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Estat dels Embassaments de les conques internes

* Per realitzar els càlculs, s’ha estimat una velocitat de buidat de 0,7 hm3/dia els mesos de gener, febrer, març i desembre; 1 hm3/dia els mesos d’abril, maig, octubre i

novembre; 1,4 hm3/dia els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Dia d’entrada en el corresponent nivell * Volums llindars a data 09/03/2022

Nivell de Prealerta 21 de gener 2022 367 hm3

Nivell de Prealerta 2 5 d’abril 2022 304,5 hm3

Nivell d'Alerta 17 de maig 2022 270 hm3

Nivell d'Excepcionalitat 18 d’agost 2022 145 hm3

Nivell d'Emergència I 19 de setembre 2022 100 hm3

Nivell d'Emergència II 18 d’octubre 2022 67 hm3

Nivell d'Emergència III 21 de novembre 2022 33 hm3

(Actualitzat 09/03/2022)

CONCA TER-
LLOBREGAT

612,07 hm3

54% (331,77 hm3)

SAU

165,26 hm3   

49%
SUSQUEDA

233 hm3      

59%

LLOSA CAVALL 

80 hm3 

50%

BAELLS

109,43 hm3 

51%

ST. PONÇ

24,38 hm3 

73%



Origen i consum aigua a Barcelona

Evolució del consum domèstic d’aigua per persona i dia a 

Barcelona (litres/hab-dia)

Barcelona presenta una sèrie de característiques que la fan

especialment sensible en cas de sequera:

● Barcelona té una població d’1.636.732 persones, que

representa el 50% de la població de l’Àrea Metropolitana

(3.239.337 persones).

● Barcelona representa el 49% del consum total d’aigua

respecte al de l’AMB (91 hm3/any) amb un consum total de

150 l/habitant i dia i domèstic de 110 l/habitant i dia (dades

2020).

● La Covid-19 va provocar una baixada del consum d’aigua

potable de 5,3 hm3 respecte al 2019 (reducció del 6%).

Tanmateix, l’impacte ha estat ben diferent segons el sector.

D’una banda, l’aturada de les activitats econòmiques de la

indústria i el sector comercial es va traduir en una disminució

del consum d’aigua potable del 29%, seguida d’una reducció

del consum en els Serveis Municipals d’un 10%. Per contra,

el consum en el sector domèstic va augmentar un 5%.



Origen i consum aigua a Barcelona



Consum aigua potable i freàtica Barcelona - 2020

POTABLE (5 hm3)

• Edificis Municipals (2 hm3)

• Espais Verds (2 hm3)

• Zoo (0,4 hm3)

• Fonts (0,3 hm3)

• Mercats Munic. (0,2 hm3)

• Institut cultura (0,02 hm3)

• Neteja viària (0,07 hm3)

• Clavegueram (0,0005 hm3)

FREÀTICA (1 hm3)

• Espais Verds (0,4 hm3, 41%). 

IS: 17%

• Fonts 24% (0,26 hm3, 24%). 

IS: 43%

• Neteja viària 24% (0,25 hm3, 

24%). IS: 78%

• Clavegueram 5% (0,04 hm3, 

5%). IS: 99%

• Instal·lacions esportives +  

Bombers (0,06 hm3, 6%)  

BARCELONA 

91 hm3

150 l/hab. i dia

Domèstic 

(67 hm3)

74% 

110 l/hab. i dia

S. Municipals 

(5 hm3)

5%

Indústria + comerç 

(19,2 hm3)

21%

IS: Índex Sostenibilitat: Consum aigua

freàtica respecte el consum total.



Protocols per situació de Sequera 

ESCENARIS ACA ACCIONS PES ACA ESCENARIS BCN ACCIONS PROTOCOL BARCELONA

PREALERTA 

- Municipis de més de 20.000 habitants: Pla 

sequera ( 6 mesos).

- Sense restriccions

PREALERTA I

PREALERTA II

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

Accions informatives, de planificació, d’elaboració de

plans d’estalvi... però hi ha alguna acció executiva en

fonts ornamentals.

ALERTA
Volum lliurat abastiment població: 

250 litres/habitant i dia. 

Reducció en un 5% el consum normal

ALERTA Accions d’estalvi i restriccions parcials d’usos.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

EXCEPCIONALITAT
Volum lliurat abastiment població: 

230 litres/habitant i dia. 

Reducció en un 15% el consum normal

EXCEPCIONALITAT S’intensifiquen les restriccions d’usos.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

EMERGÈNCIA I, II, III

Volum lliurat abastiment població: 

- Emergència I:  200 litres/habitant i dia

- Emergència II:  180 litres/habitant i dia 

- Emergència III:  160 litres/habitant i dia 

Reducció en un 25% el consum normal

EMERGÈNCIA I, II, III

Restriccions i limitacions extraordinàries.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

RECUPERACIÓ Accions per a retornar a situació de normalitat.

