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Resum 

La manca de recursos hídrics a Mallorca fa necessari analitzar les relacions entre el 

consum urbà d’aigua i variables territorials, així com avaluar les mesures d’estalvi que 

es duen a terme per garantir l’abastiment. L’increment de consum d’aigua a l’illa de 

Mallorca, constatat a partir de l’anàlisi de sis municipis (de costa: Calvià, Llucmajor, 

Manacor i Palma i d’interior: Inca i Marratxí) de més de 30.000 habitants amb 

característiques diferents, ve determinat per factors climàtics, econòmics, sociològics i 

territorials, conseqüència de l’expansió urbanística i poblacional, així com l’expansió de 

l’activitat turística. S’han analitzat les relacions entre el consum d’aigua amb diverses 

variables poblacionals i turístiques que expliquen la demanda del recurs (població 

resident, població flotant, capacitat de places turístiques) i les relacions entre el volum 

de subministrament i les pèrdues derivades de les infraestructures d’aigua. Es mostra 

que l’augment poblacional i l’increment any darrera any de l’activitat turística han 

ocasionat un augment del consum d’aigua. Malgrat això, aquest consum ha estat, pal·liat 

per la presa de consciència i la implicació de les institucions per a l’adopció de mesures 

d’estalvi amb campanyes de sensibilització i la millora de la tecnificació de les 

infraestructures de la xarxa de distribució. Per arribar a un equilibri  entre el consum 

d’aigua i el desenvolupament econòmic, territorial i social obliguen a la recerca de noves 

fonts de subministrament per alleujar la sobreexplotació dels aqüífers i a l’increment de 

mesures d’estalvi per al manteniment la sostenibilitat d’aquest recurs.  

 

1. Introducció 
 
L’aigua és un recurs escàs, esgotable i vulnerable, essencial per a la vida, el 

desenvolupament humà i el medi ambient (Fernández, 2012). A l’any 2002, el Comitè 

de Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides a l’Observació General 

nº15 defineix que el “dret humà a l’aigua” és indispensable per a una vida humana digna, 

sent un dret de cada persona disposar d’aigua suficient, saludable, acceptable, 

físicament accessible i assequible pel seu ús personal i domèstic (UN, 2014). Per una 

altra banda, a l’any 2010, l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la Resolució 

A/RES/64/292, va reconèixer explícitament el dret humà a l’aigua i al sanejament, 

reafirmant que una aigua potable neta i el sanejament són essencials per a la realització 

de tots els drets humans. Aquesta Resolució exhorta a tots els Estats a proporcionar els 

recursos i mitjans perquè es pugui dur a terme aquest subministrament i servei (UN, 
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2014). Les Nacions Unides proposen una sèrie d’objectius interrelacionats entre si per 

un desenvolupament sostenible entre els quals hi ha garantir la disponibilitat d’aigua i la 

seva gestió sostenible i el sanejament per a tots. L’Assemblea General va proclamar el 

període 2018-2028 Decenni Internacional per a l’Acció “Aigua per al Desenvolupament 

Sostenible”, que va començar el 22 de març de 2018, Dia Mundial de l’Aigua (UN). 

 

Els efectes del canvi climàtic estan estretament vinculats al cicle de l’aigua, de tal 

manera que l'increment de temperatura i la variació en la precipitació tenen un impacte 

molt important en la disponibilitat dels recursos hídrics tant superficials com subterranis.  

Aquest impacte serà diferent d’una regió a una altra, d’acord amb la latitud, altitud i 

condicions orogràfiques. El canvi climàtic fa que la incidència de les sequeres i de les 

crescudes que provoquen inundacions siguin més elevades i en conseqüència, que el 

flux subterrani en aqüífers poc profunds i el seu procés de recàrrega es vegi afectat per 

la variabilitat de les condicions climàtiques (Bates, Wu, Kundzewicz, & Palutikof, 2008; 

Martínez-Austria & Patiño-Gómez, 2012). El canvi climàtic a més té incidència directa 

sobre els ecosistemes naturals (Houghton, Jenkins, & Ephraums, 1990). 

