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Presentació 
Enguany, continuant amb el compromís adquirit des de fa 22 anys, l’ASAC ha realitzat l’estudi “Els serveis d’aigua a Catalunya. 
Caracterització i tendències” corresponent al trienni 2.011-2.013, que un cop més ha estat possible gràcies a la col·laboració dels 
Ajuntaments, entitats i empeses de serveis d’aigua de Catalunya.

L’estudi, basat en les enquestes omplertes amb dades de l’exercici 2.013, ens presenta un selfie dels serveis que engloben el cicle 
de l’aigua a dia d’avui i alhora ens marca un full de ruta per assolir la millora dels serveis oferts a la població dels nostres municipis. 
Del treball amb les dades subministrades se n’extreuen conclusions interessants que ens serveixen per comprovar com evolucionen 
aquests serveis, i alhora ens serveixen per posar l’accent en la recerca del coneixement d’allò que encara no tenim prou contrastat. 
En aquesta edició hem comptat amb les dades de 467 municipis, un 23% més que la darrera edició del 2.010, fent palès el creixent 
interès dels enquestats pel present estudi.

La realització d’aquest estudi respon com sempre a l’ideari de la nostra agrupació de donar a conèixer la realitat del sector, promovent 
la realització d’estudis i investigacions sobre la temàtica dels serveis de l’aigua i la divulgació dels seus resultats. Aquesta tasca,  
alhora, complementa la resta dels nostres objectius dirigits a la coordinació i orientació de les activitats de tots els membres de l’ASAC 
i a la col·laboració amb l’Administració per perfeccionar els serveis d’abastament, clavegueram i depuració. 

En aquesta edició, tal i com s’ha fet 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. Els qüestionaris 
només poden ser emprats per a l’elaboració de les dades estadístiques que es presenten en aquest document final de divulgació 
pública. 

S’ha continuat amb el format de formulari creat en la darrera enquesta, així com amb el format final de presentació que inclou un 
resum imprès i un CD amb el document complet. Si bé el disseny estrenat el 2.010 es manté, enguany s’inclouen novetats des del 
punt de vista dels temes analitzats, entre els que cal destacar un major pes al capítol de la reutilització i un nou capítol dedicat als 
mecanismes d’acció social que s’apliquen en els serveis de l’aigua.

Precisament, aquest nou capítol és fruit de les necessitats del context de crisi socioeconòmica en què ens hem trobat els darrers 
anys; una situació que directa o indirectament ha influït en bona part dels resultats obtinguts en l’enquesta, però alhora ha estat un 
desafiament que ha impulsat esforços, innovació i solidaritat.

Des del punt de vista hidrològic, el trienni que cobreix el present estudi s’ha desenvolupat en un marc de normalitat, i des del punt de 
vista normatiu, hem estat sota la influència del Pla de Gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya aprovat el 2.009. No obstant, 
l’esmentada situació econòmica ha frenat les inversions en les infraestructures que han de permetre una garantia de subministrament 
d’acord amb les característiques del país i una gestió del recurs més eficient i mediambientalment responsable apostant per la 
recàrrega i la reutilització.

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. S’han caracteritzat, així 
mateix i d’una manera molt especial, els mecanismes d’atenció al client de què disposem, inclosos els mecanismes d’acció social, 
obtenint uns resultats molt satisfactoris que indiquen la bona salut dels serveis que oferim.

I finalment, voldria reiterar l’agraïment a totes les persones que han fet possible aquest treball i, una vegada més posar-lo a disposició 
de les Administracions, amb el convenciment i desig que en puguin extreure un profit que revertirà en el conjunt de la societat.

Ignacio Escudero
President de l’ASAC

Barcelona, novembre de 2.014 
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1. INTRODUCCIÓ
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 complimentada pels diferents serveis l’any 2.014, amb dades de l’any 2.013. 

Per a la recopilació de les dades s’han emprat dos qüestionaris principals: Un qüestionari complet per als municipis 
de més de 5.000 habitants i un qüestionari bàsic per als municipis de menys de 5.000 habitants, per tal de facilitar la 
participació a aquells serveis més petits sense perdre representativitat en les dades més importants.

S’ha continuat en la línia de millorar i adaptar les preguntes als canvis que viu el sector impulsat pels avenços tècnics, la 
nova normativa i las situació socioeconòmica, sense perdre l’estructura dels estudis anteriors per tal de poder analitzar 
l’evolució històrica dels diferents indicadors. 

En aquest sentit, s’ha donat encara un major pes en el formulari distribuït aquest any als serveis de clavegueram i 
depuració, augmentat l’espectre de les preguntes a aquests dos serveis a més de l’abastament, i s’ha donat entitat 
pròpia al servei de reutilització que tot i que encara és minoritari, es detecta com un dels que té més camí a recórrer.

S’han inclòs, també noves qüestions referides al R+D+i de les empreses, així com a l’ús de les noves tecnologies en els 
diferents àmbits del serveis.

Com a gran novetat finalment, cal destacar el qüestionari sobre els mecanismes d’acció social, per observar una realitat 
que els darrers anys ha augmentat en importància: són els mecanismes que s’estan donant com a suport econòmic als 
clients des d’algunes entitats involucrades en la prestació dels serveis d’aigua.

1.1. CARACTERITZACIÓ DE LA MOSTRA
En aquesta edició, les enquestes rebudes han estat un total de 228, de les que 183 enquestes corresponen a municipis 
de més de 5.000 habitants (han complimentat l’enquesta completa), i les 45 restants corresponen a municipis de menys 
de 5.000 habitants (han complimentat l’enquesta bàsica). 

El nombre d’enquestes rebudes ha augmentat lleugerament respecte a l’edició anterior, en què es varen rebre 214 
qüestionaris. 

L’altre dada important a l’hora de caracteritzar la mostra és conèixer quants municipis queden representats per les 
enquestes rebudes. El nombre de municipis no coincideix amb el nombre d’enquestes per vàries raons:

a) 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, com s’explica a la introducció

b) alguns serveis de depuració han contestat una única enquesta (completa o bàsica) que abarca més d’un municipi 
en aquells casos en que una mateixa EDAR depura les aigües de diversos municipis, situació relativament 
freqüent.

c) Alguns municipis es troben representats en més d’una enquesta però que corresponen a diferents serveis, això 
és perquè tenen operadors diferents i cada operador omple la seva enquesta. 
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Així, dels 947 municipis que formen Catalunya, les enquestes rebudes cobreixen un total de 467 municipis:

>5.000 <5.000 Total
Municipis representats per les enquestes rebudes 169 297 467

S’observa un considerable augment respecte de l’enquesta del 2.010, en què es varen obtenir dades de 381 municipis. 

Aquest valor es pot desagregar de la següent manera per serveis i en funció de la grandària del municipi: 

Nº de municipis >5.000 <5.000 Total
Abastament 159 248 407
Clavegueram 88 50 138
Depuració 155 125 280

S’observa que el valor total és més gran que la suma dels municipis dels que s’han obtingut dades. Això succeeix perquè 
hi ha força casos en què, per a un mateix municipi, es disposa de dades de més d’un servei. A la inversa, cal destacar 
que hi ha un total de 51 enquestes només referents al servei de depuració, que cobreixen 217 municipis, i un total de 89 
enquestes només referents al servei d’abastament que cobreixen un total de 109 municipis.

A la Figura 1.1. Situació geogràfica de la mostra 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 1.1. Situació geogràfica de la mostra.
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Aquests 467 municipis considerats suposen, doncs, el 49% del total. No obstant, aquest valor de representativitat puja 
significativament si ens fixem en la població coberta: en aquests municipis hi habiten 6.487.126 habitants, el que suposa 
el 86% 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 80% 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.  

Figura 1.2. 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. 

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. Donat el gran pes específic que té aquesta regió respecte el total de Catalunya, considerar 
les dades totals en moltes ocasions emmascara la realitat de la resta del país. 

Des del punt de vista d’estructuració del document, s’han plantejat 8 grans capítols corresponents a grans trets amb els 
apartats del qüestionari que es va enviar als serveis, inclòs el darrer de mecanismes d’acció social, i que s’adjunta com a 
annex al final del present document. 

En el primer capítol (apartat 2 del present informe) tracta la informació general dels serveis, tals com el règim de gestió, 
els serveis prestats, etc.

El segon capítol (apartat 3) es centra en les dades tècniques dels abastaments, i inclou tant dades de producció i 
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distribució, com relatives a la gestió tècnica i el manteniment. 
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 (apartat 4)  mostra els resultats corresponents a les dades tècniques dels serveis de sanejament 
en els quals es caracteritzen les xarxes de clavegueram per una banda i els serveis de depuració, per una altra, que 
habitualment són gestionats per entitats diferents.

El cinquè capítol (apartat 6)  tracta també el tema de la reutilització, enguany en un capítol específic ja que és un recurs 
amb diferents usos que està agafant pes específic i que cal conèixer i seguir amb més detall.

El sisè capítol (apartat 7) 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. 

El penúltim capítol (apartat 8) estudia la gestió econòmica, tant pel que fa al sistema tarifari, com a les inversions i costos, 
i al preu de l’aigua a Catalunya.  

Finalment, el vuitè i últim capítol (apartat 9) tracta un tema que és nou d’aquesta edició i que vol posar de manifest 
l’existència i tipus de mecanismes d’acció social de caràcter econòmic que hi puguin haver dels quals es beneficiï 
determinat perfil de client del servei.

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:

•	 La	primera	dada	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.
•	 La	segona	dada	indica	la	representativitat	de	les	dades	mostrades	en	l’apartat.	Es	correspon	amb	el	nombre	
de respostes obtingudes per a aquest apartat 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. Excepcionalment, algunes preguntes 
que diferencien les dades entre els serveis de d’Abastament, Clavegueram i Depuració, mostren la representativitat 
per a cada servei/qüestió amb les seves inicials (A, C, D).  

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.	



12

2. INFORMACIÓ GENERAL 
 DELS SERVEIS
2.1. RÈGIM DE GESTIÓ
(Mostra completa / representativa)

OBJECTIU 
Determinar el tipus i règim de gestió dels serveis segons la grandària de la població a què 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:
1. Corporació municipal amb òrgan específic 
2. Corporació municipal sense òrgan específic 
3. Societat privada municipal 

 
GESTIÓ INDIRECTA : 

1. Empresa privada amb concessió 
2. Empresa privada amb arrendament o gerència 
3. Empresa privada d’altres tipus 
4. Empresa mixta 

RESULTATS
A la taula següent 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. 



13

TIPUS DE 
GESTIÓ

RÈGIM DE 
GESTIÓ

GRANDÀRIA   DE   POBLACIÓ

< 1.500 1.500 - 5.000 5.000 - 20.000 20.000 - 50.000 > 50.000 Global

Nº  
Munic. Hab. Nº  

Munic. Hab. Nº  
Munic. Hab. Nº  

Munic. Hab. Nº  
Munic. Hab. Nº  

Munic. Hab.

DIRECTA

CO 2 1.911 1 2.811 7 48.005 - - - - 10 52.727

CS 6 2.610 1 2.401 - - - - - - 7 5.011

PM 8 6.461 1 2.935 5 48.315 1 39.568 5 436.739 20 53.4018

INDIRECTA

PC 117 71.158 89 246.858 58 582.178 23 613.656 5 574.245 292 2.088.095

PA - - - - 10 96.714 2 60.364 1 51.954 13 209.032

PX 4 3.015 2 5.888 - - - - - - 6 8.903

EM - - - - 7 63.667 4 141.757 27 3.148.187 38 3.353.611

ALTRES A - - - - - - 1 23.756 - - 1 23.756

TOTALS 137 85.155 94 260.893 87 838.879 31 879.101 38 4.211.125 387 6.275.153

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)
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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 75% dels 
municipis de la mostra.  

Els resultats obtinguts són similars als de l’edició anterior de l’enquesta, en què també predominava el mateix tipus de 
règim de gestió. 

A la Figura 2.1 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 2.2. es visualitzen els mateixos resultats en base poblacional. 

Figura 2.1. Tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament (base municipal).

Figura 2.2. Tipus i règim de gestió dels serveis d’abastament (base poblacional).

Destaca clarament la importància de l’empresa mixta en els municipis més grans mentre que aquest règim de gestió 
no existeix en els municipis petits (de menys de 5.000 habitants), com tampoc tenen gestió amb empresa privada amb 
arrendament o gerència.
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Comparant els resultats amb els obtinguts a la darrera edició, destaca fonamentalment el gran augment de 
representativitat de l’empresa mixta en els municipis de més de 50.000 habitants, així com l’augment no tant rellevant 
però també significatiu del tipus de gestió directa en els municipis més grans.

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. 

TIPUS DE 
GESTIÓ

RÈGIM DE 
GESTIÓ

GRANDÀRIA   DE   POBLACIÓ

Global

Nº  Munic. Hab.

DIRECTA

CO 6 27.571

CS 7 37.456

PM 12 2.136.444

INDIRECTA

PC 68 666.890

PA 3 26.290

PX --- ---

EM 37 668.220

ALTRES A --- ---

TOTALS 133 3.562.871

Taula 2.2. Tipus i règim de gestió dels serveis de clavegueram.

En el cas del clavegueram, es manté la tendència cap a la gestió indirecta, amb predominança de la gestió indirecta amb 
concessió quant a número de serveis. Pel que fa al número d’habitants, en canvi, predomina el tipus de gestió directa 
amb societat privada municipal. També destaca la disminució de la representativitat del tipus de gestió amb empresa 
mixta.

Igual que passava en l’anterior edició, la representativitat de les enquestes per al clavegueram és molt menor que per 
a l’abastament (només representa 3,5 Mhab.). És probable que molts dels municipis que no han omplert l’enquesta 
realitzin una gestió directa d’aquest servei.

Finalment, a la Taula 2.3 es mostren els resultats per al servei de depuració.  

TIPUS DE 
GESTIÓ

RÈGIM DE 
GESTIÓ

GRANDÀRIA   DE   POBLACIÓ

Global

Nº  Munic. Hab.

DIRECTA

CO 3 9.758

CS 3 3.239

PM 15 350.757

INDIRECTA

PC 123 806.913

PA 1 16.150

PX 4 35.217

EM 91 6.832.671

ALTRES A 2 42.213
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TIPUS DE 
GESTIÓ

RÈGIM DE 
GESTIÓ

GRANDÀRIA   DE   POBLACIÓ

Global

Nº  Munic. Hab.

TOTALS 242 8.096.918

Taula 2.3. Tipus i règim de gestió dels serveis de depuració

En aquest cas, valorant la població servida, predomina majoritàriament l’empresa mixta, seguida a molta distància de 
l’empresa privada amb concessió i de la societat privada municipal. 

Finalment, a la Figura 2.3 es mostra, a tall de resum, el percentatge de cada règim de gestió per a cadascun dels tres 
serveis estudiats, en base poblacional. 

Figura 2.3. 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.
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RESULTATS
A la figura 2.4. es mostra els número d’empreses, entitats o Ajuntaments que presten els serveis d’abastament, 
clavegueram i depuració, separats segons si els presenten de forma exclusiva com si ho fan de forma combinada al 
mateix municipi:

Figura 2.4. Serveis prestats per les empreses.

VALORACIONS
Es conclou que el més habitual és que un mateix gestor operi un únic servei, si bé és poc freqüent que aquest servei 
sigui el clavegueram.

No obstant, en un total de 262 municipis (sobre una mostra total de 467) una mateixa empresa, entitat o Ajuntament 
gestiona més d’un servei. Quan es dona aquesta situació, un dels serveis sempre és l’abastament, que s’associa de 
manera predominant amb el clavegueram abans que amb la depuració. 

Finalment, en un total de 28 serveis existeix una gestió completa del cicle integral de l’aigua, agrupant els tres serveis. 
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2.3. CLIENTS 
(Mostra completa / representativitat 52%)

OBJECTIU 
Caracteritzar la tipologia de clients 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 de client respecte el total, obtenint els següents valors:

TIPUS D’USOS DE L’AIGUA NOMBRE DE CLIENTS % SOBRE TOTAL
Domèstics 2.865.238 90%

Industrials/comercials 272.955 8,6%
Municipals i serveis públics 26.888 0,8%

Alta 113 0,0%
Altres 19.210 0,6%

TOTAL 3.184.404 100%

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

VALORACIONS
La gran majoria dels clients són domèstics, doncs representen el 90% del total. Es tracta d’un valor similar al calculat l’any 
2.011, que va ser del 91%.

2.4. RATIS ASSOCIATS AL PERSONAL 
(Mostra parcial / representativitat A 89% / C 36% / D 50%)

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
Per que fa al rati de nombre d’empleats per volum d’aigua subministrat s’han obtingut els següents valors:

•	 Nº municipis considerats: 158
•	 Personal: 2.911 empleats
•	 Volum d’aigua subministrat: 457 hm3

•	 Rati “Empleat/volum d’aigua subministrat”: 6,37 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: 32
•	 Personal: 212 empleats
•	 Quilòmetre de conduccions 5.432 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: 77
•	 Personal: 755 empleats
•	 Volum d’aigua depurada: 150 hm3

•	 Rati “Empleat/volum d’aigua depurada”: 5,0 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: 3.756 empleats
•	 Nº personal eventual: 129,7 empleats
•	 Total personal (fix+eventual): 3.886 empleats
•	 Proporció de personal fix respecte el total: 97%

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 471 12,1%

Titulats grau mig 301 7,7%

Tècnics i administratius 1.043 26,8%

Capatassos i encarregats 314 8,1%

Oficials 1.243 31,9%

Personal no qualificat 514 13,2%

TOTAL 3.886 100%

Taula 2.5. Perfils professionals dels empleats en els tres serveis (Abastament, clavegueram i depuració).
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Figura 2.5. Percentatges dels perfils professionals.
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VALORACIONS
El rati “Empleat/volum d’aigua subministrat”, que té un valor de 6,37 empleats/hm3 és superior a l’obtingut l’any 2.011 
que va ser de 5,2 empleats/hm3. 

Per altra banda, el percentatge de feina fixa sobre el total és d’un 97%, un 4% superior a l’any 2.010, 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 13% és no qualificat, valor 
també similar a l’obtingut en la darrera edició.

2.5. FACTURACIÓ TOTAL 
(Mostra completa / representativitat 96%)

OBJECTIU 
L’objectiu d’aquest apartat és caracteritzar la facturació mitja anual per habitant servit.

Amb aquesta finalitat es prenen  les dades de la facturació recopilades en l’enquesta mitjançant una taula en la que es 
troben els conceptes més comuns en la factura tipus. Aquests conceptes inclouen alguns de facturació pròpia i altres de 
facturació aliena. 

Cada servei la complimenta els apartats que li corresponen, per altra part, es considera únicament la població que rep 
directament el servei determinat declarada als formularis, i del creuament de les dades se n’extrauen les conclusions.

RESULTATS
A continuació es mostren els valors de facturació obtinguts per a cada servei:

 Facturació Total (FT) (€) Nº Serveis Població (hab.) FT/Població (€/hab.)

ABASTAMENT 572.527.359,17 165 6.252.336 91,57

CLAVEGUERAM 34.061.476,00 70 1.893.988 17,98

DEPURACIÓ 30.786.920,81 39 4.210.589 7,31

Conservació escomeses /comptadors 15.574.971,73 132 2.199.493 7,08

Recollida d’escombraries 20.718.846,97 23 467.228 44,34

Complement de tarifa 8.931.425,03 44 908.284 9,83

Cànons 129.001.821,40 145 2.507.990 51,44

IVA 39.510.712,37 64 4.690.751 8,42

Taula 2.6. Facturació total per a cada servei.
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VALORACIONS
Es comprova que el servei que més factura per habitant és el d’abastament, amb una facturació mitja anual de 91,57 €/
habitant. El segon concepte amb major facturació és el cànon seguit de prop per la recollida d’escombraires. 

Convé apuntar que els conceptes inclosos en aquest apartat varien molt significativament a cada municipi, d’aquí que el 
nombre de serveis i la població sigui tan dispar segons els concepte. 

Cal destacar, finalment, el baix volum de facturació que suposen tant el clavegueram com la depuració, amb 18 i 7€/
habitant i any, respectivament.

2.6. ACREDITACIONS DELS SERVEIS 
(Mostra parcial / representativitat 80%)

OBJECTIU 
Determinar de quin tipus d’acreditacions disposen els serveis i en quin àmbit apliquen (per exemple: tot el servei del 
cicle integral, només el servei d’aigües, clavegueram o depuració,  atenció al client, laboratori, etc.).

RESULTATS

TIPUS D’ACREDITACIÓ NOMBRE DE SERVEIS % ACREDITACIÓ

ISO 9001 166 99,4%

ISO 14001 63 37,7%

ISO 17025 11 6,6%

OHSAS 18001 132 79,0%

ISO 22000 3 1,8%

EMAS 3 1,8%

ISO 50001 11 6,6%

ALTRES 7 4,2%

Taula 2.7. Tipus d’acreditacions per serveis

Figura 2.6. dels serveis en % sobre el total segons les acreditacions que tenen.

VALORACIONS
S’observa que la majoria dels serveis estan acreditats per les normes ISO 9001 i OHSAS 18001. Per contra, només el 1,8% 
dels serveis disposen de les normes ISO 22000 i EMAS.

Per altra banda, a partir de les indicacions recollides a l’enquesta es conclou que l’àmbit d’acreditació predominant és 
el del servei d’aigües seguit del servei del cicle integral de l’aigua i els menys acreditats són el servei d’atenció al client 
i el servei de clavegueram.
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2.7. R+D+i 
(Mostra parcial / representativitat 47%)

2.7.1. ESFORÇ EN R+D+i 

OBJECTIU 
Caracteritzar la inversió en R+D+i dels serveis d’aigua, tant pel que fa a la representativitat sobre la facturació com pel 
que fa a la tipologia de la inversió realitzada. Els resultats obtinguts permetran ubicar el sector pel que fa a la dedicació 
a 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 2,6 % sobre la facturació total.  

Pel que fa a conèixer quins són els tipus d’inversió en R+D+i més freqüents, es mostren en el següent gràfic els valors 
mitjos obtinguts:
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Figura 2.7. Tipologia de la inversió en R+D+i realitzada.

VALORACIONS
La inversió mitja en R+D+i realitzada pels serveis d’aigua a Catalunya ha estat molt superior a la mitja general nacional, 
que es va situar, l’any 2.013, en el 0,96% sobre la xifra de negoci.

Pel que fa a la tipologia d’inversió, cal destacar que s’inverteix majoritàriament (83,85%) mitjançant la subcontractació a 
d’altres empreses. 

2.7.2. FOCUS DE LA R+D+i 
OBJECTIU 
Caracteritzar quina prioritat es dóna en l’actualitat a cada tipus de servei a la inversió en R+D+i.
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RESULTATS
A continuació es mostren en forma gràfica els valors obtinguts:

Figura 2.8. Nombre de serveis classificats per prioritats del focus de la R+D+i en els serveis.

VALORACIONS
En la majoria de serveis, la inversió en R+D+i es prioritza al màxim en els serveis  d’abastament, clavegueram i depuració, 
mentre que en el servei de reutilització la prioritat d’inversió en R+D+i només té una prioritat mitjana.

2.7.3. ÀMBITS ON CAL REFORÇAR LA INVERSIÓ EN R+D+I 
DE CADA ENTITAT
OBJECTIU 
Caracteritzar quina prioritat el prestador del servei considera que es mereix cadascun dels possibles tipus de servei que 
presta la seva entitat quant a la inversió en R+D+i.

Aquests valors s’han de contrastar amb els de l’apartat anterior on es mostra la valoració de la situació real. 
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RESULTATS
A continuació es mostren en forma gràfica els valors obtinguts:

Figura 2.9. Prioritats del reforç en inversió en R+D+i per àmbits en els serveis.

VALORACIONS
S’observa que en tots els àmbits, excepte en la depuració, és considera que la prioritat en inversió hauria de ser major 
del que és actualment, ja que hi ha molts més municipis que han respost aquesta pregunta (i amb major prioritat) que no 
la pregunta de la situació actual. El que té clarament més recorregut per recórrer és el servei de reutilització.

En els serveis de depuració, la interpretació no és tan clara ja que tot i que el nombre d’enquestats que responen 
aquesta pregunta també és major, en la de la situació actual hi ha més enquestats que apunten que en aquest servei la 
inversió en R+D+i té prioritat màxima.

2.7.4. ÀMBITS ON CAL REFORÇAR LA INVERSIÓ EN R+D+I 
A CATALUNYA 
OBJECTIU 
Caracteritzar quina prioritat considera l’enquestat que es mereix cadascun dels possibles tipus de servei en el context 
general de Catalunya quant a la inversió en R+D+i.

Aquests valors s’han de contrastar amb els de l’apartat anterior. Permet veure si la suma de les visions pròpies de cada 
servei coincideix amb la visió global de tots els serveis.
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RESULTATS
A continuació es mostren en forma gràfica els valors obtinguts:

Figura 2.10. Prioritats del reforç en inversió en R+D+i a Catalunya per àmbits en els serveis.

VALORACIONS
De la comparació de la Figura 2.10 amb la Figura 2.9 es pot concloure que la visió de les entitats i Ajuntaments cap a 
la resta de serveis de Catalunya és més exigent que cap al seu propi servei, ja que la percepció generalitzada es que 
falta augmentar la inversió en I+D+i amb màxima prioritat en tots els serveis i pràcticament en el 90% de les respostes 
recollides.

