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Gestió urbana: clavegueram i recursos 
hídrics alternatius 
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Evolució de la gestió municipal del cicle 
de l’Aigua a Barcelona  
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1.611.822 habitants als que donar servei,  

a més dels establiments comercials i industrials ubicats en les més de 81.500 finques 

dels 100,39 km2 del terme municipal 

Dades de la ciutat 



1.834 quilòmetres de xarxa de clavegueram, amb una variada tipologia de clavegueres i 

col·lectors, dels quals més de 1.000 es poden visitar. 

150 Hm³ d'aigua, aproximadament, passen cada any per aquesta xarxa 

 

 

Més de 308 fonts ornamentals que guarneixen avingudes, carrers i parcs 

1.645 fonts públiques que ofereixen aigua al vianant 

 

 

Més de 78 quilòmetres de xarxa d’aigües freàtiques 

Més de 22 sistemes repartits per la ciutat 

 

 

Més de 4,5 quilòmetres de platges entre la de Sant Sebastià i la de Llevant 

Dades clau de la ciutat 



 
Organització Medi Ambient i Serveis Urbans - Ecologia Urbana 
 

ALCALDIA 
ADA COLAU I BALLANO 

GERÈNCIA D’ECOLOGIA, 
URBANISME I MOBILITAT 
JORDI CAMPILLO GÁMEZ 

4ª TINENÇA D’ALCALDIA 
ÀREA ECOLOGIA, URBANISME I 

MOBILITAT 
JANET SANZ CID 

COMISSIONAT D’ECOLOGIA 
FREDERIC XIMENO  

1ª TINENÇA D’ALCALDIA  
ÀREA D’ECONOMIA I TREBALL, 
CIUTAT DIGITAL I RELACIONS 

INTERNACIONALS 
GERARDO PISARELLO PRADOS 

2ª TINENÇA D’ALCALDIA  
ÀREA DRETS SOCIALS 

LAIA ORTIZ CASTELLVÍ 

3ª TINENÇA D’ALCALDIA  
ÀREA DRETS DE CIUTADANIA, 

CULTURA, PARTICIPACIÓ I 
TRANSPARÈNCIA 

JAUME ASENS I LLODRÀ 

GERENT ADJUNT MEDI AMBIENT 
I SERVEIS URBANS 

JORDI RIBAS 



Marc competencial del Cicle de l’Aigua a Barcelona 



Organització Direcció Cicle de l’Aigua fins al 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

DIRECCIÓ CICLE DE L’AIGUA 

ABASTAMENT 

Fonts 

Freàtiques 

Consums 

SANEJAMENT 

Clavegueram 

CLABSA 

PLATGES 

Pressupost total del Cicle de l’Aigua 2 M€/anuals 



Departament  
Cicle de l’Aigua BCASA 

Finalitzada la concessió de CLABSA, l’Ajuntament de Barcelona té 

l’oportunitat d’unificar la gestió de tots els elements i serveis inclosos en 

l’actual DSCA, estenent la gestió a tots ells, a través d’un nou model que 

permetrà gestionar amb major flexibilitat, agilitat, simplificant processos i de 

manera especialitzada per, en definitiva, poder prestar un servei amb qualitat, 

eficàcia i eficiència. 

Nou model de Gestió del Cicle de l’Aigua 

Òrgan administratiu propi de 

l’AjB, que exerceix 

l’autoritat en l’àmbit de 

gestió del Cicle de l’Aigua de 

Barcelona. 

Societat municipal que 

s’encarregarà de la gestió 

del cicle de l’aigua i de la 

part operativa del negoci. 



 Compartir interessos i objectius estratègics en tot allò relatiu al Cicle de 

l’Aigua, unificant sota uns criteris comuns a tota l’organització el funcionament 

dels serveis. 

 

 Millorar en l’organització i distribució dels recursos, eliminant duplicitats, 

tot afavorint accions adreçades a potenciar la transversalitat i la racionalitat, 

així com la planificació i execució d’actuacions amb un horitzó a llarg termini. 

 

 Concentrar tot el coneixement adquirit i executar les tasques que aporten 

valor. 

 

 Donar visibilitat i potenciar la marca Barcelona en l’àmbit del Cicle de 

l’Aigua. 

