
L’aigua és una part del medi natural i, alhora, és tam-
bé un recurs imprescindible per a la vida, tant des del 
punt de vista fisiològic, higiènic i sanitari, com del ben-
 estar. No podem oblidar, però, que és un factor de 
producció per a moltes activitats econòmiques, i que 
té, a més, un component de bé col·lectiu que li atorga 
un valor social. Ateses les múltiples característiques 
de l’aigua podem entendre que sigui un bé estratègic, 
que, tanmateix, en determinats moments, pot esde-
venir un factor de risc o d’amenaça1 per a la vida. Per 
tant, l’aigua és tant un dret com una responsabilitat, 
però cal tenir sempre present que és un recurs limi-
tat. Darrerament hem avançat en la incorporació de 
l’aigua en aquesta perspectiva econòmica, social i 
ambiental sobre la base del concepte d’aigua virtual, 
que fa referència a la quantitat necessària per produir 

1. Pot provocar alteracions com ara riuades, inundacions, sequeres, etc. 

aliments i per elaborar productes que requereixen un 
procés industrial.2

La Directiva marc de l’aigua (DMA), 2000/60/CE, 
ha marcat una fita en la política de l’aigua a escala 
europea, que implica un canvi tant de visió com de 
gestió de l’aigua. Un canvi de visió en tant que es re-
ferma l’aproximació que l’aigua forma part de l’estruc-
tura del medi natural però que també exerceix deter-
minades funcions. La conseqüència d’aquesta visió és 
la introducció formal de l’aproximació de la sostenibi-
litat en la gestió d’aquest recurs.

Per assolir aquesta aproximació cal tenir en comp-
te els diferents aspectes vinculats a la sostenibilitat, és 
a dir, l’ambiental, l’econòmic, el social, el territorial, i 
també la sostenibilitat de la garantia del recurs basada 
en la combinació d’una gestió integrada i racional de 
l’oferta i de la demanda d’aquest. La sostenibilitat am-
biental va lligada a l’assoliment d’un bon estat de les 
aigües, en quantitat i qualitat, i al seu no-deteriora-

2. Per exemple, per produir una poma calen 70 litres d’aigua o 900 per 
produir un quilo de blat.



ment. Pel que fa a la sostenibilitat econòmica, la DMA 
obliga a tendir vers la recuperació total dels costos, 
entenent per costos els financers, els del recurs i tam-
bé els ambientals. Pel que fa a la sostenibilitat social, 
aquesta és entesa com la participació de la ciutadania 
en els processos de decisió i de consulta que s’orga-
nitzin amb l’objectiu d’acomplir la DMA. La sosteni-
bilitat territorial, tot i que no apareix explícitament 
destacada en els diversos documents existents d’im-
plantació de la DMA, no es pot obviar i fa referència 
a l’ordenació racional de l’espai, quant a la seva impli-
cació amb l’aigua. Finalment, la sostenibilitat de la 
garantia del recurs reuneix la visió integral del cicle 
de l’aigua en un model basat no en augments d’oferta 
com a resposta als augments de demanda, sinó fona-
mentat tant en una racionalització de l’oferta i en una 
gestió acurada de la demanda com en la incorporació 
de l’aigua com a recurs natural limitat.

Per analitzar quines són les tendències en el con-
sum i els marges d’estalvi d’aigua es pot partir de dos 
elements importants. Per una banda, entendre l’apro-
ximació integrada com una assignació equilibrada 
entre els diferents usos de l’aigua sense oblidar els 
usos mediambientals. Així, es tracta d’aplicar un mo-
del de gestió que, a grans trets, ha de tenir en compte3 
els criteris de:

garantir i atendre els diferents aprofitaments.

tal d’atendre aquests aprofitaments.

Per assolir aquesta visió es disposa de diverses op-
cions que passen per diversificar el subministrament 
i assegurar el servei. Així, la utilització dels embassa-
ments ja construïts i, si és el cas, la construcció d’em-
bassaments en derivació, poden limitar els impactes 
ambientals. També la utilització tant d’aigües subter-
rànies com superficials; la reutilització planificada de 
l’aigua, que es nodreix d’aigua regenerada; la dessali-
nització, que es nodreix d’aigua de mar, i la intercon-

3. R. Mujeriego (2008), pàg. 76.

nexió de xarxes regionals d’abastament exemplifiquen 
les diferents opcions. 

Però, per una altra banda, aquesta visió integrada 
també ha de voler dir gestionar tenint en compte tot 
el cicle de l’aigua, des de la captació, el transport i la 
potabilització fins a la distribució i el sanejament, que 
implica també la millora en el control de la contami-
nació difosa i l’establiment dels cabals de manteni-
ment. 

