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Els destins de l’aigua en els 
abastaments de Catalunya

El coneixement del destí de l’aigua 
depèn del seu comptatge i 
enregistrament.
Els abastaments municipals de 
Catalunya: 

Aigua enregistrada: 75%
Aigua no enregistrada:25%

El rendiment dels 
abastaments municipals

El rendiment d’un abastament es 
coneix per comparació entre l’aigua 
captada i l’aigua enregistrada en els 
punts de consum.
El que normalment s’anomenen 
pèrdues són en realitat, cabals no 
enregistrats.
Les pèrdues inclouen fuites i 
consums reals
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L’estalvi d’aigua

L’estalvi d’aigua en un abastament 
es pot considerar:

a nivell de cada usuari (menys consum)
Per l’augment del rendiment de la 
xarxa (millor aprofitament de l’aigua 
captada)

Les polítiques d’estalvi 
d’aigua

Es basen en diferents supòsits:

el coneixement dels consums actuals

La influència del servei sobre l’usuari

La possibilitat de mesura i interpretació 
dels resultats

Els destinataris de les 
polítiques d’estalvi

Els consums mes coneguts són els 
dels usuaris domèstics abonats al 
servei. Per això se’ls adrecen les 
polítiques d’estalvi.
No obstant, rara vegada suposen 
mes del 60% del consum
La resta de consums, són comerços, 
indústries, institucions i, sobretot, el 
servei municipal
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El servei municipal

El servei municipal respon 
directament de dos destins de 
l’aigua:

Els consums municipals
Les pèrdues

Al seu torn, les pèrdues poden ser
Fuites
Consums no controlats

Distribució de les pèrdues en les 
xarxes d'abastament. ACA 2005
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Criteris per a limitar 
pèrdues

Comptar l’aigua captada i la que entra a 
xarxa
Fer comptatges sectoritzats en la xarxa
Evitar consums ocults i subcomptatges
Incrementar el grau de mallatge de la 
xarxa
Reinvertir en la xarxa per evitar-ne 
l’obsolescència

Els consums municipals

Suposen el 10% del consum dels 
abastaments municipals de Catalunya.
A les comarques gironines el consum 
urbà estimat és de 70 Hm3
El consum municipal estimat és de 7 
Hm3.
Les estimacions extrapolen els casos 
coneguts, que són minoria

Els consums municipals
Inclouen:

Edificis municipals
Escoles
Instal·lacions esportives
Jardineria
Neteja viària
Obres
Altres específics de cada ajuntament

Varien en funció del tipus de municipi i en 
especial de la superfície i tipus de 
jardineria
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El cost del consum 
municipal

A un cost mig estimat d’1 €/m3 
(tarifa +cànon de l’aigua) suposa un 
cost de 7.000.000 €/any
En general, aquest cost no s’imputa 
als serveis en qüestió.
La manca de consciència del cost no 
afavoreix l’estalvi

Tarifa i rendiment
Relació entre la tarifa en baixa i el rendiment del sistema
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Criteris per a limitar 
consums municipals

Comptar-los tots
Facturar-los tots
Establir el seu cost a la tarifa 
mitjana del servei
Implantar mesures d’estalvi

Passives (polsadors, temporitzadors)
Actives (imputació de costos en casos 
determinats)
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Els resultats esperables

Els municipis que han implantat 
mesures de comptatge i imputació 
de costos han assolit tres resultats:

Reduir els consums municipals entre un 
35 i un 100%
Limitar les pèrdues a la xarxa
Augmentar la seva credibilitat davant 
dels usuaris ( a qui els cobren l’aigua) i 
l’ACA ( a qui demanen ajuts

Un exemple: Mataró

Rendiment de la xarxa: 94%
Consum unitari mig: 179 lt/hab.dia
Consum domèstic: 118 lt/hab.dia 
Consum municipal agregat: 5,1%
Informació transparent: 

www.aiguesmataro.com

El resultat principal

El coneixement del servei i la 
imputació de costos són la condició 
bàsica per a una gestió eficient.
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