen d’oficines d’atenció presencial obertes tots els dies de la 
setmana. 
 
En el 51% dels municipis per sota d’aquest llindar l’atenció és també diària, mentre que en un 15% no es disposa 
d’oficina presencial al municipi. En el 34% restant, es disposa d’oficines amb una atenció que pot anar des d’unes 
hores fins a varis dies a la setmana.  
 
Es pot concloure, doncs, que l’atenció presencial completa es dóna sempre en els municipis més grans, mentre 
que en els petits és també majoritària però conviu amb atencions més reduïdes.  
 
 
7.2.2. RECLAMACIONS PRESENTADES PELS CLIENTS         
                mostra parcial/ representativitat 91% 

 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar el volum de reclamacions presentades pels clients dels serveis d’aigua mitjançant el percentatge de 
reclamacions totals presentades respecte al total de contractes.  
 
 
RESULTATS 
 
En la taula 7.3 es mostren els resultats obtinguts, disgregant-los altre cop en funció de la mida de la població.  
 
 

MIDA DE POBLACIÓ  
5.000-20.000 20.000-75.000 >75.000 TOTAL 

% Reclamacions totals 
presentades sobre total 

contractes 
0,49 0,40 0,97 0,74 

Usuaris 688.539 698.193 1.858.432 3.245.164 
% Usuaris sobre total 21,2% 21,5% 57,3% 100% 

 
Taula 7.3. Nombre de reclamacions presentades respecte al nombre d’usuaris 

 
 
VALORACIONS 
 
De forma mitjana, només un 0,74% dels clients presenten alguna reclamació al cap de l’any. Aquest valor presenta 
una distribució heterogènia en els municipis, i sembla prendre valors majors en els municipis més grans. En 
efecte, el valor obtingut als municipis de més de 75.000 habitants és pròxim a 1 reclamació per cada 100 
habitants, mentre que el valor es redueix a la meitat en els municipis menors d’aquesta xifra.  
 
Sigui com sigui, es pot concloure que el client dels serveis d’aigua no té problemes amb el servei.  
 
 
7.2.3. TRACTAMENT DE LES RECLAMACIONS      
                      mostra parcial/ representativitat 97% 

 
OBJECTIU  
 
Avaluar el tractament que és dóna a les reclamacions del client per part dels serveis d’aigua. 
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S’han establert diferents opcions per al tractament de les reclamacions: 
 

 L’entitat està adherida a una Junta Arbitral de consum 
 Empra un òrgan de mediació per la resolució de reclamacions 
 Disposa de la figura del Defensor del client 
 Cap de les anteriors 

 
 
RESULTATS 
 
En la següent taula, es resumeixen els resultats obtinguts, en valor absolut i percentual sobre el nombre total de 
serveis i sobre els usuaris coberts en cada cas.  
 
 

 NOMBRE 
SERVEIS 

% SOBRE 
TOTAL 

NOMBRE 
USUARIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Adherida Junta 
Arbitral consum 100 84,8% 3.066.991 90,3% 

Utilitza un òrgan de 
mediació 90 76,3% 1.304.605 38,4% 

Disposa de figura del 
Defensor del client 84 71,2% 1.141.351 33,6% 

Cap de les anteriors 14 11,86% 262.449 7,73% 
 

Taula 7.4. Tractament de les reclamacions dels clients. 
 

 
VALORACIONS 
 
La majoria de serveis estan adherits a una Junta Arbitral de consum: es troben en aquesta situació el 85% de 
serveis donant cobertura a un 90% d’usuaris. La segona modalitat més emprada és l’ús d’un òrgan de mediació 
per a la resolució de reclamacions, que s’empra en un 76% dels municipis si bé només afecta a un 38% dels 
usuaris. Amb percentatges similars (lleugerament inferiors) es situa el disposar de la figura de defensor del client.   
 
Pel contrari, el 12% dels serveis declaren que no disposen de cap de les modalitats anteriors per al tractament de 
les reclamacions.  
 
 
 
7.2.4. CARTA DE COMPROMÍS AMB EL CLIENT        
                                mostra parcial/ representativitat 94% 

 
OBJECTIU  
 
Determinar si els serveis d’aigua disposen de carta de compromís amb el client i en cas afirmatiu, si s’ofereixen al 
client indemnitzacions econòmiques. 
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RESULTATS 

 NOMBRE 
SERVEIS 

% SOBRE 
TOTAL 

NOMBRE 
USUARIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Hi ha carta de 
compromís AMB 
indemnitzacions 

econòmiques 
4 3,5% 1.564.615 47,4% 

Hi ha carta de 
compromís SENSE 

indemnitzacions 
econòmiques 

5 4,4% 159.706 4,8% 

No hi ha carta de 
compromís 105 92,1% 1.574.214 47,7% 

TOTAL 114 100% 3.298.535 100% 
 

Taula 7.5. Serveis que disposen de carta de compromís amb els clients. 
 
 
VALORACIONS 
 
Només un 8% dels serveis disposa de carta de compromís amb el client. No obstant, els serveis que la ofereixen 
són generalment els que donen servei a major població, el que fa que més de la meitat de la població disposa 
d’ella.  
 
Dins d’aquest grup, a més, es majoritari que la carta de compromís inclogui el dret a indemnitzacions 
econòmiques. Es troben en aquesta situació el 47% del total dels usuaris.  
 
 
7.2.5. SERVEI D’INFORMACIÓ A DISPOSICIÓ DEL CLIENT             
                                                                                                     mostra parcial/ representativitat  99% 
 
OBJECTIU  
 
Avaluar els serveis d’informació que ofereixen els serveis d’aigua als clients, d’entre les següents possibilitats:  
 

 Pàgina Web informativa 
 Pàgina Web interactiva (oficina virtual) 

 Només factura enviada al client de manera 
periòdica 

 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 
 

  NOMBRE 
SERVEIS 

% SOBRE 
TOTAL 

NOMBRE 
USUARIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Pàgina Web 
informativa 

17 14,0% 308.134 9,1% 

Pàgina Web 
interactiva 

100 82,6% 3.069.799 90,3% 

Factura enviada al 
client 4 3,3% 22.390 0,7% 

TOTAL 121 100% 3.400.323 100% 
 

Taula 7.6. Serveis d’informació a disposició dels clients. 
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VALORACIONS 
 
El 90% dels usuaris disposen de d’informació mitjançant pàgina web interactiva, que ofereixen el 83% dels serveis 
d’aigua, mentre que un 9% té a la seva disposició una pàgina web que només inclou continguts informatius. 
 
Menys d’1% del total de clients té com a únic mitjà d’informació la factura enviada.  
 
 
7.2.6. SERVEI TELEFÒNIC OFERT                   
                                                          mostra parcial/ representativitat 97% 
 
OBJECTIU  
 
Avaluar el servei telefònic que ofereixen els serveis d’aigua als clients. A més d’avaluar si el servei disposa o no de 
servei telefònic al client, en cas afirmatiu es determina quins són els serveis oferts d’entre els següents:  
 

 Només operacions 
 Informació i operacions comercials bàsiques 
 Totes les operacions comercials d'una oficina d'atenció al client 
 Totes operacions comercials més informació integrada sobre averies 

 
Per altra banda, caracteritzar qui assumeix el cost del servei telefònic: el client, l’entitat que el presta o de manera 
compartida.  
 
 
RESULTATS 
 
Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula: 
 
 

  SERVEIS % SOBRE 
TOTAL USUARIS % SOBRE 

TOTAL 
SERVEI TELEFÒNIC 
No existeix 5 4,2% 68.212 2,0% 
Només operacions 0 0,0% 0 0,0% 
Informació i operacions comercials 
bàsiques 2 1,7% 83.937 2,5% 

Totes les operacions comercials 
d'una oficina d'atenció al client 1 0,8% 14.943 0,4% 

Totes operacions comercials més 
informació integrada sobre averies 111 93,3% 3.216.366 95,1% 

TOTAL 119 100% 3.383.458 100% 
COST DEL SERVEI 
Suportat íntegrament pel client 8 7,0% 239.023 7,2% 
Compartit entre client i l'entitat 86 75,4% 1.167.839 35,3% 
Gratuït per al client 20 17,5% 1.904.942 57,5% 

TOTAL 114 100% 3.311.804 100% 
 

Taula 7.7. Nombre de serveis que disposen de servei telefònic al client. 
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Figura 33 . Serveis telefònics oferts. 

 
 
VALORACIONS 
 
El 95% dels usuaris disposa de servei telefònic d’atenció al client, que majoritàriament ofereix informació de totes 
les operacions comercials i informació integrada sobre averies. Només un 2% dels usuaris no disposa de cap tipus 
de servei telefònic.  
 
Aquest servei és, per a un total del 57% d’usuaris, gratuït, i en un 35% dels casos el cost es comparteix entre 
l’entitat que el presta i el client. Per tant, només un 7% del total el client ha de fer front de manera íntegra al cost 
del servei.  
 
 
7.2.7. SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT 
         mostra parcial/ Representativitat 100% 

 
OBJECTIU  
 
Identificar si els serveis d’aigua disposen majoritàriament d’un sistema d’avaluació de la satisfacció del client.  
 
 
RESULTATS 
 
La taula 7.8 és un resum de les respostes que han donat els serveis referent a l sistema d’avaluació de la 
satisfacció del client. 
 
 

  NOMBRE 
SERVEIS 

% SOBRE 
TOTAL 

NOMBRE 
USUARIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Si 111 91,0% 3.243.794 95,1% 
No 11 9,0% 168.012 4,9% 

TOTAL 122 100% 3.411.806 100% 
 

Taula 7.8. Nombre de serveis que avaluen la satisfacció del client. 
 