Tanmateix, per aplicar aquesta aproximació ens 
interessa incorporar l’organització de la política de 
l’aigua i el seu disseny institucional. A l’Estat espanyol 
se segueix el model de gestió de conca; la seva admi-
nistració correspon als organismes de conca que exer-
ceixen les tasques de planificació hidrològica, d’orde-
nació del domini públic hidràulic i d’execució de les 
noves infraestructures hidràuliques. En el cas de les ad-
ministracions autonòmiques, i com que el seu marc 
territorial no sempre coincideix amb els de les conques, 
hi trobem un model competencial que no és únic. 
Finalment, l’administració local és la que garanteix la 
provisió del servei d’aigua i del sanejament. 

En aquest model, Catalunya té dues àrees territo-
rials, i si atenem als recursos hídrics i a la composició 
de la demanda d’aigua podrem entendre i captar millor 
la realitat del món de l’aigua. Aquesta realitat està re-
collida en la Llei de l’Estat 6/1999, d’ordenació, gestió 
i tributació de l’aigua, que divideix el territori de Cata-
lunya en dos àmbits: el Districte de Conca Hidrogrà-
fica o Fluvial de Catalunya (constituït per les conques 
hidrogràfiques internes) i les conques hidrogràfiques 
intercomunitàries, que corresponen a la part catalana 
de rius que transcorren també per altres comunitats 
autònomes.

Les diferències entre ambdues àrees queden re-
flectides en el quadre 1, on es veu la disparitat en 
algunes de les seves característiques. La major part 
de la població de Catalunya es concentra a les conques 
internes, mentre que una part reduïda es localitza a 
l’àmbit de les conques intercomunitàries (vegeu el 
quadre 1). 

L’àrea de les conques internes, com ja hem dit, té 
un percentatge de població i de superfície més gran. 



Si aquesta distribució seguís la mateixa pauta en ter-
mes de disponibilitat del recurs podríem suposar que 
no hi hauria d’haver massa conflictes. Però precisa-
ment, la disparitat entre ambdues conques respecte a 
la població de l’àrea es capgira quan introduïm el volum 
de recurs, la capacitat reguladora i el tipus de deman-
da. Les conques internes tenen la majoria de la pobla-
ció de Catalunya i una part molt important de l’activi-
tat econòmica però disposen d’un volum de recurs 
més limitat. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és l’organisme 
que té plenes competències en planificació i ordenació 
del domini públic hidràulic sobre les conques internes 
de Catalunya (CIC), mentre que en les conques com-
partides la decisió final és de la Confederació Hidro-
gràfica de l’Ebre (CHE), tot i que l’ACA també hi actuï. 
Pel que fa a l’execució i el finançament d’obres hidràu-
liques, l’ACA té competències en ambdues conques, 
tanmateix gestiona les diferents figures tributàries 
vinculades al cicle de l’aigua només en les conques 
internes. 

Per analitzar els dos sistemes s’acostuma a utilit-
zar la divisió en sistemes d’observació, que, des de la 
perspectiva econòmica, permet fer una anàlisi més 
acurada de l’activitat i els usos de l’aigua i també in-
corporar-hi el territori. Les conques catalanes de l’Ebre 
(CCE) comprenen tres sistemes: Noguera-Garona, 
Ebre i Segre; i les conques internes de Catalunya 
(CIC) es divideixen en nou sistemes: Alt Llobregat; 
Baix Llobregat, Anoia i Garraf; Foix, Gaià i Francolí; 
Baix Ebre i Montsià; Besòs i Baix Maresme; Tordera, 
Costa Brava Sud i Alt Maresme; Alt Ter; Baix Ter i 

Costa Brava Centre, i Muga, Fluvià i Costa Brava Nord 
(mapa 1).

Una primera aproximació de la diferència en la 
dotació de recurs atenent a la capacitat dels principals 
embassaments ens mostra que la capacitat màxima 
dels embassaments de les conques internes de més 
de 2 hm3 és de 694,45 hm3 i la capacitat màxima als 
embassaments de més de 5 hm3 a les conques com-
partides4 és de 3.788 hm3. Si atenem a la demanda 
per satisfer els diferents usos, la conca de l’Ebre ar-
riba al 61,38% del total de dotació d’aigua, mentre 
que les conques internes hi participen en un 
38,62%. 

4. Dades extretes de l’ACA el dia 10/03 sobre l’estat dels embassaments.
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Alguns estudis de la Comissió Europea (Ecologic, 
2007) assenyalen que, a escala europea, hi ha poten-
cial per a l’estalvi d’aigua a Europa. El sector que fa ús 
d’un volum d’aigua més gran és la producció d’ener-
gia,5 que, a Europa, representa un 44% del total; 
mentre que l’agricultura representa un 24%, l’ús urbà 
un 17% i la indústria un 15%. Sobre la base d’aquestes 
dades s’han suggerit algunes vies d’estalvi:

les millores en les infraestructures i tecnologies 
lligades al reg. S’assenyala que la millora de l’efi-
ciència en els sistemes de rec podria induir estal-
vis entre el 10% i el 25%. En el cas de canvis en 
l’aplicació de les pràctiques de reg, els estalvis 
poden arribar al 30%, més del 50% es podria es-
talviar amb cultius resistents a la sequera i vora 
el 10% a partir d’aigües reutilitzades o tractades. 
El volum total d’estalvis en aigua podrien estar 
per sobre del 43% del volum actual que l’agricul-
tura utilitza.