Com a valoració final i conjunta per tot l’apartat de R+D+i, cal fer notar que la representativitat és relativament baixa el 
que posa de manifest que és un camp encara a reforçar i per altra banda, difícil de valorar.
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2.8. FORMACIÓ
(Mostra parcial / representativa 79%)
 

OBJECTIU 
L’objectiu és caracteritzar la inversió 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: 229.742 hores
•	 Nombre total empleats: 3.886 empleats
•	 Rati “Hores formació/empleat”: 59,1 hores/empleat

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

TIPOLOGIA PERFIL PROFESSIONAL HORES/ANY·EMPLEAT
Titulats superiors 108,0
Titulats grau mig 54,0

Tècnics i administratius 32,7
Capatassos i encarregats 45,8

Oficials 54,0
Personal no qualificat 91,4

Taula 2.8. Hores de formació per tipus de perfil professional.

VALORACIONS
La dedicació mitja anual a formació s’ha situat en 59,1 hores per empleat. Aquest valor varia per a cada tipus de perfil 
professional, en un rang entre 32,7 i 108,0. 

Comparant els resultats amb els de l’edició de l’any 2.010, destaca l’augment en tots els perfils de les hores  de formació. 
En el cas del perfil que més hores dedica, que continua essent el de Titulat superior, el nombre d’hores es duplica (l’any 
2.010 era de 49,5). A més, en aquesta edició s’ha registrat una elevada dedicació a la formació del personal no qualificat, 
que a més passa a ocupar el segon lloc en l’escala de dedicació mentre el 2.010, amb 19,5 h, estava en el darrer.
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3. DADES TÈCNIQUES 
 DELS ABASTAMENTS
3.1. DADES DE REPRODUCCIÓ
3.1.1. ORIGEN DE L’AIGUA 
(Mostra parcial / representativitat 99%)

OBJECTIU 
Caracteritzar l’origen de l’aigua subministrada pels serveis d’abastament, i classificar els serveis d’aigua potable segons 
les 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 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.

L’anàlisi s’ha realitzat per duplicat, contant la totalitat dels serveis de la mostra i considerant els serveis de la mostra que 
no estan a l’àrea metropolitana de Barcelona, per tal de determinar-ne la seva influència.
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RESULTATS
A la següent taula 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-los, 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)

SERVEIS AMB FONTS 100% 
PRÒPIES

SUBTERRÀNIES 13 13.854 163.435
SUPERFICIALS 11 34.452 342.904

SUBTERRÀNIES+
SUPERFICIALS 6 4.946 57.963

TOTAL 30 53.054 564.302

SERVEIS AMB FONTS 100% 
ALIENES TOTAL

19 31.958 407.084
15 26.151 320.104

SERVEIS AMB FONTS 
MIXTES (PRÒPIES+ALIENES)

SUBTERRÀNIES PRÒPIES
66 38.052 1.581.989
59 29.620 1.326.839

SUPERFICIALS PRÒPIES
6 1.890 186.251
5 1.873 171.936

SUBTERRÀNIES+
SUPERFICIALS

10 102.400 3.211.353
9 19.312 342.661

ALIENES
82 230.161 4.979.593
73 106.311 1.841.436

TOTAL
82 372.503 4.979.593
73 157.116 1.841.436

TOTAL TOTAL 
131 457.713 5.950.979
118 236.519 2.725.842

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.

VALORACIONS
D’acord amb els resultats mostrats a la Figura 3.1, 30 serveis d’un total de 118 pertanyen al primer grup, és a dir que 
s’abasten al 100% de fonts pròpies, representant l’11,6% del volum total subministrat a xarxa; 19 serveis pertanyen al segon 
grup; serveis que s’abasten al 100% de fonts alienes, amb un 6,9% del volum i, finalment, 82 serveis pertanyen al tercer 
grup, serveis que s’abasten tant de fonts pròpies com alienes, amb un 81,4% del volum total. Si no es consideren els volums 
corresponents a l’AMB, els anteriors percentatges passen a ser d’un 22,5%, 11,1% i 66,4% respectivament. 

Així, la situació majoritària és disposar de fonts mixtes. En termes globals, observem una predominança de les fonts alienes 
tant si considerem com no l’àrea metropolitana, si bé el repartiment és força equilibrat. Comparant-lo amb la darrera edició, 
només cabria indicar una petita diferència a nivell de Catalunya inclosa l’AMB en què enguany hi ha 6 punts més de l’opció 
de fonts alienes.
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RECURSOS TOTALS

Figura 3.1. 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 3.2. 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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RECURSOS PROPIS

Figura 3.2. Volums d’abastament dels serveis segons el seu origen, en base als recursos propis, amb i sense l’AMB, respectivament.

Quan es consideren tots els serveis, les fonts superficials són majoritàries, amb un 52% 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 proporcionalment 
menys important. 

Comparant els resultats obtinguts amb els de la darrera enquesta contant tots els municipis (càlculs incloent els de l’AMB), 
es pot destacar: 

•	 Una	disminució	en	l’ús	de	les	fonts	pròpies,	que	ha	disminuït	des	del	48	al	43%.	
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•	 Una	disminució	en	l’ús	de	les	fonts	d’origen	superficial,	que	ha	disminuït	del	57	al	52%.	

Finalment, una observació important: els resultats totals de volum subministrats a xarxa han disminuït lleugerament respecte 
a l’edició passada tot i que la població abastida ha augmentat (considerant els municipis de més de 5.000 habitants):
 

Estudi VOLUM SUBMINISTRAT XARXA (milers de m3/any) POBLACIÓ ABASTADA (Habitants)

Edició 2.010 497.650 5.853.563
Edició actual 457.713 5.950.979

Taula 3. 2. Comparativa amb l’edició passada de volum subministrat i població abastada pels municipis de més de 5.000 habitants

3.1.2. LONGITUD DE LES CANONADES DE TRANSPORT
(Mostra parcial/ representativitat 89%)

OBJECTIU 
Obtenir la longitud total de les canonades de transport, i relacionar la longitud amb el volum d’aigua transportat 

RESULTATS
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors: 

•	 Nombre total serveis: 115
•	 Longitud de canonades de transport: 1.975 km
•	 Volum total d’aigua transportada: 429 hm3/any
•	 Rati “longitud canonades/volum aigua”: 4,6 km/ hm3/any

VALORACIONS
La longitud específica mitja s’ha situat en 4,6 km de xarxa per hm3/any d’aigua transportada. 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 10,7 km de xarxa per hm3/any d’aigua transportada, mentre que en les 
poblacions amb més de 75.000 habitants es redueix fins a 2,8 km de xarxa per hm3/any d’aigua transportada.
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3.1.3. CARACTERITZACIÓ DE LES PLANTES DE TRACTAMENT
(Mostra parcial/ representativitat 97%)

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. 

RESULTATS
Els resultats obtinguts es poden resumir en els següents valors: 

•	 Nombre total de plantes de tractament: 42
•	 Capacitat de producció agregada: 44.835 m3/h
•	 Cens de la població total abastada per les estacions: 3.897.329 habitants
•	 Dotació equivalent (sobre capacitat total): 276 l/hab./dia
•	 Potència total instal·lada: 25.793 kW
•	 Aigua produïda el darrer any: 147.630.524 m3/any
•	 Consum energètic: 60.520.574 kWh
•	 Rati “Potència/Capacitat de producció agregada”: 0,58 kWh/m3

•	 Rati “Consum energètic / Aigua produïda”: 0,41 kWh/m3

VALORACIONS
Dels 42 serveis d’abastament que han declarat que disposen d’estació potabilitzadora i n’han facilitat totes les dades 
sol·licitades, ha resultat una capacitat de producció total de 44.835 m3/h amb una dotació equivalent de 276 l/hab/
dia. Respecte l’any 2.010 s’ha detectat un augment en la capacitat de producció total així com en la dotació equivalent 
(40.675 m3/h i 238,96 l/hab/dia, respectivament). 

La potència total instal·lada és de 25.793 kW, el que suposa una intensitat energètica mitjana de la capacitat de producció 
de 0,58 kWh/m3, menor al calculat el 2.010 (0,63 kWh/m3).

El consum energètic anual total de les 42 plantes és de 60.520.574 kWh, el que suposa un consum energètic mig de 
l’aigua produïda de 0,41 kWh/m3, molt semblant al de l’any 2.010 que va ser de 0,43 kWh/m3 el que significa que es 
manté el rendiment energètic.
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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: 129
•	 Longitud de xarxa de distribució: 19.458 km
•	 Nombre total de usuaris: 2.969.004 usuaris
•	 Rati “longitud xarxa/usuaris”: 6,6 m/usuari

D’altra banda, a la figura 3.3. s’ha relacionat el rati de metres de conducció per usuari amb la mida del municipi. 

Figura 3.3. Rati longitud xarxa/usuari segons la mida del municipi.
VALORACIONS
La longitud específica mitja s’ha situat en 6,6 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 14,5 m/usuari, mentre que en les poblacions amb més de 75.000 habitants es redueix fins a 4,1 m/
usuari. Aquesta relació és lògica per la major densitat de les poblacions amb més habitants.

Respecte les dades de l’any 2.010 s’aprecia un lleuger augment de la longitud de la xarxa de distribució inventariada, 
que va ser aleshores de 18.280 km.
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3.2.2. ANTIGUITAT DE LA XARXA
(Mostra parcial / representativitat 98%)

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 2.013 com 2.010.

ANTIGUITAT DE LA XARXA
TOTAL

MENYS 15 15-30 MÉS 30 DESCONEGUDA

Longitud 2.013 5.812 6.083 5.558 1.593 19.046

% sobre total 30,5% 31,9% 29,2% 8,4% 100%

Longitud 2.010 4.486 4.820 4.581 2.058 15.945

% sobre total 28,1% 30,2% 28,7% 12,9% 100%

Taula 3.3. 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 19.046 km, valor superior al 
registrat l’any 2.010. 

En base als resultats, encara s’aprecia un cert envelliment de les xarxes, ja que els percentatges relatius de les xarxes 
es mantenen respecte al 2.010 (si bé augmenta el coneixement de la xarxa) i les xarxes de menys de 15 anys només 
representen una tercera part del total, mentre que les de més de 30 anys encara representen una altra tercera part.

3.2.3. MATERIALS DE LES CONDUCCIONS
(Mostra parcial / representativitat Transp. 89% / 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	
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RESULTATS
 

 
MATERIALS

TOTAL
Formigó Fibrociment Fosa dúctil Fosa gris Polietilè PVC Altres

Longitud transport, km 391,9 1.086,3 523,0 7,4 354,0 485,4 164,8 3.013

% sobre total 13,01% 36,05% 17,36% 0,25% 11,75% 16,11% 5,47% 100%

Longitud distribució km 326,6 5.088,0 4.675,2 786,4 6.161,0 1.908,6 512,2 19.458

% sobre total 1,68% 26,15% 24,03% 4,04% 31,66% 9,81% 2,63% 100%

Longitud total, km 718,5 6.174,3 5.198,3 793,8 6.515,1 2.394,0 677,0 22.471

% sobre total 3,20% 27,48% 23,13% 3,53% 28,99% 10,65% 3,01% 100%

Taula 3.4. Materials de les canonades d’adducció i distribució.

La Figura 3.4 mostra els percentatges de les conduccions d’adducció i distribució per tipus de material.

Figura 3.4. Materials de les canonades de transport i distribució.

VALORACIONS
Igual que en la darrera edició, els materials més emprats en les conduccions són el polietilè, amb un 29% del total, i el 
fibrociment, amb un 27%. La fosa dúctil també té una certa importància, amb un percentatge total del 23%. Entre les 
dues tipologies de xarxa, l’única diferència significativa és una considerable major representativitat del formigó en la 
xarxa de transport i en menor mida del fibrociment respecte la de distribució. Comparativament amb la darrera edició, 
l’ús del polietilè ha disminuït,  al contrari que el PVC que ha augmentat. 

Pel que fa a la longitud de les canonades, els resultats són molt semblants a les dades de l’any 2.010. Únicament 
s’aprecia un lleuger augment del percentatge de quilòmetres de canonada de plàstics (polietilè i PVC), en detriment de 
les de formigó i fibrociment. Mentre que les metàl·liques (fosa dúctil i fosa gris) es mantenen igual. En total, l’increment 
de les canonades de plàstics (polietilè i PVC) respecte a l’any 2.010 ha estat del +1%, respectivament, i el decrement de 
canonades de formigó i fibrociment ha estat del -1%.
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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 
doble: considerant i no considerant 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.

Conceptes
CAPACITAT DE RESERVA

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

Nombre de serveis
24 42 38 23 1 128
19 38 36 22 1 116

Nombre d’usuaris
1.746.218 565.895 402.801 244.188 3.420 2.962.522
254.814 521.774 379.639 240.000 3.420 1.399.647

% sobre total
58,94% 19,10% 13,60% 8,24% 0,12% 100%
18,21% 37,28% 27,12% 17,15% 0,24% 100%

Dies reserva promig 
ponderada

0,82 1,40 2,41 3,66 8,23 1,41
0,63 1,40 2,41 3,63 8,23 1,87

Volum  dipòsits m3
573.989 380.325 403.984 378.569 18.854 1.755.721
82.243 347.550 380.274 369.224 18.854 1.198.145

% sobre total
32,69% 21,66% 23,01% 21,56% 1,07% 100%
6,86% 29,01% 31,74% 30,82% 1,57% 100%

Taula 3.5. Capacitat de reserva dels serveis (El nombre total de dipòsits és de 1.081).

VALORACIONS
La capacitat de reserva promig ponderada és de 1,41 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 superior al calculat l’any 
2.010 que va resultar de 1,26 dies. 

Aquest increment s’atribueix fonamentalment al augment del nombre de dipòsits grans i al mateix temps, al descens 
del consum dels usuaris, ja que comparant amb les dades obtingudes al mateix quadre el 2.010, comprovem que hi ha 
un augment molt considerable del volum dels dipòsits amb capacitat de reserva de 3 a més de 7 dies, mentre que els 
de menys de 3 dies disminueix. Efectivament, si el consum per habitant és menor (veure apartat 3.3.2) la capacitat de 
reserva d’un mateix dipòsit augmenta.

Tenint en compte que el nombre total de dipòsits és 1.081, la capacitat unitària resulta ser aproximadament de 1.624 m3/
dipòsit. Respecte a la darrera enquesta, ha augmentat tant el nombre total de dipòsits com la capacitat unitària promig 
(1.058 dipòsits i 1.616 m3/dipòsit, respectivament, el 2.010). 

A la Figura 3.5, 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 (1,41 dies).
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Figura 3.5. Capacitat de reserva dels serveis (classificació per ordre creixent de reserva).

3.2.5. ESTACIONS DE BOMBAMENT
(Mostra parcial / representativitat 75%)

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 en servei:    590
•	 Nombre total d’estacions:   592
•	 Potència total instal·lada:    61.328 kW
•	 Volum subministrat:     387,2 hm3

•	 Consum energètic:      91.155.086 kW
•	 Rati “Consum energètic/ Volum subministrat”: 0,23 kWh/m3

VALORACIONS
El rati consum energètic mig per volum d’aigua subministrada és de 0,23 kWh/m3, inferior al de l’any 2.010 que va ser de 
0,33 kWh/m3 el que significa que s’ha millorat en rendiment energètic.
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3.2.6. PRESIONS A LA XARXA
(Mostra parcial / representativitat 82%)

OBJECTIU 
Caracteritzar l’estat de la xarxa 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

TOTAL
0-5% 5-10% 10-20% >20% NC

Pressió mitjana (Kg/cm2) 3,41 3,53 5,44 3,49 6,21 4,42

Nombre de respostes 25 8 16 9 44 102

% sobre total 24,5% 7,8% 15,7% 8,8% 43,1% 100%

Nombre de municipis 25 8 17 10 69 129

% sobre total 19,4% 6,2% 13,2% 7,7% 53,5% 100%

Nombre d’usuaris 328.155 97913 161.600 71.325 2.136.485 2.795.478

% sobre total 11,7% 3,5% 5,8% 2,6% 76,4% 100%

Taula 3.6. Percentatges de xarxa amb problemes de pressió.

VALORACIONS
En primer lloc cal destacar la baixa representativitat en les respostes obtingudes: el 43,1% 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 4,42 kg/cm2. 
Aquest valor ha augmentat lleugerament respecte l’edició de l’any 2.010, quan es va xifrar en 4,13 kg/cm2. 

S’observa una oscil·lació de les pressions mitjanes, per als diferents grups de pressions, que van des de 3,41 kg/cm2, per 
al primer grup fins als 5,44 kg/cm2. Resulta curiós comprovar que no es correlaciona una major pressió mitjana amb un 
menor percentatge de zones problemàtiques. 

Destacar però, que comparativament amb l’última enquesta i partint d’una mostra molt similar, han augmentat molt 
els municipis que declaren tenir percentatges de xarxa amb problemes per sobre del 10% (el 2.010 només eren un 5% i 
enguany són un 21%).



41

3.2.7. COMPTADORS

3.2.7.1. ANTIGUITAT DEL PARC DE COMPTADORS
(Mostra parcial / representativitat 99%)

OBJECTIU 
Avaluar l’antiguitat del parc de comptadors per tipologia: mecànics i/o digitals.

RESULTATS
Mecànics Digitals

Menys de 5 anys 19,9% 12,6%

Entre 5 i 10 anys 19,4% 8,7%

Més de 10 anys 36,3% 2,1%

Es desconeix 0,6% 0,4%

TOTAL 100%

Taula 3. 7. es mostren els valors obtinguts tant pel que fa a la antiguitat del parc de comptadors com per la seva 
classificació per tipologia.

VALORACIONS
En aquesta edició s’han ajustat les franges d’antiguitat de manera que es diferencien en menys anys per aconseguir un 
repartiment que aporti més informació.

S’observa que el 36,3% de comptadors mecànics tenen una antiguitat superior a 10 anys, seguida del 19,9% que tenen 
menys de 5 anys i del 19,4% que estan entre els 5-10 anys. Per contra, la majoria de comptadors digitals tenen una 
antiguitat inferior als 5 anys, mentre només el 2% declaren una antiguitat superior als 10 anys. 

És a dir, que el parc de comptadors mecànic encara és molt més gran que el digital (76% vs. 23%) però que està 
clarament més envellit. Quant a les dades dels comptadors digitals s’observa que el percentatge augmenta conforme 
es restringeix l’antiguitat lo qual vol dir que cada vegada esta més estesa la implantació de comptadors digitals.

3.2.7.2. COMPTADORS AMB TELELECTURA
(Mostra parcial / representativitat 57%)

OBJECTIU 
Avaluar del parc de comptadors quins disposen de telelectura.

RESULTATS
S’han obtingut els següents valors:

•	 Nº de clients de comptadors amb telelectura: 108.645
•	 Nº total de clients: 2.391.218
•	 Percentatge comptadors amb telelectura”: 4,5%



42

VALORACIONS
S’observa que només el 4,5% del parc de comptadors disposen de telelectura. Aquesta dada no és pot comparar 
perquè és nova d’enguany.
mostra completa/representativitat 99%

3.3. VOLUMS D’AIGUA I RENDIMENTS DE LES XARXES

3.3.1. DOTACIONS EN ALTA
OBJECTIU 
Avaluar les dotacions en alta a partir del volum d’aigua subministrat a la xarxa i de la població censada abastada.

Cal remarcar que per l’any 2.013 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 3.8 mostra els valors obtinguts tant pel que fa a volums com a població per calcular les dotacions per als anys 
2.010 (enquesta anterior) i 2.013 (enquesta actual). 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 2.010 RESULTATS 2.013

Globals Sense AMB AMB Globals Sense AMB AMB

Volum total subministrat a la 
xarxa (milers m3/any) 535.849 305.321 230.528 503.063 281.870 221.193

Població censada 6.144.762 2.978.795 3.165.967 6.313.320 3.088.183 3.225.137

DOTACIÓ  (l/hab./dia) 239 281 199 218 (-9%) 250 (-11%) 188 (-6%)

Taula 3.8. Dotacions mitjanes a Catalunya. Resultats de l’any 2.013 comparats amb els de l’any 2.010.

VALORACIONS
La dotació en alta es situa a Catalunya en un valor mig de 218 litres per habitant i dia. A l’AMB, aquest valor cau fins als 
188 l/hab./dia, mentre que fora de l’àrea metropolitana és sensiblement superior (250). 

De forma general les dotacions obtingudes són significativament més baixes que les de l’any 2.010, registrant-se una 
reducció mitja del 9%, que a més ha estat 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 la sensibilització de la població per l’estalvi i l’ús eficient de l’aigua, i a la situació de 
crisi econòmica que ha influït en la baixada del consum comercial i/o industrial. En segon lloc, a les actuacions realitzades 
per millorar l’eficiència de la xarxa que redueixen les pèrdues en la distribució.  

Com en les enquestes anteriors, continua essent destacable la diferencia de dotació existent entre els municipis de dins 
i fora de l’AMB, que arriba a un increment de 62 l/hab/dia, un 33% més que la dotació de l’AMB. L’explicació lògica 
d’aquest fet és el model de habitatge més concentrat als municipis de l’àrea metropolitana.
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A la Figura 3.6, 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. 

Figura 3.6. Dotacions d’aigua per a cada servei.

Cal destacar que hi ha un servei,  a l’extrem de la gràfica que ha registrat una dotació fora de rang, de 1.342 l/hab/dia, 
justificada per la presencia de varies indústries alimentaries en un municipi de poca població.

Per altra banda, a la figura 3.7. 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 les darreres 
enquestes. No obstant, també s’observa que la caiguda no és tant important en el darrer trienni com ho va ser en l’anterior.

2.007 2.010 2.013

Dotació  Global en 
alta (l/hab./dia) 282 239 (-15%) 218 (-9%)

Figura 3.7. Evolució de les dotacions en alta en el període 1.997-2.013.
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3.3.2. CONSUMS D’AIGUA
(Mostra completa / representativitat 99%)

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, també establir les diferencies existents entre els consums d’aigua a dins i a fora de 
l’AMB. 

RESULTATS
La taula 3.9. conté els consum (totals en baixa i domèstics) registrats pels anys 2.010 i 2.013.

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 les mateixes per diferències de representativitat en els altres 
paràmetres inclosos al càlcul. La població dels consums en baixa correspon al total de les enquestes que han contestat 
aquest apartat i la població dels consums domèstics el mateix però només per les enquestes completes. 

Per altra banda, a la Taula 3.10 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 3.8.

 
RESULTATS 2.010 RESULTATS 2.013

GLOBALS Sense AMB  AMB GLOBALS Sense AMB  AMB
Volum total 
registrat 
(milers m3/any)

en baixa   403.734 216.060 187.674 365.750 191.471 174.279

domèstic 264.505 138.940 125.565 252.476 128.938 123.538

Població censada
en baixa   6.031.125 2.865.158 3.165.967 6.183.316 2.958.179 3.225.137

domèstic 5.730.586 2.564.619 3.165.967 5.806.829 2.581.692 3.225.137

DOTACIÓ  
(l/hab./dia)

en baixa   183 207 162 162  (-11%) 177  (-14%) 148  (-9%)

domèstic 127 148 109 119 (-6%) 137 (-7%) 105 (-4%)

Taula 3.9. Consum total en baixa i consum domèstic. Resultats de l’any 2.013 comparats amb els de l’any 2.010.

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

Domèstic 252.476,22 75,3%

Industrial 25.563,96 7,6%

Comercial 33.382,94 10’0%

Municipal i serveis públics 20.120,79 6,0%

Altres 3.766,65 1,1%

TOTAL 335.310,56 100%

Taula 3.10. Consums en baixa per tipologia d’ús per als municipis >5.000hab.



45

Figura 3.8. Consums per usos. 

Per valorar quina és la tendència i si ha canviat comparem les dades de les últimes 3 edicions que engloben 9 anys:

2.007 2.010 2.013

Dotació  Global en baixa (l/hab./dia) 212 183 (-14%) 162 (-11%)

Com es pot apreciar, s’ha frenat lleugerament la disminució de la dotació en baixa, igual que ocorre amb la dotació en alta.

VALORACIONS
La majoria del consum total és d’ús domèstic amb un 75% sobre el total, mentre que els consums industrial i comercial 
representen el 18% del total i el 7% restant es destinen a altres tipus d’usos (municipal i serveis públics, altres, ....).

La dotació en baixa a tot Catalunya l’any 2.013 es situa en 162 litres per habitant i dia. Això significa una lleugera reducció 
respecte l’any 2.010, i es dóna tant als municipis que no pertanyen a l’AMB com als que sí hi pertanyen. Les disminucions 
són -11%, -14% i -9%; respectivament. 

Observant els valors mesurats en dotació domèstica, que en mitjana és de 119 litres per habitant i dia a tot Catalunya, es 
comprova que també han disminuït respecte al 2.010 però en menor mesura,  En aquest cas, la reducció és de fins el 6% 
mentre que a l’AMB el valor és del 4%. Això apuntaria que els consums que més han baixat d’entre la dotació en baixa 
són precisament els que no són domèstics. 

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. 

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. 
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3.3.3. RENDIMENT DE LES XARXES
(Mostra completa / representativitat 99%) 
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 què 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.

RESULTATS
La taula 3.11. mostra els rendiments dels serveis per als anys 2.010 i 2.013. 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 2.010 RESULTATS 2.013

GLOBALS Sense AMB AMB GLOBALS Sense AMB AMB

VOLUMS 
(milers m3/any)

Total subministrat 493.067 262.539 230.528 495.640 270.443 221.193

Total registrat 384.894 197.220 187.674 376.700 194.205 179.404

Total No Mesurat 108.173 65.319 42.854 118.940 76.238 41.789

Usuaris 3.447.438 1.905.593 1.541.845 3.125.171 1.534.922 1.568.537

RATIS

Rendiment 78,1% 75,1% 81,4% 76,0% 71,81% 81,1%

% Mig No Mesurat 21,9% 24,9 18,6% 24,0% 28,19% 18,89%

Volum No Mesurat  
(m3/usuari/any) 31,4 34,3 27,8 38,1 49,7 26,6

Taula 3.11. Rendiment de les xarxes. Resultats de l’any 2.013 comparats amb els de l’any 2.010.
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Figura 3.9. Rendiment de la xarxa per als serveis analitzats.