 

En general, la major concentració de població és dóna als grans nuclis urbans en 

detriment de les àrees rurals. El creixement urbà sostenible està relacionat amb l’àmbit 

econòmic, social i ambiental. Aquest creixement urbà ha d’estar ben administrat i 

gestionat per garantir a llarg termini l’accés a les infraestructures i serveis socials entre 

els que es troba l’abastiment d’aigua (UN, 2018). 

 

Encara que les activitats agrícoles suposen la major despesa d’aigua (González del 

Tánago, Gómez Orea, & Segura, 2007; Rodríguez Casado, Garrido Colmenero, Llamas 

Madurga, & Varela Ortega, 2009), el creixement de les ciutats i el seu abastiment ha fet 

que l’aigua s’hagi convertit en un producte molt important en l’economia de mercat per 

les condicions imposades per la seva obtenció i per les grans inversions derivades de la 

seva distribució (Matés, 2009). De la mateixa manera ha adquirit importància en 

referència al consum d’aigua l’expansió de l’activitat turística, l’oci i les segones 

residències, resultant necessari la caracterització d’aquest tipus de demanda per 

plantejar noves estratègies en la seva gestió (Rico Amorós, 2007). 
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A Espanya la història de l’abastiment d’aigua per consum urbà va començar amb una 

sèrie de normes i lleis sobre la propietat, permisos, contractes i regulacions per 

organitzar els recursos de fonts i pous (Pujadas-Mora & Vives, 2014). Aquestes primeres 

regulacions amb el pas del temps, a mesura que les ciutats creixien, van fer que es 

desenvolupessin unes noves polítiques de gestió. Al segle XIX, l’arribada d’aigua als 

habitatges de forma individualitzada va comportar un control més directe i precís del 

consum mitjançant la instal·lació de comptadors (Matés Barco, 2017; Novo López, 

2000). Així, es va crear la primera tarifa per finançar el subministrament i establir un 

control racional del consum. Una altra conseqüència va ser la necessitat de cercar noves 

fonts d’aprovisionament, el desenvolupament de les xarxes de distribució, la construcció 

de depòsits i la canalització soterrada amb materials de major resistència. Tota aquesta 

inversió, amb les ajudes i subvencions de l’Estat, va recaure en empreses privades que 

foren les que inicialment dugueren a terme la gestió (Matés, 2009). Posteriorment, la 

Llei d’Aigües de 1879 va establir els principis bàsics de l’ús racional de l’aigua i va 

proporcionar majors competències als ajuntaments en detriment de la gestió privada i 

va aparèixer el concepte de les concessions a un determinat termini, atorgades pels 

Ajuntaments, adquirint amb el pas del temps el caràcter de servei públic (Izquierdo 

Gesto, 2016).  

 

A Mallorca, a la segona meitat del segle XIX, va començar una major conscienciació, a 

la vegada que una major preocupació, per millorar la qualitat i la quantitat de l'aigua que 

arribava als ciutadans amb unes mínimes condicions higièniques acceptables, gràcies 

als discursos higienistes de metges com D. Joan Munar Bennàssar (1846-1911) duts a 

terme en les institucions científiques del moment, l'Ateneu Balear, el Col·legi Mèdic-

Farmacèutic o l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia. En conseqüència, començaren a 

interessar-se pels projectes de canalització d’enginyers com Paul Bouvy (1807-1867), 

que va realitzar el primer informe sobre la canalització d’aigua potable a Palma, i Eusebi 

Estada (1843-1917). Durant tota la segona meitat del segle XIX, la reforma i la nova 

canalització de les aigües per poder distribuir-les a pressió per totes les cases, va ser la 

gran aspiració de tots els projectes sobre abastament d'aigua. D’aquesta manera, poc a 

poc, quasi a meitat segle XX, l’aigua potable va arribar a les cases dels ciutadans de 

Mallorca (Ginard, 1989; Pujadas-Mora & Vives, 2014). 
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Ja dins ben entrat el segle XX, els Ajuntaments van veure ampliades les seves 

competències en el servei d’aigua potable i en el control de les tarifes amb la Llei 

d’Aigües de 1985, Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: 

“El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la 

legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: … 

Abastament d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals”  

(Izquierdo Gesto, 2016). Aquest servei pot ser gestionat directament pels ajuntaments 

o per altres entitats públiques, privades o mixtes (art. 25.2 i 26.1) (Sánchez García & 

Blanco Jiménez, 2012).  