 
VALORACIONS 
 
El 91% de serveis disposen d’un sistema d’avaluació de la satisfacció del client, donant cobertura a un 95% dels 
usuaris.  
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7.2.8. MEMÒRIA ANUAL DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA 
                                                                                                           mostra parcial representativitat 99% 

 
OBJECTIU  
 
Conèixer si els serveis d’aigua disposen de memòria anual de responsabilitat corporativa. 
 
RESULTATS 
 
A la taula 7.9 es resumeixen els resultats obtinguts:  
 
 

 NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE 
USUARIS 

% SOBRE 
TOTAL 

Si 13 10,7% 1.788.468 52,8% 
No 108 89,3% 1.601.386 47,2% 

TOTAL 121 100% 3.389.854 100% 
 

Taula 7.9. Nombre de serveis que disposen de memòria anual de responsabilitat corporativa. 
 
 
VALORACIONS 
Només el 11% dels serveis declaren disposar de la Memòria anual de responsabilitat social corporativa de 
l’empresa. No obstant, aquests serveix cobreixen més de la meitat del total dels usuaris.  



 83

 
 
 
 
 
 

GESTIÓ 
           ECONÒMICA   

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84

 
 
 
8.1. SISTEMA TARIFARI VIGENT               
                                                      mostra parcial / representativitat A 92% C 62% 

 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar l’estructura tarifaria aplicada pels diferents tipus de serveis estudiats.  
 
Per fer-ho, s’han considerat diferents tipus de sistemes tarifaris:  
 

 Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents (A1) 
 Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs decreixents (A2) 
 Tarifes amb quota de servei amb facturació amb preus constants (A3) 
 Tarifa amb mínim de consum, amb preus creixents (B1) 
 Tarifa amb mínim de consum, amb preus constants (B2) 
 Tarifa amb preu únic (C) 
 Tarifa a tant alçat (D) 

 
 
RESULTATS 
 
A continuació es mostren en forma tabular el sistemes tarifaris aplicats per als serveis d’abastament i 
clavegueram, de manera segregada per als usos domèstics i no domèstics. 
 
 

 A1 A3 B1 B2 total 
Nombre de serveis 83 1 34 1 119 

% sobre total 70% 1% 29% 1% 100% 

Nombre de municipis 108 1 34 1 144 

% sobre total 75% 1% 24% 1% 100% 

Nombre d'usuaris 2.484.092 8.029 526.328 25.139 3.043.588 

% sobre total 82% 0% 17% 1% 100% 
 

Taula 8.1. Sistemes tarifaris per a l’abastament domèstic 
 

 
 

 A1 A3 B1 B2 C total 
Nombre de serveis 63 19 23 10 3 118 

% sobre total 53% 16% 19% 8% 3% 99% 

Nombre de municipis 86 21 23 10 3 143 

% sobre total 60% 15% 16% 7% 2% 99% 

Nombre d'usuaris 228.597 17.687 9.646 12.235 3.197 271.362 

% sobre total 84% 7% 4% 5% 0% 9% 
 

Taula 8.2. Sistemes tarifaris per a l’abastament no domèstic 
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 A1 A2 A3 B1 B2 C D total 

Nombre de serveis 9 1 4 3 2 6 1 26 

% sobre total 35% 4% 15% 12% 8% 23% 4% 100% 

Nombre de municipis 9 1 4 3 2 8 10 37 

% sobre total 24% 3% 11% 8% 5% 22% 27% 100% 

Nombre d'usuaris 188.270 48.287 54.791 99.988 13.382 222.416 123.476 750.610

% sobre total 25% 6% 7% 13% 2% 30% 16% 100% 
 

Taula 8.3. Sistemes tarifaris per al clavegueram domèstic 
 

 

 A1 A3 B1 B2 C D total 

Nombre de serveis 8 4 3 2 7 1 25 

% sobre total 32% 16% 12% 8% 28% 4% 100% 

Nombre de municipis 8 4 3 2 9 10 36 

% sobre total 22% 11% 8% 6% 25% 28% 100% 

Nombre d'usuaris 22.708 3.050 848 3.466 13.763 15.891 43.835 

% sobre total 52% 7% 2% 8% 31% 36% 100% 
 

Taula 8.4. Sistemes tarifaris per al clavegueram no domèstic 
 

 
Els resultats obtinguts es resumeixen a la figura següent: 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abastament domèstic

Abastament no domèstic

Clavegueram domèstic

Clavegueram no domèstic

% de municipis

Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents
Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei amb facturació amb preus constant
Tarifa amb mínim de consum, amb preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum, amb preus constants 
Tarifa amb preu únic 
Tarifa a tant alçat 

 
 

Figura 34 . Tipus de tarifes aplicades pels diferents tipus de serveis estudiats 
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VALORACIONS 
 
En el cas de l’abastament i per als usos domèstics, que recordem-ho representen el principal consum d’aigua, el 
sistema tarifari predominant és el de tarifa amb quota de serveis i blocs creixents: s’aplica en un 70% dels 
municipis i afecta a un 82% dels usuaris. El segon mecanisme més aplicat és el de tarifa amb mínim de consum i 
preus creixents, que s’aplica en un 22% dels municipis. La resta de mecanismes proposats a l’enquesta 
pràcticament no s’apliquen.  
 
En el cas de l’abastament no domèstic, la quota de servei amb blocs creixents es manté com el sistema majoritari 
(56% dels municipis), però s’han detectat en força municipis altres models com la quota de servei amb preus 
constants (14%), o la tarifa amb mínim de consum, ja sigui amb preus creixents (15%) com constants (6%).  
 
Aquests valors calculats són molt semblants als de la darrera enquesta.  
 
Pel que fa al clavegueram domèstic, s’aprecia una major heterogeneïtat en el sistema tarifari empleat. Així, 
conviuen gairebé tots els sistemes plantejats, amb un lleuger predomini, en base al nombre de municipis, de la 
quota de servei amb blocs creixents i la tarifa amb preu únic (€/m3). Destaca, en tot cas, una major aplicació dels 
sistemes amb tarifes no creixents, és a dir aquells en que no es penalitzen els grans consums.  
 
Els resultats són molt semblants en el cas del clavegueram no domèstic.  
  
 
8.2. VALOR ECONÒMIC DE LES INVERSIONS EFECTUADES                
                                                                                                     mostra completa/representativitat 57% 

 
OBJECTIU  
 
Avaluar les inversions efectuades pels diferents serveis, tant en valor absolut com en relació a la facturació.  
 
Igualment, caracteritzar la tipologia de les inversions segons el servei en què s’efectuen i qui la realitza: el propi 
servei o mitjançant subvencions.  
 
 
RESULTATS 
 
Al següent quadre es resumeixen els resultats obtinguts. La inversió total inclou la pròpia i la subvencionada, 
mentre que la facturació total inclou la facturació pròpia i aliena associada a cada servei.  
 
 

 ABASTAMENT CLAVEGUERAM DEPURACIÓ TOTAL 
Nombre respostes 125 42 34 121 

Municipis 179 74 49 181 
Inversió total (M€) 72,5 7,8 1,1 81,5 

Facturació total (M€) 420,0 37,5 15,6 473,1 
Rati inversió/facturació 17,3% 20,9% 7,1% 17,2% 

 
Taula 8.5. Inversions totals efectuades per servei. 

 
VALORACIONS 
 
El rati global d’inversió/facturació es va situar el 2.010 en el 17,2%. Això suposa una reducció respecte la xifra 
obtinguda el 2.007, que es situava en 23,7%. Aquesta reducció en la inversió està relacionada sens dubte en la 
situació de crisi econòmica actual.  
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Figura 35. Evolució de la relació entre inversió i facturació. 
 
 
Analitzant els resultats desagregats per serveis, es pot veure que la major part de la inversió es realitza en el 
servei d’abastament, suposant gairebé el 88% del total. Cal remarcar, no obstant, que el nombre de serveis 
considerats per a l’abastament és molt superior.  
 
En canvi, considerant el rati, el servei amb més inversió va ser el 2.010 el de clavegueram, amb una xifra de 
gairebé el 21%. En canvi, el servei de depuració presenta una inversió específica molt menor, de l’ordre del 7% de 
la facturació total.  
 
 
8.3. DISTRIBUCIÓ DE COSTS                 
                                               mostra parcial / representativitat 82% 

 
OBJECTIU  
 
Caracteritzar la distribució de costs en els serveis d’aigua.  
 
 
RESULTATS 
 
La distribució de costs mitja per als serveis és la mostrada al quadre següent. Els percentatges mitjos s’han 
obtingut ponderant els percentatges declarats per cada municipi per la facturació pròpia declarada. 
 
 

Aprovisionaments 
Compra d'aigua 18,2%
Costs d'energia 4,9%

Altres aprovisionaments 7,6%
Costs de personal 24,4%
Altres costs d'explotació 

Serveis subcontractats 15,2%
Altres aprovisionaments 9,3%

Amortització d'immobilitzat 12,8%
Costs financers 5,5%
Imposts sobre beneficis 2,0%
Operacions interrompudes 0,1%
TOTAL 100,0%

 
Taula 8.6. Distribució dels costos migs corresponents al cicle integral de l’aigua. 
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A la següent figura es mostren els resultats obtinguts, diferenciant-los en funció de la grandària del municipi.  
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Figura 36. Distribució percentual de partides de costs dels serveis 

(en funció de la mida del municipi) 
 
VALORACIONS 
 
El principal cost dels serveis d’aigua a Catalunya és el de personal, que significa de forma mitja gairebé un 25% 
sobre el total. El segueixen la compra d’aigua (18%), la subcontractació de serveis (15%) i l’amortització 
d’immobilitzat (12,8%). És interessant destacar que les despeses en energia no arriben a significar de forma mitja 
el 5% del total.  
 