-
cial d’estalvi és important a partir de la reducció 
de les pèrdues a les xarxes, la introducció de dis-
positius d’estalvi i un ús més eficient dels electro-
domèstics i aparells a les llars. Amb l’aplicació 
d’aquestes mesures s’estima que la disminució de 
consum podria anar dels 150 l/persona/dia de 
mitjana a la UE fins a uns 80 l/persona/dia.

introducció de mesures tècniques com ara canvis 
en els processos que portin a un menor volum 
d’aigua demandada, unes taxes més elevades d’ai-
gua reciclada o l’ús d’aigua de pluja podrien portar 
a estalviar entre el 15% i el 90% d’aigua amb una 

5. Cal recordar que una gran part de l’aigua destinada a la producció 
d’electricitat torna al medi local i, per aquest motiu, els beneficis d’estal-
vi són marginals. 

estimació d’un 43% del nivell actual d’abstracció 
d’aigua.

L’estudi fa menció també del sector turístic pel pa-
per que té en algunes parts d’Europa. Tot i que les me-
su res que caldria utilitzar serien les mateixes que per 
a l’ús domèstic, seria convenient introduir mesures 
d’estalvi en el sector. Al nostre país, té força interès la 
publicació de la Diputació de Barcelona6 en què hi ha 
un conjunt de fitxes sobre diverses accions dutes a ter-
me que mostren la possibilitat de fer alguna cosa més.

Aquests resultats posen de relleu que, a escala eu-
ropea, les possibilitats d’estalvi rauen a evitar la sobre-
explotació, a partir de l’ús d’aigua no convencional i 
de mesures d’estalvi integrades. El risc que significa 
el canvi climàtic i els episodis de sequera ja viscuts al 
nostre país haurien de pressionar a l’alça els potencials 
d’estalvi identificats i estimular la recerca en noves 
tecnologies i l’aplicació de nous sistemes de gestió de 
l’aigua. Alguns exemples, com hem anat assenyalant, 
passen per una aproximació preventiva i de reutilitza-
ció; els processos nets, el disseny de sistemes de ges-
tió més bons, l’ús d’eines informàtiques aplicades als 
sistemes de gestió, seguiment i control, les tècniques 
de previsió d’inundacions, l’aplicació d’enginyeria eco-
lògica o la dessalinització poden ajudar a assolir els 
potencials d’estalvi. 

En aquest apartat veurem quina és la distribució, dins 
de cada conca, dels diferents usos, per tal de definir i 
acotar millor les diferents possibilitats d’estalvi, atès 
que l’estratègia no serà la mateixa depenent de la 
conca considerada.

El total aproximat de la demanda d’aigua a Catalu-
nya per als diferents usos és de poc més de 3.000 hm3. 
L’ús per a reg és el més important, seguit del domèstic. 
Cal aclarir que les dades d’ús domèstic inclouen, en 
aquest quadre, l’ús per a serveis i l’ús municipal. 

6. Experiències de gestió de l’aigua als municipis. Diputació de Barcelona, 
Xarxa de municipis, abril 2007.



La distribució en percentatges segons usos ens 
mostra que, tot i la concentració de persones i activitats 
a les conques internes, el seu consum total és del 
38,62%, mentre que a la conca de l’Ebre es consumeix 
el 61,38% restant. Si analitzem, per usos, la distribució 
per conques, veiem que a la conca de l’Ebre es deman-
da un volum més gran per a reg, amb un 82,6% del 
total dedicat a reg a Catalunya. L’ús ramader està dis-
tribuït de manera més equitativa entre ambdues con-
ques; els usos domèstics es concentren majoritària-
ment a les conques internes i, finalment, els usos 
industrials estan bàsicament concentrats a les conques 
internes, amb gairebé un 90% 

La distribució per usos dins les conques marca de 
manera molt clara les diferents polítiques d’estalvi que 
cal aplicar. A la conca de l’Ebre més del 90% de l’aigua 
es dedica al reg, menys del 3% a ús domèstic, i percentat-
ges semblants, a la ramaderia i a la indústria (gràfic 1).

A les conques internes la distribució és diferent 
(gràfic 2). L’ús domèstic és el de major participació 
amb un 42,66%, seguit del reg amb un 31,34%, l’in-
dustrial amb un 23,13% i, finalment, l’ús ramader no 
arriba al 3%.

El coneixement d’aquesta distribució ens assenyala 
els àmbits d’actuació de les polítiques d’estalvi. Així, 
a les conques de l’Ebre els possibles estalvis en reg 
prioritzarien la política d’estalvi, mentre que a les con-
ques internes, un mix entre estalvis en l’ús domèstic, 
reg i industrial pot tenir millor resultat.