 

A l’actualitat, el progressiu endeutament dels Ajuntaments ha fet que en alguns casos 

es tornès cap a la privatització de la gestió, creant empreses mixtes baix el seu control 

per poder gaudir de la utilitat política i social que suposa el control del recurs de l’aigua 

potable (Matés, 2009).  

 

Avui en dia, el creixement urbà i la nova organització del territori, dona lloc a una gran 

diversificació dels usos de l’aigua. Les millores en la qualitat de vida, han fomentat un 

important creixement del consum d’aquest recurs (Manco Silva, Guerrero Erazi, & 

Ocampo Cruz, 2012; Matés, 2009). Els usos del aigua s’han dividit en l’ús consumptiu 

que és l’ús domèstic, industrial i agrícola, i l’ús no consumptiu com és el servei urbà: 

neteja de carrers, zones ornamentals i enjardinades, espais lliures per l’oci, també l´ús 

de piscines, neteja de vehicles, etc. (Sánchez García & Blanco Jiménez, 2012).  

 

En el procés d’abastiment d’aigua es diferencien dues fases. La primera fase és 

l’anomenada abastiment d’aigua en alta que inclou la captació d’aigua de les diferents 

fonts de la natura, com poden ser rius, embassaments, pous o fins i tot de la mar per 

ser posteriorment dessalada. Aquesta aigua és tractada a les Estacions de Tractament 

d’Aigua Potable (ETAP) i emmagatzemada pel seu ús i distribució posterior. La segona, 

s’anomena fase d’aigua en baixa i és la que es coneix com a distribució a través de les 

xarxes urbanes que subministren als usuaris pel seu ús i consum (Rodríguez Florido, 

2017). 

 

A diferència de la resta de l’estat, a Balears al igual que Canàries i algunes conques 

intracomunitàries, la gestió de l’aigua en alta que correspon a l’Estat està transferida a 
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les Comunitats Autònomes, mentre que són els municipis els que tenen atribuïdes les 

competències de l’aigua en baixa, sempre lligades a normatives estatals i de medi 

ambient com es fa referència al Real Decret 115/1995, de 27 de gener,  sobre traspàs 

de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes 

Balears en matèria de recursos, aprofitaments i obres hidràuliques.  

 

Als darrers anys, motivat per la consciència de la comunitat científica de la importància 

de l’aigua com a recurs natural des de la perspectiva de garantir la sostenibilitat de les 

activitats al territori, s’han dut a terme nombrosos estudis principalment analitzant l’àmbit 

geogràfic mediterrani. Les temàtiques analitzades en aquests treballs són entre d’altres: 

els patrons de consum turístic-residencials (Ginard Bujosa & Grimalt Gelabert, 2012; 

Morote Seguido, 2016; Morote Seguido, Hernández Hernández, & Rico Amorós, 2018; 

Rico Amorós, 2007; Sotelo Navalpotro & Sotelo Pérez, 2018), la tipologia urbanística i 

el consum d’aigua (Baños Castiñeira, Vera Rebollo, & Díez Santo, 2010; Deyà & Tirado, 

2011; Juárez Sánchez-Rubio, 2008), el consum d’aigua al port motivat per l’activitat dels 

creuers (Garcia, Mestre-Runge, Morán-Tejeda, Lorenzo-Lacruz, & Tirado, 2020), la 

gestió eficient de l’aigua i l’ús sostenible (Capellades, Rivera, & Saurí, 2016; Gabarda 

Mallorquí, Ribas Palom, & Daunis-i-Estadella, 2015; Matés, 2009), les tarifes com a eina 

de control de consum (Deyà-Tortella, Garcia, Nilsson, & Tirado, 2017; Hof, Blázquez-

Salom, & Garau, 2018; Sánchez García & Blanco Jiménez, 2012) i les alternatives 

d’estalvi i millora de la gestió (Manco Silva et al., 2012).  