Respecte als resultats obtinguts en la darrera enquesta, cal destacar un augment en el pes dels costs energètics i 
una reducció en el cost dels aprovisionaments en material.  
 
Analitzant els resultats mostrats per mida de municipi, es pot apreciar com en els municipis més petits la compra 
d’aigua guanya pes (gairebé un 50% més que el valor mig), en detriment dels costs de personal i els serveis 
subcontractats. Els costs energètics també s’han mostrat superiors per als municipis més petits.  
 
 
8.4. RELACIÓ ENTRE TARIFES I COSTS              
                                                                       mostra parcial / representativitat 73% 
 
OBJECTIU  
 
Analitzar si les tarifes del serveis són suficients per a cobrir els seus cost, i, addicionalment, si han rebut 
subvencions per equilibrar el balanç econòmic.  
 
Per fer-ho, s’han realitzat a tots els serveis tres qüestions:  
 

 Les tarifes cobreixen la totalitat dels costs d’explotació? 
 Rep l’entitat subvencions per cobrir costs d’explotació?  
 Rep l’entitat subvencions per a inversions? 
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RESULTATS 
 
A la següent taula es resumeixen els resultats obtinguts de la primera de les qüestions. S’hi mostren el nombre de 
municipis (i usuaris afectats) en què les tarifes cobreixen els costs d’explotació.  
 
 

MIDA DEL MUNICIPI  
<20.000 20.000-50.000 >50.000 TOTAL 

Nombre municipis 67 22 36 125 
% sobre total 77% 79% 97% 82% 

Usuaris 506.555 389.384 1.987.022 2.882.961 
% sobre total 77% 74% 99% 90% 

 
Taula 8.7. Nombre de municipis en que les tarifes cobreixen els costs d’explotació 

 
Igualment, la següent taula recull el nombre total de municipis que han rebut subvencions per cobrir els costs 
d’explotació. Cal destacar, en aquest cas, que en els tres casos en què se n’han rebut han estat pel servei de 
depuració.  
 
 

MIDA DEL MUNICIPI  
 <20.000 20.000-50.000 >50.000 TOTAL 

Nombre municipis 1 1 1 3 
% sobre total 1% 4% 3% 2% 

Usuaris 4.148 13.408 52.590 70.145 
% sobre total 1% 2% 3% 2% 

 
Taula 8.8. Nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir costs d’explotació. 

 
Finalment, es resumeixen a continuació els municipis que han rebut subvencions en el darrer any per a realitzar 
inversions.  
 
 

SUBVENCIÓ   
  EUROPEA ALTRES TOTAL 

Nombre municipis 2 14 15 
% sobre total 1,3% 8,8% 9,4% 

Usuaris 130.431 102.415 173.256 
% sobre total 3,8% 3,0% 5,1% 

 
Taula 8.9. Nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir inversions. 

 
 
VALORACIONS 
 
D’acord amb la informació subministrada, el 82% dels serveis disposen d’un sistema tarifari que els permet cobrir 
els seus costs d’explotació; aquests serveis cobreixen el 90% dels usuaris totals. Això vol dir, lògicament, que el 
18% dels serveis restant no aconsegueixen cobrir costs amb la tarifa i per tant serien deficitaris.  
 
Les dades desagregades per mida del municipi indiquen que, en general, al municipis més  grans es tendeix a 
cobrir els costs, mentre que en els petits és on es detecten més problemes. En efecte, el percentatge és del 97% 
per als municipis de més de 50.000 habitants, i de només el 77% en els menors de 20.000.  
 
En contraposició a aquesta problemàtica, només 3 municipis han rebut en el darrer any subvencions per cobrir els 
costs d’explotació, representant únicament el 2% dels municipis. Cal afegir, en aquest cas, que es correspon en 
els tres casos amb serveis de depuració.  
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Pel que fa a les subvencions per inversions, el percentatge augmenta sensiblement: gairebé un 10% dels 
municipis n’han rebut, si bé només representen un 5% dels usuaris. Aquest últim fet indica que les subvencions en 
inversions s’han atorgat fonamentalment en municipis petits. Del total d’aquestes subvencions, només 2 provenen 
de fons europeus.  
 
8.4. PREU DE L’AIGUA                                         
 
OBJECTIU  
 
Obtenir i caracteritzar el preu mitjà de l’aigua a Catalunya. Per fer-ho, es distingirà entre:  
 

 El tipus d’usuari: domèstic i no domèstic.  
 Els diferents conceptes de la factura: abastament d’aigua potable, clavegueram, depuració, conservació 

d’escomeses i comptadors, recollida d’escombraries, complements de tarifa , cànons i IVA.  
 El volum anual consumit, establint tres grups: 84, 180 i 300 m3/any per als consums domèstic, i 120, 1.800 

i 18.000 m3/any per als no domèstics.   
 
 
8.4.1. PREU DE L’AIGUA DOMÈSTICA                    
                                                       mostra parcial / representativitat 95% 
 
RESULTATS 
 
En primer lloc, s’ha calculat l’import mig (ponderat per la facturació total de cada servei) corresponent a cada 
concepte i per a cadascun dels consums tipus establerts, obtenint els resultats que es mostren a la taula següent. 
Igualment, s’ha calculat el preu unitari que aquests imports suposen.  
 
 

84 m3/any 180 m3/any 300 m3/any 
 

CONCEPTE Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Abastament d'aigua potable 89,93 1,07 175,73 0,98 323,84 1,08 
Clavegueram 11,95 0,14 25,23 0,14 46,93 0,16 

Depuració 19,84 0,24 58,36 0,32 181,41 0,60 
Conservació escomeses/comptadors 2,83 0,03 2,95 0,02 3,12 0,01 

Recollida d'escombraries 39,24 0,47 60,92 0,34 86,01 0,29 
Complement de tarifa 0,94 0,01 1,02 0,01 1,15 0,00 

Cànons 13,62 0,16 39,44 0,22 115,16 0,38 
IVA 10,32 0,12 22,22 0,12 67,12 0,22 

TOTAL 188,66 2,25 385,88 2,14 824,74 2,75 
 

Taula 8.10. Desglossament dels imports mig i preus unitaris per conceptes i consums tipus 
establerts per a l’aigua domèstica. 
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Figura 37. Preu unitari de l’aigua per consum domèstic, desagregat per conceptes. 
 
 
Aquest anàlisi s’ha repetit agrupant els municipis en funció de la seva grandària, amb l’objectiu d’identificar si 
existeix alguna tendència al respecte. Els resultats mitjos obtinguts per a un consum domèstic de 180 m3/any es 
mostren a la taula següent: 
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Figura 38. Preu unitari de l’aigua per consum domèstic, desagregat per conceptes 
 i per mida del municipi. 

 
 
VALORACIONS 
 
En primer lloc, es pot veure que el preu mig total pagat a la factura de l’aigua es situa (per un consum mig de 180 
m3/any), en 2,14 €/m3. Si a aquest valor li descomptem l’import abonat en concepte del servei de recollida 
d’escombraries, que en ocasions es cobra a la factura de l’aigua però que és evidentment aliè al serveis d’aigua, 
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obtenim un valor de 1,81 €/m3. Cal destacar, en aquest sentit, que l’ACA va xifrar, al Pla de Gestió de l’Aigua de 
Catalunya, el preu mig del cicle integral de l’aigua en 1,70 €/m3. La gran semblança entre els dos valors suporta el 
rigor de l’enquesta realitzada.  
 
El concepte amb un major pes a la factura és l’abastament, que suposa entre un 39 i un 48% del total, essent el 
pes major quan menor és el consum anual.  
 
Sorprenentment, el segon concepte amb més pes a la factura és el de recollida d’escombraries, que oscil·la entre 
el 10% (per a consums elevats) fins al 21% per als consums continguts.  
 
A continuació trobem la depuració, amb un valor entre l’11 i el 22%, els cànons (entre 7 i 14%) i el clavegueram, 
que suposa al voltant del 6%.  
 
S’aprecia també que el preu unitari total és menor per a un consum de 180 m3 anuals que per a un de 84. Això no 
és així, no obstant, si descomptem el servei d’escombraries. En aquesta situació el cost es creixent amb el 
consum, i es dispara per a consum molt grans (1,78, 1,81 i 2,46 €/m3 per als consums tipus analitzats).  
 
Això és una conseqüència del model tarifari predominant, que consta d’una quota de servei fixa (que per tant 
penalitza en termes relatius) als usuaris que consumeixen molt poc, i una facturació per bloc amb blocs creixents, 
que penalitzen a als usuaris amb un consum molt elevat.  
 
Cal comentar, finalment, que el valor és sensiblement inferior al preu mig de l’aigua a d’altres països del nostre 
entorn, com Alemanya (4,2 €/m3), França (3,3 €/m3) o Anglaterra (3,5 €/m3).  
 
D’altra banda, l’anàlisi de la figura 38 indica que, en general el preu de l’aigua és major en el cas dels municipis 
més grans. Aquesta diferència es situa entorn del 25%, i es manifesta en gairebé tots els conceptes excepte en el 
cànon, que s’ha mostrat major en el cas dels municipis més petits.  
 