Rendiment >80%

2.010 2.013

Tot Catalunya Sense AMB Tot Catalunya Sense AMB

Nº Serveis 48 40 39 31

% usuaris 62% 32% 64% 30%

Volum subministrat a xarxa 68% 40% 59% 30%

Taula 3. 12. Dades referides als serveis que han presentat un rendiment major al 80%.

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 76% per a la globalitat dels serveis, d’un 72% 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) i a fora de l’àmbit de l’AMB els valors obtinguts enguany han 
estat de 2 i 3 punts percentuals, respectivament, menors als calculats l’any 2.010. De manera desagregada es pot apreciar 
en el rendiment a l’AMB que el valor calculat es manté estable. 

Parlant en termes de percentatge de cabal no mesurat, es pot observar que en aquest any 2.013 hi ha hagut un lleuger 
augment dels valors respecte als obtinguts al 2.010 en tots els escenaris plantejats excepte a l’AMB que es manté estable. 
Aquest valor es situa de forma global en un volum no mesurat de 38,1 m3 per usuari i any, major que el de l’any 2.010 que 
era de 31,4  m3 per usuari i any.

Quant a les dades recollides a la Taula 9. 10, com la mostra sobre la que es comparen els valors és diferent (enguany hi ha 
més municipis en total però els mateixos de més de 5.000 habitants) la dada més interessant és el percentatge d’usuaris que 
reben un servei amb rendiment major al 80%. Aquest valor s’ha mantingut bastant estable respecte al 2.010 amb un lleuger 
augment sobre el total de Catalunya i un lleuger descens si no comptem els municipis de l’AMB.
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3.3.4. RECURSOS HÍDRICS I GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT
(Mostra parcial / representativitat 99%)

OBJECTIU 
Conèixer la situació dels municipis de Catalunya 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 3.12 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.

RESTRICCIONS D’AIGUA MANCA GARANTIA SUBMINISTRAMENT

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

Si 2 15.543 10 100.912

No 155 5.871.931 147 5.786.562

Taula 3.13. Recursos hídrics i Garantia de subministrament.

VALORACIONS
De 157 municipis que han respost aquest apartat, només 2 han declarat haver sofert restriccions d’aigua en els darrers 
tres anys, afectant a un percentatge molt reduït de la població. 

10 municipis han declarat tenir la percepció de que hi ha una manca de garantia en el subministrament d’aigua. Significa 
el 6% del total dels municipis que han respost, afectant a un 1,7% de la població total. 

Cal  recalcar la gran diferència en aquest últim concepte respecte a lo declarat en la darrera edició ja que el 2.010 la 
població abastida que es trobava en municipis on hi havia la percepció de manca de garantia de subministrament 
representava el 51% i enguany només un testimonial 1,7%. Apuntar també que el percentatge fou tan alt perquè afectava 
bàsicament municipis de l’AMB on es concentra la població del país.

Es pot dir, doncs, que la percepció respecte a la disponibilitat de recursos hídrics per part dels gestors dels serveis ha 
millorat considerablement respecte a l’any 2.010.
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3.4. GESTIÓ TÈCNICA DELS ABASTAMENTS

3.4.1. CONTROL DE CONSUM DELS USUARIS
(Mostra parcial / representativitat 99%)

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”.

RESULTATS
A la Taula 3.14 es presenta el resum de dades obtingudes corresponents als usuaris sotmesos a cada tipus de control 
de consum.

TIPUS DE 
CONTROL

ANY 2.010 ANY 2.013

Nombre d’usuaris % sobre total Nombre d’usuaris % sobre total

Comptador 1.891.614 96,4% 2.901.458 98,7%

Aforament 38.829 2,0% 26.122 0,9%

A tan alçat 600 0,0% 7391 0,3%

Sense mesura 30.627 1,6% 3.993 0,1%

TOTAL 1.961.670 100% 2.938.964 100%

Taula 3.14. Control del consum dels usuaris.

VALORACIONS
Tal com es pot veure a la Taula 3.14 el tipus de control més emprat per a mesurar el consum dels usuaris a l’any 2.013 és 
l’ús de comptadors, amb un 98,7%. 
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3.4.2. CONTROL DE LA DEMANDA
(Mostra parcial / representativitat 91%)

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 118 89,4% 3.505 5,1%

Sectorials 84 63,6% 64.920 94,9%

Taula 3.15. Implantació i nombre de comptadors generals i sectorials.

VALORACIONS
Pràcticament la totalitat dels serveis (89%) disposa de comptadors generals, i un 64% disposa també de comptadors 
sectorials. 

El nombre total de comptadors instal·lats als serveis enquestats és de 3.505 generals i 64.920 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 800 i 1.169, respectivament. Cal destacar que aquest augment també és degut a que en la 
present edició hi ha municipis representatius que han respost aquesta pregunta i en la darrera edició no.

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.
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3.4.3.1. REPRESENTACIÓ DELS PLANOLS
(Mostra parcial / representativitat 100%)

RESULTATS
A la taula següent es resumeixen els tipus de representació de què disposen els serveis analitzats.

TIPUS DE  
REPRESENTACIÓ

REPRESENTACIÓ XARXA

Serveis % sobre total

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 124 93,9%

Cartografia Informatitzada 8 6,1%

Cartografia Clàssica 0 0%

Esquemes Xarxes 0 0%

Altres 0 0%

Taula 3.16. 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), essent el tipus de representació més emprat, passant d’un 88% a l’any 2.010 a un 94% en aquesta 
edició.
 
La resta de municipis, que representa el 6,1%, disposen d’una cartografia informatitzada, mentre que l’any 2.010 el 
percentatge de municipis que en disposaven era del 11,6%. Això indica, per tant, una modernització generalitzada en el 
tipus de representació de què es disposa. 

3.4.3.2. INFORMACIÓ DELS PLÀNOLS
(Mostra parcial / representativitat 85%)

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 3.17 mostra de manera resumida els resultats obtinguts. 

TIPUS D’INFORMACIÓ % SOBRE TOTAL

Completa 96,5%

Materials i Diàmetres 0,9%

Diàmetres, Materials i Altres 2,6%

Taula 3.17. Informació inclosa als plànols.
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A Taula 3.18 i Figura 3.10 següents es mostren els resultats obtinguts de manera desagregada.

  ANY 2.010 ANY 2.013

INFORMACIÓ 
EN PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
PARCIAL EN 

PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
TOTAL EN 
PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
GENERAL EN 

PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
PARCIAL EN 

PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
TOTAL EN 
PLÀNOLS

INFORMACIÓ 
GENERAL EN 

PLÀNOLS

Serveis % total Serveis % total Serveis % total Serveis % total Serveis % total Serveis % total

Materials 6 4,7% 122 94,6% 128 99,2% 5 3,8% 127 96,2% 132 100%

Diàmetres 4 3,1% 125 96,9% 129 100% 0 0,0% 132 100,0% 132 100%

Cotes 20 15,5% 104 80,6% 124 96,1% 107 81,1% 20 15,2% 127 96,2%

Altres 6 4,7% 91 70,5% 97 75,2% 97 73,5% 12 9,1% 109 82,6%

Taula 3.18. Informació inclosa a la cartografia de la xarxa als anys 2.010 i 2.013.

Figura 3.10. Informació inclosa a la cartografia de la xarxa per als anys 2.010 i 2.013. 

VALORACIONS
En primer lloc, s’observa que el 96,5% 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 que els resultats de la informació general en plànols son similars respecte 
l’any 2.010, encara en aquesta edició es disposa del 100% d’informació general respecte als materials i plànols. 

Específicament, respecte l’any 2007 s’ha observat una inversió en els percentatges d’informació de cotes i altres tipus, 
mentre en aquesta edició predomina en la informació parcial a l’any 2007 era el contrari.
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3.4.4. EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ
(Mostra parcial / representativitat 99%)

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 3.19 es mostren els resultats obtinguts.

MODEL MATEMÀTIC PLA DIRECTOR DEL SERVEI D’AIGUA

Si No Si En elaboració No

Nombre de respostes 68 61 67 14 45

% sobre total 52,7% 47,3% 53,2% 11,1% 35,7%

Taula 3.19. Eines de planificació i gestió dels serveis d’abastament.

VALORACIONS
Es destaca que el 53% dels serveis disposen en l’actualitat d’un model matemàtic de la xarxa d’abastament, valor molt 
inferior al registrat en l’anterior edició que va ser d’un 91,2% sobre una base total de respostes molt similar. El motiu 
d’aquest descens no es pot concloure de les dades recopilades a l’enquesta però podria atribuir-se a què no s’han 
actualitzat els models matemàtics de què es disposava en el 2.010.

Pel que fa al Pla Director del servei d’abastament, un 53% dels municipis en disposen mentre que un 11% l’estan 
elaborant, valors lleugerament superiors als  del 2.010.
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3.4.5. NIVELL D’AUTOMATITZACIÓ
(Mostra parcial / representativitat 96%)

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 3.20 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 3.11.

Figura 3.11. Grau automatització dels serveis d’abastament l’any 2.013.
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PARTS DE LA XARXA
GLOBAL SENSE AMB

PARCIAL TOTAL NO NC TOTAL PARCIAL TOTAL NO NC TOTAL

ELEVACIÓ

           

Respostes 38 78 4 11 131 37 67 4 10 118

% sobre total 29,0% 59,5% 3,1% 8,4% 100% 31,36% 56,78% 3,39% 8,47% 100%

Usuaris 349.950 2.501.608 22.541 105.333 2.979.432 346.738 941.947 22.541 99.669 1.410.895

% sobre total 11,7% 84,0% 0,8% 3,5% 100% 24,6% 66,8% 1,6% 7,1% 100%

DISTRIBUCIÓ

           

Respostes 47 55 22 7 131 45 45 21 7 118

% sobre total 35,88% 41,98% 16,79% 5,34% 100% 38,14% 38,14% 17,80% 5,93% 100%

Usuaris 530.301 2.219.723 167.679 61.729 2.979.432 521.376 671.546 156.244 61.729 1.410.895

% sobre total 17,8% 74,5% 5,6% 2,1% 100% 36,9% 47,6% 11,1% 4,4% 100%

TRACTAMENT

           

Respostes 35 51 13 32 131 34 41 12 31 118

% sobre total 26,72% 38,93% 9,92% 24,43% 100% 28,81% 34,75% 10,17% 26,27% 100%

Usuaris 390.311 2.102.059 187.647 299.415 2.979.432 387.099 553.833 176.212 293.751 1.410.895

% sobre total 13,1% 70,6% 6,3% 10,0 100% 27,4% 39,3% 12,5% 20,8% 100%

SISTEMA 
CENTRALITAT

           

Respostes 58 60 5 8 131 57 49 4 8 118

% sobre total 44,27% 45,80% 3,82% 6,11% 100% 48,31% 41,53% 3,39% 6,78% 100%

Usuaris 504.921 2.376.941 33.383 64.187 2.979.432 501.709 823.051 21.948 64.187 1.410.895

% sobre total 16,9% 79,8% 1,1% 2,2% 100% 35,6% 58,3% 1,6% 4,5% 100%

ANALITZADORS 
AUTOMÀTICS

           

Respostes 55 54 12 10 131 53 45 11 9 118

% sobre total 41,98% 41,22% 9,16% 7,63% 100% 44,92% 38,14% 9,32% 7,63% 100%

Usuaris 623.862 2.166.134 79.954 109.482 2.979.432 605.551 633.007 68.519 103.818 1.410.895

% sobre total 20,9% 72,7% 2,7% 3,7% 100% 42,9% 44,8% 4,9% 7,4% 100%

Taula 3.20. Grau d’automatització dels serveis d’abastament l’any 2.013.
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VALORACIONS
En general, s’aprecia un alt nivell d’automatització en tots els aspectes, en especial pel que fa al sistema centralitzat (90% 
dels serveis, cobrint el 97% dels usuaris), l’elevació (89 i 96%, respectivament) i els analitzadors automàtics (83 i 94%). 
L’automatització total predomina sobre l’automatització parcial en tots els casos excepte en els analitzadors automàtics.

En cas de no considerar-se els serveis de l’AMB tots els valors cauen lleugerament, mantenint-se les tendències observades. 
S’aprecia, només en el cas d’automatització total, 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. Per contra, en la darrera enquesta aquesta situació s’apreciava en ambdós casos, automatització parcial 
i total.

Comparant els resultats amb els de la darrera enquesta, tant a nivell global com sense incloure els serveis de l’AMB, 
generalment 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.

3.4.6. EINES DE TREBALL
(Mostra parcial / representativitat 89%)

OBJECTIU 
S’avalua si es disposa o no de terminals portàtils, i en el cas que es disposi, conèixer el tipus de terminal i les tasques 
per a què s’utilitza.

RESULTATS
A les taules següents es mostren els resultats obtinguts:

TERMINALS PORTÀTILS

SÍ NO

Nº respostes 117 14

% sobre total 89,3% 10,7%

Taula 3. 21. Disposició de terminals portàtils

TIPUS DE TERMINAL SERVEIS % sobre total

Smartphone 35 29,9%

Tauleta 12 10,3%

Altres 68 58,1%

NS/NC 2 1,7%

Taula 3. 22. Tipus de terminal disponible
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TASQUES EN QUÈ S’EMPRA SERVEIS % sobre total

Gestió d’ordres de treball 66 56,4%

Gestió tècnica 11 9,4%

Gestió de comptadors 30 25,6%

Geolocalització 6 5,1%

Altres 3 2,6%

NS/NC 1 0,9%

Taula 3. 23. Tasques en què s’empra el terminal
VALORACIONS
Es destaca que el 89% dels serveis disposen en l’actualitat de terminals portàtils com a eines de treballs. D’aquestes 
terminals, predomina altres tipus de terminals que no siguin smpartphones ni tabletes.

Respecte a les tasques en què s’empra, s’observa que predomina l’ús d’aquestes en la gestió d’ordres de treball seguida 
de la gestió de comptadors, amb un 56% i 26% respectivament. En menor proporció s’utilitzen per a la geolocalizatció 
i per altres tasques.

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 3.24 s’ofereixen els valors obtinguts.

CAMPANYA DE DETECCIÓ DE FUITES
ANY 2.013

Nombre de 
respostes % sobre total Nombre de 

municipis % sobre total

Campanyes programades 112 84,8% 138 86,8%

Campanyes esporàdiques 15 11,4% 15 9,4%

No s’efectuen 4 3,0% 5 3,1%

NS/NC 1 0,8% 1 0,6%

Taula 3.24. Campanyes de detecció de fuites.
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VALORACIONS
La major part dels serveis d’abastament confirmen que realitzen campanyes programades de detecció de fuites. Així, en 
un 87% dels municipis s’efectuen campanyes sistemàtiques, en menor proporció (9%) s’efectuen de forma esporàdica i 
només un 3% no n’efectuen.

3.5.2. SISTEMES DE DETECCIÓ EMPRATS
(Mostra parcial / representativitat 100%) MPRATS               

mostra parcial/ representativitat 100%
RESULTATS
Les respostes obtingudes es resumeixen en la següent taula:

SISTEMES DE DETECCIÓ SERVEIS MUNICIPIS

Auscultació Correlació Altres Total % sobre total Total % sobre total

Sí Sí Sí 104 78,9% 129 81,1%

Sí Sí No 18 13,6% 19 12,0%

Sí No Sí 1 0,8% 1 0,6%

Sí No No 3 2,3% 3 1,9%

No Sí Sí 0 0,0% 0 0,0%

No Sí No 1 0,8% 1 0,6%

No No Sí 2 1,5% 2 1,3%

No No No 3 2,3% 4 2,5%

TOTAL 132 100% 159 100%

Taula 3.25. Tipus de sistemes de detecció.
VALORACIONS
A l’any 2.013 el 97% dels municipis disposen d’algun mecanisme de detecció, i el 81% 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 lleuger augment 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. QUALITAT DE L’AIGUA
4.1. QUALITAT DE L’AIGUA A LA CAPTACIÓ
(Mostra parcial / representativitat 86%)

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:

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

En les preguntes incloem també aigua de pitjor qualitat que la Tipus A3, i que per tant, requereix un tractament superior.

RESULTATS

TIPUS A1 TIPUS A2 TIPUS A3 PITJOR QUE A3 NS/NC TOTAL

Serveis 8 14 1 1 4 28

% sobre total 28,6% 50,0% 3,6% 3,6% 14,3% 100%

Usuaris 138.471 124.039 99.951 1.411.488 16.684 1.790.633

% sobre total 7,7% 6,9% 5,6% 78,8% 0,9% 100%

Volum (milers m3) 30.336 20.989 3.966 60.092 348 115.731

% sobre total 26,2% 18,1% 3,4% 51,9% 0,3% 100%

Taula 4.1. Tipus de tractament de l’aigua de captacions superficials.

VALORACIONS
La taula 4.1 indica que el 7% 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 28,6% dels serveis realitzen un tractament tipus 
A1 i el 50% 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, amb un 79% d’usuaris del total considerat i per tant 
amb la major capacitat de subministrament d’aigua. A l’any 2.010 va ocórrer el mateix, amb un 81% d’usuaris del total 
considerats i una elevada capacitat de subministrament d’aigua (71% del total considerat). 
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4.2. PERCEPCIÓ ORGANOLÈPTICA I MESURES PRESES
(Mostra parcial / representativitat 81%)

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 2.013 són els següents:

 
GLOBAL AMB

NOMBRE MUNICIPIS % municipis NOMBRE MUNICIPIS % municipis

Si 52 19,1% 25 71,4%

No 118 43,4% 1 2,9%

NC 102 37,5% 9 25,7%

TOTAL 272 100% 35 100%

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

 
GLOBAL AMB

NOMBRE MUNICIPIS % municipis NOMBRE MUNICIPIS % municipis

Si 40 14,7% 24 68,6%

No es necessari 61 22,4% 10 28,6%

No per motius tarifaris 0 0% 0 0%

No per motius tècnics 0 0% 0 0%

NC 171 62,9% 1 2,9%

TOTAL 272 100% 35 100%

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

VALORACIONS
Sobre el total de municipis estudiats, un 19% 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 71% dels municipis. 
Igual que va ocórrer a la darrera edició, aquest resultat indica una major preocupació per aquesta problemàtica a la 
conurbació urbana de Barcelona, produït probablement per l’existència d’una pitjor percepció. 

D’altra banda, de manera global, només en el 15% de municipis s’han pres mesures per a millorar la percepció organolèptica 
de l’aigua de consum. Aquest percentatge creix fins al 69% a l’AMB. 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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Comparativament amb la darrera enquesta, aquesta vegada tant de manera global com a l’AMB s’ha registrat més 
municipis que no consideren necessari la presa de mesures. Apuntar que ha augmentat considerablement el percentatge 
de serveis en comptatge global que no han contestat a l’apartat de la presa de mesures (del 9,1% a l’any 2.010 al 63% a 
l’any 2.013). 

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

TOTAL
Propi Privat extern Públic extern Institucions universitàries 

o científiques Altres

Analítiques Completes 36 95 2 0 6 139

% sobre total 25,9% 68,4% 1,4% 0% 4,3% 100%

Analítiques Control 53 80 2 0 6 141

% sobre total 37,6% 56,7% 1,4% 0% 4,3% 100%

Exàmens Organolèptics 101 38 0 0 0 139

% sobre total 72,7% 27,3% 0% 0% 0% 100%

Taula 4.4. Laboratori on es realitzen les analítiques recollides en el RD 140/2003.

VALORACIONS
De manera similar als resultats de la darrera enquesta, 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. 

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.

RESULTATS
La Taula 4.5 mostra les acreditacions dels laboratoris on els serveis realitzen les analítiques:
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ANALÍTIQUES SEGONS RD 
140/2003

ACREDITACIONS DELS LABORATORIS

Acreditació ISO 17025 Certificació ISO 9001 Altres

Analítiques Completes 107 125 28

% sobre total 58,5% 68,3% 15,3%

Analítiques Control 102 126 27

% sobre total 55,7% 68,9% 14,8%

Exàmens Organolèptics 57 123 21

% sobre total 31,2% 67,2% 11,5%

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

Figura 4.1. 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 en altres 
tipus d’acreditacions per tots els tipus d’analítiques.
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5. DADES TÈCNIQUES DELS 
SERVEIS DE SANEJAMENT
Dins els serveis de sanejament s’estructura la diferenciació dels serveis de clavegueram respecte als serveis de 
depuració perquè tot i que són elements pertanyents a la mateixa cadena del procés de sanejament, habitualment 
estan gestionats per entitats diferents.

5.1. XARXA DE CLAVEGUERAM

5.1.1. FUNCIONS REALITZADES
(Mostra parcial / representativitat 97%)

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 5.1 es mostren els resultats en forma gràfica i en funció de la mida del municipi. 

FUNCIONS NOMBRE MUNICIPIS % SOBRE TOTAL

Planificació, control i desenvolupament 73 83%

Manteniment correctiu 85 97%

Manteniment preventiu 84 95%

Gestió del drenatge urbà 52 59%

Control abocaments 16 18%

Taula 5.1. Funcions realitzades a la xarxa de clavegueram.
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Figura 5. 1. Funcions realitzades a la xarxa de clavegueram any 2.013.

VALORACIONS
Els manteniment correctiu i preventiu són les funcions més realitzades: s’efectuen en el 97% i 95% respectivament, dels 
municipis analitzats. Las segueixen la planificació, control i desenvolupament de la xarxa (83%). La gestió integral del 
drenatge urbà és realitza en un poc més de la meitat dels municipis, mentre que el control d’abocaments és el servei 
menys freqüent i només s’efectua en un 18% dels municipis. 

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 control d’abocaments. 
En canvi, en els municipis més grans és realitzen en la seva totalitat les funcions de manteniment correctiu i preventiu a 
més les de planificació. 

Respecte a l’any 2.010, es observa resultats similars sense variacions significatives en les funcions sobre les xarxes de 
clavegueram.

5.1.2. TIPUS DE XARXA 
(Mostra parcial / representativitat 69%)ostra parcial/ representativitat 69%

OBJECTIU 
Caracteritzar la tipologia de les xarxes de clavegueram existents. 

RESULTATS
La longitud total de xarxa de clavegueram declarada pels 56 serveis que han respost l’enquesta ha estat de més de 7.000 
km, distribuïts com segueix: 

•	 Nombre serveis considerats: 56
•	 Km xarxa unitària: 5.683 Km
•	 Km xarxa separativa: 1.668 Km
•	 Total Km xarxa clavegueram: 7.351 Km 
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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 1,6%

Xarxa 100% unitària 3 4,9%

Xarxa Mixta (separativa+unitària) 57 93,4%

Taula 5.2. Tipus de xarxa existent per municipi.

Finalment, a la Figura 5.2 es mostra aquesta mateixa classificació desagregada en funció de la mida del municipi. 

Figura 5.2. Tipus de xarxa per mida de població.

VALORACIONS
Un 77% del total de la xarxa inventariada és de tipologia unitària, que és doncs el tipus predominant. 

No obstant, s’observa que la majoria de municipis presenten una xarxa mixta (separativa+unitària). Només el 4,9% i 1,6% 
de municipis presenten xarxes 100% unitàries i separatives, respectivament. 

En tots municipis petits, mitjans i grans el més comú es disposar d’una xarxa mixta: el 100% dels municipis majors de 
75.000 habitants ha declarat tenir una xarxa 100% mixta, i en els municipis petits i mitjans més del 90% han declarat també 
disposar de xarxa mixta. En canvi, només en els municipis menys de 20.000 habitants disposa de xarxa 100% separativa. 

La xarxa 100% unitària s’ha registrat en petita proporció, menys del 7% en els municipis menors de 75.000 habitants.
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5.1.3. LONGITUD DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
(Mostra parcial / representativitat 70%)o

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
TOTAL

<20.000 20.000-75.000 >75.000

Longitud xarxa clavegueram, km 2.062 1.838 3.451 7.351

Habitants 335.079 536.656 2.289.957 3.161.692

Rati: “longitud xarxa/habitant” 6,15 3,42 1,51 2,32

Taula 5.3. Longitud de la xarxa de clavegueram.

A la Figura 5.3 es mostra el rati de metres de xarxa per habitant en funció de la grandària del municipi. 

Figura 5.3. Longitud de la xarxa per habitant segons la mida del municipi.
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VALORACIONS
La longitud total inventariada ha estat de 7.351 km, el que suposa de manera global un rati de 2,32 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 augmenta a poc més de 6 m/hab., mentre que per als municipis més grans 
es situa sobre els 1,5 m/hab. 

Aquest resultat és raonable ja que als municipis amb més habitants es sol donar també una major densitat de població. 

5.1.4. MATERIALS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
(Mostra parcial / representativitat 69%)

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 

RESULTATS
Els resultats obtinguts es mostren a la taula següent

MATERIALS
TOTAL

Formigó Fibrociment Polietilè PVC Altres

Longitud clavegueram, km 3.859 109 447 1.195 1.741 7.351

% sobre total 52,5% 1,5% 6,1% 16,3% 23,7% 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 53% del total. El segueixen, a molta 
distància, el PVC i el polietilè, amb 17 i 6%, respectivament. Hi ha un important percentatge sobre l’apartat d’ “Altres” 
que caldria desagregar de cara a properes edicions.
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5.1.5. ANTIGUITATS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
(Mostra parcial / representativitat 64%)o

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 comparant-la amb les dades de l’any 
2.010.