 

L’illa de Mallorca (Illes Balears) caracteritzada per recursos hídrics escassos i amb gran 

demanda d’aigua derivada de l’activitat turística ha experimentat als darrers anys, un 

augment considerable del consum d’aigua que fa necessari prendre mesures per 

millorar la seva gestió. Les referències científiques que analitzen aquest problema 

avaluen la tendència de consum en relació a diversos factors com: les característiques 

climàtiques, l’increment poblacional (resident/flotant), el model urbanístic 

(dispers/concentrat), la tipologia i el nombre de places dels allotjaments turístics (Deyà-

Tortella et al., 2017; Morote Seguido, 2016; Morote Seguido et al., 2018; Sánchez García 

& Blanco Jiménez, 2012), així com la procedència i abastiment de l’aigua i els aqüífers 

afectats. 
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Mallorca, amb un clima mediterrani d’hiverns suaus, estius calorosos i secs amb 

precipitacions a la primavera i tardor irregulars i sense corrents d’aigua superficial 

permanents (Deyà & Tirado, 2011), principalment ha explotat els recursos d’aqüífers 

subterranis, però actualment degut a l’increment de la demanda ocasionada pel nou 

model urbanístic, l’augment de la població resident i a la proliferació del turisme, l’aigua 

prové de múltiples orígens (Ginard & Grimalt, 2012). La sequera meteorològica que 

sovint afecta a les Illes i que fa que a menys precipitació es produeixi un major consum 

d’aigua (Deyà-Tortella et al., 2017; Sánchez García & Blanco Jiménez, 2012) provoca 

que s’accentuï el consum dels aqüífers afectant a la seva qualitat i quantitat.	
 

Per tal de reduir el consum d’aigua els diferents municipis de Mallorca han dut a terme 

diferents programes d’actuació encaminats a la conservació i estalvi de l’aigua, la millora 

de la informació hidrològica i de l’estat ecològic, l’establiment de xarxes de gestió, control 

i vigilància, la quantificació del consum agrícola, l’actualització del cens d’aprofitament, 

la protecció de la qualitat de les aigües, les millores d’abastiment urbà, la recuperació 

de les zones humides, etc. (Deyà & Tirado, 2011). 

 

L’estructura d’aquest treball és la següent: en primer terme es formulen les hipòtesis i 

es plantegen els objectius, en segon terme es desenvolupa la metodologia aplicada,  

posteriorment es presenten els resultats amb una discussió integrada i finalment es 

descriuen les principals conclusions del treball.  

 

2. Hipòtesi i objectius del treball 
 

Es plantegen dues hipòtesis: 1) Els factors que condicionen el consum de l’aigua als 

municipis de Mallorca són diferents segons la seva localització, tipologia urbà-turística i 

nombre de consumidors 2) L’augment del consum urbà d’aigua per part dels municipis 

està relacionat amb l’eficàcia de les mesures d’estalvi que es desenvolupen.  

 

En aquest treball s’analitzarà l’evolució comparada entre els anys 2008 i 2018 del 

consum urbà d’aigua a nivell municipal als municipis més poblats de Mallorca, tenint en 

compte el caràcter turístic d’alguns municipis i el seu pes poblacional. S’ha considerat 

aquest decenni perquè va ser un moment clau en el desenvolupament de les 

destinacions turístiques. Inclou un període de crisi econòmica iniciat a l’any 2008 i que 
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es perllongà fins l’any 2012 en el qual hi va haver una considerable reducció de l’arribada 

de turistes dins el dos primers anys d’aquest període (Torres Bernier, Ramírez Sánchez, 

& Rodríguez Díaz, 2014), així com un descens de l’ocupació a segones residències i un 

retorn als països d’origen dels treballadors en situació d’atur (Morote Seguido et al., 

2018). Per una altra banda, cal destacar la influència que va tenir dins el consum d’aigua 

la pujada dal Cànon duta a terme a l’any 2013 (Deyà-Tortella et al., 2017), així com la 

sequera experimentada a l’any 2016 (veure figura 5) que va motivar noves mesures de 

control i estalvi d’aigua, fins arribar a l’any 2018, darrer any del qual es tenen dades de 

consum. 

 

L’objectiu principal és avaluar l’efecte de l’activitat turística i la seva distribució 

geogràfica sobre el consum i la minva del recursos hidrològics. També ens planteja com 

a objectiu l’anàlisi de les diferents mesures municipals preses per tal de fomentar l’estalvi 

d’aigua, evitant pèrdues i reduint el consum, i esbrinar si són suficients o si seria 

necessari la implementació d’altres mesures addicionals per preservar aquest recurs.  