 
8.4.2. PREU DE L’AIGUA NO DOMÈSTICA               
                                                               mostra parcial / representativitat 95% 
 
RESULTATS 
 
Com en el cas anterior, s’ha calculat l’import mig corresponent a cada concepte i per a cadascun dels consums 
tipus establerts, així com el preu unitari que aquests imports suposen. Els resultats es mostren a continuació en 
format tabular i gràfic.  
 

120 m3/any 1.800 m3/any 18.000 m3/any 
 

CONCEPTE Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Import 
total (€) 

Preu 
unitari 
(€/m3) 

Abastament d'aigua potable 172,11 1,43 1.968,97 1,09 19.421,44 1,08 
Clavegueram 22,57 0,19 339,79 0,19 3.434,94 0,19 

Depuració 47,65 0,40 714,54 0,40 7.145,25 0,40 
Conservació escomeses/comptadors 6,85 0,06 7,66 0,00 15,38 0,00 

Complement de tarifa 1,18 0,01 4,45 0,00 35,25 0,00 
Cànons 29,80 0,25 434,96 0,24 4.210,21 0,23 

Recollida d'escombraries 289,96 2,42 700,07 0,39 836,78 0,05 
IVA 21,30 0,18 235,49 0,13 2.487,99 0,14 

TOTAL 591,40 4,93 4.405,92 2,45 37.587,25 2,09 
 

Taula 8.11. Desglossament dels imports mig i preus unitaris per conceptes i consums  
tipus establerts per a l’aigua no domèstica. 
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Figura 39. Preu unitari de l’aigua per consum no domèstic, desagregat per conceptes. 
 
 
VALORACIONS 
 
El cost total de l’aigua a Catalunya per a un consum no domèstic de 1.800 m3/any es situa en 2,06 €/m3; aquest 
valor és lleugerament inferior per a consums més grans, i sensiblement major per als consums més reduïts. La 
factura total, incloent el servei d’escombraries, puja per a aquest nivell de consum fins als 2,45 €/m3.  
 
Altre cop, destaca a la factura de l’aigua el concepte de recollida d’escombraries, que per als consums no 
domèstics continguts pot arribar a ser el concepte amb un major pes a la factura. Per als consums més grans, no 
obstant, aquest concepte perd importància.  
 
Al marge de les escombraries, el principal concepte per als usos no domèstics és l’abastament d’aigua, amb 
percentatges de l’ordre del 60%, seguit del de depuració i el clavegueram.  
 
En aquest cas, el preu unitari és clarament decreixent a mesura que augmenta el volum total consumit.  
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De les diferents anàlisis realitzades en el present document en base a les enquestes proporcionades pels serveis, 
es poden treure força conclusions interessants, tant per caracteritzar la situació actual del sector com per analitzar 
la seva evolució i establir per tant les tendències.  
 
D’entre aquestes conclusions, i a tall de resum, es destaquen les següents:  
 

1. La mostra de l’enquesta l’han conformat un total de 214 respostes, que representen 381 municipis de 
Catalunya i una població total de 6.410.055 habitants. En termes relatius, això suposa una cobertura del 
40% dels municipis i del 85% de la població. Aquests valors de representació milloren si ens fixem 
únicament en els municipis de més de 5.000 habitants: en aquest cas, les respostes representen al 81% 
dels municipis i al 90% de la població. La representativitat de la mostra és doncs molt alta, i ha superat 
lleugerament a la de la darrera edició de l’estudi. 

 
2. El règim de gestió predominant per als serveis d’abastament és, com en les enquestes anteriors, el 

d’empresa privada amb concessió: un 80% de la població s’abasteix sota aquest règim. S’ha detectat, 
respecte a les enquestes anteriors, un lleuger augment de les empreses mixtes. 

En el cas del servei de clavegueram, el règim de gestió predominant és el d’empresa mixta, mentre que en 
el cas de la depuració conviuen l’empresa mixta, la societat privada municipal i l’empresa privada. 

 
3. El volum total d’empleats pels serveis d’aigua dels municipis de més de 5.000 habitants analitzats ha 

superat lleugerament els 3.000 treballadors. D’aquests, gairebé el 93% són  fixes. A més, el servei 
presenta un elevat grau de professionalització, amb només un 16% de personal no qualificat.  

Aquest nombre d’empleats suposa un rati específic de 5,2 empleats per hm3 d’aigua servit en el cas de 
l’abastament, de 39 empleats per cada 1.000 km de xarxa de clavegueram i de 2 empleats per hm3 
depurat. Són xifres lleugerament inferiors a les obtingudes en les enquestes anteriors.  

 
4. Aproximadament la meitat del volum total subministrat a les xarxes l’any 2.010 va correspondre a fonts 

pròpies dels serveis, el que ha representat un augment respecte l’any 2.007 (quan aquest percentatge era 
del 40%). La situació més estesa en els serveis és la de disposar tant de fonts pròpies com alienes: el 
53% dels serveis analitzats es troben en aquesta situació, representant el 75% del volum total subministrat 
a la xarxa.  

Centrant-nos en els recursos propis, es detecta un augment en l’ús de les fonts superficials, que han 
passat del 46% del total l’any 2007 fins al 57% enguany.  

 
5. La dotació mitja en alta a Catalunya calculada ha estat de 239 litres per habitant i dia, un 15% inferior a la 

xifra obtinguda any 2.007. Aquesta reducció reflexa l’esforç realitzat pels operadors per a millorar 
l’eficiència del sistemes, així com la creixent consciència ciutadana respecte el consum d’aigua.  

Aquesta dotació es redueix fins a 199 a l’àrea metropolitana de Barcelona i, en contrapartida, es situa en 
els 281 l/hab·dia fora d’aquesta.  

 
6. El principal ús de l’aigua que han distribuït els serveis d’abastament és el domèstic, suposant el 73% del 

total, seguit de l’industrial i el comercial, amb un 10% cadascun.  

El consum domèstic es situa en 127 litres per habitant i dia, un valor molt ajustat i que ha representat 
també una reducció del 14% respecte la darrera edició. Cal esmentar que aquesta reducció ha estat 
especialment significativa fora de l’Àrea Metropolitana, on la caiguda ha assolit gairebé el 20%.  

 
7. El rendiment mig de les xarxes de distribució dels serveis estudiats ha estat del 78%, valor lleugerament 

superior a l’obtingut l’any 2.007. De manera desagregada, aquest valor es situa en un 81% a l’AMB i en un 
75% fora d’aquesta.  

Cal remarcar que aquesta millora en el rendiment de la xarxes pren encara més valor tenint en compte que 
els consums totals s’han vist significativament reduïts. En efecte, la contenció en el consum combinada 
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amb la millora del rendiment han suposat una reducció molt important del volum total no mesurat, que es 
situa en 31 m3 per usuari i any.  

 
8. Els tractaments aplicats a les estacions potabilitzadores han millorat: en l’actualitat el 80% de l’aigua 

superficial tractada pels serveis rep un tractament tipus A3 o superior.  

Aquesta millora en els tractaments inclou, sobretot a l’àrea metropolitana, un esforç per millorar la 
percepció organolèptica dels usuaris. Així, a un total de 119 municipis (el 77% del total) s’han pres 
mesures en els darrers tres anys per millorar aquest aspecte.  

  
9. Les funcions realitzades pels serveis de clavegueram inclouen pràcticament sempre el manteniment 

correctiu de la xarxa (en el 96% dels casos), i, en menor mesura, el manteniment preventiu (90%) i la 
planificació, control i desenvolupament de la xarxa (83%). En canvi, només en un 49% dels municipis es 
realitza una gestió integral del drenatge urbà. Igualment, el control d’abocaments es realitza només en un 
25% dels casos. 

Desagregant per grandària del municipi, es pot apreciar que en els municipis més petits (de menys de 
20.000 habitants), les funcions es centren en el manteniment de la xarxa i la seva planificació. En els 
municipis més grans s’hi afegeix la gestió integral del drenatge urbà, servei prestat en el 95% dels casos 
als municipis de més de 75.000 habitants.  

 
10. Un 80% dels municipis han declarat patir problemes d’insuficiència hidràulica a la seva xarxa de 

clavegueram. També són problemàtiques comuns el mal estat de la xarxa, les filtracions, i la manca 
d’informació sobre la xarxa i el seu estat.  

 
11. La totalitat de les EDARs incloses a la mostra inclouen el tractament secundari i presenten eficiències prou 

bones. En efecte, els percentatges mitjos de reducció per als sòlids en suspensió, DBO5 i DQO s’han 
situat en 93%, 95% i 90% respectivament.  

 
 
12. En 25 EDARs de les 68 que conformen la mostra s’ha realitzat el darrer any reutilització de les aigües 

depurades, amb un volum total d’aigua reutilitzada de 7,4 hm3. Aquest volum suposa un 10% del volum 
total tractat en aquestes 25 EDARS, i un 4% sobre el volum total depurat.  

L’aigua reutilitzada s’ha destinat fonamentalment a usos ambientals i, en menor mesura, industrials i 
recreatius.  

 
13. Només un 0,74% dels clients presenten alguna reclamació al cap de l’any. Aquest valor és major en el cas 

dels municipis més grans, on s’acosta a l’1%.  Pel que fa al tractament de les reclamacions, el 85% dels 
serveis estan adherits a una Junta Arbitral de consum, el 76% empra un òrgan de medicació i el 71% 
disposa de la figura de Defensor del client.  

D’altra banda, el 91% dels serveis empren algun sistema d’avaluació de la satisfacció del client.  
 