Menys 15 anys Entre 15-30 anys Més 30 anys Desconeguda TOTAL

ANY 2.013
Km canonada 1.326 1.375 3.240 934 6.874

% sobre total 19,3% 20,0% 47,1% 13,6% 100%

ANY 2.010
Km canonada 1.187 1.185 2.156 1.016 5.544

% sobre total 21,4% 21,4% 38,9% 18,3% 100%

Taula 5.5. Quilòmetres de canonada segons antiguitat.

VALORACIONS
Predominen les canonades amb una antiguitat superior a 30 anys, amb un percentatge del 47%, seguides de les que 
tenen una antiguitat entre 15-30 anys, amb un percentatge del 20%. El 19% de la xarxa inventariada presenta una edat 
menor de 15 anys. 

Respecte als resultats obtinguts l’any 2.010, s’ha detectat, un cert envelliment de la xarxa. En efecte, el % de xarxa amb 
més de 30 anys ha augmentat (del 39 al 47%), mentre que els percentatges de xarxa amb menys de 15 anys i entre 15 
i 30 han disminuït. Aquest augment es pot atribuir a que enguany hi ha molts més municipis petits que han contestat 
l’enquesta i que continua baixant la inversió com es veurà més endavant.

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 5.4. Antiguitat comparativa de les xarxes de clavegueram i abastament.



69

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. 

5.1.6.PROBLEMÀTIQUES PRINCIPALS DE 
LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
(Mostra parcial / representativitat 89%)

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.	

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 5.5.

 
MIDA POBLACIÓ

TOTAL
<20.000 20.000-75.000 >75.000

PROBLEMÀTIQUES Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Insuficiència xarxa 27 69,2% 15 88,2% 30 93,8% 72 81,8%
Filtracions xarxa 14 35,9% 4 23,5% 26 81,3% 44 50,0%
Abocaments perillosos 1 2,6% 1 5,9% 1 3,1% 3 3,4%
Mal estat general xarxa 18 46,2% 8 47,1% 26 81,3% 52 59,1%
Abocaments medi 10 25,6% 4 23,5% 1 3,1% 15 17,1%
Informació incompleta 11 28,2% 6 35,3% 24 75,0% 41 46,6%
Males olors 10 25,6% 5 29,4% 1 3,1% 16 18,2%

Taula 5.6. Problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram.
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Figura 5.5. 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 72 municipis, el que suposa un 
82% 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. 

Aquestes problemàtiques també es varen detectar a l’edició del 2.010.

En canvi, els abocaments tant a la xarxa com els de males olors 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 al medi i males olors són pràcticament inexistents en els municipis grans, 
mentre que tenen una certa afecció als municipis petits.
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5.1.7. NORMA REGULADORA DEL SERVEI D’ABOCAMENT 
(Mostra parcial / representativitat 87%)

OBJECTIU 
Conèixer el percentatge de municipis que disposen d’una ordenança o reglament municipal d’abocament.

RESULTATS
A la Taula 5.7 es mostra un resum dels resultats obtinguts per municipis. 

MIDA POBLACIÓ
TOTAL

<20.000 20000-75000 >75.000

ORDENANÇA/
REGLAMENT MUNICIPAL

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

Nombre 
municipis

% sobre 
total

SI 18 46,2% 13 76,5% 31 96,9% 62 70,5%
NO 14 35,9% 2 11,8% 0 0% 16 18,2%
NC 7 18,0% 2 11,8% 1 3,1% 10 11,4%

TOTAL 39 100% 17 100% 32 100% 88 100%

Taula 5.7. Problemàtiques detectades a la xarxa de clavegueram.

VALORACIONS
En general, s’observa que la majoria de municipis, el 70%, disposen d’una ordenança o reglament municipal d’abocament, 
mentre que el 18% declara no disposar-ne.

Es detecta que en els municipis petits no hi ha reglamentació d’abocament, tot el contrari que en els municipis grans 
que quasi la totalitat, el 97%, sí que disposa de reglamentació.

5.1.8. CARTOGRAFIA DE LA XARXA 
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.
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5.1.8.1. REPRESENTACIÓ DELS PLÀNOLS 
(Mostra parcial / representativitat 93%)

RESULTATS
A la taula següent es resumeixen els tipus de representació de què disposen els serveis de clavegueram analitzats.

TIPUS DE  REPRESENTACIÓ
REPRESENTACIÓ XARXA

Serveis % sobre total

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) 45 81,8%

Cartografia Informatitzada 12 21,8%

Cartografia Clàssica 3 5,5%

Esquemes Xarxes 0 0%

Altres 0 0%

Taula 5.8. Tipus de representació de la xarxa pels serveis de clavegueram.

VALORACIONS
El 82% dels serveis de clavegueram analitzats disposen de la xarxa representada en GIS, i un 22% disposen d’una 
cartografia informatitzada. 

Comparant amb la darrera enquesta, s’ha observat un lleuger augment en els percentatges de serveis que fan la 
representació dels plànols.

Si ho comparem els resultats amb els del servei d’abastament, veiem que el clavegueram disposa d’un percentatge 
superior en el total de representació dels plànols, si bé és menor el tant per cent de plànols representats amb SIG.

5.1.8.2. INFORMACIÓ DELS PLÀNOLS 
(Mostra parcial / representativitat 66%)

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...

A la Taula 5.9 es mostren els resultats obtinguts:

TIPUS D’INFORMACIÓ % sobre total

Completa 88,9%

Materials+Cotes 7,4%

Materials+Cotes+Altres 1,9%

Taula 5.9. Informació als plànols dels serveis de clavegueram.
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VALORACIONS
El 89% 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.
 

5.1.9. EINES DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ 
(Mostra parcial / representativitat 93%)

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 5.10 es mostren els resultats obtinguts:

 
MODEL MATEMÀTIC PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM

Si No Si En elaboració No

Nombre de respostes 28 26 36 4 12

% sobre total 51,9% 48,1% 69,2% 7,7% 23,1%

Taula 5.10. Eines de planificació i gestió dels serveis de clavegueram.

VALORACIONS
El 52% dels serveis disposen en l’actualitat d’un model matemàtic de la xarxa de clavegueram. 

Pel que fa al Pla Director de clavegueram, un 69% dels municipis en disposen mentre que un 8% l’estan elaborant. Igual 
que va ocórrer a l’any 2.010, es destaca el fet que aquest valor és sensiblement superior a l’obtingut per als serveis 
d’abastament d’aigua. 

5.2. DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

5.2.1. VOLUMS DEPURATS
(Mostra parcial / representativitat 83%)mostra parcial/ representativitat 83%

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”.
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RESULTATS
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors: 

•	 Nº serveis de depuració: 65
•	 Nº municipis considerats: 128
•	 Nº plantes depuradores: 74
•	 Capacitat màxima depuració: 650,6 hm3/any
•	 Habitants equivalents disseny: 9.271.696 he
•	 Volum d’aigua depurada l’últim any: 417,5 hm3

•	 Població servida: 4.783.749 habitants
•	 Rati “Volum depurat/habitant”: 87,7 m3/habitant/any

VALORACIONS
Cal destacar, en primer lloc i pel que fa a la representativitat, que es major que la registrada en l’any 2.010, passant del 
60% al 83%, i els resultats seran més representatius.

La capacitat total de depuració per a les 74 depuradores incloses a la mostra (corresponents a 65 serveis i que donen 
servei a 128 municipis) és de 651 hm3/any. El volum depurat el darrer any s’ha situat en 417 hm3, el que significa un 
percentatge mig d’utilització del 64%. Aquest baix percentatge d’utilització mig respon a diversos factors: al disseny 
de les EDARs de poblacions estacionals per a les seves necessitats punta, a la disminució de la demanda d’aigua dels 
darrers anys i al dimensionament de les plantes en base a unes projeccions de creixement poblacional que no s’han 
assolit.

El rati de “volum depurat/habitant” té un valor mitjà de 87,7m3/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 0,1 i 846,4 m3/habitant, indicant doncs una gran dispersió en les respostes 
rebudes. 

5.2.2. TIPUS DE TRACTAMENT 
(Mostra parcial / representativitat 99%)mostra parcial/ representativitat 99

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

RESULTATS
A la taula següent es resumeixen els tipus de tractament que es realitzen a les EDARs inventariades. 
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TIPUS TRACTAMENT EN EDAR
TOTAL

Primari Secundari Terciari

X X X 1

X X  23

X 1

 X  41

TOTAL 62

Taula 5.11. Tipus tractaments en EDARs en l’any 2.013.

Figura 5.6. Tipus tractament en les EDARs.

VALORACIONS
En primer lloc, destacar que la totalitat de les EDARs considerades, excepte en una, 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 únicament secundari o biològic, utilitzat en el 62% dels casos, seguit del tractament 
primari o físic-químic en combinació amb el secundari o biològic, utilitzat en el 35% dels casos. Destaca que només el 
1,5% disposa dels tres tractaments, primari, secundari i terciari, mentre a l’any 2.010 es va registrar el 14,5%. 

5.2.3. EFICIÈNCIA DELS TRACTAMENTS 
(Mostra parcial / representativitat 78%)

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 5.12 es mostren els resultats mitjos obtinguts.

 SS (mg/l) DBO5 (mg/l) DQO (mg/l)

Qualitat mitjà afluent 306,41 267,81 523,22

Qualitat mitjà efluent 12,76 8,09 42,76

% reducció 95,8% 97,0% 91,8%

Taula 5.12. 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. 

Figura 5.7. 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 60 serveis presenten percentatge de reducció de la DBO5 per 
sobre del 90%, mentre que la totalitat dels serveis es situa per sobre del 75%. 
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5.2.4. PROBLEMÀTIQUES PRINCIPALS DE LES DEPURADORES 
(Mostra parcial / representativitat 46%)

OBJECTIU 
Conèixer quines són les problemàtiques principals que es donen a les depuradores. S’han establert 4 problemàtiques 
principals: 

•	 Obsolescència	de	les	instal·lacions	per	manca	de	recursos
•	 Insuficient	manteniment	per	manca	de	recursos
•	 Capacitat	insuficient
•	 Excés	de	capacitat

RESULTATS
A la Taula 5.13 es mostra un resum dels resultats obtinguts: 

PROBLEMÀTICA Nombre Plantes depuradores % sobre total Nombre municipis % sobre total

Obsolescència de les instal·lacions 
per manca de recursos 21 52,5% 34 33,0%

Insuficient manteniment per manca 
de recursos 9 22,5% 48 46,6%

Capacitat insuficient 8 20,0% 11 10,7%

Excés de capacitat 2 5,0% 10 9,7%

Taula 5.13. Problemàtiques detectades a les EDARs.

VALORACIONS
Els resultats obtinguts indiquen que de 40 EDARs, el 53% declaren problemes d’obsolescència en les instal·lacions per 
manca de recursos, seguida de problemes de insuficiència en el manteniment també per manca de recursos. Per altra 
banda, només el 5% declara problemes per un excés de capacitat.

5.2.5. RISC D’INCOMPLIMENT DE CRITERIS 
MEDIOAMBIENTALS 
(Mostra parcial / representativitat 52%)

OBJECTIU 
Valorar des d’un punt de vista subjectiu però en base a la percepció del principal coneixedor de les instal·lacions, quin 
risc d’incompliment dels criteris ambientals presenta l’efluent de la depuradora.
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RESULTATS
A la Taula 5.14 es mostren els resultats obtinguts.

RISC Nombre serveis % sobre total Nombre municipis % sobre total

Baix 30 83,3% 66 82,5%

Mig 4 11,1% 7 8,8%

Alt 2 5,6% 7 8,8%

Taula 5.14. Nivells de riscos d’incompliment de criteris ambientals.

VALORACIONS
Dels 36 serveis que han respost, el 83% declaren un baix incompliment de criteris ambientals de les seves instal·lacions, 
mentre el 6% declaren el contrari, un elevat risc d’incompliment.

6. REUTILITZACIÓ
En l’informe d’aquesta edició la reutilització pren entitat pròpia ja que és un recurs cada vegada més valorat i en alça. 
La reutilització d’aigua regenerada permet substituir l’aigua potable que d’altre manera es destina a usos que no 
requereixen d’aquesta qualitat. La reutilització de l’aigua de les depuradores augmenta la garantia hídrica del sistema i 
per tant, convé potenciar-la i fer-ne un seguiment acurat.

6.1. PERCENTATGE D’AIGUA REUTILITZADA
(Mostra parcial / representativitat 67%)

OBJECTIU 
L’objectiu és triple: 

•	 conèixer	quantes	plantes	depuradores	reutilitzen	l’aigua	efluent
•	 caracteritzar	d’entre	aquestes,	quin	percentatge	total	de	l’efluent	es	pot	reutilitzar	(considerant	la	
 capacitat màxima de producció d’aigua reutilitzable de la planta), ja que generalment és menor del 100%.
•	 Veure	si	les	instal·lacions	terciàries	per	produir	aigua	reutilitzable	s’empren	al	màxim		de	la	seva	capacitat	
 o només en un percentatge, degut possiblement a la maca de demanda o d’infraestructura addicional 
 per abastir aquesta demanda potencial.

RESULTATS
Els resultats obtinguts es resumeixen en els següents valors: 

•	 Nº plantes depuradores totals: 78

•	 Nº plantes amb reutilització de cabals: 14

•	 Volum total d’aigua residual depurada: 424,0 hm3/any
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•	 Volum d’aigua residual depurada en plantes amb reutilització: 158,3 hm3/any

•	 Volum total de producció màxima d’aigua reutilitzable: 169,8 hm3/any

•	 Volum d’aigua residual reutilitzada realment: 5,23 hm3/any

•	 Percentatge aigua reutilitzada respecte el volum total d’aigua depurada: 1,23%

•	 Percentatge aigua reutilitzada respecte el volum total de les plantes que realitzen reutilització: 3,3%

•	 Percentatge aigua realment reutilitzada respecte el volum màxim total d’aigua que es podria tractar 
perquè ja existeixen les instal·lacions corresponents: 3,1%

VALORACIONS
Cal destacar, a diferencia de la darrera enquesta, que en la mostra analitzada enguany es troben algunes de les 
depuradores més importants de Catalunya pel que fa a la regeneració i reutilització de cabals. 

De les 78 plantes depuradores totals que hi ha en la mostra, en només 14 s’ha reutilitzat aigua el darrer any, el que 
suposa un 18% sobre el total. En l’actualitat només es reutilitzen un 1,23 % dels cabals depurats.

En aquestes 14 plantes s’han reutilitzat, en total 5,23 hm3. Aquest volum suposa un 3,3% sobre el volum total tractat en 
aquestes 14 plantes i un 3,1% sobre el volum màxim total d’aigua que es podria tractar per a ser reutilitzable perquè 
ja existeixen les instal·lacions corresponents, que es de 169,8 hm3/any. Això indica que, fins i tot quan es disposa de la 
possibilitat de fer-ho (quant a qualitat de l’aigua), el nivell d’utilització dels cabals depurats és encara baix i que també 
és baix l’aprofitament de les pròpies instal·lacions de reutilització.

Són xifres totes elles menors a les del 2.010, afectades per les retallades en finançament i per no trobar-se el sistema en 
un context d’escassetat hídrica.

6.2. 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 mostren els resultats obtinguts referents als usos de l’aigua reutilitzada.

USOS VOLUM TOTAL (m3/any) % SOBRE TOTAL

Urbà 66.383 1,3%

Agrícola 743.347 14,5%

Industrial 54.000 1,1%

Recreatiu 851.153 16,6%

Ambiental 3.405.702 66,5%

TOTAL 5.120.585 100%

Taula 6.1. Volums totals reutilitzats per usos l’any 2.013.

Figura 6.1. Distribució per usos de les aigües reutilitzades a l’any 2.013.

VALORACIONS
Més de la meitat de del volum total reutilitzat el darrer any es va destinar a usos ambientals. El segueixen els usos 
recreatius, amb un 17% sobre el total, i els agrícoles, amb un 15%. Destaca, d’altra banda, la poca importància dels usos 
urbans entre els que es podrien trobar el reg de jardins o de neteja de vials.

L’any 2.010 els usos més emprats a més de l’ambiental varen ser l’industrial, seguit dels recreatius. I cap EDAR va declarar 
emprar l’aigua reutilitzada per a usos urbans. 
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6.3. SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
(Mostra parcial / representativitat 27%)mostra parcial/ representativitat 27

OBJECTIU 
Conèixer el sistema de distribució de l’aigua reutilitzada.

RESULTATS
A la taula següent es mostren els resultats obtinguts:

SISTEMA NÚMERO DE SERVEIS % SOBRE TOTAL NÚMERO DE MUNICIPIS % SOBRE TOTAL

Camions cisterna 4 28,6% 14 25,5%

Xarxa independent de transport 5 35,7% 8 14,5%

Xarxa independent 
5 35,7% 33 60,0%

de transport i distribució

TOTAL 14 100% 55 100%

Taula 6.2. Sistema de distribució de l’aigua reutilitzada.

VALORACIONS
En la mateixa proporció, el 36% dels serveis declaren que el aigua reutilitzada es distribueix amb “xarxes independents 
de transport” i amb “xarxes independents de transport i distribució”, mentre que els camions cisterna representen l 29% 
restant.

Si tenim en compte els municipis, en el 60% dels municipis l’aigua reutilitzada es distribueix per xarxa independent de 
la de transport i distribució.
6.4. COSTEJAMEN

6.4. COSTEJAMENT DEL TRACTAMENT TERCIARI
(Mostra parcial / representativitat 29%)

OBJECTIU 
Conèixer qui paga el tractament terciari de regeneració de les aigües.

RESULTATS
 Nombre EDARs

Gestor de l’EDAR 3
Reutilitzador 8
Altres 3
TOTAL 14

Taula 6.3. Costejament del tractament terciari.

VALORACIONS
De 14 EDARs hi han donat resposta, es conclou que el tractament terciari el paga majoritàriament el reutilitzador. 
Aquest resultat contrasta amb els resultats obtinguts l’any 2.010, en què es va concloure que generalment qui pagava el 
tractament terciari era el gestor de l’EDAR. 
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6.5. PROBLEMÀTIQUES PRINCIPALS DE LA REUTILITZACIÓ
(Mostra parcial / representativitat 7%)

OBJECTIU 
Conèixer quines són les problemàtiques principals que compliquen la reutilització de les aigües regenerades. S’han 
establert 4 problemàtiques principals: 

•	 Pocs	d’usuaris.
•	 Xarxa	de	distribució	insuficient.	
•	 Manca	de	xarxa	de	distribució.	
•	 Desconfiança	dels	usuaris.	

RESULTATS

PROBLEMÀTICA NÚMERO DE SERVEIS % SOBRE TOTAL NÚMERO DE MUNICIPIS % SOBRE TOTAL

Pocs usuaris 8 57,1% 11 64,7%

Xarxa de distribució insuficient 1 7,1% 1 5,9%

Manca de xarxa de distribució 5 35,7% 5 29,4%

Desconfiança dels usuaris 0 0 0 0

TOTAL 14 100% 17 100%

Taula 6.4. Representativitat de les diferents problemàtiques.

VALORACIONS
Es conclou que el 57% de serveis, veuen com causa la poca quantitat d’usuaris com a principal problema de fer servir la 
reutilització, seguida de la manca de xarxa de distribució, amb un 36% dels serveis.

Pel contra, cap servei detecta desconfiança dels usuaris com una problemàtica per fer servir aigües reutilitzades.
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7. GESTIÓ COMERCIAL
7.1. FACTURACIÓ I COBRAMENT

7.1.1. PERIODICITAT DE FACTURACIÓ
(Mostra parcial / representativitat 99%)

OBJECTIU 
Caracteritzar la periodicitat de facturació tipus dels serveis en funció del tipus d’usuari en base a la factura del servei 
d’abastament. La facturació dels diferents serveis es realitza a través de la factura del servei d’abastament i és aquesta la 
base dels comptabilitzats en aquesta pregunta. S’han identificat quatre possibilitats: 

•	 Mensual
•	 Bimestral
•	 Trimestral
•	 Altres

RESULTATS
A la Taula 7. 1 i Figura 7. 1 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 Contractes % Contractes % Import facturat

Mensual 18.723 0,7% 1,9% 9.297 3,0% 36,9%

Bimestral 1.559.733 58,5% 57,4% 178.915 56,9% 35,5%

Trimestral 1.076.415 40,4% 40,8% 107.439 34,2% 25,9%

Altres 10.009 0,4% 0,4% 18.863 6,0% 1,7%

TOTAL 2.664.880 100% 100% 314.514 100% 100%

Taula 7. 1. Periodicitat de facturació dels serveis, en funció del tipus d’usuari.

També s’han fet els càlculs sense els municipis de l’àrea metropolitana per detectar la importància del seu pes en 
aquesta valoració. Els resultats obtinguts són els mostrats a la Taula 7. 2. A partir dels resultats obtinguts es crea la figura 
comparativa entre els resultats amb i sense els serveis de l’AMB (Figura 7. 2).

 
ÚS DOMÈSTIC ÚS NO DOMÈSTIC

Contractes % Contractes Contractes % Contractes

Mensual 18.208 1,4% 5.028 3,7%

Bimestral 268.107 21,0% 29.576 21,7%

Trimestral 978.089 76,7% 98.862 72,5%

Altres 10.009 0,8% 2.848 2,1%

TOTAL 1.274.413 100% 136.313 100%

Taula 7. 2. Periodicitat de facturació dels serveis de fora de l’AMB
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Figura 7. 1. Periodicitat de facturació dels tots els serveis.
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Figura 7. 2. Comparativa per identificar el pes dels serveis de l’AMB en els resultats.
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VALORACIONS
Per a ús domèstic, es pot observar que la major part de contractes es divideixen en dues possibilitats principals: facturació 
bimestral (un 58,5%) i facturació trimestral (un 40,4%). Alhora, aquest repartiment es manté de forma considerable quant 
a l’import facturat. La facturació mensual, que en altres serveis bàsics ha anat guanyant terreny, en el camp del serveis de 
l’aigua representa menys de l’1%.  

Quant a l’ús no domèstic, la facturació bimestral guanya terreny i és majoritària pel que fa a número de contractes 
(56,9%), mentre que en números d’import facturat la periodicitat es reparteix pràcticament a parts iguals entre mensual, 
bimensual i trimestral, passant al davant la facturació mensual per poc marge (36,9%). Aquest resultat indica que es 
prioritza facturar mensualment als grans consumidors.

Respecte als resultats de la darrera edició, és molt destacable l’augment de la facturació bimestral: el 2.010 la facturació 
bimestral representava de l’ordre del 10% enfront el 89% de la trimestral per a consum domèstic; i només el 8% en 
número de contractes i un 6% en import facturat per a consum no domèstic. A  la Figura 7. 3 es comparen els resultats 
de les dues edicions.

Per poder analitzar millor el gran creixement de la facturació trimestral respecte a l’anterior darrera edició, s’han calculat 
els mateixos indicadors sense tenir en compte els serveis que abasteixen a l’Àrea Metropolitana. A la vista dels resultats 
obtinguts, es conclou que el canvi principal de facturació trimestral a bimestral es dóna en els serveis de l’AMB.
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Figura 7. 3. Vista de l’evolució de la periodicitat en la contractació.



86

7.1.2. SISTEMES DE COBRAMENT 

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:

•	 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 quin percentatge dels serveis ofereixen cadascun dels diferents sistemes de cobrament; 
així com quin percentatge dels usuaris té  accés a cada sistema.
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Figura 7. 4. Comparativa d’accés als sistemes de cobrament oferts.

VALORACIONS
La totalitat dels serveis ofereixen el cobrament mitjançant domiciliació bancària. Després d’aquest, són també molt 
freqüents (en ordre decreixent quant a implantació) el pagament a l’oficina d’atenció al client, a finestreta d’entitat 
bancària concertada, amb targeta de crèdit o dèbit, per Internet, en caixers automàtics i cobrament telefònic. Tots ells 
s’ofereixen en més del 79% dels serveis. 
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Tenint present l’evolució dels hàbits i les tecnologies, en l’edició d’enguany s’ha eliminat l’opció de cobrament a domicili 
i la de telèfon mòbil ja que han quedat obsoletes. La resta d’opcions de cobrament segueixen un patró molt semblant 
als de l’edició 2.010 però cal destacar que l’opció de cobrament per internet és la que ha augmentat més passant al 
davant del cobrament per caixer automàtic i telefònic.

Finalment, destacar que un 28% dels serveis ofereixen el servei de factura electrònica, dels quals un 43% amb factura 
electrònica segons el RD 1619/2012 i el 57% restant amb un altre tipus de factura. 

7.2. ATENCIÓ AL CLIENTLIENT

En aquest apartat es pretén qualificar i quantificar al relació de les empreses de serveis amb el client. Aquesta relació 
queda palès que es vehicula bàsicament a través dels serveis d’abastament d’aigua potable.

7.2.1. OFICINES D’ATENCIÓ PRESENCIAL
(Mostra parcial / representativitat 85%)

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. 3 mostra l’anàlisi de les respostes quant a 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

ATENCIÓ CLIENT 
PRESENCIAL Nombre municipis % sobre total Nombre municipis % sobre total Nombre municipis % sobre total

Diària 37 52,1% 33 100% 33 100%

1-4 dies setmana 19 26,8% 0 0% 0 0%

< 1 dia setmana 0 0% 0 0% 0 0%

No 15 21,1% 0 0% 0 0%

TOTAL 71 100% 33 100% 33 100%

Taula 7. 3. Periodicitat d’oficines d’atenció presencial al client.
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Figura 7. 5. Disponibilitat mitja als municipis de les oficines d’atenció al client.