 

En base a les fonts d’informació disponibles, aquest estudi farà un anàlisi del consum i 

instruments de gestió hidrològica dels municipis de l’illa de Mallorca que superen els 

30.000 habitants.  Aquests inclouen els municipis turístics de la Badia de Palma (Calvià, 

Palma i Llucmajor). A més, es considera el municipi de Manacor, també amb un caràcter 

turístic al Llevant de l’illa i per una altra banda, els municipis d’interior Inca i Marratxí de 

caràcter més residencial.  

 

 

Figura 1. Zona d’estudi. Municipis amb població superior a 30.000 hab. Elaboració pròpia. 
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3. Metodologia 
 
La metodologia utilitzada per a la realització del treball es divideix en les següents fases:   
 

3.1. Cerca d’informació: Fonts de les dades 
L’obtenció de dades per a la realització d’aquest treball ha consistit en la recerca 

d’informació a partir de dades publicades a diverses institucions públiques responsables 

de la gestió de l’aigua a nivell regional i municipal, així com dades sobre informació 

demogràfica, turística i ambiental. Les fonts consultades es resumeixen a la taula 1. 
 

Taula 1. Font de dades. Elaboració pròpia. 
Temàtica Contingut Font d’informació 

Procedència de l’aigua 
Subterrània, dessalinitzada, 

indiferenciada, superficial i potabilitzada 
Portal de l’Aigua (GOIB3) 

Subministrament Quantitat subministrada (Hm3) Portal de l’Aigua (GOIB3) 

Consum Quantitat consumida (Hm3) Portal de l’Aigua (GOIB3) 

Pèrdues Quantitat perduda (Hm3) Portal de l’Aigua (GOIB3) 

Padró poblacional Nº de residents IBESTAT1 

Pernoctacions anuals Nº de persones flotants IBESTAT2 

Allotjaments turístics Quantitat d’allotjaments IBESTAT3 

Places turístiques Quantitat de places turístiques IBESTAT3 

Localització edificacions Situació dels edificis a figures Catàleg de dades del GOIB4 

Localització allotjaments turístics Situació allotjaments a figures Catàleg de dades del GOIB4 

Índex de Precipitació 

Estandarditzat (SPI) 
Valors sequera meteorològica SPEI Global Drought Monitor 

Intensitat Sequera Meteorològica 
Lleu, Moderada 

Severa i Extrema 
Portal de l’Aigua (GOIB2) 

 

3.2. Processament i anàlisi de la informació  
El conjunt d’informació recollida ha estat estructurat en una base de dades geogràfica 

que posteriorment ha estat explotada a nivell estadístic i cartogràfic i ha servit per 

representar les diferents figures: mapes, gràfics i taules, i així assolir els objectius 

plantejats. Aquest anàlisi es divideix en les següents fases:  

 
3.2.1. Anàlisi del consum d’aigua municipal 

Per calcular el valor del consum de l’aigua en litres/habitants/dia s’ha emprat la 

formulació proposada per Díaz Elias (Díaz Elias, 2014): 
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Volum consumit = Hm3 a m3 

Població = (nº residents * 365 dies) + Pernoctacions (365 dies) 

Consum l/hab/dia = [Volum consumit (m3) / Població (hab/dia)] * 1000 

 

 

3.2.2. Anàlisi dels valors de la sequera meteorològica 
Per calcular l’índex de la sequera meteorològica s’ha utilitzat l’Índex  de Precipitació 

Estandaritzat (SPI), desenvolupat per McKee, Doesken i Kleist (Mckee, Doesken, & 

Kleist, 1993). Aquest valor serveix per mesurar la sequera i el seu impacte a partir de la 

quantificació del dèficit de precipitació reflectint les anomalies en diferents escales 

temporals. Dins un període determinat de temps, els valors que resulten positius 

indiquen que les precipitacions han sigut per damunt la mitja, mentre que si són 

negatius, signifiquen que hi ha hagut una mancança de precipitacions (Navarro Sousa, 

Estruch-Guitart, & Garcia, 2020; Olivares et al., 2016). 