14. Tots els municipis de més de 20.000 habitants disposen d’oficines d’atenció presencial obertes tots els 
dies de la setmana. En el 50% dels municipis per sota d’aquest llindar l’atenció presencial és també diària, 
mentre que en un 15% no es disposa d’oficina presencial.   

 
15. Al 95% dels municipis es disposa de servei telefònic d’atenció al client, que majoritàriament ofereix 

informació de totes les operacions comercials i informació integrada sobre averies. Aquest servei és, per a 
un 57% del total d’usuaris, gratuït, i en un 35% el cost es comparteix entre el client i el servei.  

 
16. La inversió, ja sigui pròpia o mitjançant subvenció, s’ha situat el 2.010 en un 17% sobre la facturació total. 

Això suposa uns disminució substancial respecte la darrera enquesta, en que aquest rati es va situar 
gairebé en el 24%.  

 
17. Els costs de personal suposen el 24% del cost total dels serveis. Els segueixen la compra d’aigua, amb un 

18%, la subcontractació de serveis (15%) i l’amortització d’immobilitzat (13). Els costs energètics han 
augmentat la seva importància però tenen encara un pes específic molt contingut.  
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En els municipis petits, la compra d’aigua guanya pes, en detriment dels costs de personal i els serveis 
subcontractats. Igualment, els costs energètics també s’han mostrat superiors en els municipis de menor 
mida. 

 
18. El preu total de l’aigua es situa l’any 2.010 en 1,81 €/m3 per a un consum domèstic de 180 m3/any, i en 

2,06 €/m3 per a un consum no domèstic de 1.800 m3/any. El principal component del preu és l’abastament, 
que en suposa més de la meitat, seguit de la depuració i el cànon.  
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i Ivette Garcia, tècnics de projectes. 
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ANNEX I. RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QÜESTIONARI 
 

ANNEX I.I RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QÜESTIONARI PER AL SERVEI D’ABASTAMENT 
 

Municipis de més de 5.000 habitants 
Alcanar Franqueses del Vallès (Les) Premià de Dalt Tarragona 
Alcarràs Garriga (La) Premià de Mar Tàrrega 
Alella Gavà* Puigcerdà Teià 
Ametlla del Vallès (L') Gelida Reus Terrassa 
Amposta Girona Ripoll Tiana 
Arboç (L') Granollers Ripollet Tona 
Arbúcies Guissona Roca del Vallès (La) Torelló 
Arenys de Mar Hospitalet de Llobregat (L')* Roda de Ter Torredembarra 
Arenys de Munt Igualada Roquetes Torrelles de Llobregat* 
Artés Llagosta (La) Roses Torroella de Montgrí 
Badalona* Llançà Rubí Tortosa 
Badia del Vallès Lleida Sallent Tossa de Mar 
Barberà del Vallès Lliçà d'Amunt Salou Ulldecona 
Barcelona* Llinars del Vallès Salt Vacarisses 
Begues* Lloret de Mar Sant Adrià de Besòs* Vallirana 
Berga Maçanet de la Selva Sant Andreu de la Barca Vendrell (El) 
Bigues i Riells Malgrat de Mar Sant Boi de Llobregat* Vic 
Bisbal d'Empordà (La) Manlleu Sant Celoni Viladecans* 
Blanes Manresa Sant Cugat del Vallès Viladecavalls 
Borges Blanques (Les) Martorell Sant Feliu de Codines Vilafranca del Penedès 
Cabrils Masnou (El) Sant Feliu de Guíxols Vilanova del Camí 
Calafell Masquefa Sant Feliu de Llobregat* Vilanova i la Geltrú 
Calonge Matadepera Sant Fruitós de Bages Vila-seca 
Cambrils Mataró Sant Hilari Sacalm Vilassar de Dalt 
Canet de Mar Molins de Rei Sant Joan de Vilatorrada Vilassar de Mar 
Castellar del Vallès Mollerussa Sant Joan Despí*  
Castellbisbal Mollet del Vallès Sant Just Desvern* TOTAL: 151 municipis 
Castelldefels* Montcada i Reixac* Sant Pere de Ribes  
Castell-Platja d'Aro Montgat* Sant Pol de Mar  
Centelles Móra d'Ebre Sant Vicenç de Castellet  
Cerdanyola del Vallès* Navarcles Sant Vicenç de Montalt  
Cervelló Navàs Santa Coloma de Cervelló*  
Cervera Olesa de Montserrat Santa Coloma de Farners  
Corbera de Llobregat Olot Santa Coloma de Gramenet*  
Cornellà de Llobregat* Palafolls Santa Eulàlia de Ronçana  
Cubelles Palafrugell Santpedor  
Cunit Palamós Sentmenat  
Deltebre Pallejà* Sils  
Dosrius Piera Sitges  
Escala (L') Pineda de Mar Solsona  
Esparreguera Polinyà Súria  
Esplugues de Llobregat* Prat de Llobregat (El) Taradell  
 
*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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Municipis de menys de 5.000 habitants 

Aiguafreda Collbató Pallaresos (Els) Sant Martí de Centelles 
Albons Collsuspina Palma de Cervelló (La) Sant Pere de Vilamajor 
Alcoletge Copons Palma d'Ebre (La) Sant Quirze Safaja 
Aldea (L') Corbera d'Ebre Pals Sant Salvador de Guardiola 
Alfés Creixell Papiol (El)* Sant Vicenç de Torelló 
Alforja Duesaigües Parlavà Santa Bàrbara 
Alp Esponellà Passanant i Belltall Santa Eugènia de Berga 
Alpens Estany (L') Pera (La) Santa Maria de Corcó 
Alt Àneu Figaró-Montmany Perelló (El) Santa Maria de Martorelles 
Altafulla Foixà Pinell de Solsonès Santa Maria de Merlès 
Argençola Folgueroles Pinós Santa Pau 
Artesa de Segre Fonollosa Pira Santa Susanna 
Avià Fontanals de Cerdanya Pla de Santa Maria (El) Sarral 
Avinyó Forallac Pobla de Claramunt (La) Sarrià de Ter 
Balenyà Fuliola (La) Pobla de Lillet (La) Seròs 
Balsareny Fulleda Pobla de Massaluca (La) Solivella 
Begur Gaià Pobla de Montornès (La) Tagamanent 
Belianes Gandesa Pont d'Armentera (El) Talamanca 
Bellcaire d'Empordà Gualta Ponts Tallada d'Empordà (La) 
Bellvei Isòvol Port de la Selva (El) Tivenys 
Bellver de Cerdanya Ivars d'Urgell Portbou Torre de Claramunt (La) 
Biosca Jonquera (La) Prats de Lluçanès Torrelles de Foix 
Borges del Camp (Les) Juncosa Prats i Sansor Torrent 
Cabrera d'Anoia Juneda Preses (Les) Ullà 
Cabrera de Mar Lladurs Prullans Ullastrell 
Calaf Llívia Puigverd d'Agramunt Ullastret 
Caldes d'Estrac Llobera Rabós Vall de Bianya (La) 
Calldetenes Lluçà Rajadell Vallbona d'Anoia 
Callús Maials Regencós Vallgorguina 
Camarles Martorelles Rellinars Vallromanes 
Camprodon Masdenverge Riner Ventalló 
Cànoves i Samalús Masies de Voltregà (Les) Riudaura Vespella de Gaià 
Canyelles Massanes Rupià Vilabertran 
Capmany Mediona Sagàs Viladamat 
Castellar de la Ribera Mieres Saldes Vilademuls 
Castellbell i el Vilar Molsosa (La) Sanaüja Viladrau 
Castellcir Monistrol de Calders Sant Boi de Lluçanès Vilagrassa 
Castellet i la Gornal Monistrol de Montserrat Sant Cebrià de Vallalta Vilalba Sasserra 
Castellfollit de la Roca Mont-ras Sant Climent de Llobregat* Vilanova del Vallès 
Castellfollit de Riubregós Móra la Nova Sant Cugat Sesgarrigues Vila-sacra 
Castellfollit del Boix Mura Sant Esteve de Palautordera Vilaür 
Castellgalí Odèn Sant Hipòlit de Voltregà Vilobí del Penedès 
Castellnou de Bages Òdena Sant Iscle de Vallalta Vimbodí i Poblet 
Castellterçol Olesa de Bonesvalls Sant Jaume d'Enveja Vinyols i els Arcs 
Castellvell del Camp Olius Sant Julià de Cerdanyola Xerta 
Castellví de Rosanes Olivella Sant Julià de Vilatorta  
Cercs Olost Sant Llorenç de la Muga TOTAL: 192 municipis 
Clariana de Cardener Ossó de Sió Sant Llorenç d'Hortons  
Colera Palau-sator Sant Llorenç Savall  
 
*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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ANNEX I.II RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QUESTIONARI PER AL SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 