VALORACIONS
Tots els municipis de més de 20.000 habitants disposen d’oficines d’atenció presencial obertes tots els dies laborables 
de la setmana.

A la resta de municipis, com són més petits la disponibilitat és menor: l’atenció diària es redueix al 37%, en un 19% dels 
municipis l’oficina d’atenció al client obre entre 1 i 4 dies a la setmana i un 15% de municipis, coincidint principalment 
amb els de menys població, no disposen d’oficina.

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. Aquests situació no ha variat substancialment 
respecte a la situació fotografiada el 2.010.
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7.2.2. RECLAMACIONS PRESENTADES PELS CLIENTS
(Mostra parcial / representativitat 95%)

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
A la Taula 7. 4 es mostren els resultats obtinguts, disgregant-los altre cop en funció de la mida de la població. 

MIDA DE POBLACIÓ
TOTAL

5.000-20.000 20.000-75.000 >75.000

Reclamacions totals presentades 5.677 6.124 15.764 27.565

Total de contractes (clients) 483.639 640.755 1.855.038 2.979.432

% Reclamacions totals presentades sobre total contractes 1,17% 0,96% 0,85% 0,93%

Taula 7. 4. Reclamacions presentades respecte al nombre de clients i la mida del municipi.

VALORACIONS
Fent la mitjana entre tots els serveis que han respòs –que són tots ells d’abastament-, es calcula que només un 0,93% 
dels clients presenten alguna reclamació al llarg de l’any. Aquest valor presenta una distribució heterogènia en els 
municipis, i pren valors majors en els municipis més petits, si bé amb una diferència poc destacable.

Aquesta tendència és contraria a la del 2.010 on els municipis més grans tenien més reclamacions, edició en què el valor 
mig de les reclamacions va resultar lleugerament menor, del 0,74%. 

En qualsevol cas, són valors tots ells molt baixos i per tant, es pot concloure que el client dels serveis d’aigua no té 
problemes amb el servei.
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7.2.3. TRACTAMENT DE LES RECLAMACIONS
(Mostra parcial / representativitat 100%)

OBJECTIU 
Avaluar el tractament que és dóna a les reclamacions del client per part dels serveis d’aigua.

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 109 82,6% 2.665.594 89,5%

Utilitza un òrgan de mediació 97 73,5% 865.643 29,1%

Disposa de figura del Defensor del client 96 72,7% 2.289.044 76,8%

Cap de les anteriors 21 15,9% 258.097 8,7%

Taula 7. 5. Tractament de les reclamacions dels clients.

VALORACIONS
A partir de les respostes obtingudes s’observa novament que responen només els serveis d’abastament i que la majoria 
tenen més d’un sistema per a tractar les reclamacions. No obstant, encara hi ha un 16% de serveis que abasteixen un 9% 
dels usuaris que no disposen de cap de les modalitats anteriors per al tractament de les reclamacions. 

El sistema majoritari és la Junta Arbitral de consum, si bé un 78% dels usuaris també disposa de la figura del defensor 
del client. L’òrgan de mediació és el sistema menys emprat pels serveis que abasten les grans poblacions. No obstant, 

La diferència més destacable respecte als resultats de l’enquesta dels 2.010 és la millora que representa l’augment 
considerable del nombre d’usuaris que ara disposen del defensor del client, ja que ha passat del 33,6% al 76,8%.
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7.2.4. 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)
•	 Únicament 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 7 5,3% 89.165 3,0%

Pàgina Web interactiva 122 93,1% 2.873.886 96,5%

Únicament Factura enviada al client 2 1,5% 16.381 0,5%

TOTAL 131 100% 2.979.432 100%
Taula 7. 6. Serveis d’informació a disposició dels clients.

VALORACIONS
La gran majoria d’usuaris i de serveis disposen ja d’informació a través d’una pàgina web interactiva, un 96 i 93% 
respectivament, essent ja residual la població enquestada que només disposa de la factura enviada a domicili com a 
únic mitjà d’informació.

Respecte a l’edició anterior, es posa de manifest que es continua millorant en la interface entre servei i client ja que un 
9% dels serveis que anteriorment contestaven tenir web només informativa, enguany ja declaren tenir web interactiva.
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7.2.5. SERVEI OFERTS PER L’OFICINA VIRTUAL
(Mostra parcial / representativitat 80%)

OBJECTIU 
D’entre les entitats que disposen d’oficina virtual, es vol conèixer quins serveis s’ofereixen als clients.

RESULTATS
A la següent taula es mostren el número d’entitats que disposen de cadascun dels principals serveis seleccionats, així 
com el número d’usuaris que en pot gaudir. Els serveis no són excloents entre si.

NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE CLIENTS % SOBRE TOTAL

Sol·licitud d’altes i baixes del servei 120 75,9% 2.840.934 95,4%

Canvis de titular del servei 120 75,9% 2.787.260 93,6%

Consulta de lectures i consums 117 74,1% 2.732.559 91,7%

Pagament de factures on line 117 74,1% 2.690.530 90,3%

Visualització i impressió de factures 117 74,1% 2.714.020 91,1%

Bústia de suggeriments, consultes i reclamacions 123 77,8% 2.875.986 96,5%

Altres 106 67,1% 2.602.105 87,3%

VALORACIONS
Dels resultats obtinguts es conclou que la majoria dels serveis que disposen d’oficina virtual, entre el 74 i el 77%, disposen 
de totes les opcions exposades a l’enquesta. Quant a clients, els que poden gaudir d’aquest serveis també són un 
nombre molt estable i representatiu, de l’ordre de 2,7 milions d’usuaris.

En la present edició no es pot valorar els resultats amb la del 2.010 perquè es tracta d’una nova qüestió.

7.2.6. SERVEI TELEFÓNIC OFERT
(Mostra parcial / representativitat 94%)

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. 
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RESULTATS
Els resultats obtinguts es mostren a la següent taula:

 SERVEIS % SOBRE TOTAL USUARIS % SOBRE TOTAL

SERVEI TELEFÒNIC

No existeix 4 3,2% 45.367 1,6%

Només informació 0 0% 0 0%

Informació i operacions comercials bàsiques 5 4,0% 133.781 4,6%

Totes les operacions comercials d’una oficina 
d’atenció al client 5 4,0% 165.331 5,7%

Totes les operacions comercials més informació 
integrada sobre averies 110 88,7% 2.553.038 88,1%

TOTAL 124 100% 2.897.517 100%

COST DEL SERVEI

Suportat íntegrament pel client 6 4,8% 179.745 6,3%

Compartit entre client i l’entitat 95 76,6% 894.795 31,2%

Gratuït per al client 23 18,5% 1.794.734 62,6%

TOTAL 124 100% 2.869.274 100%

Taula 7. 7. Nombre de serveis que disposen de servei telefònic al client.

Servei telefònic ofert

1,6% 4,6%
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88,1%

No disposen de servei telefònic

Servei telefònic només amb informació i operacions comercials bàsiques

Servei telefònic amb totes les operacions comercials d'una oficina d'atenció al client

Servei telefònic amb totes les operacions comercials més informació integrada sobre averies

Figura 7. 6. Representació del % d’usuaris que disposen de cada servei.
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VALORACIONS
El 88% dels usuaris disposa de servei telefònic d’atenció al client que ofereix informació de totes les operacions comercials 
i informació integrada sobre averies. Només un 1,6% dels usuaris no disposa de cap tipus de servei telefònic. 

Aquest servei és gratuït per a un 63% dels usuaris, percentatge que ha augmentat respecte a l’enquesta del 2.010 en 
què ho era pel 57% dels usuaris.

7.2.7. CARTA DE COMPROMÍS AMB EL CLIENT
(Mostra parcial / representativitat 92%)

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.

RESULTATS

NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE USUARIS % SOBRE TOTAL

Hi ha carta de compromís AMB 
indemnitzacions econòmiques 4 3,3% 1.522.859 53,6%

Hi ha carta de compromís SENSE 
indemnitzacions econòmiques 6 4,9% 152.741 5,4%

No hi ha carta de compromís 112 91,8% 1.165.738 41,0%

TOTAL 122 100% 2.841.338 100%

Taula 7. 8. Serveis que disposen de carta de compromís amb els clients.

Percentatge de clients respecte a la Carta de compromís

53,6%
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41,0%

Diposen de carta de compromís AMB indemnitzacions econòmiques
Disposen de carta de compromís SENSE indemnitzacions econòmiques
No disposen de carta de compromís

Figura 7. 7. Percentatge de clients respecte a la Carta de compromís.
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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 54% del total dels usuaris. Aquest percentatge ha augmentat lleugerament respecte al 
2.010, però la fotografia general és molt similar.

7.2.8. SISTEMA D’AVALUACIÓ DE LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT
(Mostra parcial / representativitat 86%)

OBJECTIU
Identificar si els serveis d’aigua disposen majoritàriament d’un sistema d’avaluació de la satisfacció del client. 

RESULTATS
La Taula 7. 9 és un resum de les respostes que han donat els serveis referent al sistema d’avaluació de la satisfacció del 
client.

 NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE USUARIS % SOBRE TOTAL

Si 144 91,7% 2.816.477 94,5%

No 13 8,3% 162.956 5,5%

TOTAL 157 100% 2.979.433 100%

Taula 7. 9. Nombre de serveis que avaluen la satisfacció del client.

VALORACIONS
El 92% de serveis disposen d’un sistema d’avaluació de la satisfacció del client, donant cobertura a un 95% dels usuaris, 
unes xifres molt similars a les de l’anterior enquesta. Cal apuntar que han contestat aquesta pregunta no només serveis 
d’abastament sinó també de clavegueram i depuració.

7.2.9. FOMENT DE L’ÚS EFICIENT DE L’AIGUA
(Mostra parcial / representativitat 85%)

OBJECTIU 
Conèixer si els serveis d’aigua fomenten entre els seus usuaris l’ús eficient de l’aigua, a través de qualsevol sistema, ja 
sigui campanyes de conscienciació, repartiment de kits d’estalvi d’aigua, xerrades divulgatives, etc. 
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RESULTATS
A la Taula 7. 10 es resumeixen els resultats obtinguts: 

NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE USUARIS % SOBRE TOTAL

Si 156 100% 2.979.433 100%

No 0 0% 0 0%

TOTAL 156 100% 2.979.433 100%

Taula 7. 10. Nombre de serveis que fomenten l’ús eficient de l’aigua.

VALORACIONS
La totalitat dels serveis que han respost la pregunta afirmen fomentar l’ús eficient de l’aigua. És pot considerar una 
mostra de consolidació de la conscienciació social quant a la importància del recurs. Cal apuntar que novament, han 
contestat aquesta pregunta no només serveis d’abastament sinó també de clavegueram i depuració.

7.2.10. MEMÒRIA ANUAL DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA
(Mostra parcial / representativitat 86%)

OBJECTIU 
Conèixer si els serveis d’aigua disposen de memòria anual de responsabilitat corporativa.

RESULTATS
A la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts: 

NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL NOMBRE USUARIS % SOBRE TOTAL

Si 130 82,8% 2.450.746 82,3%

No 27 17,2% 528.687 17,7%

TOTAL 157 100% 2.979.433 100%

Taula 7. 11. Serveis que disposen de memòria anual de responsabilitat corporativa.

VALORACIONS
La majoria dels serveis, un 83%, declaren disposar de la Memòria anual de responsabilitat social corporativa de l’empresa, 
lo qual representa pràcticament la inversió de resultats respecte al resultat de la darrera edició, en què només en 
disposaven un 11%. Actualment, podrien consultat la memòria un 82% dels usuaris. Aquesta darrera pregunta l’han 
contestat també serveis de clavegueram i de depuració.
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8. GESTIÓ ECONÒMICA

8. GESTIÓ ECONÒMICA
8.1. SISTEMA TARIFARI VIGENT
(Mostra parcial / representativitat A 99% / C 97%)

OBJECTIU 
Caracteritzar l’estructura tarifària 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)
•	 Tarifes	amb	quota	de	servei	i	mínims	de	consum	(C)
•	 Tarifa	amb	preu	únic	(D)
•	 Tarifa	a	tant	alçat	(E)

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, comercials i industrials. Les dades es calculen segons el nombre de serveis i 
també segons el nombre de municipis:

DOMÈSTIC
A1 A2 A3 B1 B2 C D

TOTAL
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Abast. Serveis 92 70% 0 0% 1 1% 34 26% 0 0% 4 3% 0 0% 131

Abast. Municipis 116 73% 0 0% 1 1% 37 23% 0 0% 4 3% 0 0% 158

Claveg. Serveis 17 39% 0 0% 10 23% 5 11% 4 9% 2 5% 6 14% 44

Claveg.Municipis 17 35% 0 0% 10 20% 6 12% 5 10% 2 4% 9 18% 49

Taula 8. 1.Sistemes tarifaris per a l’abastament i clavegueram domèstic.

COMERCIAL
A1 A2 A3 B1 B2 C D

TOTAL
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Abast. Serveis 67 59% 1 1% 18 16% 19 17% 8 7% 1 1% 0 0% 114

Abast. Municipis 91 65% 1 1% 18 13% 21 15% 8 6% 1 1% 0 0% 140

Claveg. Serveis 12 35% 0 0% 10 29% 3 9% 4 12% 1 3% 4 12% 34

Claveg.Municipis 12 33% 0 0% 10 28% 4 11% 5 14% 1 3% 4 11% 36

Taula 8. 2. Sistemes tarifaris per a l’abastament i clavegueram comercial.
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INDUSTRIAL
A1 A2 A3 B1 B2 C D

TOTAL
Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Abast. Serveis 64 49% 1 1% 28 22% 24 18% 10 8% 3 2% 0 0% 130

Abast. Municipis 86 55% 1 1% 30 19% 27 17% 10 6% 3 2% 0 0% 157

Claveg. Serveis 12 28% 0 0% 11 26% 5 12% 7 16% 3 7% 5 12% 43

Claveg.Municipis 12 26% 0 0% 11 24% 6 13% 8 17% 3 7% 6 13% 46

Taula 8. 3. Sistemes tarifaris per a l’abastament i clavegueram industrial.

Els resultats obtinguts es resumeixen a la figura següent:

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

Abastament Servei DOMÈSTIC

Abastament Servei COMERCIAL

Abastament Servei INDUSTRIAL

Clavegueram Servei DOMÈSTIC

Clavegueram Servei COMERCIAL

Clavegueram Servei INDUSTRIAL

% de Municipis

Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs creixents Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs decreixents

Tarifes amb quota de servei amb facturació amb preus constants Tarifa amb mínim de consum, amb preus creixents

Tarifa amb mínim de consum, amb preus constants Tarifes amb quota de servei i mínims de consum

Tarifa amb preu únic Tarifa a tant alçat

Figura 8. 1. Percentatge de municipis que apliquen un o altre tipus de tarifa.

Paral·lelament, també s’ha realitzat el càlcul de quin és el nombre de clients que es serveix amb cadascuna de les tarifes, 
diferenciant-los entre domèstics i no domèstics.

A1 A2 A3 B1 B2 C D TOTAL
Abastament domèstic
Nombre d’usuaris 2.348.308 0 4.262 296.290 0 16.020 0 2.664.880
% sobre total 88,1% 0% 0,2% 11,1% 0% 0,6% 0% 100%
Abastament no domèstic
Nombre d’usuaris 246.540 2.956 12.580 14.235 4.486 735 0 281.532
% sobre total 87,6% 1,0% 4,5% 5,1% 1,6% 0,3% 0% 100%
Clavegueram domèstic
Nombre d’usuaris 210.068 0 173.005 68.980 28.797 6.451 153.452 640.753
% sobre total 33% 0% 27% 11% 4% 1% 24% 100%
Clavegueram no domèstic
Nombre d’usuaris 19.175 0 11.283 5.077 1.970 322 9.944 47.771
% sobre total 40% 0% 24% 11% 4% 1% 21% 100%

Taula 8. 4. Nombre d’usuaris segons la tarifa que se li aplica per a abastament i clavegueram domèstic i no domèstic.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abastament domèstic

Abastament no domèstic

Clavegueram domèstic

Clavegueram no domèstic

% de Clients

Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs creixents Tarifes amb quota de servei amb facturació per blocs decreixents

Tarifes amb quota de servei amb facturació amb preus constants Tarifa amb mínim de consum, amb preus creixents

Tarifa amb mínim de consum, amb preus constants Tarifes amb quota de servei i mínims de consum

Tarifa amb preu únic 

Figura 8. 2. Percentatge de clients que paga segons un o altre tipus de tarifa.

VALORACIONS
Per a l’abastament domèstic, que representa el principal consum d’aigua, és clarament majoritari el tipus de tarifa amb 
quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents (A1) amb vora tres quarts de la mostra, tarifant-se el quart 
restant pel sistema de mínim de consum, amb preus creixents (B1). La representativitat de la resta de tarifes és residual. 
Aquests sistemes que penalitzen el major consum responen a la voluntat de conscienciació per evitar el malbaratament 
del recurs.

Pel que fa a l’abastament comercial, tant si es mesura per nombre de prestadors del servei com per nombre de municipis,  
poc més de la meitat de la mostra es tarifa també amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents (A1), 
prop d’un 15% té tarifes amb quota de servei amb facturació amb preus constants (A3), i la resta té tarifa amb mínim de 
consum, ja sigui  amb preus creixents (15%) com amb preus constants (7%).

Quant a l’abastament industrial, es repeteix el patró del comercial si bé augmenta una mica el percentatge dels tipus 
A3 i B1 en detriment del tipus A1. 

El servei de clavegueram presenta una disparitat major quant al tipus de tarifes que aplica, com s’aprecia visualment a 
la Figura 8. 2. La mostra es reparteix entre els tipus A1, A3, B1, B2, C i D. Si es compara amb l’abastament, disminueix 
una mica la representativitat del tipus tarifa amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents (A1) i 
apareix amb força representativitat la tarifació amb preu únic (D) especialment pel clavegueram domèstic (amb un 18% 
dels municipis). És, per tant, representatiu que en el cas del servei de clavegueram no es focalitza el criteri de penalitzar 
els grans consums.

Estudiant les dades des del punt de vista del nombre de clients, la principal diferència a destacar és que augmenta el 
percentatge de clients amb la tarifa amb quota de servei amb facturació per blocs amb blocs creixents (A1) ja que és 
la que s’aplica a la majoria de municipis de l’àrea metropolitana, on es concentra la major part de la població del país.

Finalment destacar que no hi ha cap cas amb sistema de tarifa a tant alçat (E) i que la tarifa amb quota de servei amb 
facturació per blocs amb blocs decreixents (A2) només s’aplica en 1 municipi per a l’abastament domèstic, comercial i 
industrial.

Aquests valors calculats són molt semblants als de la darrera enquesta, però cal apuntar que com a novetat, en l’enquesta 
d’enguany s’ha discriminat el servei no domèstic entre comercial i industrial.
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8.2. VALOR ECONÒMIC DE LES INVERSIONS EFECTUADES
(Mostra parcial / representativitat 59%)

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 
amb càrrec a tarifes o mitjançant subvencions. 

RESULTATS
Al següent quadre es resumeixen els resultats obtinguts. La inversió total es divideix en la pròpia i la subvencionada, 
mentre que la facturació total inclou la facturació pròpia i aliena associada a cada servei. La ràtio divideix la suma 
d’ambdues inversions entre la facturació total.

ABASTAMENT CLAVEGUERAM DEPURACIÓ TOTAL

 Pròpia Subvenc. Pròpia Subvenc. Pròpia Subvenc. Pròpia Subvenc.

Nombre respostes 84 6 17 1 5 5 106 12

Municipis 147 6 21 1 5 13 173 20

Inversió total (€) 54.051.723 363.101 2.477.264 816.802 30.696 195.575 56.559.683 1.375.478

Facturació total (€) 485.112.703 16.286.101 5.431.090 506.829.893

Rati inversió/facturació 11,2% 20,2% 4,2% 11,4%

Taula 8. 5. Inversions totals efectuades per cada servei i rati en funció de la facturació.
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VALORACIONS
A la vista de les dades recopilades, es pot observar en primer lloc que la resposta quant a la inversió a la reutilització és 
zero en tota la mostra, i en segon lloc que la inversió a càrrec de les tarifes del propi servei és més representativa que les 
inversions a través de subvencions.

Pel que fa al rati global calculat d’inversió/facturació, de 11,4%, s’observa que segueix disminuint des del 2007, com 
s’aprecia a la Figura 8. 3., mostra inequívoca dels efectes de la crisi sostinguda de la situació actual. Aquesta disminució, 
comparada amb els valors de la darrera enquesta es focalitza en la disminució del rati per a l’abastament (11,2% respecte 
al 17,3% del 2.013) i per a la depuració (4,2% respecte al 7,1% del 2.013), mentre que en clavegueram es manté (20,2% 
vs. 20,9%).

Figura 8. 3. Evolució de la relació entre inversió i facturació.

En valors absoluts, es pot veure clarament que la major part de la inversió, el 96%, es centra en els serveis d’abastament, lo 
qual segueix una lògica de representativitat, doncs són molts més els serveis d’abastament considerats, i presumiblement, 
de cost de l’aigua potable.

No obstant, en base als ratis calculats, el servei de clavegueram és el que ostenta una inversió major i el de depuració la 
menor, de l’ordre del 4,2% de la facturació total. 
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8.3. DISTRIBUCIÓ DE COSTOS
(Mostra parcial / representativitat A 98% / C 70% / D 40%)mostra parcial / representativitat A 98%/ C 70%/ D 40%

OBJECTIU 
Caracteritzar la distribució de costos en els serveis corresponents al cicle integral de l’aigua.

RESULTATS
En la següent taula es mostren, separats per a cada servei de manera que es cobreix el cicle integral de l’aigua, la 
distribució dels costos segons les dades facilitades pels serveis.

Abastament Clavegueram Depuració
Aprovisionaments

Compra d’aigua 24,7 % 0 % 0 %

Costos d’energia 6,3 % 1,0 % 23,6 %

Altres aprovisionaments 6,1 % 16,4 % 14,6 %

Costos de personal 21,1 % 17,9 % 35,1 %

Altres costos d’explotació

Serveis subcontractats 11,6 % 33,5 % 13,2 %

Altres aprovisionaments 15,8 % 17,3 % 10,2 %

Amortització d’immobilitzat 9,3 % 10,4 % 0,3 %

Costos financers 3,5 % 3,3 % 0,6 %

Impostos sobre beneficis 1,6 % 0,2 % 2,4 % 

Operacions interrompudes 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

TOTAL 100 % 100 % 100 %

Taula 8. 6. Distribució dels costos mitjos corresponents al cicle integral de l’aigua.

A les següents figures es mostren els resultats obtinguts, diferenciant-los en funció de la grandària del municipi, per a 
cadascun dels serveis analitzats: 
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Figura 8. 4. Distribució percentual de partides de costos dels serveis d’abastament (en funció de la mida del municipi). 
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Figura 8. 5. Distribució percentual de partides de costos dels serveis de clavegueram (en funció de la mida del municipi).
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Figura 8. 6. Distribució percentual de partides de costos dels serveis de depuració (en funció de la mida del municipi).
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VALORACIONS
El principal cost dels serveis d’abastament és el de compra d’aigua i representa en mitjana un 25% dels costos totals. 
Aquest cost lògicament no es computa per a l’abastament ni la depuració. En aquests dos altres serveis són preeminents 
els costos dels serveis subcontractats (33,5%) i els costos de personal (35,1%), respectivament.

De forma sintètica es pot copsar que els costos d’explotació, inclosos el personal, representen les principals despeses 
en els tres serveis. Als quals cal afegir de forma significativa el cost de compra d’aigua a l’abastament i el cost d’energia 
en la depuració (23,6 %).

És interessant destacar que les despeses en costos financers estan entorn al 3,5 % per a l’abastament i el clavegueram i 
representen només un 0,6 % en la depuració.

Les comparacions amb els resultats de la darrera enquesta només es poden avaluar respecte al servei d’abastament ja 
que la pregunta sobre clavegueram i depuració és nova d’enguany. De forma destacada convé apuntar que els costos 
de personal han passat a un segon lloc. Ha augmentat percentualment el cost de compra d’aigua degut entre altres 
motius a l’increment de les tarifes de la compra en alta, així com també han augmentat els costos d’energia i els costos 
d’altres aprovisionaments en material per a l’explotació. Per contra, han disminuït els costos de personal, de serveis 
subcontractats, d’amortització d’immobilitzat i de costos financers.

Analitzant els resultats mostrats per mida de municipi, es pot apreciar com per a l’abastament; en els municipis mitjans la 
compra d’aigua guanya pes significativament en detriment dels serveis subcontractats. Els costos energètics són superiors 
per als municipis més petits. Per al clavegueram: com més petits són els municipis, menys dediquen proporcionalment a 
costos de personal i més a altres aprovisionaments de materials. Per a la depuració: en municipis mitjans són més grans 
els costos energètics i d’aprovisionaments de materials en detriment dels costos de subcontractacions.

8.4. RELACIÓ ENTRE TARIFES I COSTOS
(Mostra parcial / representativitat A 78% / C 90% / D 43%)

OBJECTIU 
Analitzar si les tarifes del serveis són suficients per a cobrir els seus costos en cadascun dels serveis avaluats (abastament, 
clavegueram i depuració) i, addicionalment, si han rebut subvencions per equilibrar el balanç econòmic. 

Per fer-ho, s’han realitzat tres qüestions, per a cada un dels tres serveis:

•	 Les	tarifes	cobreixen	la	totalitat	dels	costos	d’explotació?
•	 Rep	l’entitat	subvencions	per	cobrir	costos	d’explotació?	
•	 Rep	l’entitat	subvencions	per	a	inversions	(europees	o	d’altres	organismes)?