Per veure el consum i el marge d’estalvi segons els 
diferents usos, ens hem centrat en els usos agrícoles 



–atès que la ramaderia representa poc més del 3% del 
total d’aigua d’ús agrícola–, l’ús industrial manufactu-
rer i l’ús urbà, que inclou tant els usos domèstics com 
els usos de les activitats econòmiques amb usos assi-
milables al domèstic i que estan localitzades en àmbits 
urbans (comerços, hotels, hospitals, escoles, ofici-
nes...). Els usos recreatius (camps de golf, parcs temà-
tics, estacions d’esquí, instal·lacions nàutiques i càm-
pings) i els usos energètics no han estat analitzats.7

La tendència dins el sector agrícola tant català com 
espanyol (MARM, 2007) és anar cap a una disminu-
ció del nombre d’explotacions actives. Tot i així, 
aquesta tendència no ha estat present de manera tra-
dicional en l’agricultura mediterrània ja que aquesta 
es caracteritzava per la seva estructura minifundista, 
fet que implicava un elevat nombre de propietaris de 
parcel·les relativament petites. Però, precisament, va 
ser aquesta estructura la que va incentivar la comuni-
tat agrícola del segle XIX i començaments del XX a 
endegar el que ara es coneix com canals de reg histò-
rics, com el canal d’Urgell o el canal d’Aragó i Catalu-
nya. Atesos els increments de la producció de regadiu 
comparada amb la de secà, que era sis vegades me-
nor, els petits agricultors es veien obligats a augmen-
tar la productivitat de la seva petita parcel·la a fi de 
poder garantir una renda suficient. 

Aquest punt és important per entendre dos ele-
ments essencials del reg a l’agricultura: d’una banda, 
les dificultats per modernitzar i millorar l’eficiència 
de l’ús de l’aigua als regadius, i de l’altra, l’agrupació 
dels usuaris de les xarxes de reg en comunitats de 
regants, que són actors de la política catalana de l’aigua 
en l’àmbit agrícola, executant o intervenint en elements 
puntuals d’aquesta.8

7. El document IMPRESS, de l’ACA, conté informació sobre aquests 
usos. 

8. Els regants, representats per la seva corresponent comunitat de re-
gants, tenen representació en els diversos òrgans on es decideix la polí-
tica que s’ha d’aplicar a la conca, com ara el Consell de l’Aigua –impor-

Pel que fa a la modernització dels regadius tradicio-
nals, l’estructura de les explotacions és un factor limi-
tador. En ser de poca extensió i estar formades per 
parcel·les disseminades pel territori, el cost que su-
posa millorar l’estat del canal i el sistema de reg dels 
conreus –passar de gravetat a pressuritzat– resulta 
inassolible per a molts agricultors. No només això, 
sinó que també hi ha un problema d’incentius, ja que 
molts dels regants, sobretot els que no són de nous 
regadius, han de pagar un cost relativament baix pel 
dret a utilitzar la xarxa i pel consum d’aigua –cas pa-
radigmàtic del canal d’Urgell– i no estan disposats a 
fer-se càrrec de la inversió que suposa aquest canvi 
(CETaqua, 2009).

Pel que fa al segon punt, atès l’elevat nombre de 
participants en una zona de regadiu derivada d’aques-
ta estructura de petites parcel·les i per facilitar un 
mecanisme correcte de presa de decisions, es va 
adoptar una organització basada en la comunitat de 
regants.9 Aquestes comunitats són les que gestionen 
l’assignació i distribució de l’aigua per a reg a la 
zona i, per tant, també fixen els preus per al consum 
d’aigua,10 alhora que mantenen la infraestructura 
necessària atesa l’existència d’uns béns i mitjans 
comuns als membres regants; no tenen ànim de 
lucre.

El seu àmbit concret d’actuació es limita a la zona 
de terra regable, la qual disposa d’una concessió d’ai-
gua atorgada per l’organisme de conca. Per tant, no és 
el regant qui gaudeix d’aquesta concessió, sinó que el 
regant té aquesta condició mercès al fet que és propi-
etari d’una parcel·la en aquesta zona. En aquest sentit, 
els titulars de la comunitat estan obligats a contribuir, 
en funció de la seva superfície de regadiu, a les des-
peses comunes i al dret d’accés a l’aigua –en alguns 

tant òrgan de planificació hidrològica–, la junta de govern de l’organisme 
de conca o confederació hidrogràfica, les juntes d’explotació (temes rela-
cionats amb l’execució d’obres hidràuliques), la Comissió de Desembas-
saments, etc.

9. De fet, la Ley de Aguas fixa la formació d’una comunitat de regants, 
en ser creada una nova zona de regadiu, com a imperatiu legal.

10. Aquí no intervé cap comissió de preus com succeeix en l’abastament 
en alta per a ús domèstic. Són els mateixos usuaris del reg els que pro-
posen i aproven les tarifes dins els òrgans de decisió de la comunitat.



casos concrets, es pot aplicar una segona variable com 
és la cota d’altura de l’abastament.