Municipis de més de 5.000 habitants Municipis de menys de 5.000 habitants 
Alcarràs Tossa de Mar Alcoletge Vallromanes 
Artés Vendrell (El) Aldea (L') Vilabertran 
Barcelona Viladecans* Alfés Viladamat 
Bisbal d'Empordà (La) Vilafranca del Penedès Alt Àneu Vila-sacra 
Blanes Vilanova i la Geltrú Altafulla Vinyols i els Arcs 
Borges Blanques (Les) Vila-seca Begur  
Calafell  Belianes TOTAL: 49 municipis 
Calonge TOTAL: 50 municipis Bellvei  
Cambrils  Borges del Camp (Les)  
Castelldefels*  Castellbell i el Vilar  
Castell-Platja d'Aro  Castellvell del Camp  
Cervera  Copons  
Cunit  Duesaigües  
Deltebre  Forallac  
Dosrius  Gualta  
Esplugues de Llobregat*  Jonquera (La)  
Girona  Maials  
Guissona  Masies de Voltregà (Les)  
Lleida  Massanes  
Manresa  Odèn  
Mataró  Òdena  
Mollerussa  Olost  
Montcada i Reixac*  Palau-sator  
Móra d'Ebre  Palma d'Ebre (La)  
Navarcles  Papiol (El)*  
Navàs  Passanant i Belltall  
Palafolls  Pera (La)  
Palamós  Perelló (El)  
Prat de Llobregat (El)  Pira  
Reus  Pla de Santa Maria (El)  
Ripoll  Pobla de Massaluca (La)  
Rubí  Ponts  
Sallent  Sanaüja  
Salt  Sant Climent de Llobregat* 
Sant Feliu de Codines  Sant Hipòlit de Voltregà  
Sant Fruitós de Bages  Sant Julià de Cerdanyola  
Sant Joan Despí*  Sant Llorenç de la Muga  
Sant Vicenç dels Horts*  Sant Pere de Vilamajor  
Santa Coloma de Cervelló*  Santa Maria de Martorelles 
Súria  Sarral  
Tarragona  Sarrià de Ter  
Tàrrega  Solivella  
Torrelles de Llobregat*  Tagamanent  
Tortosa  Torrelles de Foix  
 
*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

 
 



 104

ANNEX I.III RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QUESTIONARI PER AL SERVEI DE DEPURACIÓ  
 

Municipis de més de 5.000 habitants Municipis de menys de 5.000 habitants 
Abrera Sant Fruitós de Bages Agullana Sant Pere de Riudebitlles 
Alcarràs Sant Pol de Mar Aiguaviva Sant Pere Pescador 
Alcover Sant Sadurní d'Anoia Aitona Santa Maria de Corcó 
Almacelles Santa Cristina d'Aro Albons Seròs 
Anglès Santa Eulàlia de Ronçana Alfés Subirats 
Arboç (L') Santa Maria de Palautordera Almatret Torrent 
Arenys de Mar Santpedor Almenar Torres de Segre 
Bigues i Riells Selva del Camp (La) Alpens Ullà 
Blanes Súria Altafulla Vallgorguina 
Borges Blanques (Les) Tarragona Armentera (L') Vall-llobrega 
Calafell Teià Artesa de Segre Verdú 
Caldes de Malavella Terrassa Balsareny Viladrau 
Calonge Tordera Begur Vilanova del Vallès 
Cambrils Torroella de Montgrí Bellcaire d'Empordà Vila-sacra 
Cardona Tossa de Mar Bellpuig Vinyols i els Arcs 
Castellar del Vallès Vacarisses Bellvei  
Castelló d'Empúries Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Borges del Camp (Les) TOTAL: 62 municipis 
Castell-Platja d'Aro Vic Cadaqués  
Cervera Viladecavalls Cànoves i Samalús  
Cunit Vila-seca Castellbell i el Vilar  
Escala (L')  Castellfollit de la Roca  
Gelida TOTAL: 67 municipis Castellvell del Camp  
Girona  Cellera de Ter (La)  
Gironella  Cercs  
Guissona  Colera  
Llançà  Corbins  
Lleida  Duesaigües  
Lloret de Mar  Folgueroles  
Manresa  Font-rubí  
Martorell  Jonquera (La)  
Masquefa  Mediona  
Matadepera  Mieres  
Mataró  Monistrol de Montserrat  
Montornès del Vallès  Mont-ras  
Navarcles  Olesa de Bonesvalls  
Navàs  Olost  
Palafrugell  Palau-saverdera  
Palamós  Palma d'Ebre (La)  
Pineda de Mar  Pals  
Reus  Peralada  
Roca del Vallès (La)  Pobla de Mafumet (La)  
Roses  Port de la Selva (El)  
Sallent  Portbou  
Sant Andreu de Llavaneres Prats de Lluçanès  
Sant Antoni de Vilamajor Sant Boi de Lluçanès  
Sant Celoni  Sant Llorenç d'Hortons  
Sant Feliu de Guíxols  Sant Llorenç Savall  
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ANNEX II. MODELS DE QÜESTIONARIS 
 
ANNEX II.I MODEL DE QÜESTIONARI COMPLET 
 
1. IDENTIFICACIÓ  
 
1.1. Nom del municipi 

 
 
1.2. Nom de l’Empresa, Entitat o Ajuntament que presta el servei 

 
 
1.3. Persona responsable d’emplenar el qüestionari 

 
Nom:    
Telf:      
Email:  

 
 
 
2. DADES GENERALS 
 
2.1. Serveis prestats. Marcar les caselles que corresponguin i indicar la població censada i màxima a qui es presta el servei 
 

Servei Marca Població censada 
(hab.) 

Població màxima 
(hab.) 

Abastament en baixa    
Clavegueram    
Depuració    

 
2.2. Règim de gestió 
 

Corporació municipal amb òrgan específic de gestió 
Corporació municipal sense òrgan específic de gestió 
Societat privada municipal 
Empresa mixta 
Empresa privada amb concessió 
Empresa privada amb arrendament o gerència 
Empresa privada d’altres tipus 
Altres 
 

 
2.3. Activitats del servei efectuades directament. Marcar les caselles que corresponguin 
 

Abastament  
Captació  
Tractament  
Distribució  
Venda d’aigua a d’altres serveis  

 
Sanejament  
Conservació del clavegueram públic  
Conservació de col·lectors generals  
Depuració de les aigües residuals  
Reutilització de les aigües tractades  
Gestió avançada del drenatge urbà  
Control d’abocaments  
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2.4. Nombre total de clients i usuaris per classes 
 

TIPUS D’USOS DE L’AIGUA CLIENTS USUARIS 
Domèstics   
Industrials/Comercial   
Municipals i serveis públics   
Alta   
Altres   
TOTAL   

 
 
2.5. Nombre mig d’empleats propis. El personal eventual es calcularà sumant totes les hores treballades durant l’any 2.010 
pel personal a temps parcial i dividint-la per les hores anuals treballades per una persona a temps fix 
 
 
 

 Abastament Clavegueram Depuració 
 Fix Eventual Fix Eventual Fix Eventual 
Titulats superiors       
Titulats grau mig       
Tècnics i administratius       
Capataços i encarregats       
Oficials       
Personal no qualificat       
TOTAL       

 
 
2.6. Facturació total anual. Indicar, en €, la facturació total anual per cadascun des serveis prestats 
 
 

 Facturació 
pròpia (€) 

Facturació 
aliena (€) 

Abastament   
Clavegueram   
Depuració   
Altres càrrecs a la factura (conservació 
comptadors i escomeses, cànon,...) 

  

TOTAL   
 
 
2.7. Implantació de sistemes de qualitat. Indiqueu de quins sistemes de gestió de qualitat disposa el vostre servei i en quin 
àmbit apliquen (p.e.: tot el servei del cicle integral, només el servei d’aigües, només atenció al client,...) 
 
 

Norma Marca Àmbit 
ISO 9001   
ISO 14001   
ISO 17025   
OHSAS 18001   
ISO 22000   
EMAS   
Altres   

 
 
 
 
 
2.8. Esforç en I+D+i 
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2.8.1. Inversió en I+D+i el darrer any, en relació a la facturació total. Indiqueu, en %, el rati d’inversió agregada 
en I+D+i, resultat de dividir la inversió en I+D+i i la facturació pròpia total anual (declarada a 2.6)                           %
      
 
2.8.2. Tipologia de la inversió en I+D+i realitzada. Indicar en percentatge d’inversió respecte el total 

 
Pròpia  
Convenis amb universitats  
Subcontractada a d’altres empreses  
Mitjançant apalancament amb d’altres empreses  

 
 
2.8.3. Focus de la I+D+i. Ordenar des d’1 (màxima prioritat) a 3 (mínima prioritat) en quins camps focalitza l’inversió 
en I+D+i 

 
 

Abastament O 1   O 2   O  3 
Clavegueram O 1   O 2   O  3 
Depuració O 1   O 2   O  3 

 
 
2.8.4.. Quins són els àmbits en què creu que caldria reforçar la inversió en I+D+i?. Ordenar des d’1 (màxima 
prioritat) a 3 (mínima prioritat) en quins camps focalitza l’inversió en I+D+i 
 

 
Abastament O 1   O 2   O  3 
Clavegueram O 1   O 2   O  3 
Depuració O 1   O 2   O  3 

 
 
2.9. Esforç en formació 
 

2.9.1.Intensitat de la formació. Indicar el nombre total d’hores de formació realitzades el darrer any per empleat 
 

 
            Tipologia empleat Hores/empleat 
Titulats superiors  
Titulats grau mig  
Tècnics i administratius  
Capataços i encarregats  
Oficials  
Personal no qualificat  
TOTAL  

 
2.9.2. Quins són els àmbits en què creu que caldria reforçar la formació? 
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3. ABASTAMENT 
 
3.1. DADES DE PRODUCCIÓ 
 
3.1.1. Origen de l’aigua  
 
 

Fonts pròpies m3 
Superficial  
Subterrània  
Manantials o mines  
Dessalada  

Fonts alienes m3 
Aigua adquirida a tercers  

 
 
3.1.2. Longitud de la xarxa d’adducció (pròpia) 
 
 

Material Km 
Formigó  
Fibrociment  
Fosa dúctil  
Fosa gris  
Polietilè  
PVC  
Altres  
Total  