Accions informatives i de sensibilització ciutadana.

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera” (PES) redactat per l’ACA i aprovat el 8 de gener de 2020.

Protocol per situació de Sequera de Barcelona, redactat per l’Ajuntament i aprovat el març de 2018.



Protocol Sequera Barcelona – Situació Alerta

• Reg en jardins privats: 2 dies/setmana. 

• Consum reg < 450 m3/ha/mes i en horari de 20 h a 8 h. 

• Prohibit l’ompliment amb aigua potable (excepció: fonts de suport vital de vida aquàtica).

• Aturada de brolladors de fonts que no s’omplen amb aigua procedent de recursos hídrics alternatius.

• Neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable prioritzant l’ús d’aigua procedent de recursos hídrics alternatius:
equips amb vehicles cisterna (80%) carregaran només aigua freàtica, la resta (20%) poden mantenir càrrega aigua
potable. Revisió difusors de baix consum.

• Prohibició a particulars la neteja amb mànegues.

Ompliment de piscines limitada a: reompliment de piscines amb sistemes de recirculació, 1r ompliment de piscines de nova
construcció, piscines de capacitat inferior de 500 litres per al bany dels infants en centres educatius (excepte piscines amb
aigua de mar).

(públics i privats), es realitzarà amb la mínima quantitat d’aigua potable, prioritzant el consum de recursos hídrics alternatius,
sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i en horari de 20 h a 8 h.

Comprovació de reguladors.

Neteja de vehicles només en establiments comercials que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua (excepte:
vehicles municipals sempre que utilitzi aigua freàtica).

Només es permet la neteja de vehicles amb aigua potable fora dels establiments comercials si és necessari per a mantenir
la seguretat i salut de les persones i dels animals.



Sequera – Xarxa aigua freàtica actual

20 sistemes de la xarxa d’aigua freàtica municipal

78 km xarxa

24 hidrants en servei

22 M€ inversió 

(1997-2021)



Sequera – Xarxa aigua freàtica planificada

27 nous pous de captació - Renovació de 2 km de xarxa existent - Implantació de 123 km de nova xarxa.

PLARHAB, inversió 

52 M€  2,2 hm3

increment



El nou sistema d’aprofitament d’aigua subterrània que s’ha posat en

servei a la Canòpia Urbana consta d’un dipòsit soterrat amb una

capacitat per emmagatzemar aigua de 1500 m3, que s’omple a través

de 4 pous que extreuen aigua de l’aqüífer. La instal·lació està

preparada per fer funcionar diferents grups de bombament que

permetran, mitjançant una xarxa de distribució, alimentar els

següents punts de consum d’aigua:

✓ Un nou hidrant, que se situa a l’encreuament de l’Avinguda

Meridiana amb el carrer de la Independència.

✓ Reg de l’arbrat de l’Avinguda Meridiana.

✓ Reg de la Canòpia costat Independència, incloent-hi la Gran

Clariana, esplanada de gespa d’una hectàrea de superfície.

✓ Reg de la Canòpia zona Rambla dels Encants.

✓ Interconnexió amb altres sistemes d’abastament d’aigua

subterrània ja existents a la ciutat, com l’Anella del Litoral i el nou

sistema de Passeig de Sant Joan.

Sequera – Freàtica Canòpia

Extracció Potencial: 50.000 m3/mes (600.000 m3/any)



SUD- Marina SuD- Can Carelleu

Sequera – SUDS

Els Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS; Sustainable

Urban Drainage Systems), són sistemes de drenatge

alternatius al drenatge convencional, que permeten reproduir

en l’àmbit urbà el comportament natural de l’aigua

d’escolament.

La ciutat disposa d’una superfície potencial: 182 ha que

combina diferents tipologies d’elements drenants: rases

vegetades, zones de retenció, escocells correguts,..

La combinació integrada del conjunt de SUDS té capacitat per

gestionar el 28% del volum anual abocat, equivalent a 5,22 hm3

per any i reduir el risc per a la mobilitat un 34% en T10 i 14%

en T500.

Actualment, la ciutat disposa de 6 ha de SUDS. La previsió

d’increment de la superfície de SUDS en els pròxims 4 anys

passant de les 6 ha actuals a més de 8,5 ha d’aquests

elements repartits per la ciutat.



Descripció

Desdoblament del col·lector de la Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el carrer
Girona en una longitud de 309 m.

Objectiu

El desdoblament permetrà augmentar la capacitat de desguàs de l’eix drenant de
l’avinguda Diagonal en un 70%, reduint el risc d’inundació.