 

La sequera meteorològica pot tenir diferents graus d’intensitat que van des de una 

sequera lleu, fins a una sequera extrema (Veure taula 2). 

 
Taula 2. Intensitat de la sequera meteorològica. GOIB2. Elaboració pròpia 

Intensitat sequera meteorològica Valor de SPI 

Lleu 0 a -0,84 

Moderada -0,84 a -1,28 

Severa -1,28 a -1,65 

Extrema < -1,65 

 

Es considera un període sec quan el valor SPI obtingut és inferior a 0 i finalitza quan 

aquest valor és superior a 0. El valor SPI es pot calcular amb diferents períodes de 

temps, mesos, anys, etc; permetent identificar els impactes de la sequera a curt, mig i 

llarg termini, així com precisar el seu inici, intensitat i duració (Olivares et al., 2016). 

 

Per a la realització de la figura 5, que representa les dades SPI entre els anys 2008 i 

2018 de les Illes Balears, s’ha emprat el portal web SPEI Global Drought Monitor. Les 

dades obtingudes s’han exportat a un document Excel a partir del qual s’ha realitzat la 

figura sobre la sequera meteorològica on s’aprecia clarament el període de sequera 

experimentat a l’any 2016. 

 

 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 10 

3.2.3. Anàlisi correlacions entre consum d’aigua i altres variables 
L’anàlisi de la correlació determinarà el grau de relació entre les variables estudiades 

calculant el Coeficient de Correlació de Pearson (Benesty et al., 2009). Aquest coeficient 

té com a objectiu mesurar el grau d’associació entre dues variables aplicant la següent 

fórmula. El resultat marcarà la intensitat de la relació.  

 

 
r: Coeficient de correlació de Pearson 

x i y: Valors de les variables analitzades 

Sxy: Covariància entre les variables “x” i “y” 

Sx i Sy: Desviacions típiques de les variables “x” i “y” 

 

 
Figura 2. Intensitat de la correlació de Pearson. Elaboració pròpia. 

 

S’han realitzat el càlcul del coeficient de correlació per a cada municipi de les següents 

variables (veure taula 9):  

    1. Consum d’aigua (Hm3) amb població resident.                        

    2. Consum d’aigua (Hm3) amb pernoctacions.   

    3. Consum d’aigua (Hm3) amb places turístiques. 

    4. Subministrament d’aigua (Hm3) amb pèrdues d’aigua (Hm3). 

           

3.3. Entitats consultades sobre les mesures per l’estalvi d’aigua 
Degut a crisis sanitària actual que estam patint (COVID-19), no ha sigut possible visitar 

aquestes entitats, motiu pel qual la recerca es basarà en la informació extreta de les 

corresponents pàgines web.  

 

Per conèixer les diferents empreses que duen a terme la gestió de l’abastiment d’aigua 

als diferents municipis s’ha consultat el mapa de subministradors d’aigua a Balears 

realitzat per l’Associació Aigua Clara Mallorca (veure taula 3). Altres entitats 

consultades, en aquest cas a través de correu electrònic, han sigut els Ajuntaments de 

Alta AltaModerada ModeradaBaixa Baixa
- - - +++

-1 0 1-0,70 -0,30 0,30 0,70

- Perfecta Sense relació + Perfecta
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Calvià, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí i Palma, la majoria dels quals han derivat la 

recerca a les empreses que gestionen el subministrament d’aigua. 

 

Finalment, també s’ha utilitzat el full de càlcul EXCEL vers. 16.36 per a l’anàlisi estadístic 

i el programa ArcMap vers. 10.5 per a la realització cartogràfica.  
 

Taula 3. Font de les mesures per la gestió de l’aigua. Aigua Clara Mallorca, 2012. Elaboració pròpia. 
Entitat Àrea de Subministrament 

Calvià 2000, S.A. Calvià, Capdellà, Cas Català, Costa d’en Blanes, Palmanova i Magaluf 

Compañía de Aguas Peguera, 

S.L. 
Peguera 

Aguas Término de Calvià S.A. 