 
3.1.3. Aigua tractada 
 
 
 3.1.3.1. Número de plantes de tractament                            uts 
 3.1.3.2. Capacitat de producció agregada                            m3/h 
 3.1.3.3. Potència instal·lada                                                 kW 
 3.1.3.4. Aigua produïda el darrer any                                m3/h 
 3.1.3.5. Consum energètic                                                 kWh 
 
 
3.2. DADES DE DISTRIBUCIÓ  
 
 
3.2.1. Volum d’aigua subministrat al sistema 
 

Procedència dels cabals Volums d’aigua (m3/any) Fonts pròpies Compra en alta TOTAL 

Recursos convencionals    
Aigua reutilitzada  
TOTAL 
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3.2.2. Aigua registrada pels mesuradors dels usuaris. Volums enregistrats i/o estimats per la totalitat de comptadors i/o 
aforaments dels usuaris, incloent aigua no facturada 
 

 
BAIXA m3 

Domèstic  
Industrial  
Comercial  
Municipal i serveis públics  
Altres  
TOTAL BAIXA  

ALTA  
TOTAL  

 
 
3.2.3. Aigua facturada. Volums facturats als usuaris 
 
 

BAIXA m3 
Domèstic  
Industrial  
Comercial  
Municipal i serveis públics  
Altres  
TOTAL BAIXA  

ALTA  
TOTAL  

 
 
3.2.4. Longitud de la xarxa de distribució. Sense incloure escomeses 
 
 

Material Km 
Formigó  
Fibrociment  
Fosa dúctil  
Fosa gris  
Polietilè  
PVC  
Altres  
Total  

 
 
3.2.5. Antiguitat de la xarxa de distribució. Expressar en % del total 
 
 

Menys de 15 anys  
Entre 15 i 30 anys  
Més de 30 anys  
Es desconeix  
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3.2.6. Escomeses i instal·lacions interiors 
 
 
 3.2.6.1. Número total de connexions                       uts 

3.2.6.2. Longitud total aproximada de les escomeses, des de la línea de propietat fins al comptador 
                           Km 

 3.2.6.3. Percentatge aproximat de finques amb dipòsits comunitaris i grups d’elevació   
                                        % 
 
 
3.2.7. Dipòsits de distribució 
 
 
 3.2.7.1. Número total de dipòsits                       uts 
 3.2.7.2. Capacitat total de reserva                       m3 
 
 
3.2.8. Bombaments 
 
 
 3.2.8.1. Número total de pous                              uts 

3.2.8.2. Número total d’estacions de bombament                           uts  
 3.2.8.3. Potència instal·lada                                                  kW 
 3.2.8.4. Consum energètic                                                  kWh 
 
 
3.2.9. Pressions a la xarxa 
 

3.2.9.1. Pressió mitja a la xarxa de distribució                                       kg/cm2 
  

3.2.9.2. Percentatge de la xarxa amb problemàtiques de pressió                        % 
 
 
 
3.2.10. Parc de comptadors segons antiguitat (expressar en % del total) 
 
 

Menys de 15 anys  
Entre 15 i 30 anys  
Més de 30 anys  
Es desconeix  

 
 
3.3. DISPONIBILITAT DE RECURSOS HÍDRICS 
 
 
3.3.1. Ha patit el municipi restriccions d’aigua d’algun tipus en els darrers 3 anys per manca de disponibilitat de 
recurs?     
 
 
3.3.2. Existeix la percepció de que hi ha una manca de garantia en el subministrament al municipi?  
    
               
 
 
 
 
 
 
 

  Si  No 

  Si  No 
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3.4. GESTIÓ TÈCNICA 
 
3.4.1. Control de consum dels usuaris 
 
 

Tipus de control Nombre d’usuaris % sobre el consum total 
Comptadors   
Aforament   
A tant alçat   

 
 
3.4.2. 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. Igualment, indiqueu el percentatge de 
cobertura que suposen aquests comptadors 
 
 

 uts % de cobertura 
Comptadors generals   
Comptadors sectorials   

 
 
3.4.3. Cartografia de la xarxa 
 

3.4.3.1. Tipus de representació. En cas de disposar d’informació parcial en diferents suports, escollir aquell que es 
consideri majoritari 

 
Sistema d’informació geogràfica  
Cartografia informatitzada 
Cartografia clàssica  
Esquemes de la xarxa 
Altres 

 
 3.4.3.2. Informació continguda als plànols de la xarxa 
 

Materials 
  

Parcial 
Total 
No 

 
 
 

 
Diàmetres 
  

Parcial 
Total 
No 

 
Cotes 
 

Parcial 
Total 
No 
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Altres 
  

Parcial 
Total 
No 

 
 
3.4.4. Eines de planificació i gestió 
 
 

Es disposa de model matemàtic de la xarxa d’abastament?  
 

 
Es disposa de Pla Director del Servei d’Aigua?  
    

Si, en vigor 
S’està elaborant 
No 

 
3.4.5. Es disposa d’automatització en els següents elements? 
 

Elevació 
  

Parcialment 
Totalment 
No 

  
Distribució 
  

Parcialment 
Totalment 
No 

 
Tractament 
  

Parcialment 
Totalment 
No 

 
Sistema centralitzat 
  

Parcialment 
Totalment 
No 

 
Analitzadors automàtics  
 

Parcialment 
Totalment 
No 

 
 
 
 
 
    

 
 
 

  Si  No 
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3.5. MANTENIMENT 
 
 
3.5.1. Es realitzen campanyes de detecció de fuites 
 

Si, es realitzen campanyes programades 
Si, però només es realitzen campanyes esporàdicament 
No 

 
3.5.2. Sistemes de detecció emprats 
 
 

 Marca 
Auscultació  
Correlació  
Altres  



 114

4. QUALITAT DE L’AIGUA 
 
4.1. Qualitat de l’aigua a la captació 
 

4.1.1. Si s’empra l’aigua superficial procedent de fonts pròpies, l’aigua emprada el darrer any es pot 
classificar (d’acord amb la OM d’11 de maig de 1988) com:  
Aquesta qüestió no aplica si no es gestionen potabilitzadores amb origen superficial.  
 

 
 m3/any 
Tipus A1  
Tipus A2  
Tipus A3  
Pitjor que A3  
Es desconeix  

  
 
4.2. Percepció organolèptica dels usuaris 
 

4.2.1. Es realitzen enquestes per tal de conèixer la percepció organolèptica dels usuaris respecte l’aigua 
servida?     

 
 

 
4.2.2. S’han pres en els darrers anys mesures per a millorar aquesta percepció, i en cas negatius per quin 
motiu 
 
 
Si 
No, perquè no era necessari 
No, per motius tècnics 
No, per motius tarifaris 

 
 
4.3. Laboratoris d’anàlisis 
 
 

4.3.1. Els laboratoris que realitzen les anàlisis segons el RD 140/2003 són (per a cada tipus d’anàlisi) 
 

 
 Completes Control Examen 

organolèptic 
Propi    
Privat extern    
Públic extern    
Institucions universitàries o científiques    
Altres    

 
 4.3.2. Aquests laboratoris disposen de les següents acreditacions 
 
 

 Completes Control Examen 
organolèptic 

Acreditació ISO 17025    
Certificació ISO 9001    
Es desconeix    
Altres    

  Si  No 
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5. SANEJAMENT 
 
5.1. XARXA DE CLAVEGUERAM  
 
5.1.1. Funcions realitzades 
 
 

Planificació, control i desenvolupament  
Manteniment correctiu  
Manteniment preventiu  
Gestió del drenatge urbà  
Control d’abocaments  

 
5.1.2. Longitud i classe de la xarxa de clavegueram. S’assumeix que en aquells municipis on es realitzi una gestió parcial 
de la xarxa hi haurà qüestions que es desconeixeran i per tant no es podran respondre 
 

Material Km 
Formigó  
Fibrociment  
Polietilè  
PVC  
Altres  
Total  

 
5.1.3. Antiguitat de la xarxa de clavegueram (expressar en % del total) 
 

Menys de 15 anys  
Entre 15 i 30 anys  
Més de 30 anys  
Es desconeix  

 
5.1.4. Tipus de xarxa (expressar en % del total) 
 

Unitària  
Separativa  

 
5.1.5. Problemàtiques principals de la xarxa de clavegueram 
 

Insuficiència de la xarxa (durant pluges)  
Filtracions a la xarxa  
Abocaments perillosos a la xarxa  
Mal estat general de la xarxa  
Abocaments al medi   
Informació incompleta  

 
5.1.6. Existeix ordenança o reglament municipal d’abocament?   
 
5.1.7. Cartografia de la xarxa de clavegueram 
 

5.1.7.1. Tipus de representació. En cas de disposar d’informació parcial en diferents suports, escollir aquell que es 
consideri majoritari 

 
Sistema d’informació geogràfica  
Cartografia informatitzada 
Cartografia clàssica  
Esquemes de la xarxa 
Altres 

  
 

  Si  No 
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5.1.7.2. Informació continguda als plànols de la xarxa 
 

Materials  
 

Parcial 
Total 
No 

 
Diàmetres 
  

Parcial 
Total 
No 

 
Cotes 
 

Parcial 
Total 
No 

 
Altres  
 

Parcial 
Total 
No 

 
5.1.7. Eines de planificació i gestió 
 

Es disposa de model matemàtic de la xarxa de clavegueram?   
 
Es disposa de Pla Director de Clavegueram?   
   