Aportació de valor del nou model 



Comparativa de la situació              prèvia    versus  model actual 



Missió BCASA 

Gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb la qualitat, la sostenibilitat, la 

participació i la integració de la prestació de serveis de cicle integral de l'aigua:  

 

• Abastament 

• Sanejament 

• Gestió integrada del litoral 

• Altres àmbits del Cicle de l’Aigua 

 

Amb el compromís de millorar el medi ambient i actuar en front el canvi climàtic, 

per aconseguir una gestió sostenible de cicle integral de l'aigua i la millora de la 

vida dels ciutadans. 
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Altres àmbits del Cicle de l’Aigua 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

CICLE DE L’AIGUA  

Despesa Corrent 27M€/anuals 

Gestió Cicle de l’Aigua pressupost 2015  

 18M€ (67%) Contractes de Serveis:  

 Mantenimiento fuentes de beber y ornamentales de la ciudad 

 Mantenimiento red de alcantarillado 

 Salvamento y Socorrismo 

 5M€ (18%) Consumos eléctricos, agua y gas:  

Fuentes de beber y ornamentales (2,2M€ anuales, 44%) 

Infraestructuras drenaje 

Riego de la ciudad (1,8M€ anuales,36%) 

 4M€ (15%) Otros gastos 
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Drenatge a Barcelona 
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La ciutat romana i medieval 
 Barcelona està ubicada en el pla de dos deltes; el Llobregat i el Besòs. 

Aquesta zona estava formada de petits turons, el més important dels quals 

és Montjuic i un conjunt de rieretes i zones humides, que baixaven amb 

una pendent suau cap al mar. La Barcelona romana s’ubicà en un petit turó 

entre la muntanya de Montjuic. El espai humit al voltant de la ciutat romana 

va propiciar la explotació agrària del pla de Barcelona.  

3 

Font: Institut Cartogràfic de Catalunya 
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La ciutat romana i medieval 
 A Barcino es van construir aqüeductes, cisternes, pous i canalitzacions que feien 
arribar l’aigua a tots els punts de la colònia. Paral·lelament, la urbs estava dotada 
d’una xarxa de clavegueres que desaiguava fora muralles. A les ciutats romanes, 
l’aigua canalitzada era essencialment pública i es destinava fonamentalment a 
fonts i termes públiques, tot i que també podia arribar a algunes grans domus o 
alguns tallers de la ciutat.  
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Font: MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA 
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La ciutat pre-industrial 
 L’abastament d’aigua a través dels pous era abundant i bàsica en les activitats 
agrícoles i artesanals, i en els usos domèstics.  
Era de salubritat dubtosa, especialment als espais domèstics de la ciutat 
emmurallada, on els pous es trobaven en els patis de veïns, a poca distància dels 
pous morts de les comunes, de manera que la contaminació per filtració era 
inevitable.  
A l’espai públic, per conjurar el risc de contagi, es procurava facilitar la circulació 
de l’aire i de l’aigua, augmentar el nombre de fonts, renovar les clavegueres, i 
pavimentar i regar els carrers.  

3 Carro de matèries fecals. Los perfumes de Barcelona, 1875- Arxiu històric de la 
Ciutat de Barcelona.  
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L’evolució del sistema de clavegueram a la ciutat 
Desenvolupament del Pla Cerdà 1860 
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L’evolució del sistema de clavegueram a la ciutat 
Desenvolupament del Pla Cerdà 1860 

Perfils de col·lectors de recollida d’aigues pluvials i altres 
serveis proposats en el Pla Cerdà 

Tot i que Cerdà va preveure en el seu Pla un cert desenvolupament de noves clavegueres que 
recollien l’aigua pluvial, però no va veure la necessitat d’acabar amb els pous negres i per tant 
canalitzar els residus orgànics de la població. L’Eixample, que va dependre durant decennis dels 
pous morts que van provocar la contaminació de les aigües d’abastament que provenien de 
pous a pocs metres dels pous negres.  
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Pla de García Faria. 1886 
 

A la dècada dels vuitanta es comença a plantejar efectivament el problema de la 
renovació del clavegueram degut al brots de còlera a la ciutat.  
La formació d’una comissió, la redacció del Dictamen Previo i el projecte de 
sanejament de Pere Garcia Fària, van definir, finalment, el nou model.  
Però l’enginyer va ser destituït, fruit de les pressions produïdes per un grup 
empresarial que volia executar les obres sense fer concurs i el seu pla es va 
guardar en un calaix.  