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 costos d’explotació. Els percentatges es calculen sobre el 
total dels serveis que han contestat sí o no a les diferents preguntes.
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Abastament Clavegueram Depuració

Nombre municipis 87 39 39

% sobre total 74% 83% 81%

Usuaris 2.508.244 596.798 1.558.564

% sobre total 88% 83% 95%

Taula 8. 7. Nombre de municipis en que les tarifes cobreixen els costos d’explotació.

Igualment, la següent taula recull el nombre total de municipis que han rebut subvencions per cobrir els costos 
d’explotació.

Abastament Clavegueram Depuració

Nombre municipis 2 4 2

% sobre total 1% 8% 4%

Usuaris 77.663 77.663 48.185

% sobre total 3% 11% 3%

Taula 8. 8. Nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir costos d’explotació.

Finalment, es resumeixen a continuació els municipis que han rebut subvencions en el darrer any per a realitzar inversions, 
ja sigui de fons europeus com d’altres organismes.

Abastament Clavegueram Depuració

Fons Europa Altres org. Fons Europa Altres org. Fons Europa Altres org.

Nombre municipis 6 5 1 2 0 3

% sobre total 5% 4% 2% 5% 0% 6%

Usuaris 87.330 68.465 48.185 7.248 0 20.302

% sobre total 3% 17% 7% 1% 0% 1%

Taula 8. 9. Nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir inversions.

VALORACIONS
A partir de les dades recopilades s’obté que la majoria dels serveis que han contestat l’enquesta compten amb un sistema 
tarifari que els permet cobrir els seus costos d’explotació, concretament representen el 74% dels serveis d’abastament, 
el 83% dels serveis de clavegueram i el 81% dels serveis de depuració. Aquests percentatges augmenten 14 punts si es 
computa per nombre de clients, excepte en el cas de clavegueram que es manté igual. La resta de serveis (26%, 17% i 
19%, respectivament) no aconsegueixen cobrir costos amb la tarifa i per tant serien deficitaris. 

De la informació subministrada també es dedueix que el nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir 
els costos d’explotació són residuals, afectant només a un total de 125.848 usuaris.
 
Quant a les subvencions per inversions, el percentatge augmenta sensiblement: gairebé un 10% dels municipis (amb 
un 20% dels usuaris) n’han rebut per a l’abastament, un 7% dels municipis pel clavegueram i un 6% per a la depuració. 
En el cas de  les inversions per a depuració representen només un 1% dels usuaris, fet que indica que s’han atorgat 
fonamentalment en municipis petits. Del total de les 17 subvencions, 7 provenen de fons europeus. 
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Fent la comparativa respecte a l’enquesta anterior pels serveis d’abastament (la pregunta relativa al clavegueram i 
depuració és nova d’enguany), s’obté que ha augmentat molt significativament el nombre de municipis i s’ha multiplicat 
per 5 el nombre d’usuaris que tenen tarifes que cobreixen els costos d’explotació (2.508.244 usuaris enfront als 506.555 
usuaris del 2.010). Per contra. les xifres del Nombre de municipis que han rebut subvencions per a cobrir costos 
d’explotació no han variat gaire. Quan a les subvencions per a inversió, han augmentat el nombre de municipis que 
n’han rebut del fons europeu, si bé són municipis més petits ja que el nombre d’usuaris beneficiats baixa, i han baixat 
molt les facilitades per altres organismes.

8.5. PREU DE L’AIGUA
OBJECTIU 
Obtenir i caracteritzar el preu mitjà de l’aigua a Catalunya a partir dels principals conceptes que composen la factura 
de l’aigua i que en són més coincidents en tots els serveis de subministrament d’aigua potable. Per fer-ho, es distingirà 
entre: 

•	 El	tipus	d’usuari:	domèstic,	comercial	i	industrial
•	 Els	següents	conceptes	de	la	factura:	abastament	d’aigua	potable,	clavegueram,	depuració	i	cànons,	
 i l’agregat de tots ells. 
•	 El	volum	anual	consumit,	establint	tres	grups:	84,	180	i	300	m3/any per als consums domèstic i comercial, 
 i 120, 1.800 i 18.000 m3/any per als consums industrials.  

En la present edició s’ha ampliat l’espectre d’estudi: en la darrera enquesta es diferenciava entre ús domèstic i ús no 
domèstic, mentre que enguany s’ha volgut afegir la distinció del no domèstic entre comercial i industrial amb unes 
franges de consum adients a aquests usos. 

8.5.1. PREU DE L’AIGUA DOMÈSTICA
(Mostra parcial / representativitat 98%) 
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, Dividint per cada consum tipus (84, 180 o 300 m3/any), s’ha calculat el 
preu unitari en euros per metre cúbic dels principals conceptes. Els resultats que es mostren a la taula i gràfic següents.

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 109,51 1,30 212,25 1,18 396,93 1,32

Clavegueram 15,25 0,18 29,83 0,17 54,15 0,18

Depuració 14,64 0,17 47,65 0,26 218,29 0,73

Cànons 23,06 0,27 73,01 0,41 316,15 1,05

Agregat: 
Abastament + Clavegueram + 

+Depuració + Cànons
162,45 1,93 362,73 2,02 985,51 3,29

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 8. 7. Preu unitari de l’aigua dels principals conceptes, per a consum domèstic.

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 8. 8. Preu unitari de l’aigua dels principals conceptes per a consum domèstic tipus de 180 m3/any, desagregat per mida del 
municipi.
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VALORACIONS
Analitzant les dades dels principals conceptes d’un consum mig domèstic de 180 m3/any, s’obté que el preu mig total 
pagat a la factura de l’aigua en concepte d’Abastament d’aigua potable és de 1,18 €/m3, pel concepte de Clavegueram 
de 0,17 €/m3, pel concepte de Depuració de 0,26 €/m3 i finalment, pel concepte de Cànons és de 0,41 €/m3. Recordem 
que aquest és un valor ponderat en base a la representativitat dels serveis enquestats segons les facturacions totals.

Es calcula quin és el valor resultant si agreguem els conceptes enumerats i el preu mig que s’obté llavors és de 2,02 €/m3.

Aquests imports han augmentat respecte als resultats de l’enquesta del 2.010 en els conceptes d’Abastament d’aigua 
potable, Clavegueram i Cànons, en què s’obtenien valors de 0,98 €/m3, 0,14 €/m3, 0,22 €/m3, respectivament; mentre 
que el preu del concepte de Depuració ha disminuït ja que el 2.010 era de 0,32 €/m3. El preu del total agregat també ha 
augmentat: el 2.010 era de 1,66 €/m3.

Per valorar el resultat obtingut del preu agregat de 2,02 €/m3, cal tenir present que al darrer Pla de Gestió de l’Aigua de 
Catalunya, del 2009, l’ACA va xifrar el preu mig del cicle integral de l’aigua en aquell moment en 1,70 €/m3 i un objectiu 
d’arribar a 3,02 €/m3 al 2015 per poder fer front al repte del Programa de mesures. En aquest sentit, sembla que es va 
en el camí correcte, i aquest concepte va lligat amb la valoració apuntada en el capítol 8.4 referent a què ha augmentat 
molt significativament el nombre de municipis que tenen tarifes que cobreixen els costos d’explotació.

Comparant la variació del preu unitari de l’agregat per als 3 diferents consums tipus, s’aprecia que per un consum de 
300 m3/any el preu és sensiblement més elevat (3,29 €/m3) i per a 84 m3/any poc més elevat (1,93 €/m3), respecte al preu 
de 2,02 €/m3 per al consum de 180 m3/any. 

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 (veure capítol 8.1). 

Pel que fa a l’anàlisi dels resultats agrupats segons la mida del municipi, es poden extreure les valoracions següents: el 
preu de l’agregat total és major pels municipis més grans. La diferència rau principalment en el concepte de Depuració 
que en els municipis mitjans i petits pràcticament no existeix, en el concepte de Cànon que proporcionalment és molt 
menor en municipis grans i, en menor mesura, pel concepte de Clavegueram que és major en municipis petits. 

Així, en tots els casos el principal component del preu és l’abastament, mentre que la resta de conceptes prioritaris varia 
segons el tipus i el volum. Cal destacar de manera especial el gran impacte que té el cànon de l’aigua en el preu final 
pel consumidor, degut sobretot a la seva excessiva progressivitat.  

8.5.2. PREU DE L’AIGUA COMERCIAL
(Mostra parcial / representativitat 98%)

RESULTATS
Seguint la mateixa estructura que per a l’aigua domèstica, per a l’anàlisi del preu de l’aigua comercial també 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, Dividint per cada consum tipus, s’ha calculat el preu unitari en euros per metre cúbic dels 
principals conceptes. Els resultats es mostren a continuació en format tabular i gràfic. 
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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 160,02 1,90 251,05 1,39 413,85 1,38

Clavegueram 21,99 0,26 37,47 0,21 61,21 0,20

Depuració 24,12 0,29 51,68 0,29 86,15 0,29

Cànons 36,12 0,43 84,00 0,47 214,59 0,72

Agregat: 
Abastament + Clavegueram + 

+Depuració + Cànons
242,25 2,88 424,20 2,36 775,81 2,59

Taula 8.11. Desglossament dels imports mig i preus unitaris per conceptes i consums tipus establerts per a l’aigua d’ús comercial.
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Figura 8. 9. Preu unitari de l’aigua dels principals conceptes, per a consum comercial.
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VALORACIONS
Analitzant les dades dels principals conceptes d’un consum mig comercial de 180 m3/any, s’obté que el preu mig total 
pagat a la factura de l’aigua en concepte d’Abastament d’aigua potable és de 1,39 €/m3, pel concepte de Clavegueram 
de 0,21 €/m3, pel concepte de Depuració de 0,29 €/m3 i finalment, pel concepte de Cànons és de 0,47 €/m3. Recordem 
que aquest és un valor ponderat en base a la representativitat dels serveis enquestats segons les facturacions totals.

Es calcula quin és el valor resultant si agreguem els conceptes enumerats i el preu mig que s’obté llavors és de 2,36 €/m3.

Aquests imports no es poden comprar amb els resultats de l’enquesta del 2.010 perquè responen a una nova versió de la pregunta 
en l’enquesta d’enguany.

Comparant la variació del preu unitari total per als 3 diferents consums tipus, s’aprecia que, contràriament amb el que 
passa amb l’ús domèstic, per a l’ús comercial el preu de l’aigua és sensiblement major per a consums menors. Tot i que 
per als consums més elevats no varia molt. Aquest resultat contrasta amb el resultat del capítol 8.1 en què es calcula que 
per al consum comercial també és predominant la facturació per bloc amb blocs creixents.

S’observa també que novament el principal component del preu és l’abastament, seguit dels Cànons. Els conceptes de 
Clavegueram i Depuració no varien gaire en funció dels consums tipus, mentre que els Cànons augmentant sensiblement 
quan més gran és el consum, al contrari el que passa amb l’aigua domèstica.

8.5.3. PREU DE L’AIGUA INDUSTRIAL
(Mostra parcial / representativitat 98%)

RESULTATS
Per al càlcul del preu de l’aigua per a ús industrial, es segueix un procediment anàleg al dels apartats precedents. 
S’obtenen els següents resultats:

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 204,09 1,70 2.299,60 1,28 22.857,11 1,27

Clavegueram 33,23 0,28 379,93 0,21 3.744,08 0,21

Depuració 34,48 0,29 516,85 0,29 5.168,46 0,29

Cànons 51,77 0,43 715,41 0,40 7.022,24 0,39

Agregat: 
Abastament + Clavegueram + 

+Depuració + Cànons
323,57 2,70 3.911,78 2,17 38.791,89 2,16

Taula 8. 12. Desglossament dels imports mig i preus unitaris per conceptes i consums tipus establerts per a l’aigua d’ús industrial.
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Figura 8. 10. Preu unitari de l’aigua dels principals conceptes, per a consum industrial.

VALORACIONS
Analitzant les dades dels principals conceptes d’un consum mig industrial de 1.800 m3/any, s’obté que el preu mig total 
pagat a la factura de l’aigua en concepte d’Abastament d’aigua potable és de 1,28 €/m3, pel concepte de Clavegueram 
de 0,21 €/m3, pel concepte de Depuració de 0,29 €/m3 i finalment, pel concepte de Cànons és de 0,40 €/m3. Recordem 
que aquest és un valor ponderat en base a la representativitat dels serveis enquestats segons les facturacions totals.

Es calcula quin és el valor resultant si agreguem els conceptes enumerats i el preu mig que s’obté llavors és de 2,17 €/m3.

Aquests imports no es poden comprar amb els resultats de l’enquesta del 2.010 perquè responen a una nova versió de 
la pregunta en l’enquesta d’enguany.

Novament, el principal component del preu és l’abastament, seguit dels Cànons. Els conceptes de Clavegueram i 
Depuració pràcticament no varien en funció dels consums tipus. En aquest cas, el preu unitari augmenta considerablement 
per a consums baixos. 
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9. MECANISMES D’ACCIÓ SOCIAL 
EN ABASTAMENT
En aquesta edició s’ha volgut també observar una realitat que, donades les circumstàncies socioeconòmiques dels 
darrers anys, ha augmentat en importància: són els mecanismes d’acció social que s’estan donant com a suport als 
clients des d’algunes entitats involucrades en la prestació dels serveis d’aigua.

Aquests resultats s’han recollit únicament entre els serveis d’abastament d’aigua en baixa ja que aquests són els serveis 
on principalment s’apliquen.

9.1. EXISTÈNCIA DE MECANISMES D’ACCIÓ SOCIAL I DE 
REDUCCIONS EN BASE AL NOMBRE DE PERSONES PER HABITATGE
(Mostra completa / representativitat 43%)

OBJECTIU 
Avaluar quin percentatge de municipis compten amb mecanismes d’acció social (A.S.) en la seva tarifa. Paral·lelament, es 
valoren quants municipis tenen dins de l’estructura tarifària criteris d’aplicació de la tarifa en base al número de persones 
per habitatge.

Finalment, apuntar que donat que aquestes ajudes encara estan en fase d’implantació en molts territoris, s’ha volgut 
també diferenciar els que estan en procés d’aplicar el mecanisme durant l’any en curs 2014.

RESULTATS
A les taules següents es resumeixen els resultats obtinguts com a resposta a les preguntes: Existeixen per als clients 
del	servei	mecanismes	d’Acció	Social	de	caràcter	econòmic?	 i	Existeixen,	a	més,	dins	de	 l’estructura	 tarifària	criteris	
d’aplicació	de	la	tarifa	en	base	al	número	de	persones	per	habitatge?	.

Mecanismes d’acció social

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de clients % Sobre el total

Sí, ja implantat 59 79 % 2.100.920 98%

Sí, implantació durant el 2014 0 0 % 0 0%

No 16 21 % 53.344 2%

NS/NC - - 0 0%

TOTAL 75 100% 2.154.264 100%
Taula 9. 1. Nombre de serveis que disposen d’algun tipus de mecanisme d’A.S. en la seva tarifa, i clients que se’n poden beneficiar.
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Criteris de tarifació segons nº de persones per habitatge

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de clients % Sobre el total
Sí, ja implantat 42 56 % 1.981.014 92%

Sí, implantació durant el 2014 9 12 % 1.224 0,1%

No 9 12 % 88.346 4%

NS/NC 15 20 % 83.680 4%

TOTAL 75 100% 2.154.264 100%

Taula 9. 2. Nombre de serveis que disposen de criteris de tarifació segons el número de persones per habitatge, i clients que se’n 
poden beneficiar.

Aquests valors es representen gràficament a les figures Figura 9. 1 i Figura 9. 2.:
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Figura 9. 1. Serveis amb mecanismes d’A.S. de caràcter econòmic pels clients.
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Figura 9. 2. Serveis amb criteris de tarifació segons el número de persones per habitatge.
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A continuació es recullen els valors recopilats separats segons municipis de menys o de més de 5.000 habitants.

Mecanismes d’acció social
 < 5.000 hab. > 5.000 hab.

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de serveis % Sobre el total

Sí, ja implantat 16 59% 43 90%

Sí, implantació durant el 2014 0 0% 0 0%

No 11 41% 5 10%

TOTAL 27 100% 48 100%

Taula 9. 3. Existència de mecanismes d’A.S. segons la mida del municipi.

VALORACIONS
Prenent com a base el total de respostes rebudes al capítol de Mecanismes d’acció social, s’obté que la majoria dels 
serveis tenen implantat algun mecanisme d’acció social de cara al seus usuaris, concretament un 79%. Si fem la valoració 
segons la mida del municipi, s’aprecia que el percentatge creix en els municipis de més de 5.000 habitants fins al 90 %. 
Cal tenir present, però, que la representativitat respecte al total dels serveis d’abastament que han contestat la totalitat 
de l’enquesta no és molt alta ja que es situa en el 42%. 

Per poder extraure el màxim de conclusions, s’ha avaluat aquesta pregunta amb i sense els municipis de l’AMB per 
determinar si en aquest concepte el pes de l’àrea metropolitana podria ser concloent i s’arriba a la conclusió de que no, 
ja que els resultats obtinguts en ambdós situacions són molt semblants. 

Quant als criteris de tarifació segons el número de persones per habitatge, el percentatge de municipis que en tenen 
implantats és lleugerament menor, un 68 %, però destaca el percentatge de municipis que desconeixen la seva 
implantació, un 20%.
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9.2. TIPUS DE MECANISME D’ACCIÓ SOCIAL
(Mostra parcial / representativitat 42%)mostra completa/representativitat 42

OBJECTIU 
Conèixer quin és conceptualment el tipus de mecanisme d’acció social que s’empra en cada cas a l’hora de valorar la 
seva aplicació en la factura d’un determinat client. Es diferencien 3 possibles situacions:

•	 El	mecanisme	d’acció	social	està	contemplat	a	l’estructura	tarifària	(Tipus	A)
•	 Existeix	un	fons	de	solidaritat	o	similar,	no	associat	a	l’estructura	tarifària	(Tipus	B)
•	 El	mecanisme	d’acció	social	aplicat	és	d’ambdós	tipus	(Tipus	A	i	tipus	B)

RESULTATS
Els resultats obtinguts es resumeixen a la taula següent i a la Figura 9. 3.

SERVEIS MUNICIPIS

Nombre % Sobre el total Nombre % Sobre el total

Tipus A 22 37% 22 24%

Tipus B 21 36% 24 26%

Tipus A i tipus B 16 27% 46 50%

TOTAL 59 100% 92 100%

Taula 9. 4. Nombre de serveis i municipis en què s’empra cada tipus de mecanisme.
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SERVEIS
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Figura 9. 3. Repartiment dels municipis i els serveis segons el tipus de mecanisme d’A.S.
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VALORACIONS
D’acord amb la informació subministrada, d’entre tots els serveis que tenen mecanismes d’acció social, el repartiment 
de les 3 opcions plantejades (Tipus A, Tipus B i ambdós tipus) es produeix pràcticament a parts iguals. 

Fent el comptatge segons el nombre de municipis, es desmarca amb major percentatge el nombre de municipis que 
tenen implantat mecanismes d’acció social contemplats a l’estructura tarifària (tipus A) i alhora disposen d’un fons de 
solidaritat o similar, no associat a l’estructura tarifària (tipus B). D’aquí es conclou que els serveis que tenen ambdós tipus 
de mecanismes abasteixen a més d’un municipi.

9.3. DETERMINAR ELS CLIENTS OBJECTIUS DE L’A.S.
(Mostra completa / representativitat 42%)

9.3.1. CRITERIS PER A DETERMINAR-LOS
OS
OBJECTIU 
Conèixer quins són els criteris que s’apliquen en cada cas per a determinar els clients potencialment objectiu de l’acció 
social. Aquests poden ser diversos però principalment fan referència a la renda, per tant, s’han classificat entre criteris 
de renda i altres, tant pel mecanisme contemplat a l’estructura tarifària (Tipus A) com pel mecanisme mitjançant un fons 
de solidaritat o similar (Tipus B).

RESULTATS
Els resultats es mostren a continuació en format tabular i gràfic. 

Criteris de renda Altres criteris Ambdós

Tipus A
Nº serveis 10 19 10

% del total 17% 32% 17%

Tipus B
Nº serveis 8 27 4

% del total 14% 46% 7%

Taula 9. 5. Representativitat dels diferents tipus de criteris aplicats.
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Tipus B

Tipus A

Criteris de renda

Altres criteris
Ambdós criteris: renda i altres

Figura 9. 4. Percentatge de serveis que apliquen un criteri o altre per a cada tipus de mecanisme d’A.S.

A continuació es llisten els principals criteris que han descrit les entitats dins l’apartat d’”Altres criteris”, i es grafia la seva 
representativitat entre les enquestes rebudes:

Altres criteris emprats per a determinar els clients potencialment objectiu de mecanismes d’acció social contemplats a 
l’estructura tarifària (Tipus A):

- Pensionistes i jubilats
- Pensionistes, jubilats i aturats
- Pensionistes, jubilats, aturats i famílies nombroses
- Aturats
- Famílies nombroses
- Indicadors de risc d’exclusió social
- Criteris econòmics establerts per l’Ajuntament
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Altres Criteris per mecanismes de tipus A:

17,9%

7,1%

3,6%

25,0%7,1%3,6%

35,7%

Criteris de renda (pensionistes i jubilats)

Pensionistes, jubilats i aturats

Pensionistes, jubilats, aturats i famílies nombroses

Aturats

Families nombroses

Indicadors de risc d'exclusió social

Citeris econòmics establerts per l'Ajuntament

Figura 9. 5. Representativitat del altres tipus de mecanismes descrits pels enquestats. Tipus A.

Els altres criteris descrits per a determinar els clients potencialment objectiu de mecanismes d’acció social a partir d’un 
fons de solidaritat o similar, no associat a l’estructura tarifària (Tipus B) són dos: el principal (97%) són “Criteris econòmics 
establerts per l’Ajuntament” i el segon (3%) és el “Criteri de compliment de la quota social de l’estructura tarifària”.

VALORACIONS
A partir de les respostes obtingudes es conclou que pràcticament tots els criteris que s’apliquen per a determinar si 
un usuari és potencial receptor del mecanisme d’acció social estan relacionats més o menys directament amb la renda. 
Serien realment altres tipus els que es determinen pel fet de ser família nombrosa o per ser pensionista o jubilat/da si 
aquests són criteris directes independentment de la renta de l’usuari. 

9.3.2. QUI ELS DETERMINA
OBJECTIU 
És també rellevant conèixer quin és l’organisme o entitat que determina l’aplicació del mecanisme d’acció social a un 
determinat client. Cal apuntar que aquest no és únic sinó que pot compaginar-se amb d’altres. 

Els principals es plantegen com una opció a marcar: 
•	 L’operador	o	entitat	que	presta	el	servei,
•	 L’Ajuntament
•	 La	Conselleria

També es deixa un apartat amb possibilitat de complimentar, amb el concepte d’”Altres”.
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RESULTATS
Els resultats es mostren a continuació en format tabular i gràfic. 

Operador o entitat que presta el servei Ajuntament Conselleria Altres

Tipus A
Nº serveis 6 28 2 6

% del total 10% 47% 3% 10%

Tipus B
Nº serveis 2 35 0 10

% del total 3% 59% 0% 17%

Taula 9. 6. Nombre de serveis classificats segons l’organisme que determina cada tipus de mecanisme d’A.S.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tipus A

Tipus B

L’Operador o entitat que presta el servei

L’Ajuntament

La Conselleria

Altres

Figura 9. 6. Percentatge de serveis agrupats segons l’organisme que determina cada tipus de mecanisme d’A.S.

A l’apartat “Altres” els organismes o entitats que s’han descrit són:

Pel mecanisme tipus A: L’Agència Catalana de l’Aigua a través del seu Cànon social.

Pel mecanisme tipus B: La pràctica totalitat ve determinada per entitats d’acció social (Creu Roja, Càrites, etc.), i es troba 
un cas d’una Fundació i un cas d’un Consell Comarcal.

VALORACIONS
La principal entitat que determina l’aplicació del mecanisme d’acció social, ja sigui de tipus A o de tipus B, és l’Ajuntament 
amb una representativitat del 47% i del 59%, respectivament.

Concretament en els municipis petits, la valoració de si el client ha de ser receptiu dels mecanismes d’acció social la fa 
sempre l’Ajuntament a través de l’estudi de les necessitats econòmiques de l’usuari.
En el cas dels mecanismes d’acció social contemplats a l’estructura tarifària (Tipus A), en segon lloc trobem amb el 



120

mateix percentatge: l’Operador o entitat que presta el servei i altres entitats (que principalment són del tercer sector de 
tipus social) i finalment, amb poca representativitat, la Conselleria.

En el cas dels mecanismes d’acció social a partir d’un fons de solidaritat o similar, no associat a l’estructura tarifària (Tipus 
B) en segon lloc trobem entitats d’acció social i finalment, amb poca representativitat, el propi operador o entitat que 
presta el servei.

9.4. CARACTERÍSTIQUES DELS MECANISMES TIPUS A I TIPUS B
(Mostra completa / representativitat 42%)

9.4.1. TIPUS MECANISME CONCRET APLICAT SOBRE LA TARIFA
OBJECTIU 
Conèixer quins és el mecanisme concret que s’aplica a la tarifa quan es determina que un client se’n pot beneficiar. 
Aquests poden ser diversos i s’ha simplificant caracteritzant-ne els principals. 