Si, en vigor 
S’està elaborant 
No 

 
 
5.2. DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 
 
5.2.1.  Número de plantes depuradores al municipi                         uts 
  
5.2.2.  És la depuradora compartida amb altres municipis?                                 
 
5.2.3.  Població de dret connectada a depuradores                         hab 
 
5.2.4.Capacitat màxima de depuració  
 

Volum anual                          m3/any 
Habitants equivalents de disseny                      he 

 
5.2.5. Tipus de tractament.  
 

Primari (físic-químic)  
Secundari (biològic)  
Terciari   
Altres (especificar)  

 
5.2.6.  Volum d’aigua residual depurada l’últim any                           m3/any 
 

  Si  No 

  Si  No 
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5.2.7.  Reducció mitja de la contaminació 
 

 SS (mg/l) DBO5 (mg/l) DQO(mg/l) 
Qualitat mitja de l’afluent    
Qualitat mitja de l’efluent    

 
 
5.3. REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES REGENERADES 
 
5.3.1. Volum d’aigua residual reutilitzada l’últim any               m3/any 
 
5.3.2. Usos de l’aigua reutilitzada, en percentatge sobre el volum total. 
  
 

 % 
Ús urbà   
Ús agrícola  
Ús industrial  
Ús recreatiu  
Ús ambiental  

 
5.3.3. Qui paga el tractament terciari de regeneració de les aigües? 
 

El gestor de l’EDAR 
El reutilitzador 
Altes 
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6. GESTIÓ COMERCIAL 
 
6.1. FACTURACIÓ I COBRAMENT 
 
6.1.1. Periodicitat de facturació 
 
 

Us domèstic Ús no domèstic  
% contractes % import facturat % contractes % import facturat 

Mensual     
Bimestral     
Trimestral     
Altres     
TOTAL (suma 100)     
 
 
6.1.2. Sistemes de cobrament. Marcar els sistemes oferts 
 
 

Cobrament a domicili  
A l’oficina d’atenció al client  
Domiciliació a compte bancari  
A finestreta d’entitat bancària concertada  
Targeta de crèdit o dèbit  
Caixers automàtics  
Cobrament telefònic  
Internet  
Telèfon mòbil  
Altres  

 
 
6.1.3. S’ofereix el servei de factura electrònica?   
 
 
6.1.4. Es disposa d’oficina presencial al municipi i, en cas afirmatiu, quin és el seu horari d’atenció al client? 
 

No 
Si, amb atenció cada dia de la setmana. 
Si, amb atenció entre 1 i 4 dies a la setmana. 
Si, amb atenció menys d’un dia a la setmana. 

 
 
6.2. ATENCIÓ AL CLIENT 
 
6.2.1. Tractament de les reclamacions dels clients. Marcar amb una X quan procedeixi 
 
 

L’Entitat està adherida a una Junta Arbitral de consum  
Empra un òrgan de mediació per la resolució de reclamacions  
Disposa de la figura del Defensor el client  
Cap de les anteriors  

 
 
6.2.2. Reclamacions totals presentades per qualsevol mitja respecte al total de contractes    
                                                % 
 
 
 
 

  Si  No 
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6.2.3. Serveis d’informació a disposició del client. Marcar amb una X quan procedeixi 
 

Pàgina web informativa  
Pàgina web interactiva (oficina virtual)  
Només factura enviada al client de manera periòdica  

 
6.2.4. Carta de compromís amb el client.  
 

Hi ha carta de compromís amb el client AMB indemnitzacions econòmiques  
Hi ha carta de compromís amb el client SENSE indemnitzacions econòmiques  
No hi ha carta de compromís amb el client  

 
6.2.5. Servei telefònic ofert al client (call-center, CAT o similar) 
 

Existeix telèfon específic d’atenció al client?   
 

Cost del servei telefònic ofert al client 
 

Suportat íntegrament pel client 
Compartit entre el client i l’entitat 
Gratuït per al client 

 
Serveis atesos telefònicament 
 

Només informació 
Informació i operacions comercials bàsiques 
Totes les operacions comercials d’una oficina d’atenció al client 
L’anterior més informació integrada sobre averies 
 

 
6.2.6. S’utilitza un sistema d’avaluació de la satisfacció del client?    
 
 
6.2.7. Es fomenta l’ús eficient de l’aigua?   
 
 
6.2.8. Existeix Memòria anual de Responsabilitat Social Corporativa?   
 

  Si  No 

  Si  No 

  Si  No 

  Si  No 
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7. ASPECTES ECONÒMICS 
 
7.1. Valor econòmic de les inversions efectuades el darrer any (2.010). Indicar el valor econòmic, en milers d’euros, de 
la inversió realitzada l’any 2.010 per a la reposició, millor i ampliació de la infraestructura i dels sistemes tècnics, desglossat 
com segueix:  
 

Concepte Propi del servei* Subvencionat Total 
Abastament    
Sanejament    
Depuració    
TOTAL    
* amb càrrec a tarifes 
 
7.2. Distribució percentual de partides de cost corresponents al cicle integral de l’aigua  
 

Aprovisionaments  
   Compra d’aigua  
   Costs d’energia  
   Altres  
Costos de personal  
Altres costs d’explotació     
   Serveis subcontractats  
   Altres  
Amortització d’immobilitzat  
Costs financers  
Impostos sobre beneficis  
Operacions interrompudes  
TOTAL  

 
7.3. Relació entre tarifes i costs. 
  
 Les tarifes cobreixen la totalitat dels costs d’explotació?   
 
 Rep l’entitat subvencions per cobrir costs d’explotació? 
 
 Rep l’entitat subvencions per a inversions?   
 
   De fons europeus?                                                            
  
   D’altres organismes?  
   
7.4. Sistema tarifari. Indicar el sistema tarifari vigent per a cadascun dels serveis i tipus d’usuari.  
 
Abastament domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 

 
 
 
 
 
 
 

Si  No 

  Si  No 

  Si  No 

  Si  No 
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Abastament no domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 

 
Clavegueram domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 

 
Clavegueram no domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 

 
Depuració  domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 

 
Depuració  no domèstic 
 

Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs creixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació per blocs amb blocs decreixents 
Tarifes amb quota de servei: facturació amb preus constants 
Tarifa amb mínim de consum: preus creixents 
Tarifa amb mínim de consum: preus constants 
Tarifa amb preu únic (€/m3) 
Tarifa a tant alçat 
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7.5. import d’un consum domèstic anual de 84, 180 i 300 m3/any 
 
 

 Activitat* Import d’un consum domèstic de: 
Concepte Pròpia Aliena 84 m3/any 180 m3/any 300 m3/any 
Abastament d’aigua potable      
Clavegueram      
Depuració      
Conservació 
escomeses/comptadors 

     

Recollida d’escombraries      
Complement de tarifa      
Cànons      
IVA      
TOTAL      

*Marcar amb una X el que procedeixi:  
 Pròpia: cobraments realitzats al client per activitats pròpies de l’entitat. 
 Aliena: cobraments realitzats al client per compte d’entitats alienes. 
 
 
7.6. import d’un consum no domèstic anual de 120, 1.800 i 18.000 m3/any 
 
 

 Activitat* Import d’un consum no domèstic de: 
Concepte Pròpia Aliena 120 m3/any 1.800 m3/any 18.000 m3/any 
Abastament d’aigua potable      
Clavegueram      
Depuració      
Conservació 
escomeses/comptadors 

     

Recollida d’escombraries      
Complement de tarifa      
Cànons      
IVA      
TOTAL      

*Marcar amb una X el que procedeixi:  
 Pròpia: cobraments realitzats al client per activitats pròpies de l’entitat. 
 Aliena: cobraments realitzats al client per compte d’entitats alienes.  
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ANNEX II.II MODEL DE QÜESTIONARI BÀSIC 
 
1. Nom de l’Ajuntament, Empresa o Entitat  que presta el servei 

 
 
2. Nom del/s municipi/s abastat/s en baixa 

  
 
3. Persona responsable d’emplenar el qüestionari 

 
Nom:    
Telf:      
Email:  

 
4. Serveis prestats 
 

Servei Nombre de municipis Població censada 
Abastament en baixa   
Clavegueram   
Depuració   

 
5. Règim de gestió 
 

Corporació municipal amb òrgan específic de gestió 
Corporació municipal sense òrgan específic de gestió 
Societat privada municipal 
Empresa mixta 
Empresa privada amb concessió 
Empresa privada amb arrendament o gerència 
Empresa privada d’altres tipus 
Altres 
 

6. Nombre total de clients i usuaris per classes 
 

TIPUS D’USOS DE L’AIGUA CLIENTS USUARIS 
Domèstics   
Industrials/Comercial   
Municipals i serveis públics   
Alta   
Altres   
TOTAL   

  
7. Facturació total anual  
 

 Import 
Abastament  
Clavegueram  
Depuració  
Altres càrrecs a la factura (conservació 
comptadors i escomeses, cànon,...) 

 

TOTAL  
 
8. Aigua total subministrada a la xarxa                                 m3/any 
 
9. Aigua total registrada  (pels comptadors dels usuaris)                              m3/any 
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10. Valor econòmic de les inversions efectuades el darrer any (2.010). Indicar el valor econòmic, en milers d’euros, de 
la inversió realitzada l’any 2.010 per a la reposició, millora i ampliació de la infraestructura i dels sistemes tècnics, desglossat 
com segueix 
 

Concepte Propi del servei* Subvencionat Total 
Abastament    
Sanejament    
Depuració    
TOTAL    
* amb càrrec a tarifes 
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