Vint anys desprès de 
l'aprovació del projecte de 
l’eixample de Cerdá, Pedro 
García Faria va considerar 
amb bon criteri que calia 
establir “la conexión casa-
calle-albañal-alcantarilla”. 
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Pla de García Faria. 1886 
 

Plànol topogràfic de Barcelona inclòs al “Proyecto de 
Saneamiento del Subsuelo de Barcelona” 
Font: Atles de Barcelona 

El Pla contempla l’evacuació de les aigües residuals 
cap a fora de la ciutat per al seu aprofitament en 
regadiu, així com el desviament de la llera del 
Llobregat a l’alçada de Sant Boi a partir del qual 
planteja onze sèquies de regadiu.  
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El Pla de García Faria. 1886 
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Font: MUSEU D’HISTÒRIA DE BARCELONA 
Dibuix: S. Garriga 

 

Amb el canvi de govern municipal es 
reactivà la renovació del clavegueram, 
amb l’arquitecte en cap Jaume Gustà i 
Bondia, que impulsà el 
desenvolupament del Pla de García 
Faria.  
Principalment l’impuls municipal va ser 
la resposta a diferents brots de febre 
tifoidea relacionats amb les aigües 
d’abastament de la mina de Montcada 
que es van contaminar amb els pous 
negres de l’eixample, quan el 
aqüeducte es va trencar 

Evolució del clavegueram a Barcelona, 1903 i 1914 Anuario 
Estadístico de Barcelona 

En 1925 el reglament de sanitat 
municipal de la ciutat va prohibir la 
construcció de pous negres.  
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Pla de Sanejament de Barcelona i la seva zona d'influència 
de 1952 i Pla General de Clavegueram de 1954 
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Pla de Sanejament de Barcelona i la seva zona d'influència 
de 1952 i Pla General de Clavegueram de 1954 
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El Pla Vilalta (1967-1969) 
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El Pla Especial de Clavegueram de Barcelona (1988) 
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Áreas inundables identificadas en el plan de 1988 
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El Pla Especial de Clavegueram de Barcelona (1988) 
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Proposta d’Actuacions 

El pla descriu amb detall 
diferents actuacions.  
Es centra en l’ampliació 
de capacitat de 
col·lectors, creant una 
xarxa de col·lectors 
principals de drenatge 
per donar sortida el més 
ràpidament possible a 
les aigües pluvials. 
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DIAGNOSIS  2006 

OBJECTIUS 

 

• T = 10 ANYS 

• 70% reducció DSU 

 

Diagnosis Planificar acciones Prognosis 

Objectius 

El Pla Especial de Clavegueram de Barcelona PECLAB 
(1997) I PICBA 2006 
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El Pla Especial de Clavegueram de Barcelona PECLAB 
(1997) I PICBA 2006 

Vilalba 
dels Arcs 

Bori i Fontestà 

Zona 
Universitària 

Doctors Dolsa 

Escola Industrial 

Joan Miró 

Fira 2 

Parc del 
Poblenou 

Diagonal 
Mar 

Taulat 

Fòrum 

Urgell 

Rieres 
d’Horta 

Porta Firal 

Torrent 
Espinagosa 

13 DIPÒSITS SUBTERRANIS 

2 DEPÒSITS A CEL OBERT 

VOLUM TOTAL EN DIPÒSITS: 500.000m3 

1.800 km DE XARXA (1.041 km VISITABLES) 

VOLUM DE XARXA 3.000.000m3 
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El nou Pla de Drenatge PDISBA (2019) 

3 

Model 2D 

Triangulació amb 
extracció edificis 

Ajust model digital  

Correcció elements 
singulars 

Simulació episodi 
patró per T anys 

MODEL DE SUPERFÍCIE 

Simula el comportament i el nivel del fluxe superficial per la ciutat 
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El nou Pla de Drenatge PDISBA (2019) 

3 

Condicionantes: protección de personas y bienes, la salud pública, protección del 

medio ambiente, y el cumplimiento de la legislación vigente (EU). Añade criterios de 

sostenibilidad económica, en cuanto a determinar el nivel de inversión óptimo en la 

red de alcantarillado. Sistema de modelización 1D+2D. 