Per al cas del Tipus A fan referència a la bonificació a la quota fixa o la quota variable, per tant, s’ha diferenciat entre:

•	 Bonificació	a	la	quota	fixa
•	 Bonificació	a	les	quotes	variables
•	 Altres	criteris

Per al cas del Tipus B fan referència a diferents graus de pagament de la factura, per tant, s’ha diferenciat entre:

•	 Pagament	de	l’import	de	la	factura
•	 Pagament	parcial	de	l’import	de	la	factura
•	 Altres	criteris

RESULTATS
A les taules següents es llisten els resultats obtinguts. Cal apuntar que un mateix servei pot tenir més d’un tipus de 
mecanisme a aplicar a la tarifa, en funció de la casuística del client.

Tipus A NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL

Bonificació a la quota fixa 25 66%

Bonificació a les quotes variables 31 82%

Altres 3 8%

Taula 9. 7. Nombre de serveis segons el criteri per al mecanisme Tipus A.
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Pel Tipus A, com a altres sistemes de bonificació el enquestats han descrit: ajuts per a pagar al totalitat de la factura, 
reducció del cànon, i cost zero pel metro cúbic d’aigua. 

Tipus B NOMBRE SERVEIS % SOBRE TOTAL

Pagament de l’import de la factura 13 35%

Pagament parcial de l’import de la factura 27 73%

Altres 1 3%

Taula 9. 8. Nombre de serveis segons el criteri per al mecanisme Tipus B.

VALORACIONS
El mecanisme de Tipus A finalment aplicat a la tarifa està molt repartit entre les bonificacions  a la quota fixa i a les quotes 
variables i també hi ha molts serveis que apliquen els dos tipus.

Quant al mecanisme de Tipus B sí destaca una preponderància del pagament parcial de l’import de la factura, amb un 
73 %, enfront al pagament total (35 %).

9.4.2. PERCENTATGE HABITUAL DE 
LA DEDUCCIÓ SOBRE LA FACTURA
OBJECTIU 
És important conèixer quin és l’abast del mecanisme d’acció social quant a la repercussió sobre les factures ja que això 
esdevé un indicador de les necessitats de la població servida. És per això que es demana quin és el percentatge habitual 
de la deducció sobre la factura i per simplificar i poder comparar els resultats s’agrupen les possibles respostes en 3 
franges més una opció que es deixa lliure per especificar un percentatge concret.

La pregunta és la mateixa tant pel mecanisme de Tipus A com pel de Tipus B.

En aquest indicador també s’han avaluat les respostes amb i sense els municipis de l’AMB per valorar si els resultats són 
sensiblement diferents. 

RESULTATS
A les taules  i gràfic següents es resumeixen els resultats obtinguts: 

TIPUS A TIPUS B

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de serveis % Sobre el total

0 – 33 % 22 58% 10 27%

33 – 66 % 13 34% 1 3%

66 – 100 % 2 5% 17 46%

Altre estimat: 15% 1 3% 0 0%

NS/NC 0 0 % 9 24%

TOTAL 38 100% 37 100%

Taula 9. 9. Nombre de serveis segons el % habitual de deducció sobre la factura.
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Aquesta és la taula resultant si se’n descompten els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona:
 

TIPUS A TIPUS B

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de serveis % Sobre el total

0 – 33 % 11 52% 3 13%

33 – 66 % 8 38% 0 0%

66 – 100 % 1 5% 15 62%

Altre estimat: 15% 1 5% 0 0%

NS/NC 0 0 % 6 25%

TOTAL 21 100% 24 100%

Taula 9. 10. Nombre de serveis segons el % habitual de deducció sobre la factura sense municipis de l’AMB.

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

TIPUS B

TIPUS A

0 – 33 % 33 – 66 %

66 – 100 % Altre estimat: 15%

NS/NC

Figura 9. 7. Repartiment de serveis segons el % habitual de deducció sobre la factura.

VALORACIONS
Queda palès que la reducció més habitual de la factura per aplicació del mecanisme de tipus A es troba per sota el 33%. 
El segueix en segon terme amb vora una tercera part dels casos, la reducció entre el 30 i el 66% i més residualment la 
resta d’opcions.

Es comprova que al resposta ha estat excloent entre les diferents franges proposades.

Es comprova, per altra banda, que l’exclusió dels municipis pertanyents a l’àrea metropolitana de Barcelona no fa variar 
pràcticament  els resultats per al mecanisme de Tipus A. No així, pel mecanisme de Tipus B que sí es veu influenciat: En 
el conjunt de municipis de la mostra que estan fora de l’AMB, augmenta el percentatge de serveis que veuen aplicat el 
mecanisme en la franja 33%-66% i per contra disminueixen els serveis que veuen aplicat el mecanisme en la franja 0%-33%.
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9.4.3. QUI ASSUMEIX LES BONIFICACIONS APLICADES
(Mostra completa / representativitat 42%)

OBJECTIU 
Identificar qui assumeix les bonificacions aplicades tant pel mecanisme Tipus A com pel Tipus B. Les possibilitats 
plantejades són:

•	 La	pròpia	tarifa
•	 L’Operador	o	entitat	que	presta	el	servei
•	 L’Ajuntament
•	 Una	altra	administració
•	 Altres

RESULTATS
A la taula i gràfic següents es resumeixen els resultats obtinguts. Cal apuntar que les diferents opcions no són excloents: 

TIPUS A TIPUS B

Nombre de serveis % Sobre el total Nombre de serveis % Sobre el total

La pròpia tarifa 34 89% 13 35%

L’operador o entitat que presta el servei 5 13% 16 43%

L’Ajuntament 0 0% 12 32%

Una altra administració 0 0% 0 0%

Altres (ACA i Consell Comarcal) 2 5% 1 3%

Taula 9. 11. Nombre de serveis agrupats segons qui assumeix les bonificacions aplicades.

Pel Tipus A, com a altres ens el enquestats han apuntat: l’ACA i Consell Comarcal. Pel Tipus B, la Fundació esmentada.

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

TIPUS B

TIPUS A

La pròpia tarifa L’operador o entitat que presta el servei
L’Ajuntament Una altra administració
Altres

Figura 9. 8. Número de serveis agrupats segons qui assumeix les bonificacions aplicades.
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VALORACIONS
Pel cas dels mecanismes de Tipus A, es conclou que principalment qui assumeix les bonificacions és la pròpia tarifa, 
seguida de l’operador o entitat que presta el servei d’abastament d’aigua amb una representativitat del 13 %. 

Per la cas del mecanismes de Tipus B, financen el fons de solidaritat en el mateix percentatge de municipis de la mostra 
tant l’Ajuntament com l’operador o entitat que presta el servei, com la pròpia tarifa.

9.5. CLIENTS BENEFICIATS PELS MECANISMES D’ACCIÓ SOCIAL
(Mostra completa / representativitat 42%)

OBJECTIU 
És important conèixer quin és l’abast del mecanisme d’acció social no només quant a la repercussió sobre la factura sinó 
també sobre el nombre de clients que se’n beneficien, ja que així es pot valorar el seu grau de necessitat. 
 
RESULTATS
A la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts: 

NOMBRE DE SERVEIS QUE 
L’APLIQUEN

NOMBRE DE CLIENTS 
BENEFICIATS

% SOBRE EL TOTAL DE 
CLIENTS

Tipus A 22 13.355 clients 0,42%

Tipus B 21 12.305 clients 0,39%

Tipus A i B 16 17.556 clients 0,55%

TOTAL 59 43.216 clients 1,36%

Taula 9. 12. Nombre de clients que es beneficien dels diferents tipus de mecanismes i % respecte al total de clients.
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La lectura dels resultats obtinguts es pot grafiar en les següents taules:
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Figura 9. 9. Número de serveis, agrupats segons si disposen o no de mecanismes d’acció social, i dels usuaris que se’n poden 
beneficiar.
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Figura 9. 10. Representació respecte al total de clients beneficiats del repartiment dels tipus de mecanisme que se’ls aplica.
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VALORACIONS
El 79% dels serveis de la mostra, que serveixen a un 98% dels clients, disposen d’algun tipus de mecanisme d’acció 
social, El total de clients que es beneficien dels mecanismes d’acció social, segons les dades recollides, és de 43.216 
clients, lo que representa un moderat 1,4 % del total dels clients servits pel sistema d’abastament d’aigua.

Es pot extraure de les dades que el nombre de clients que es beneficien de cadascuna de les modalitats de mecanismes 
d’acció social és molt semblant.

Es una dada nova en l’enquesta d’aquesta edició i per tant no se’n pot fer una valoració comparativa però queda 
recollida de cara a futures conclusions.



127

10. CONCLUSIONS GENERALS
L’anàlisi de les dades recopilades en la present edició, combinades i estudiades des de diferents vessants, permet 
extreure una sèrie de conclusions rellevants que es recullen en els punts llistats en aquest apartat.

Les interpretacions presentades segueixen la línia del que s’ha avaluat en les darreres edicions per poder observar la 
seva evolució i les noves tendències. Alhora inclouen els resultats extrets de les noves preguntes que s’han considerat 
més rellevants per a caracteritzar les particularitats de la situació actual. 

Aquestes són les conclusions més destacables del present estudi:

1. La mostra de l’enquesta l’han conformat un total de 228 respostes, que representen 467 municipis de Catalunya 
i una població total de 6.487.126 habitants. En termes relatius, això suposa una cobertura del 49% dels municipis 
i del 86% 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 80% 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, 
sobretot pel que fa al nombre de respostes i municipis representats.

2. El règim de gestió predominant per als serveis d’abastament és, com en les enquestes anteriors, el d’empresa 
privada amb concessió: un 75% dels municipis de la mostra s’abasteix sota aquest règim. S’ha detectat, respecte 
a les enquestes anteriors, un gran augment de representativitat de l’empresa mixta en els municipis de més de 
50.000 habitants, així com l’augment no tant rellevant però també significatiu del tipus de gestió directa en els 
municipis més grans.

3. En el cas del clavegueram, es manté la tendència cap a la gestió indirecta, amb predominança de la gestió 
indirecta amb concessió quant a número de serveis. Pel que fa al número d’habitants, en canvi, és predominat 
el tipus de gestió directa amb societat privada municipal. També destaca la disminució de la representativitat 
del tipus de gestió amb empresa mixta. En el cas de la depuració valorant la població servida, predomina 
majoritàriament l’empresa mixta, seguida a molta distància de l’empresa privada amb concessió i de la societat 
privada municipal.

4. El volum total d’empleats pels serveis d’aigua dels municipis de més de 5.000 habitants analitzats arriba 
quasi als 3.900 treballadors. D’aquests, gairebé el 97% són  fixes. A més, el servei presenta un elevat grau de 
professionalització, amb només un 13% de personal no qualificat. 

Aquest nombre d’empleats suposa un rati específic de 6 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 5 empleats per hm3 depurat. Són 
xifres lleugerament superiors a les obtingudes en les enquestes anteriors. 

5. Aproximadament un 43% del volum total subministrat a les xarxes l’any 2.013 va correspondre a fonts pròpies 
dels serveis, el que ha representat un lleuger descens respecte l’any 2.010 (quan aquest percentatge va ser del 
48%). La situació més estesa en els serveis és la de disposar tant de fonts pròpies com alienes: el 62% dels serveis 
analitzats es troben en aquesta situació, representant el 81% del volum total subministrat a la xarxa. 

Centrant-nos en els recursos propis, es detecta un descens en l’ús de les fonts superficials, que han passat del 
57% del total l’any 2007 fins al 52% enguany. 
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6. La dotació mitja en alta a Catalunya calculada ha estat de 218 litres per habitant i dia, un 9% inferior a la xifra 
obtinguda any 2.010. 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 188 a l’àrea metropolitana de Barcelona i, en contrapartida, es situa en els 250 
l/hab./dia fora d’aquesta.

7. El principal ús de l’aigua que han distribuït els serveis d’abastament és el domèstic, suposant el 75% del total, 
seguit del comercial i de l’industrial, amb un 10% i un 7%, respectivament.

El consum domèstic es situa en 119 litres per habitant i dia, un valor molt ajustat i que ha representat també una 
reducció del 6% respecte la darrera edició. Cal esmentar que aquesta reducció ha estat bastant uniforme tant a 
dins com a fora de l’AMB.

8. El rendiment mig de les xarxes de distribució dels serveis estudiats ha estat del 76%, valor lleugerament inferior 
a l’obtingut l’any 2.010. De manera desagregada, aquest valor es situa en un 81% a l’AMB i en un 72% fora 
d’aquesta. 

9. En l’actualitat el 55% de l’aigua superficial tractada pels serveis rep un tractament tipus A3 o superior, valor que 
ha disminuït respecte al del 2.010

Continua a l’àrea metropolitana l’esforç per millorar la percepció organolèptica dels usuaris, on en un 71% dels 
municipis s’han realitzat enquestes als usuaris per conèixer la seva opinió. Si bé es dedueix que hi ha hagut una 
millora en aquest aspecte els darrers anys ja que, comparativament amb l’última enquesta, aquesta vegada 
es triplica el nombre de municipis que no consideren necessari la presa de mesures per a millorar aquesta 
percepció. 

10. Les funcions realitzades pels serveis de clavegueram inclouen pràcticament sempre el manteniment correctiu de 
la xarxa (en el 97% dels casos), seguit del  manteniment preventiu (95%) i la planificació, control i desenvolupament 
de la xarxa (83%). En canvi, només en un 59% dels municipis es realitza una gestió integral del drenatge urbà. 
Igualment, el control d’abocaments es realitza només en un 18% 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, en menor mesura, de control d’abocaments. 
En canvi, en els municipis més grans és realitzen en la seva totalitat les funcions de manteniment correctiu i 
preventiu a més les de planificació. 

11. Un 82% 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 a la xarxa i la manca d’informació 
sobre la xarxa. 

12. La pràctica 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 96%, 97% i 92% respectivament. 
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13. En 14 EDARs de les 78 que conformen la mostra s’ha realitzat el darrer any reutilització de les aigües depurades, 
amb un volum total d’aigua reutilitzada de 5,2 hm3. Aquest volum suposa un 3% del volum màxim de producció 
d’aigua reutilitzable total d’aquestes 14 EDARS, i un 1,2% sobre el volum total depurat. Aquests valors han 
disminuït respecte als de l’any 2.010.

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

14. Només un 0,93% dels clients presenten alguna reclamació al cap de l’any. Aquest valor augmenta inversament a 
la mida del municipis, essent pels municipis més petits de 1,17%. Són valors comparables als de l’anterior edició. 
Pel que fa al tractament de les reclamacions, el 89% dels serveis estan adherits a una Junta Arbitral de consum, 
el 29% empra un òrgan de mediació, el 77% disposa de la figura de Defensor del client i un 9% dels serveis cap 
de les anteriors. Com es pot deduir dels percentatges, aquests mecanismes no són excloents entre sí. Destaca 
la disminució respecte al 2.010 dels serveis que opten per la figura de l’òrgan de mediació.

D’altra banda, el 95% dels serveis empren algun sistema d’avaluació de la satisfacció del client.

15. El 100% dels serveis fomenten l’ús eficient de l’aigua.

16. Tots els municipis de més de 20.000 habitants disposen d’oficines d’atenció presencial obertes tots els dies de 
la setmana. En el 52% dels municipis per sota d’aquest llindar l’atenció presencial és també diària, mentre que 
en un 21% no es disposa d’oficina presencial. La situació pràcticament no ha variat respecte al 2.010, el fet que 
hagi augmentat la presència telemàtica no ha fet disminuir l’atenció presencial prestada.

17. Al 98% dels municipis es disposa de servei telefònic d’atenció al client (95% al 2.010), que majoritàriament 
ofereix informació de totes les operacions comercials i informació integrada sobre averies. Aquest servei és, per 
a un 63% del total d’usuaris, gratuït, i en un 31% el cost es comparteix entre el client i el servei. 

18. El 93% dels prestadors del servei disposen de pàgina web interactiva, que donen servei al 96% dels usuaris, 
oferint la pràctica totalitat d’elles les gestions més habituals sol·licitades pels clients. Han augmentat en les 
darrers anys les prestacions que ofereixen les webs.

19. La inversió, ja sigui pròpia o mitjançant subvenció, s’ha situat el 2.013 en un 11% sobre la facturació total. Això 
suposa uns disminució clara respecte la darrera enquesta, en que aquest rati es en el 17% però marca una 
frenada en la disminució de la inversió ja que el rati en el 2007 era del 24%. 

20. En els serveis d’abastament, els costos de compra d’aigua suposen el 25% del cost total del servei. Els segueixen 
els costos de personal amb un 21%, els aprovisionaments per a l’explotació (16%) i la subcontractació de serveis 
(12%). Respecte als resultats de l’anterior edició, destacar que els costos de personal perden la primera posició 
i que els costos energètics segueixen augmentat la seva importància, arribant ja al 6,3%.

De forma sintètica es pot copsar que els costos d’explotació, inclosos el personal, representen les principals 
despeses tant a l’abastament com en el clavegueram i la depuració, als quals cal afegir de forma significativa el 
cost d’energia en la depuració (23,6 %).

Per a l’abastament; en els municipis mitjans la compra d’aigua guanya pes significativament en detriment dels 
serveis subcontractats. Els costos energètics són superiors per als municipis més petits. Per al clavegueram: com 
més petits són els municipis, menys dediquen proporcionalment a costos de personal. Per a la depuració: en 
municipis mitjans són més grans els costos energètics.
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21. El preu total de l’aigua agregant els principals conceptes (abastament d’aigua potable, clavegueram, depuració 
i cànons) es situa l’any 2.013 en 2,02 €/m3 per a un consum domèstic de 180 m3/any, en 2,36 €/m3 per a un consum 
comercial de 180 m3/any i en 2,17 €/m3 per a un consum industrial de 1.800 m3/any. 

El principal component del preu és l’abastament en tots tres casos i destaca el gran impacte que té el cànon de 
l’aigua en el preu final pel consumidor, degut sobretot a la seva excessiva progressivitat. El preu agregat per al 
consum domèstic ha augmentat respecte al 2.010 que era de 1,66 €/m3.

22. Un 79% dels serveis tenen implantat algun mecanisme d’acció social de cara al seus usuaris, valor que creix a 
90% en els municipis de més de 5.000 habitants. Entre aquests es reparteix a parts pràcticament iguals els que 
tenen mecanismes contemplats a l’estructura tarifària, un fons de solidaritat no associat a l’estructura tarifària o 
ambdós tipus.

Pràcticament tots els criteris que s’apliquen per a determinar si un usuari és potencial receptor del mecanisme 
d’acció social estan relacionats amb la renda i el nombre de persones que conviuen al mateix domicili i la 
principal entitat que determina l’aplicació del mecanisme és l’Ajuntament. Els clients que es beneficien dels 
mecanismes d’acció social són un total de 43.216 (a data de la realització de l’estudi) del total de la mostra 
obtinguda de clients servits pel sistema d’abastament d’aigua.

11. REDACCIÓ DE L’ESTUDI
El present estudi ha estat realitzat per AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.A.U., empresa consultora 
especialitzada en Enginyeria hidràulica i ambiental i membre de l’Agrupació de Serveis d’Aigua a Catalunya, a la qual la 
Junta de Govern de l’ASAC ha confiat el present treball. 

L’equip de redacció ha estat integrat per la responsable Mireia Viñals Matas i la Blanca Jené Fernández, tècnica 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 Llançà Santa Coloma de Farners

Alcarràs Lleida Santa Coloma Gramenet* 

Alella Lliçà d’Amunt Santa Eulàlia de Ronçana

Amposta Llinars del Vallès Santpedor

Arbúcies Maçanet de la selva Sarrià de Ter

Arenys de Mar Malgrat de Mar Sentmenat

Artés Manlleu Sils

Badalona* Manresa Sitges

Badia del Vallès* Martorell Súria

Barberà del Vallès* Masquefa Taradell

Barcelona* Matadepera Tarragona

Begues* Mataró Tàrrega

Berga Molins de Rei* Teià

Bigues i riells Mollerussa Terrassa

Blanes Mollet del Vallès Tiana*

Cabrils Montcada i Reixac* Tona

Calafell Montgat* Torelló

Calonge Móra d’Ebre Torredembarra

Cambrils Navarcles Torrelles de Llobregat*

Canet de Mar Navàs Torroella de Montgrí

Canovelles Olesa de Montserrat Tossa de Mar

Castell - Platja d’Aro Olot Ulldecona

Castellar del Vallès Palafolls Vallirana

Castellbisbal* Palafrugell Valls

Castelldefels* Palamós Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

Centelles Pallejà* Vic

Cerdanyola del Vallès* Piera Vidreres

Cervelló* Pineda de Mar Viladecans* 

Cervera Polinyà Viladecavalls
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Constantí Premià de Dalt Vilafranca del Penedès

Corbera de Llobregat* Premià de Mar Vilanova del Camí

Cornellà de Llobregat* Puigcerdà Vilanova del Vallès

Cubelles Reus Vilanova i la Geltrú

Cunit Ripoll Vila-seca  

Deltebre Ripollet* Vilassar de Dalt

Dosrius Roquetes Vilassar de Mar

El Masnou Roses

El Papiol* Rubí

El Prat de Llobregat* Sallent

El Vendrell Salou

Esparreguera Salt 

Esplugues de Llobregat* Sant Adrià de Besòs* 

Gavà* Sant Andreu de la Barca*

Gelida Sant Boi de Llobregat* 

Girona Sant Celoni

Granollers Sant Climent de Llobregat*

Guissona Sant Cugat del Vallès*

Igualada Sant Feliu de Codines

L’Hospitalet de Llobregat* Sant Feliu de Guíxols

La Bisbal d’Empordà Sant Feliu de Llobregat* 

La Garriga Sant Fruitós de Bages

La Llagosta Sant Hilari Sacalm

La Roca del Vallès Sant Joan de Vilatorrada

La Selva del camp Sant Joan Despí* 

La Seu d’Urgell Sant Just Desvern*

L’Ametlla de Mar Sant Pere de Ribes

L’Ametlla del Vallès Sant Pol de Mar

L’Arboç Sant Vicenç de Castellet

Les Borges blanques Sant Vicenç de Montalt

Les Franqueses del Vallès Sant Vicenç dels Horts*

L’Escala Santa Coloma Cervelló* 

TOTAL: 158 municipis

*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
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Municipis de menys de 5.000 habitants

Avinyonet de Puigventós Copons Mediona Sant Jaume de Llierca

Aiguafreda Corbera d’Ebre Mieres Sant Joan de Mollet 

Aiguaviva Creixell Monistrol de Calders Sant Jordi Desvalls

Albons El Catllar Monistrol de Montserrat Sant Julià de Ramis i Medinyà

Alcoletge El Perelló Montagut i Oix Sant Julià de Vilatorta

Alforja El Pla de Santa Maria Mont-ras Sant Llorenç d`Hortons

Alp El Pont d`Armentera Móra la Nova Sant Llorenç Savall

Alpens El Port de la Selva Muntanyola Sant Martí de Centelles 

Argelaguer Els Hostalets de Pierola Mura Sant Martí de Llémena 

Artesa de Segre Falset Navata Sant Mateu de Bages

Avià Figaró-Montmany Òdena Sant Pere de Vilamajor 

Avinyó Flaçà Olèrdola Sant Quirze Safaja 

Avinyonet del Penedès Folgueroles Olesa de Bonesvalls Sant Salvador de Guardiola

Balenyà Fonollosa Olius Sant Vicenç de Torelló

Balsareny Fontanals de Cerdanya Olivella Santa Bàrbara

Begur Fontcoberta Olost Santa Cecília de Voltregà

Bellcaire d’Empordà Forallac Ordis Santa Eugènia de Berga

Bellvei Gaià Organyà Santa Llogaia d’Àlguema

Bellver de Cerdanya Gandesa Oristà Santa Maria de Martorelles 

Besalú Garrigàs Òrrius Santa Maria de Merlès

Bescanó Godall Ossó de Sió Santa Pau

Biosca Gósol Palau de Santa Eulàlia Santa Susanna

Boadella Gualta Palau-sator Serinyà

Breda Gurb Pals Seròs

Cabanes Isòvol Parlavà Siurana d’Empordà

Cabrera d`Anoia Ivars d`Urgell Pinell de Solsonès Solivella

Cabrera de Mar Juià Pinós Solsona 

Calaf Juneda Pira Tagamanent

Calders L’Estany Pla del Penedès, El Talamanca

Caldes d`Estrac La Galera Pont de Molins Tavertet

Calldetenes La Jonquera Pont de Vilomara i Rocafort, El Tivenys

Callús La Massella Pontons Torà

Camarles La Molsosa Ponts Tordera 

Campdevànol La Palma de Cervelló Portbou Torrelles de Foix

Campllong La Palma d’Ebre Prats de Lluçanès Torrent 

Camprodon La Pera Prats i Sansor Tortellà

Canet d’Adri La Pobla de Claramunt Prullans Ullà 

Cànoves i Samalús La Pobla de Massaluca Puigverd d`Agramunt Ullastrell
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Canyelles La Pobla de Segur Quart Vacarisses

Capmany La Selva de Mar Rabós Vall d’en Bas, La 

Castellar de la Ribera La Tallada d`Empordà Rajadell Vallbona d`Anoia 

Castellbell i el Vilar La Torre de Claramunt Regencós Vallgorguina

Castellcir L’Aldea Rellinars

Castellet i la Gornal L’Armentera Riells i Viabrea

Castellfollit de la Roca Les Borges del Camp Riner

Castellfollit de Riubregós Les Masies de Voltregà Riudaura 

Castellfollit del Boix Les Preses Rupià

Castellgalí L’Esquirol Sagàs

Castellnou de Bages Lladurs Saldes 

Castellterçol Llambilles Sanaüja 

Castellvell del Camp Llanars Sant Bartomeu del Grau

Castellví de Rosanes Llers Sant Boi de Lluçanès 

Celrà Llívia Sant Cebrià de Vallalta 

Cercs Llobera Sant Cugat Sesgarrigues 

Cervià de Ter Lluçà Sant Esteve de Palautordera

Cistella Maià de Montcal Sant Feliu de Buixalleu 

Clariana de Cardener Maials Sant Feliu Sasserra

Colera Montellà i Martinet Sant Gregori

Collbató Martorelles Sant Hipòlit de Voltregà

Collsuspina Masdenverge Sant Iscle de Vallalta

Colomers Massanes Sant Jaume d`Enveja
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ANNEX I.II RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QÜESTIONARI PER AL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Municipis de més de 5.000 habitants Municipis de menys de 5.000 habitants

