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Indicador 4.2. 
Consum d’aigua

Consum d’aigua

Resultat: 
Consum d’aigua total: 159,2 l/h./dia 
Consum d’aigua sector domèstic: 
105,5 l/h./dia 
Índex de sostenibilitat: 20,24%

Consum d’aigua potable de xarxa: Expressa el consum total d’aigua potable de xarxa en el conjunt de sec-
tors (domèstic, comercial-industrial i serveis municipals), per habitant i dia.
L’indicador també expressa la proporció de l’aigua consumida pels serveis municipals d’origen freàtic 
respecte del total. Els usos municipals de l’aigua inclosos són el reg de parcs i jardins, la neteja viària, la 
neteja de clavegueram, les fonts ornamentals, les instal·lacions esportives i altres usos. Aquesta variable 
es coneix com a “Índex de sostenibilitat”.

Fórmula: 
1. ∑ volums d’aigua consumida pels sectors domèstic, comercial-indus-
trial i serveis municipals / (nombre d’habitants*dies de l’any)
2. Volum d’aigua consumida pels serveis municipals d’origen freàtic / Vo-
lum total d’aigua consumida pels serveis municipals

Unitat:
1. litres/h./dia 
2. %

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Memòria anual. El consum d’aigua a Barcelona. L’aprofitament i els usos dels recur-
sos hídrics. Ajuntament de Barcelona.

Valors de referència:
Objectiu de planificació:
Per a la proporció d’aigua consumida pels serveis municipals d’origen freàtic: sostre tècnic i econòmic 
d’aprofitament dels recursos freàtics (4,02 hm3/any).

Rellevància internacional:
Directiva 2000/60/CE. Directiva marc de l’aigua.
Aalborg+10: Compromís 3.2 i Tendències 22 i 23.
Indicador de serveis i qualitat de vida a les ciutats ISO 37120:2014: desenvolupament sostenible de les 
comunitats.
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Figura 3. Variació interanual del consum d’aigua, 2014-2015.

Resultat

El consum d’aigua potable de xarxa del con-
junt de sectors (domèstic, comercial, industrial i 
serveis municipals) és de 93,25 milions de m3, que 
correspon a 159,2 l/h.dia. El sector que concentra 
una major proporció del consum d’aigua de xarxa 
és el sector domèstic amb 61,8 milions de m3, que 
corresponen a 105,5 l/h./ dia (Figura 1). 
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Figura 1. Consum d’aigua potable per sectors (m3), 2015. Figura 2. Repartiment de l’aigua freàtica consumida 
pels serveis municipals (m3), 2015.

Variació interanual

El consum d’aigua potable per habitant ha 
augmentat, tant pel conjunt de sectors (+1,9%) 
com pel sector domèstic (+1,1%) (Figura 3). 

El consum d’aigua freàtica per part dels 
serveis municipals ha augmentat de manera 
important respecte l’any passat (+10,9%). La 
proporció que aquesta aigua d’origen freàtic 
suposa del volum total d’aigua total consumida 
per aquests serveis s’ha mantingut pràctica-
ment estable (+0,3%).

Pel que fa el sector dels serveis munici-
pals, el consum és de 7.028.914 m3. El 20,24% 
d’aquest volum d’aigua (1.422.939 m3) és d’origen 
freàtic. La resta és aigua de xarxa. Els serveis 
municipals que consumeixen la major part de 
l’aigua freàtica aprofitada per aquest sector són 
el d’Espais Verds (30%; 428.137 m3) i el de Fonts 
Ornamentals (31%; 441.276 m3) (Figura 2). 
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Tendència 

Pel que fa el consum total d’aigua per habitant 
(considerant el consum del sectors domèstic, co-
merç i indústria, i serveis municipals), la tendència 
global del període analitzat continua sent de des-
cens si bé per primera vegada des de 1999 ha incre-
mentat lleugerament. Des del principi del període 
analitzat fins a l’actualitat, la reducció del consum 
total d’aigua per habitant i dia ha estat del 20,6%.

Si bé el consum domèstic d’aigua per ha-
bitant ha augmentat lleugerament l’any 2015, 
manté la progressiva tendència de disminució 
iniciada l’any 2000. Aquesta disminució ha estat 
més important entre el 2013 i el 2014 que entre 

Figura 4. Tendència del consum d’aigua, 1999-2015.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Consum total/h./dia 208,6 210,8 208,5 202,3 196,0 197,0 188,4 182,8 178,2 169,9 164,9 164,8 165,2 163,2 160,9

Consum domèstic/h. /dia 132,9 135,6 133,7 132,2 128,2 127,6 122,6 118,1 114,5 112,9 110,1 109,8 109,5 108,2 108,4
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el 2012 i el 2013, període durant el qual es po-
dia creure que el consum domèstic d’aigua 
per habitant havia tocat un sostre mínim (Fi-
gura 4). Des del 1999 fins a l’actualitat, la re-
ducció del consum domèstic d’aigua per habi-
tant i dia ha estat del 23,7%.