(ATERCA) 
Santa Ponça, Nova Santa Ponça, El Toro, Costa de la Calma i Ses Rotes Velles 

Ajuntament d’Inca Tot el municipi d’Inca 

AQUALIA, Gestió Integral de 

l’Aigua 
Tot el municipi de Llucmajor 

SEMASA (Servei Municipal 

d’Abastiment i Sanejament 

d’Aigua-SAM) 

Nucli urbà de Manacor i Son Macià 

Associació de Propietaris i 

Veïnats Aigües Cala Murada 
Cala Murada 

Aguas Son Tovell, S.A. Porto Cristo, Cala Morlanda i S’Illot 

FACSA 

Pont D’Inca, Sa Cabana, Sa Nova Cabana, Pont d’Inca Nou, Cas Miot, Cas 

Capità, Son Bieló, Son Daviu, Son Daviu Nou, Pla de Na Tesa, Son Macià, Es 

Garrovers, Planera, Son Ramonell, Can Carbonell i Ses Cases Noves (Marratxí) 

Aguas Término de Marratxí, S.A. 

Sa Cabaneta, Can Domingo, Es Figueral, Polígon Industrial, Pòrtol, Sa Vinya de 

Son Verí, Urbanització Sant Marçal, Ses Àmfores, Ses Fonts des Caülls, Els 

llacs des Caülls, Pinar I, Tramuntana I i II, Ponent, Alzines II i Vents) 

EMAYA Tot el municipi de Palma 

 

 

4. Resultats i discussió 
 
L’anàlisi integrat del consum d’aigua municipal requereix disposar d’informació relativa 

a la demanda. En aquest sentit en primer terme s’analitzarà la població resident i 

l’activitat turística dels municipis objecte d’estudi. 

 

La taula 4 mostra l’evolució de la població resident als municipis objecte d’anàlisi entre 

els anys 2008 i 2018. Destaca la gran diferència del volum de població resident a Palma 

amb 409.661 a l’any 2018, molt per damunt del resta dels municipis, seguit de Calvià 

amb 49.333 residents i Manacor amb 42.631, tots ells municipis de costa molt lligats al 
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turisme. Cal ressaltar que en aquest període, el nombre de població ha experimentat un 

considerable augment principalment a Palma, Marratxí i Manacor. Palma amb un 

increment de 13.091 residents, Marratxí amb 4.345 i Manacor amb 3.197, sent la 

variació respecte a l’any 2018 d’un 3’30% a Palma, 13’42% a Marratxí (municipi que 

més ha crescut percentualment) i 3’74% a Manacor. Pel que fa a Inca i Llucmajor el 

creixement ha sigut menor sent aquest de 2.687 i 1.266 respectivament el que suposa 

respecte a l’any 2008 un  2’82% i un 3’61%. Al contrari ha succeït en el municipi de 

Calvià experimentant un baixada de 1.444 residents, un 2’84% menys respecte a l’any 

2008. La tendència a l’alça repunta a partir dels anys 2012-2013 coincidint amb l’inici de 

la recuperació econòmica (Baños Castiñeira et al., 2010; Morote Seguido et al., 2018) 

per continuar de forma progressiva fins l’any 2018. 

 
Taula 4. Dades de la població resident i la seva variació anual percentual. IBESTAT1. Elaboració pròpia 

 Calvià % Inca % Llucmajor % Manacor % Marratxí % Palma % 

2008 50777  29450  35092  39434  32380  396570  

2009 51774 1,96 29308 -0,48 36078 2,81 40548 2,82 33348 2,99 401270 1,19 

2010 51462 1,35 29321 0,04 36681 4,53 40859 0,77 33883 4,64 404681 2,05 

2011 52451 3,30 29966 2,20 36959 5,32 40873 0,03 34385 6,19 405318 2,21 

2012 51114 0,66 30066 0,33 36994 5,42 40831 -0,10 34583 6,80 407648 2,79 

2013 52272 2,94 31032 3,21 37257 6,17 41049 0,53 35258 8,89 398162 0,40 

2014 50363 -0,82 30625 -1,31 34602 -1,40 40264 -1,91 35521 9,70 399093 0,64 

2015 50328 -0,88 30651 0,08 34618 -1,35 40170 -0,23 35726 10,33 400578 1,01 

2016 49580 -2,36 30944 0,96 35057 -0,10 40279 0,27 36001 11,18 402949 1,61 

2017 49063 -3,38 31255 1,01 35513 1,20 41095 2,03 36383 12,36 406492 2,50 

2018 49333 -2,84 32137 2,82 36358 3,61 42631 3,74 36725 13,42 409661 3,30 

 