L’explotació de l’abastament d’aigua pot ser duta a 
terme per la mateixa comunitat, subcontractada com 
a servei a una empresa privada del sector o desenvo-
lupada per l’Administració pública en cas que sigui 
la propietària de les infraestructures. Atès que agru-
pen un conjunt d’usuaris i exploten, de manera con-
junta, les infraestructures necessàries per al submi-
nistrament d’aigua per a cadascun dels seus membres, 
les comunitats de regants s’encarreguen de la cap-
tació de l’aigua i de la seva distribució fins a les par-
cel·les de cadascun dels membres de la comunitat. 
Així, les comunitats de regants presten un servei de 
subministrament en alta. El subministrament en 
baixa és la distribució de l’aigua a partir de l’arribada 
d’aquesta a la parcel·la. A les zones que reguen amb 
aigües subterrànies no hi ha operador en alta, de 
manera que cada parcel·la efectua el seu propi sub-
ministrament

A Catalunya destaca la diversitat de concessions que 
tenen assignades les comunitats de regants, fruit de 
l’aplicació de diferents polítiques al llarg del temps: 
des dels 1.500 m3/ha/any per a reg de suport que 
ajuden a mantenir cultius bàsicament de secà, fins 
als 20.000 m3/ha/any necessaris per als conreus 
d’arròs. Entremig hi trobem, per exemple, els 6.500 
m3/ha/any del canal Segarra-Garrigues, que preveu 
transformar els cultius de secà en altres més intensius 
en consum d’aigua, com els fruiters, i els 10.000 m3/
ha/any dels regants del canal d’Urgell, que poden no 
incentivar l’estalvi d’aigua. Així, l’agricultor no pot 

regar quan i com vol, sinó que ha de seguir el que s’ha 
establert dins la comunitat de regants; la concessió 
no es dóna en funció de les necessitats del cultiu que 
cal regar.

De manera general, l’aproximació a la capacitat 
d’estalvi del sector va lligada a les diferents tècniques. 
El reg per gravetat està força estès a Catalunya, segons 
dades de l’Institut Nacional d’Estadística (quadre 4). 
Aquesta tècnica, anomenada també per inundació o a 
tesa, es gestiona a partir de l’entrada directa al camp 
que s’ha de regar, encara que no s’ha d’oblidar que part 
d’aquesta aigua es filtra a través del sòl. Amb tot, és la 
tècnica menys eficient atès que no té en compte les 
necessitats dels cultius sinó la disponibilitat del recurs. 
Les altres tècniques que s’utilitzen i que mostren un 
grau d’eficiència més alt són l’aspersió i el degoteig, 
que requereixen d’un grau de sofisticació més gran 
per regar.

Si analitzem l’evolució del mètode de regatge, tot i 
que s’observa una certa tendència a la utilització de 
tècniques més eficients, l’ús estès del reg per gravetat 
és encara massa present.

De les dades anteriors i atès el gran ús de la tècni-
ca menys eficient es desprèn que les possibilitats 
d’estalvi al sector són molt importants. De fet, en 
aquest moment és en desenvolupament el Pla per a 
l’eficiència en l’ús de l’aigua per a reg agrícola, que té 
com a objectiu l’elaboració del mapa d’usos agraris 
d’aigua a Catalunya per tal d’elaborar una estratègia 



dirigida a millorar l’eficiència productiva, fer un ús 
racional de l’aigua i aconseguir-ne un estalvi important. 
El Pla emfatitza la possibilitat de reutilitzar aigües 
regenerades.

Aquest Pla està en la línia de les actuacions propo-
sades pel Pla de regadius del Departament d’Agricul-
tura, Alimentació i Acció Rural (DAR) que preveu 
actuacions dirigides a la modernització dels regs tra-
dicionals (canals d’Urgell i Pinyana, el canal d’Aragó 
i Catalunya o el delta de l’Ebre) i la implantació de nous 
regadius eficients (Segarra-Garrigues, Algerri-Bala-
guer, Segrià Sud i Garrigues Sud).

La millora en les eines que el regant té a l’abast per 
assolir un ús més eficient del recurs passa per una 
major assistència tècnica en matèria de cultius i sis-
temes de reg, àmbit en el qual la comunitat comença 
a assumir més pes. Per exemple, per minimitzar pèr-
dues d’aigua cal assessorament en les necessitats hí-
driques i les condicions per garantir una òptima pro-
gramació del reg; la Generalitat de Catalunya ofereix 
aquesta informació per als diversos tipus de cultius11 
i la comunitat de regants constitueix un mitjà de trans-
ferència als seus membres a fi que aquest servei sigui 
més aprofitat (Villar, 2005).