El consum del comerç i la indústria va ser el 
2015 de 25,85 milions de m3, 7,19 milions menys 
que l’any 1999, el que suposa una reducció del 
21,76%. El consum d’aigua de xarxa de serveis 
municipals va ser de 5,6 milions de m3, 2,88 mi-
lions de m3 menys que l’any 1999, amb una re-
ducció del 34%.
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Figura 5. Tendència del consum d’aigua freàtica per part dels serveis municipals, 1999-2015.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Volum d'aigua freàtica 302 306 429 460 539 698 714 705 789 943 946 949 1.033 1.269 1.263
% sobre el consum total 3,4 3,6 5,0 6,3 6,4 8,4 9,9 10,2 11,7 18,6 16,9 16,6 16,6 19,2 20,0
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4,02 hm3/any; 63,51%

Sostre d’aprofitament d’aigua freàtica 2014:

El consum total dels serveis municipals l’any 
2015 (aigua de xarxa més aigua freàtica) va ser 
de 7,03 milions de m3, 1,76 milions de m3 menys 
que l’any 1999. El consum d’aigua freàtica s’ha 

multiplicat per 4,71 des del 1999 (passant de 
301.730 a 1.422.939 m3) i superant el milió de 
m3 anuals.
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Reptes i oportunitats

Pel que fa al consum d’aigua d’origen freàtic 
per part dels serveis municipals, el fet que el va-
lor assolit l’any 2015 continuï constituint un terç 
del sostre d’aprofitament fa que es mantingui 
l’oportunitat d’augmentar la proporció d’aigua 
d’origen freàtic consumida.

La ciutat de Barcelona disposa d’un pla tèc-
nic d’aprofitament dels recursos hídrics alter-
natius a l’aigua de xarxa (PLARHAB). Aquests 
recursos alternatius són l’aprofitament de les 
aigües subterrànies, pluvials, regenerades, 
etcètera. Aquest pla preveu la substitució pro-
gressiva de l’aigua de xarxa potable per als usos 
on sigui possible. El repte de Barcelona és apro-
fitar totes les oportunitats per desenvolupar el 
PLARHAB i fer possible la millor gestió del cicle 
de l’aigua a la ciutat.

El PLARHAB assenyala que la quantitat de 
recursos existents potencialment explotables 
és important, tant des del punt de vista de re-
cursos del freàtic (de 2 a 3 hm3/any al Pla de Bar-
celona, de 5 a 8 hm3/any a l’al·luvial del Besòs, 
més l’aigua aprofitable que prové d’extraccions 
del metro que s’ha quantificat en 1 hm3/any dels 
3,8 hm3/any potencialment utilitzables), com de 
l’aigua regenerada a la depuradora del Prat. El 
pla fa evident que actualment hi ha demandes 
pels serveis municipals que poden ser satisfetes 
amb recursos disponibles que es quantifiquen en 
un màxim de 4,02 hm3/any (2,85 hm3/any actuals 
més 1,17 hm3/any derivats del desenvolupament 
urbanístic de la ciutat).

Per la seva part, la demanda no municipal de 
recursos alternatius a l’aigua potable podria arri-
bar a 2,49 hm3/any i, per tant, el conjunt total se-
ria de 6,51 hm3/any, dels quals 2,20 hm3/any co-

rresponen als consums industrials de la Zona 
Franca. En aquest pla s’ha fet, també, una 
anàlisi de les característiques i particularitats 
dels diferents tipus d’aigua no potable, a l’hora 
que s’ha analitzat els requisits de qualitat dels 
diversos usos. S’hi estableix igualment les ba-
ses per a la creació d’una futura ordenança 
que reguli l’ús dels recursos hídrics alternatius 
a la ciutat.

Per saber-ne més:

A Barcelona: El consum d’aigua a Barcelona. 
L’aprofitament i els usos dels recursos hí-
drics. 2016. Ajuntament de Barcelona.

Al món: Progress on sanitation and drinking 
water. 2015 update and MDG assessment. WHO

http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/jmp-2015-update/en/
http://www.ajsosteniblebcn.cat/informe_consum_aigua_2016_70282.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/informe_consum_aigua_2016_70282.pdf
http://www.ajsosteniblebcn.cat/informe_consum_aigua_2016_70282.pdf