Alcarràs Sant Boi De Llobregat* Alcoletge

Badalona* Sant Climent de Llobregat* Avinyonet del Penedès

Barcelona* Sant Feliu de Llobregat* Begur

Begues* Sant Fruitós de Bages Bellvei 

Blanes Sant Joan de Vilatorrada Besalú

Calafell Sant Joan Despí* Breda 

Calonge Sant Just Desvern* Caldes d`Estrac 

Cambrils Sant Pere de Ribes Canyelles 

Castell - Platja d’Aro Sant Vicenç dels Horts* Castellbell i el Vilar 

Castellar del Vallès Santa Coloma Cervelló* Castellvell del Camp

Castellbisbal* Santa Coloma de Farners Copons

Castelldefels* Santa Coloma Gramenet* Creixell

Cerdanyola del Vallès* Santpedor El Catllar

Cervera Sarrià de Ter El Perelló

Constantí Sentmenat El Pla de Santa Maria

Cornellà de Llobregat* Sils El Pont d`Armentera

Cubelles Sitges Falset

Cunit Súria Figaró-Montmany

Deltebre Tarragona Forallac

Dosrius Tàrrega Gósol

El Papiol* Torelló Gualta

El Prat de Llobregat* Torredembarra La Galera

El Vendrell Torrelles de Llobregat* La Jonquera

Esplugues de Llobregat* Tossa de Mar La Palma d’Ebre

Gavà* Valls La Pera 

Girona Vandellòs i Hospitalet de l’infant La Pobla de Massaluca

Guissona Vidreres La Pobla de Segur

La Bisbal d’Empordà Viladecans* L’Aldea

La Selva del Camp Vilafranca del Penedès Les Borges del Camp

La Seu d’Urgell Vilanova i la Geltrú Les Masies de Voltregà
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Les Borges Blanques Vila-seca Maials

L’Hospitalet de Llobregat* Vilassar de Dalt Massanes

Lleida TOTAL: 87 municipis Òdena

Manlleu Palau-sator 

Manresa Pira 

Masquefa Pla del Penedès, El

Matadepera Pont de Vilomara i Rocafort, El 

Mataró Pontons

Mollerussa Ponts

Montcada i Reixac* Sant Hipòlit de Voltregà

Montgat* Sant Pere de Vilamajor

Móra d’Ebre Santa Susanna

Navarcles Seròs

Navàs Solivella

Olesa de Montserrat Torrelles de Foix

Palafolls Vall-llobrega 

Palamós Viladamat

Pallejà* Viladrau

Polinyà Vimbodí i Poblet  

Reus Vinyols i els Arcs

Ripoll TOTAL: 50 municipis

Rubí

Salou 

Salt 

Sant Adrià de Besòs*

*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
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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

Agramunt Palol de Revardit Alp Montellà i Martinet
Aiguaviva Puigcerdà    Alpens Ogassa
Albons Reus Altafulla Olesa de Bonesvalls
Alcover Ripoll Arbeca Olivella
Anglès Ripollet* Argelaguer Olost
Arbúcies Roses Avinyonet del Penedès Òrrius
Artés Sallent Balsareny Palau-Sator
Badalona* Salou Begur Palau-saverdera
Badia del Vallès* Salt Bellaguarda Pals
Barberà del Vallès* Sant Adrià de Besòs* Bellpuig Pardines
Barcelona* Sant Andreu de la Barca* Bellvei Parlavà
Begues* Sant Boi de Llobregat* Bellver de Cerdanya Pla del Penedès, El
Bellcaire Sant Celoni Besalú Pont de Vilomara i Rocafort, El
Berga Sant Climent de Llobregat* Beuda Port de la Selva
Bescanó Sant Cugat del Vallès* Bolvir, Portbou
Bigues i riells Sant Esteve d’en Bas Botarell Prats de Lluçanès
Blanes Sant Feliu de Guíxols Bovera Prats i Sansor
Caldes de Malavella Sant Feliu de Llobregat* Breda Puig-reig
Calonge Sant Hilari Sacalm Cadaqués Quart
Cardona Sant Joan Despí* Camprodon Queralbs
Castellbisbal* Sant Julià de Ramis Casserres Riner
Castelldefels* Sant Just Desvern* Castellar de n’Hug Riudarenes
Castell-Platja d’Aro Sant Pere de Ribes Castellet I La Gornal Riudecanyes
Castellví de Rosanes Sant Pere Pescador Castellfollit de la Roca Riudecols 
Cerdanyola del Vallès* Sant Sadurni d’Anoia Castellnou de Bages Rupià
Cervelló* Sant Vicenç dels Horts* Cercs Sant Aniol de Finestres, 
Corbera de Llobregat* Santa Coloma de Cervelló* Colera Sant Bartomeu del Grau 
Cornellà de Llobregat* Santa Coloma de Farners Das Sant Boi de Lluçanès 
Cubelles Santa Coloma de Gramenet* El Pla de Santa Maria Sant Jaume dels Domenys
El Papiol* Santa Eulàlia de Ronçana El Port de la Selva Sant Joan de Mediona
El Prat de Llobregat* Santa Maria Palautordera Falset Sant Joan les Fonts
Esplugues de Llobregat* Santpedor Flaçà Sant Jordi Desvalls
Fornells de la selva Sarrià de Ter Folgueroles Sant Julià del Llor i Bonmatí
Gavà* Sentmenat Fontanals de Cerdanya Sant Llorenç d`Hortons
Girona Sils Fontcoberta, Sant Llorenç de Morunys
L’Hospitalet de Llobregat* Sitges Font-Rubí Sant Llorenç Savall
La Bisbal d’Empordà Solsona Gironella Sant Pere de Riudebitlles
La Palma de Cervelló* Sta. Cristina d’Aro Gósol Sant Pere de Sacarrera
La Roca del Vallès Tiana* Gualba Sant Salvador de Guardiola
L’Armentera Torredembarra Guardiola de Berguedà Santa Eulàlia de Riuprimer
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Les Borges Blanques Torrelles de Llobregat* Guils de Cerdanya Santa Maria de Besora
Les Preses Torroella de Montgrí Gurb Santa Pau
L’Escala Tossa de Mar La Coma i la Pedra Seròs
Llançà Ullà La Galera Serra de Daró
Lleida La Vall de Bianya La Granadella Seva
Lloret de Mar Vallirana La Jonquera Subirats
Maçanet de la selva Vall-llobrega La Palma d’Ebre Tavèrnoles
Manlleu Valls La Pera Torrent
Martorell Vallvidrera La Pobla de Lillet Ullastret
Molins de Rei* Vidreres La Secuita Vall d’en Bas, La
Mollerussa Vilablareix Lavern Vallfogona de Ripollès
Montcada i Reixac* Viladecans* Les Planes d’Hostoles, Vallgorguina
Montgat* Vilalba Sasserra L’Esquirol Verdú
Montornès del Vallès Vilanova i la Geltrú Llambilles Vidrà
Montras Vila-seca Llardecans Viladrau
Móra d’Ebre TOTAL: 116 municipis Llorenç del Penedès Vilallonga de Ter
Olot Maià de Montcal Vilaplana
Palafolls Mieres TOTAL: 118 municipis
Palafrugell Molló
Palamós Montagut i Oix
Pallejà* Montbrió del Camp

*Municipis compresos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
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ANNEX I.IV RELACIÓ DE MUNICIPIS QUE HAN COMPLIMENTAT EL 
QUESTIONARI D’ACCIÓ SOCIAL 

Municipis de més de 5.000 habitants Municipis de menys de 5.000 habitants

Alcarràs Reus Aiguafreda Seròs

Badalona Ripollet Biosca Solsona 

Badia del Vallès Roses Cabrera d`Anoia Torà

Barberà del Vallès Rubí Cabrera de Mar Ullastrell

Barcelona Salt Caldes d`Estrac Vacarisses

Begues Sant Adrià de Besòs Camarles Vallbona d`Anoia 

Calafell Sant Andreu de la Barca Canyelles Vilalba dels Arcs

Castell - Platja d’Aro Sant Boi de Llobregat Cànoves i Samalús Vilobí del Penedès

Castellbisbal Sant Climent de Llobregat Castellar de la Ribera TOTAL: 46 municipis

Castelldefels Sant Cugat del Vallès Castellfollit de Riubregós 

Cerdanyola del Vallès Sant Feliu de Guíxols Castellví de Rosanes

Cervelló Sant Feliu de Llobregat Clariana de Cardener

Corbera de Llobregat Sant Joan Despí Copons

Cornellà de Llobregat Sant Just Desvern Corbera d’Ebre

Cubelles Sant Vicenç dels Horts El Catllar 

El Masnou Santa Coloma Cervelló Falset

El Papiol Santa Coloma Gramenet Gaià

El Prat de Llobregat Santa Eulàlia de Ronçana La Galera

Esparreguera Sarrià de Ter La Molsosa 

Esplugues de Llobregat Taradell La Palma de Cervelló

Gavà Tarragona La Palma d’Ebre

Girona Teià La Pobla de Claramunt

L’Hospitalet de Llobregat Terrassa Lladurs

La Llagosta Tiana Llobera

L’Arboç Tona Maials

Les Franqueses del Vallès Torelló Mancomunitat Sant Feliu Saserra-Oristà

Malgrat de Mar Torrelles de Llobregat Mediona

Masquefa Vandellòs i Hospitalet de l’Infant Móra la Nova

Matadepera Viladecans Òdena

Mataró Viladecavalls Olius

Mollerussa Vilafranca del Penedès Pinell de Solsonès 

Mollet del Vallès Vilanova i la Geltrú Pinós

Montcada i Reixac Vilassar de Dalt Pontons

Montgat Vilassar de Mar Rellinars

Olesa de Montserrat TOTAL: 72 municipis Riner
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Pallejà Sant Esteve de Palautordera

Piera Sant Julià de Vilatorta

Polinyà Sant Pere de Vilamajor

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
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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

2.4. Nombre total de clients per cada tipus d’ús de l’aigua. S’entén com a 
client la persona o en entitat titular d’un comptador.

TIPUS D’ÚS DE L’AIGUA CLIENTS
Domèstics
Industrials/Comercial
Municipals i serveis públics
Alta
Altres
TOTAL
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2.5. Nombre mig d’empleats propis. El personal eventual es calcularà sumant 
totes les hores treballades durant l’any 2.013 pel personal a temps parcial 
i dividint-la per les hores anuals treballades per una persona a temps fix. 
El personal que treballi en més d’un servei i/o municipi, dividirà les seves 
hores en cadascun dels serveis i/o municipi segons la seva dedicació. Es 
poden posar nombres decimals.

Abastament Clavegueram Depuració
Fixe Eventual Fixes Eventual Fixe Eventual

Titulats superiors
Titulats grau mig
Tècnics i administratius
Capatassos i encarregats
Oficials
Personal no qualificat
TOTAL

2.6. Facturació total anual. Indicar, en €, la facturació total anual per 
cadascun dels conceptes inclosos al rebut.

Facturació pròpia (€) Facturació aliena (€)
Abastament
Clavegueram
Depuració
Conservació escomeses/comptadors
Recollida d’escombraries
Complement de tarifa
Cànons
IVA
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
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ISO 17025
OHSAS 18001
ISO 22000
EMAS
ISO 50001
Altres

2.8. R+D+i
2.8.1. Inversió en R+D+i el darrer any, en relació a la facturació total. Indiqueu, en %, el rati d’inversió agregada en R+D+i, resultat 
de dividir la inversió en R+D+i i la facturació pròpia total anual (declarada al punt 2.6)

   

%

2.8.2. Tipologia de la inversió en R+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 R+D+i. Ordenar d’1 (màxima prioritat) a 3 (mínima prioritat) en quins camps focalitza la inversió en R+D+i. 

Només 1 de cada
Abastament O 1   O 2   O  3
Clavegueram O 1   O 2   O  3
Depuració O 1   O 2   O  3
Reutilització O 1   O 2   O  3

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

Només 1 de cada
Abastament O 1   O 2   O  3
Clavegueram O 1   O 2   O  3
Depuració O 1   O 2   O  3
Reutilització O 1   O 2   O  3

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

Només 1 de cada
Abastament O 1   O 2   O  3
Clavegueram O 1   O 2   O  3
Depuració O 1   O 2   O  3
Reutilització O 1   O 2   O  3
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2.9. Formació
2.9.1. Dedicació a formació. Indicar el nombre total d’hores de formació realitzades el darrer any per categoria.

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

TOTAL

2.9.2.	Quins	són	els	àmbits	en	què	creu	que	caldria	reforçar	la	formació?.	

  

3. ABASTAMENT
3.1. DADES DE PRODUCCIÓ
3.1.1. Origen de l’aigua (aigua captada o comprada

Fonts pròpies m3/any

Superficial

Subterrània (pous)

Deus o mines

Dessalada

Fonts alienes m3/any

Aigua adquirida a tercers

3.1.2. Longitud de les canonades de transport

Material km

Formigó

Fibrociment

Fosa dúctil

Fosa gris

Polietilè

PVC

Altres

Total
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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

3.1.3.5. Consum energètic     kWh
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3.2. DADES DE DISTRIBUCIÓ 

3.2.1. Volum d’aigua subministrat al sistema

Volums d’aigua (m3/any)
Procedència dels cabals

TOTAL
Fonts pròpies Compra en alta

Recursos convencionals Camp numèric Camp numèric Camp calculat

Aigua reutilitzada Camp numèric

TOTAL Camp calculat

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
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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

3.2.6. Número total d’escomeses
  

uts
 
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 en servei   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  
          %
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3.2.10. Parc de comptadors segons antiguitat  (expressar en % del total)

Mecànics Digitals

Menys de 5 anys

Entre 5 i 10 anys

Més de 10 anys

Es desconeix

3.2.11. Parc de comptadors amb telelectura (expressar en % del total). S’entén que té telelectura si se’n pot llegir la 
medició des de l’oficina.

                 %

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?		
 

  Si No

  Si No

3.3.2.	Existeix	la	percepció	de	que	hi	ha	una	manca	de	garantia	en	el	subministrament	al	municipi?	 	 	
  

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. 
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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

Altres
Parcial
Total
No

3.4.4. Eines de planificació i gestió

  Si No

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

Elevació
Parcialment
Total
No

Distribució
Parcialment
Totalment
No

Tractament
Parcialment
Total
No

Sistema centralitzat
Parcialment
Total
No

Analitzadors automàtics
Parcialment
Total
No

3.4.6. Eines de treball

  Si No

Es	disposa	de	terminals	portàtils	com	a	eines	de	treball?	 
  

De	quin	tipus?

Smartphone
Tableta
Altres
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Per	a	quines	tasques	s’utilitza?

Gestió de comptadors
Geolocalització
Altres

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

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 a: 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
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4.2. Percepció organolèptica dels usuaris

  Si No

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	negatiu,	per	quin	motiu?

Si
No, perquè no era necessari
No, per motius tècnics
No, per motius tarifaris
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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
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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

Males olors
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5.1.6.	Existeix	ordenança	o	reglament	municipal	d’abocament?		

  Si No

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

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

5.1.8. Eines de planificació i gestió

  Si No

Es	disposa	de	model	matemàtic	de	la	xarxa	de	clavegueram?		
Es	disposa	de	Pla	Director	de	Clavegueram?	
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Si, en vigor
S’està elaborant
No

5.2. DEPURACIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
5.2.1.  Número de plantes depuradores al municipi                   uts

  Si No

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)

Només primari (físic-químic)
Secundari (biològic)
Terciari o més rigorós

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

5.2.7.  Reducció mitja de la contaminació

SS DBO5 DQO

Qualitat mitja de l’afluent

Qualitat mitja de l’efluent

5.2.8. Problemàtiques principals de les depuradores

Obsolescència de les instal·lacions per manca de recursos

Insuficient manteniment per manca de recursos

Capacitat insuficient
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Excés de capacitat

5.2.8. Risc d’incompliment dels criteris mediambientals

Baix
Mig
Alt
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6. REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES 
REGENERADES
6.1. DADES DE PRODUCCIÓ
6.1.1. Capacitat màxima de producció de les plantes instal·lades             m3/any

6.1.2. Volum d’aigua residual reutilitzada l’últim any              m3/any

6.2. DADES D’EXPLOTACIÓ 

6.2.1. Usos de l’aigua reutilitzada, en percentatge sobre el volum total. 

%

Ús urbà 

Ús agrícola

Ús industrial

Ús recreatiu

Ús ambiental

6.2.2. Sistemes de distribució de l’aigua reutilitzada. Marcar les caselles que corresponguin

Amb camions cisterna

Amb xarxa independent de transport

Amb xarxa independent de transport i distribució

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

El gestor de l’EDAR
El reutilitzador
Altres

6.2.4. Problemàtiques principals de la reutilització

Pocs d’usuaris

Xarxa de distribució insuficient

Manca de xarxa de distribució

Desconfiança dels usuaris
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7. GESTIÓ COMERCIAL
7.1. FACTURACIÓ I COBRAMENT
7.1.1. Periodicitat de facturació

Us domèstic Ús no domèstic

% contractes % import facturat % contractes % import facturat

Mensual

Bimestral

Trimestral

Altres

TOTAL (suma 100)

7.1.2. Sistemes de cobrament. Marcar els sistemes oferts

A l’oficina d’atenció al client

Domiciliació a un compte bancari

A finestreta d’entitat bancària concertada

Targeta de crèdit o dèbit

Caixers automàtics

Cobrament telefònic

Internet

Telèfon mòbil

Altres

  Si No

7.1.3.	S’ofereix	el	servei	de	factura	electrònica?		

7.1.4.	En	cas	afirmatiu,	de	quin	tipus?	

Factura electrònica segons el RD 1619/2012
Altres tipus de factura electrònica

7.1.4.	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.
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7.2. ATENCIÓ AL CLIENT
7.2.1. 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

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

          %

7.2.3. Serveis a disposició del client. 

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

7.2.4. Serveis que ofereix l’oficina virtual. Marcar amb una X quan procedeixi

Sol·licitud d’altes i baixes del servei

Canvis de titular del servei

Consulta de lectures i consums

Pagament de factures on line

Visualització i impressió de factures

Bústia de suggeriments, consultes i reclamacions

Altres

7.2.4. 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

7.2.5. Servei telefònic ofert al client (call-center, CAT o similar)   Si No

Existeix	telèfon	específic	d’atenció	al	client?		

En cas de resposta negativa, no cal respondre les següents
Cost del servei telefònic ofert al client
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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 intyegrada sobre averies

  Si No

7.2.6.	S’utilitza	un	sistema	d’avaluació	de	la	satisfacció	del	client?		

  Si No

7.2.7.	Es	fomenta	l’ús	eficient	de	l’aigua?		

  Si No

7.2.8.	Existeix	Memòria	anual	de	Responsabilitat	Social	Corporativa?	
 

8. ASPECTES ECONÒMICS
8.1. Valor econòmic de les inversions efectuades el darrer any (2.013). 
Indicar el valor econòmic, en milers d’euros, de la inversió realitzada l’any 
2.013 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
Reutilització
TOTAL

* amb càrrec a tarifes

8.2. Distribució percentual de partides de cost corresponents al cicle 
integral de l’aigua.

Abastament Clavegueram Depuració
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Aprovisionaments
Compra d’aigua
Costos d’energia
Altres
Costos de personal
Altres costos d’explotació   
Serveis subcontractats
Altres
Amortització d’immobilitzat
Costos financers
Impostos sobre beneficis
Operacions interrompudes
TOTAL

8.3. Relació entre tarifes i costos. Marcar SI o NO quan procedeixi.

Abastament Clavegueram Depuració

Les	tarifes	cobreixen	la	totalitat	dels	costos	d’explotació?

Rep	l’entitat	subvencions	per	cobrir	els	costos	d’explotació?

Rep	l’entitat	subvencions	per	a	inversions?

					-	De	fons	europeus?		

					-	D’altres	organismes?

8.4. 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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
Tarifa amb preu únic (€/m3)
Tarifa a tant alçat

Abastament comercial
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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
Tarifa amb preu únic (€/m3)
Tarifa a tant alçat
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Abastament industrial
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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
Tarifa amb preu únic (€/m3)
Tarifa a tant alçat

Clavegueram comercial
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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
Tarifa amb preu únic (€/m3)
Tarifa a tant alçat

Clavegueram industrial
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
Tarifes amb quota de servei i mínims de consum
Tarifa amb preu únic (€/m3)
Tarifa a tant alçat
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8.5. Import d’un consum domèstic anual de 84, 180 i 300 m3/any

Activitat* Import d’un consum 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. 

8.6. import d’un consum comercial anual de 84, 180 i 300 m3/any

Activitat* Import d’un consum comercial 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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8.7. import d’un consum industrial anual de 120, 1.800 i 18.000 m3/any

Activitat* Import d’un consum industrial 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 de clients per cada tipus d’ús de l’aigua. S’entén com a client la persona o en entitat titular d’un comptador

TIPUS D’ÚS DE L’AIGUA CLIENTS

Domèstics

Industrials/Comercial

Municipals i serveis públics

Alta

Altres

TOTAL
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7. Facturació total anual 

Import (€)

Abastament

Clavegueram

Depuració

Conservació escomeses/comptadors

Recollida d’escombraries

Complement de tarifa

Cànons

IVA

TOTAL

8. Aigua total subministrada a la xarxa               m3/any

9. Aigua total registrada  (pels comptadors dels usuaris)             m3/any

10. Valor econòmic de les inversions efectuades el darrer any (2.013). Indicar el valor econòmic, en milers d’euros, 
de la inversió realitzada l’any 2.013 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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ANNEX II.III MODEL DE QÜESTIONARI D’ACCIÓ SOCIAL EN 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN BAIXA
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.	Existeixen	per	als	clients	del	servei	mecanismes	d’Acció	Social	de	caràcter	econòmic?	S’entén	com	a	client	la	persona	
o en entitat titular d’un comptador

- Sí, ja implantat
- Sí, en curs d’implantació durant el 2014
- No

5.	Quin	és	conceptualment	el	tipus	de	mecanisme?	

- Està contemplat a l’estructura tarifària (Tipus A)
- Existeix un Fons de solidaritat o similar, no associat a l’estructura tarifària (Tipus B)
- D’ambdós tipus (Tipus A i tipus B)

6.	Quins	criteris	s’utilitzen	per	a	determinar	els	clients	potencialment	objectiu	de	l’Acció	Social?	Marcar	les	caselles	que	
corresponguin o descriure en el cas de “Altres”

TIPUS A
(a l’estructura tarifària)

TIPUS B
(Fons de solidaritat o similar)

Criteris de renda 

Altres. Especificar

7. Existeixen, a més, dins de l’estructura tarifària criteris d’aplicació de la tarifa en base al número de persones per 
habitatge?	

- Sí, ja implantat
- Sí, en curs d’implantació durant el 2014
- No

8.	Qui	determina	l’aplicació	de	l’Acció	Social	a	un	client	concret?	Marcar	les	caselles	que	corresponguin	o	descriure	en	
el cas de “Altres”
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TIPUS A
(a l’estructura tarifària)

TIPUS B
(Fons de solidaritat o similar)

L’Operador o entitat que presta el servei

L’Ajuntament

La Conselleria

Altres. Especificar

9. En el cas Tipus A (a l’estructura tarifària):

9.1.	Quin	és	el	mecanisme	emprat	per	a	aplicar	l’Acció	Social?	Marcar	les	caselles	que	corresponguin	o	descriure	
en el cas de “Altres”

Bonificació a la quota fixa

Bonificació a les quotes variables

Altres. Especificar

9.2.	Quin	és	el	percentatge	habitual	de	la	deducció	sobre	la	factura?	Indicar	el	percentatge	estimat,	o	marcar	la	
banda més representativa

% estimat 0-33 % 33-66% 66-100%

9.3.	Qui	assumeix	les	bonificacions	aplicades?	Marcar	les	caselles	que	corresponguin	o	descriure	en	el	cas	de	
“Altres”

La pròpia tarifa

L’Operador o entitat que presta el servei

L’Ajuntament

Una altra administració

Altres. Especificar

10. En el cas Tipus B (Fons de Solidaritat o similar):

10.1.	Quin	és	el	mecanisme	emprat	per	a	aplicar	l’Acció	Social?	Marcar	la	casella	que	correspongui	o	descriure	en	el	cas	
de “Altres”

Pagament de l’import de la factura

Pagament parcial de l’import de la factura

Altres. Especificar

10.2. En cas d’haver seleccionat l’opció “Pagament parcial de l’import de la factura” a la pregunta 10.1, indicar el 
percentatge estimat, o la banda més representativa:
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% estimat 0-33 % 33-66% 66-100%

10.3.	Qui	contribueix	a	la	dotació	del	Fons?	Marcar	les	caselles	que	corresponguin	o	descriure	en	el	cas	de	“Altres”

La pròpia tarifa

L’Operador o entitat que presta el servei

L’Ajuntament

Una altra administració

Altres. Especificar

11.	Quin	és	el	percentatge	aproximat	de	clients	beneficiats	pels	mecanismes	d’Acció	Social?	
% Tipus A % Tipus B
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