Però perquè aquestes tècniques siguin alhora efec-
tives, cal un canvi en el sistema de reg. Per això, cal 
ge nerar incentius per actuar tant al mateix sistema de 
distribució primari d’aigua, on la comunitat de regants 
n’és la responsable, com al reg intern de la parcel·la. 
Una solució són les línies de crèdit sense interessos 
per implantar xarxes més eficients a les parcel·les; 
una altra, polèmica i de moment no aplicada, és l’in-
tercanvi de drets públics d’aigua entre els usuaris, de 
manera que el mateix agricultor internalitzi el cost 
d’oportunitat de l’aigua. També cal incentivar el fet 
que es mantinguin els conreus més tradicionals i 
adequats al medi natural del territori i no s’opti per 
una transformació massiva cap a cultius fortament 
intensius en aigua (Manifest de Vallbona, 2007). Les 

11. A partir dels requeriments d’aigua dels cultius, aportats per l’IRTA, i 
les dades d’evapotranspiració i pluja efectiva, provinents de les estacions 
meteorològiques.

comunitats de regants, tant per la seva participació en 
la formació de polítiques com per la influència que 
generen en els seus membres, hi desenvolupen un 
paper important.

Tot i les possibilitats d’estalvi per canvis en la tec-
nologia, cal destacar que el Plan Nacional de Regadíos 
preveu l’augment de 10.852 ha de nou reg. La previsió 
és que el 8,3% d’aquestes noves superfícies (unes 900 
ha) estaran ubicades a les CIC. La resta, a les CCE on, 
tal com hem assenyalat, destaca la posada en funcio-
nament del canal Segarra-Garrigues. 

La indústria necessita de l’aigua com a input en molts 
del seus processos productius. A la indústria manu-
facturera s’utilitza, per exemple, per rentar, diluir i 
transportar altres materials; per refrigerar calderes; 
per escalfar; per generar vapor, i com a primera ma-
tèria que s’incorpora en els processos finals. L’aigua 
pot provenir tant de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable com ser de captació pròpia. De tota 
manera i segons el sector d’activitat aquest consum 
és diferent. Així, si bé el consum total d’aigua a la 
indústria manufacturera al final del 2004 va ser de 
188,4 hm3 (83% a les CIC), la distribució entre els 
diferents sectors mostra diferències importants. Els 
sectors industrials que utilitzen més aigua són el 
sector químic (prop del 39%), l’alimentació (prop del 
18%), el sector del paper (gairebé un 11%) i l’adober, 
que resta englobat dins el sector de tèxtil, confecció, 
cuir i calçat, (gairebé el 14%). Així, quatre sectors 
utilitzen més del 80% del total de l’aigua consumida 
a la indústria. 

Segons les dades de l’ACA,12 l’evolució dels consums 
a la indústria no és homogènia. Si bé al sector tèxtil 
ha disminuït, no ha estat igual als sectors químic, 
paperer i adober en què ha romàs gairebé estable. El 
cert és, però, que entre 1994 i 2004 el creixement 

12. Taula tècnica d’estalvi d’aigua del Segon conveni ACA-FNCA, 
pàg. 49.



mitjà del consum de l’aigua a la indústria ha estat el 
menor dels creixements mitjans del PIB industrial. Si 
analitzem el consum a la indústria en aquests darrers 
anys, es fa palesa una lleugera disminució en alguns 
sectors, tant per les millores en els seus processos com 
per l’aplicació del principi de “qui contamina paga”, 
que ha actuat com un incentiu per a la disminució del 
consum.

De tota manera, dades basades en les declaracions 
d’ús i contaminació que fan les prop de 2.500 empre-
ses acollides al cànon de l’aigua amb tarifa individua-
litzada estimen el consum principal d’aigua a la indús-
tria a Catalunya en uns 200 hm3 l’any, per sobre de les 
dades assenyales anteriorment. Quant a la localització 
d’aquests establiments, cal senyalar que si bé n’hi ha 
un nombre important a la Regió Metropolitana de Bar-
celona, estan presents a totes les altres províncies. La 
mateixa font, per a l’any 2007, indica un consum per 
a ús industrial manufacturer de 190 hm3/any,13 dels 
quals gairebé un 90% es van consumir a les CIC. 

Atesa la visió integral del cicle de l’aigua, podem 
introduir algunes dades sobre la perspectiva del sa-

13. Dels quals un 22% prové de la xarxa i un 78% de fonts pròpies.

nejament. Aquest component ambiental a l’hora de 
comptabilitzar l’aigua es troba als comptes satèl·lit 
de l’aigua que quantifiquen els canvis que esdevenen 
a la natura com a conseqüència del desenvolupament 
econòmic. De fet, l’aproximació no és sinó conside-
rar l’aigua com a factor productiu. El resultat desa-
gregat sobre els costos ambientals per a cadascuna 
de les activitats econòmiques tenia, segons dades de 
l’any 2001, un valor d’uns 90 milions d’euros. Si 
considerem les despeses realitzades per les unitats 
econòmiques en les activitats auxiliars de tractament 
d’aigües residuals i de sanejament, obtenim una 
primera aproximació als costos ambientals en cada 
sector. Així, els sectors més consumidors també mos-
tren més despesa associada a la disminució dels 
costos ambientals, és a dir, a la despesa associada al 
sanejament; el sector químic, amb gairebé un 40% 
de despesa total respecte al total de la indústria, i l’ali-
mentació, amb un 16%, suposen més de la meitat 
d’aquesta despesa.