Dades administratives

En fase d’execució des de novembre de 2020.

Prevista la finalització dels treballs 28 de febrer de 2022.

Pressupost 7,7 milions d’euros IVA inclòs.

Situació actual execució (95% d’avanç)

Pendent només de finalitzar treballs en cambres dels carrers Bailèn i Girona.

Obres i projectes en curs

Desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i carrer Girona. Fase 1



Descripció

Redacció el projecte de la segona fase del desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el carrer Girona i plaça Francesc
Macià, una longitud de 1905 m.

Objectiu

El desdoblament permetrà augmentar la capacitat de desguàs de l’eix drenant de l’avinguda Diagonal en un 70%, reduint el risc
d’inundació.

Obres i projectes en curs

Dades administratives

En fase de licitació del
projecte.

Pressupost estimat de
40,000,000 € IVA
inclòs.

Prevista la finalització
del projecte a final de
l’any 2022.

Projecte de desdoblament del col·lector de l’avinguda Diagonal entre el carrer Girona i Francesc Macià. Fase 2

650 m400 m450 m405 m

Desdoblament

Cambra de connexió

Millora salt d’aigua

Fase 2

Fase 1



Descripció

Redacció del projecte de la tercera fase de millora del sistema de drenatge de l’avinguda Paral·lel - ronda Sant Pau - carrer Vila i Vilà.
Fase III: entre els carrers Palaudàries i Roser.

Objectiu

Dins de l’àmbit Calàbria-Urgell-av. Roma-Paral·lel es produeixen importants inundacions en episodis de fortes pluges.

El desdoblament permetrà augmentar la capacitat de desguàs del sistema de Paral·lel, reduint el risc d’inundació.

Obres i projectes en curs

Projecte de millora del sistema de drenatge de l’av. Paral·lel - Ronda Sant Pau - c/ Vila i Vilà. Fase 3: entre Palaudàries i Roser.

Dades administratives

En fase de redacció del projecte.

Pressupost estimat de 18.000.000 €
IVA inclòs.

Prevista la finalització del projecte
segon trimestre de l’any 2022.

FASE 3: Vila i Vilà

Entre Palaudàries i Bella Dorita

FASE 2: Vila i Vilà

Entre Carrera i Palaudàries

FASE 1: Avinguda del Paral·lel

Inclou drenatge Ronda Sant Pau, ampliació 

dipòsit de freàtic i nou hidrant



Contracte del servei de manteniment de les fonts de Barcelona 2022-2026

Número de fonts 2010-2015 2016-2022 2022-2026

Lot 1 - Fonts de beure 1.553 1.643 1.718

Lot 1 - Fonts naturals 0 7 7

Lot 2 - Fonts ornamentals 292 312 324

Serveis 2010-2015 2016-2022 2022-2026

Neteja fonts beure (dies/any) 4 6 6

Neteja superficial fonts 

ornamentals (dies/any)
180 210 210

Personal 2010-2015 2016-2022 2022-2026

Fonts de beure i ornamentals 70 76 80

Data Inici Contracte

Lot 1 1 de maig - 2022

Lot 2 1 de maig - 2022

Manteniment 2010-2015 2016-2022 2022-2026

Normatiu

Predictiu

Modificatiu

Proposta 
d’adjudicació

Baixa 

licitació

Import

IVA inclòs

Lot 1
UTE FONTS DE BEURE 

(AQUAMBIENTE – ACSA)
4,2% 4.005.709,83 €

Lot 2 FCC MEDIO AMBIENTE 8,2% 18.341.771,12 €

*  L’adjudicació dels dos lots del contracte de manteniment de les fonts de Barcelona han d’anar a la CEUIM del 15 de febrer

Contracte de manteniment de les fonts de Barcelona 2022-2026



Normativa declaració “Platges sense fum” de les platges de la ciutat de Barcelona

▪ Gràcies als bons resultats de la Prova Pilot de Platges
Sense Fum de la temporada 2021, s’ha acordat treballar
per aconseguir que totes les platges siguin sense fum.

▪ El 16 de desembre de 2021 es va publicar l’anunci previ de
la Modificació de l’Ordenança sobre l’ús de les vies i els
espais públics que inclou la modificació dels articles 10, 63
i 64, per tal de declarar les platges sense fum a la ciutat de
Barcelona.

▪ L’anunci previ no va tenir cap al·legació amb la qual cosa
es va procedir a la sol·licitud dels informes interns requerits
en el procediment administratiu (Guàrdia Urbana, Parcs i
Jardins, Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del
Temps i Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat). Els
informes són tots favorables.

▪ Es preveu finalitzar el procés d’aprovació a finals de juny.
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