Reproducció del episodi del dia 6 de setembre de 2018 
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Gestió dels aiguats 

2 
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Eines per a la gestió del sistema de clavegueram 

 
 
 
 

Sistema d’Informació 
Territorial (GIS) 

 
 
 
 
 

Modelització Matemàtica – 
Planificació de xarxa i 

Projectes 

 
 
 
 
 

Manteniment de Xarxa i 
Instal·lacions 

 
 
 
 
 

Gestió en temps real per a 
la protecció del ciutadà i el 

medi 

 
 
 
 
 

Gestió del Territori 
Seguiment actuacions 

Claveguerons 
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El funcionament del drenatge urbà 
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El funcionament habitual del clavegueram  

EDAR 

EDAR 

Tipologia de xarxa: unitària 
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El funcionament del drenatge 

30 julliol  2011 

• Evitar inundacions 

• Reduir abocaments al medi 
receptor 

• Activar protocols de 
protecció davant situacions 
de risc per pluges intenses 

• Coneixement  de situacions 
crítiques d’inundació i 
agilitzar temps resposta per a 
protecció del ciutadà. 

Reptes 

CSantPau-Carretes.wmv
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

30 BOMBAMENTS 

Sensors i actuadors: 2.900 

13 DIPÒSITS  240 

SENSORS 

DE NIVELL 

24 

PLUVIÒMETRES 

(+2 SAHBE)  

44 

COMPORTES 
Volum total als dipòsits: 500.000 m3 

El Sistema de telecontrol 

CENTRE DE CONTROL 

DE BACELONA  

CICLE DE L’AIGUA 

METEOROLOGIA 
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

Sistema de alerta 

 

 

 

 

 

 

NIVEL D’ALERTA (0 a 5 ) 

Previsiones 
meteorológicas 

Pluviómetros 

Radar 

Explotación Centralizada 

Limnimetros 

Previsiones 
radar (2h) 

Modelos 
hidrometeorológicos 
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

Sistema de alerta 

 

 

 

 

 

 

NIVEL D’ALERTA (0 a 5 ) 

Previsiones 
meteorológicas 

Pluviómetros 

Radar 

Explotación Centralizada 

Limnimetros 

Previsiones 
radar (2h) 

Modelos 
hidrometeorológicos 
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

NIVEL D’ALERTA (0 a 5 ) 

Operación depósitos y compuertas 

Control de niveles en la red 

PROCESOS DE ACTUACIÓN 

Autoridades 

Municipal  

Técnicos Coordinación 

Bomberos 

Policía 

Operativa Informativa 

 

 

 

 

 

 

Previsiones 
meteorológicas 

Pluviómetros 

Radar 

Explotación Centralizada 

Limnimetros 

Previsiones 
radar (2h) 

Modelos 
hidrometeorologicos 
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

Pla d’emergència municipal 
Proposta des de BCASA dels nivells per la pluja i la xarxa: 
 

4. ALERTA 
5. EMERGENCIA 

Trucada telefònica 
E-mail 
Web site 
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La gestió en temps real per a la protecció de la ciutat i 
el medi 

Dilluns, 9 d’octubre de 2018 
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04 
La iniciativa tecnològica pública 
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Les inspeccions del clavegueram requereixen treballar amb diversos riscos i situacions 

insalubres. Introduir una solució robòtica podria reduir els riscos laborals així com optimitzar els 

recursos del servei d’inspecció de clavegueram. 

 

 

Projecte FP7 “Apropar la robòtica a les necessitats de les ciutats  

L’entitat publica condueix la innovació” (Gener 2015-Març 2019) 

ARSI – Aerial Robot for Sewer Inspection SIAR – Sewer Inspection Autonomous Robot 

L’Ajuntament de Barcelona i BCASA van 

preparar el document “PDTI Challenge Brief” 

en que s’estableixen els requeriments del servei 

d’inspecció. S’han desenvolupat 2 robots: 
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Projecte H2020 “Resilience to cope with Climate Change in Urban arEas - 

a multisectorial approach focusing on water” (maig 2016 – abril 2020)  

Objectiu: Desenvolupar un sistema de suport a les decisions per a ser més resilient en la gestió 

de l’aigua de les ciutats. 
 

El projecte contempla diversos aspectes per a la millora de la presa de decisions sobre el cicle 

de l’aigua a les ciutats, des de la monitorització i modelització del cicle de l’aigua a l’anàlisi de les 

vulnerabilitats mitjançant la eina HAZUR® 

 

 

Participants: Ajuntaments de Barcelona (BCASA), Lisboa i Bristol, Companyies d’Aigües Europees 

(Aigües de Portugal, AGBAR, CETAQUA, etc.), fins a un total de 17 entitats. 