De tota manera, cal recordar que una part de l’aigua 
utilitzada s’incorpora al producte. Així, en l’alimenta-
ció i les begudes, el 82% de l’aigua s’incorpora al pro-
ducte.



Els usos urbans inclouen els usos domèstics però 
també inclouen els usos de totes les activitats econò-
miques assimilables al domèstic però que es duen a 
terme en l’àmbit urbà. És a dir, comerços, hotels, ofi-
cines, hospitals, escoles, etc. 

Tot i que les dades corresponen a l’any 2004, i tot 
i la forta sequera viscuda fins al maig de 2008, dades 
més recents xifren l’augment al voltant del 6% des 
d’aquest any fins a l’actualitat. Mostren augments glo-
bals en aquest tipus de consum fins a 520 hm3/any a 
les CIC i fins a 54 hm3/any a les CCE. En el quadre 8 
es mostren les dades desagregades que, quant a par-
ticipació de cada sistema d’observació, no presenten 
grans diferències amb l’actualitat.

Del total d’aigua de consum urbà, aproximadament 
les ¾ parts corresponen a usos domèstics i la resta als 
consums de les activitats econòmiques amb usos de 
l’aigua assimilables al domèstic. Alhora, la concentra-
ció urbana a les conques internes fa que més del 90% 
del consum urbà es localitzi en aquest àmbit. De ma-
nera més concreta, els sistemes del Baix Llobregat, 

Anoia i Garraf i del Besòs i Baix Maresme concentren 
més del 60% del consum urbà. Cal no oblidar que les 
principals ciutats de Catalunya es troben en aquesta 



àrea i al llarg de la costa, principalment la ciutat de 
Barcelona i bona part de la seva àrea metropolitana. 

Pel que fa al consum de les activitats econòmiques 
amb usos assimilables al domèstic es repeteix el patró 
de consum, però en aquest cas es deu, en bona mesu-
ra, a l’activitat turística localitzada en bona part d’aquest 
sistemes. 

Tot i l’augment del consum urbà, els patrons no són 
homogenis. Segons dades de l’INE, l’any 2006 el con-
sum mitjà a Espanya es va situar en 160 l/h./dia,14 un 
3,6% menys que l’any anterior, mentre que a Catalunya 
la mitjana va ser de 150 l/h./dia. A la ciutat de Barce-
lona el consum ha baixat en els darrers anys i se situ-
ava l’any 2006 en 119 l/h./dia. La mateixa tendència 
s’observa a força poblacions de l’àmbit metropolità. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, 2008) quan 
realitza la diagnosi de la garantia del recurs introdueix 
l’evolució de les dotacions domèstiques i de la població 
per il·lustrar l’estalvi en l’àmbit urbà que des de 2003 
ençà equival a un estalvi de 30 hm3/any. De tota ma-
nera, cal destacar que aquestes dades tot i que es pre-
senten com a dotació estimada són dades de consum 
domèstic. En general, dotació i consum no coinci-

14. Cal recordar que la dotació mínima en condicions climàtiques 
moderades i associades a una activitat vital mitjana és de 55 l/h./dia 
(INE, 2008) tot i que, en general, als països desenvolupats es fixa en 
100 l/h./dia. 

deixen. Atès que la dotació significa aigua introduïda 
a la xarxa, i atès el seu rendiment, no tota l’aigua in-
troduïda a la xarxa es consumeix.15 Com veiem, les 
dades no coincideixen de manera exacta amb les de 
l’INE, segurament fruit dels diferents sistemes d’apro-
ximació. 

De tota manera, i com s’ha assenyalat en d’altres 
estudis (vegeu diversos autors, 2005), la tipologia dels 
habitatges condiciona d’una manera important el con-
sum d’aigua. Les cases unifamiliars o plurifamiliars, 
aïllades o no, acostumen a tenir jardí i piscina indivi-
dual o comunitària, cosa que multiplica el consum 
d’aigua potable. Alguns estudis quantifiquen en un 30% 
l’augment del consum d’aigua a les cases amb jardí.

Cal no oblidar que un principi bàsic en l’estalvi és 
la mesura per poder determinar el marge d’estalvi. 
Així, una premissa bàsica és l’existència de comptadors 
individuals. A banda, i per tal d’assolir un cert estalvi 
en l’aigua domèstica, hi ha tot un conjunt d’instru-
ments; entre ells, la inclusió de mecanismes d’estalvi 
a les aixetes, dutxes i cisternes de vàter té una incidèn-
cia que s’ha intentat quantificar a partir d’algunes 
mostres (Forés et al., 2006) amb uns resultats estal-
viadors entre el 4% i el 19%. També la utilització d’elec-

15. Hem consultat directament l’ACA, i les dotacions estan per sobre els 
200 l/h./dia. Per aquest motiu, les dades del gràfic són les de consum. 



trodomèstics més eficients quant al consum d’aigua 
pot comportar estalvis sota el principi d’ús de la millor 
tecnologia disponible.