Pressupost total: 6,9 milions €. 
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Localització 

BERLÍN 

Objectiu: Millorar la 

gestió i la qualitat de 

les aigües de bany en 

el riu de la ciutat 

BARCELONA 

Objectiu: Millorar la 

gestió i la qualitat de 

les aigües de bany a 

les platges de la ciutat 

Projecte LIFE “Advance urban water management to efficiently ensure 

bathing water quality” (set 2018 – dec 2021) 

Objectiu: Reduir l’impacte ambiental dels abocaments en temps de pluja a medi receptor en un 

entorn urbà (litoral i riu) i minimitzar els riscos sanitaris de les zones de bany durant episodis de 

contaminació.  

Integrants: 
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Què implica a Barcelona: 

 

• Monitorització de la contaminació bacteriològica de 

l'aigua de bany en continu i en temps real (resposta en 

4h en comptes de 48h) 

• Instal·lació de reixes de retenció de flotants als punts 

de sobreeiximent del clavegueram a platges 

• Desenvolupament d’un nou model de predicció de 

contaminació abocada a platges 

• Revisió i millora de la gestió integral del drenatge urbà 

mitjançant el desenvolupament d’un sistema de suport 

a la decisió (KDSS) 

• Desenvolupament d’una plataforma integral i oberta 

de gestió del drenatge urbà i medi receptor 

Pressupost total: 2.274.164 €   Finançament LIFE UE: 1.364.497 € (60%) 

Impacte esperat a Barcelona: Disposar d’eines per a la millora de la gestió i de la qualitat de 

les aigües de bany de les platges de la ciutat. 

Projecte LIFE “Advance urban water management to efficiently ensure 

bathing water quality” (set 2018 – dec 2021) 
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Recursos hídrics alternatius a 

Barcelona 

2 



A BCN el risc de sequera és endèmic i recurrent. Recurs irregular i escàs.  

► Identificant i actualitzant dades quantitatives i qualitatives dels RHA disponibles: 

 

 

FREÀTIC    REGENERADA       PLUVIAL        GRISES           MAR 

► Definint el usos que es poden cobrir amb els RHA disponibles (anàlisi creuat 
recurs-demanda) 

► Analitzant els requeriments de demanda dels usuaris de RHA 

► Establint les Línies d’Acció per aprofitar al màxim els recursos disponibles i 
satisfer les demandes de RHA de la ciutat. 

 

PER QUÈ: 

 

 

 

 

OBJECTIU:  

 

 

 

 

COM: 

Cal una gestió hídrica eficient i sostenible: 

 

Substituir l’ús de l’aigua potable per altres RHA en aquells usos que no 

requereixen la qualitat de l’aigua de boca.... 

 

....amb RHA de proximitat, assegurant la màxima eficiència i garantint el bon 

estat ecològic dels ecosistemes aquàtics. 

PLA RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS (PLARHAB) 



PLA 

D’ACTUACIÓ 

MUNICIPAL 

2016-2019 

PLARHAB  

 

COMPROMÍS 

CIUTADÀ PER LA 

SOSTENIBILITAT 

2012-2022 

COMPROMÍS 

DE BCN PEL 

CLIMA 

PLA  

CLIMA  

2017 

Generar un 

desenvolupament 

social, econòmic i 

sostenible de la ciutat i 

revertir la dinàmica de 

la polarització de la 

desigualtat. 

Vers una ciutat més sostenible: 

Objectiu 1. Biodiversitat 

Objectiu 4. Ciutat eficient, 

productiva i d’emissions zero 

Objectiu 10. Resiliència i 

responsabilitat planetària 

Principals efectes del 

canvi climàtic sobre la 

ciutat de Barcelona: 

Disminució 

pluviometria mitjana 

entre 14% i 26% a 

finals del segle 

PROTOCOL 

SEQUERA  

2017 

Ni una gota 

perduda 

Desenvolupament 

d’actuacions preventives i 

actives davant la sequera, 

per una gestió de l’aigua 

més eficient i una major 

sensibilització de la 

ciutadania. 

3r eix: una Barcelona 

més humana i en 

transició ecològica  

SOSTENIBILITAT, RESILIÈNCIA,  
CANVI CLIMÀTIC 
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Gràcies per la vostra atenció! 
 
 