En els casos en què no cal utilitzar aigua potable és 
possible fer servir aigües freàtiques, tal com es preveu 
al Pla director d’aprofitament d’aigües freàtiques per 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona que està en fase 
d’elaboració. En una línia semblant, l’ús d’aigües re-
generades de les depuradores per al rec de parcs i 
jardins és una altra iniciativa (Lloret de Mar). 

Finalment, l’ordenança tipus sobre estalvi d’aigua 
de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
recull les millors pràctiques que ja s’estan aplicant en 
diversos municipis (Sant Cugat del Vallès, Almacelles, 
Alfés). L’objectiu bàsic és l’estalvi d’aigua a partir de la 
utilització de comptadors individuals, reguladors de 
pressió, mecanismes estalviadors (aixetes, dutxes, cis-
ternes d’inodors i processos de neteja); la reutilització 
d’aigües grises; l’aprofitament de l’aigua de pluja i, si 
és el cas, la reutilització d’aigua sobrant de piscines, 
així com l’estalvi en zones verdes, i el dimensionament 
dels dipòsits de regulació i dels sistemes de refrigera-
ció de circuit tancat d’aigua.

Tot i així, no podem oblidar la necessària inversió 
a les xarxes de distribució tant en el manteniment com 
en la renovació. De tota manera, les pèrdues a les 
xarxes no són sempre per fugues, avaries o trenca-
ments de canonades, sinó per errors de mesura o fraus 
pot quedar aigua sense registrar. Sembla un bon ob-
jectiu assolir una ràtio d’eficiència propera al 85%. 

Finalment, els aspectes lligats a la gestió integral 
els podem aproximar a partir del conjunt de població 
connectada a algun sistema de depuració. L’any 2008 
hi havia 344 estacions de depuració (EDAR) amb un 
volum de 665 hm3 de quantitat tractada que cobrien 
el 95% de la població. 

La gestió integrada a partir de la diversificació de les 
fonts d’oferta d’aigua i d’una bona gestió de la deman-

da que, no ho oblidem, també inclou una política ta-
rifària adequada, i un paper decisiu de la política ur-
banística són la via de millora detectada. Alhora, el 
comportament de l’Administració pel que fa a l’ús 
eficient de l’aigua i les campanyes educatives tenen 
un efecte de persuasió en el comportament de les 
persones que encara que pot ser a més llarg termini 
no es pot menysprear.

Atesa la importància de l’agricultura en el conjunt 
de Catalunya, l’optimització dels sistemes de reg té 
una incidència notable en el consum d’aigua. Aquest 
estalvi passa tant per millorar infraestructures com, 
i sobretot, per modernitzar els sistemes de reg. Tot 
i així, no podem oblidar que aquest canvi comporta 
la pressurització de les xarxes de transport i distri-
bució d’aigua, accions que demanden un major 
consum d’energia per assolir els bombaments ne-
cessaris. 

Les comunitats de regants són actors que tenen una 
incidència molt important en el consum d’aigua a 
l’agricultura. Com a interlocutors directes entre regants 
i Administració pública, aquesta ha de dotar les comu-
nitats de les eines i els incentius necessaris per pro-
moure’n un ús eficient al sector.

Al sector industrial el marge per estalviar aigua és 
més reduït, les grans companyies acostumen a tenir 
depuradores pròpies i captacions pròpies, fet que in-
centiva l’ús eficient de l’aigua. En cas de millorar la 
infraestructura destinada a la producció d’aigua rege-
nerada, aquesta podria ser també una font alternativa 
que, en funció del cost, podria incentivar la disminu-
ció del consum d’aigua potable i l’augment del consum 
d’aigua regenerada. 

Una situació semblant la trobem en l’ús domès-
tic. Segons el municipi i la seva estructura urbana, 
el consum d’aigua varia d’una manera important. 
Així, cal tenir en compte el consum en jardins i 
piscines i, en qualsevol cas, fer ús de la política ta-
rifària ajudaria a controlar el consum d’aigua per a 
aquests usos. 

Finalment, no podem oblidar el context de crisi 
econòmica en què estem immersos, que implica, 
entre d’altres fets, una disminució en el consum 



d’aigua per la disminució de l’activitat econòmica. 
Aquest fet afegit a l’existència de diferències en les 
dades de consum per l’ús industrial en què, en alguns 
casos, s’hi inclouen els serveis que, en d’altres casos, 
s’associen al consum urbà, no poden amagar els 
veritables comportaments dels agents pel que fa a 
l’estalvi de l’aigua ni modificar l’objectiu de fer-ne un 
ús eficient.
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