El sector turístic presenta vincles i relacions directes amb el consum del recurs de l’aigua 

(Morote Seguido, 2017). L’anàlisi de les pernoctacions permet disposar d’un indicador 

de demanda/consum potencial d’aigua (veure taula 5). Pel que fa a les pernoctacions, 

s’observa que el major nombre es dona a Palma (a l’any 2018 amb 9.224.924 

pernoctacions) i Calvià (a l’any 2018 amb 9.017.056 pernoctacions), seguits a distància 

per Manacor (a l’any 2018 amb 2.836.953 pernoctacions) i Llucmajor (a l’any 2017 amb 

1.873.339 pernoctacions). No obstant, cal assenyalar que entre els anys 2008 i 2015 

era Calvià el municipi mallorquí que encapçalava el nombre de pernoctacions, sent 

sobrepassat a partir de l’any 2016, i de forma gradual a l’alça, per Palma. Es tracta de 

dos enclavaments amb gran tradició turística. Pel que fa a la resta de municipis, es pot 

apreciar que no es tenen les dades completes, ja que no s’han pogut obtenir de la font 
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de consulta, IBESTAT. Així i tot, s’observa que són els municipis de Palma i Manacor 

els que han experimentat un major creixement en el nombre de pernoctacions, ambdós 

amb un increment aproximat al 1.500.000, representant en el cas de Manacor amb un 

100’72% el major augment percentual respecte a l’any 2008, mentre que a Palma aquest 

increment sols ha suposat una pujada d’un 18’30%. Per una altra banda, es pot 

assenyalar la manca de pernoctacions a Marratxí i Inca, per ser dos municipis de 

característiques totalment diferents als anteriors, ja que l’activitat turística és mínima a 

Inca i pràcticament nul·la a Marratxí per tractar-se d’un municipi amb característiques 

de ciutat dormitori, pràcticament residencial, amb moviments pendulars cap als 

municipis del voltant, especialment Palma.  

Taula 5. Dades de la població flotant i la seva variació anual percentual. IBESTAT2. Elaboració pròpia. 

 Calvià % Inca % Llucmajor % Manacor % Marratxí % Palma % 

2008 8.742.084    1.519.303      7.797.632  

2009 8.018.849 -8,27   1.285.053 -15,42     7.227.022 -7,32 

2010 8.210.143 -6,08   1.144.139 -24,69 1.413.394    7.293.193 -6,47 

2011 8.667.733 -0,85   1.565.824 3,06 1.648.483 16,63   8.075.338 3,56 

2012 8.718.592 -0,27   1.511.728 -0,50 2.425.293 71,59   7.871.367 0,95 

2013 8.125.873 -7,05   1.582.877 4,18 2.650.166 87,50   7.982.006 2,36 

2014 7.902.937 -9,60   1.834.347 20,74 2.446.236 73,08   7.757.214 -0,52 

2015 7.934.172 -9,24   1.913.557 25,95 2.615.538 85,05   7.879.826 1,05 

2016 8.435.881 -3,50   1.977.551 30,16 2.835.286 100,60   8.566.517 9,86 

2017 8.577.486 -1,88   1.873.339 23,30 2.723.454 92,69   8.721.206 11,84 

2018 9.017.056 3,15     2.836.953 100,72   9.224.924 18,30 

 

Un altre element essencial directament relacionat amb la demanda/consum d’aigua és 

la localització dels habitatges/edificacions i els tipus d’allotjaments turístics de cada 

municipi (Deyà & Tirado, 2011; Rico Amorós, 2007). 

 

 
Figura 3. Localització activitat turística. GOIB4. Elaboració pròpia. 
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En la figura 3, es representa la distribució de les edificacions i habitatges residencials, 

així com els allotjaments turístics. S’aprecia clarament que en els municipis de Calvià i 

Palma el major nombre d’allotjaments turístics es troben concentrats a la costa, encara 

que en hi ha alguns dispersos arreu del municipi. En el cas de Manacor i Llucmajor, 

també existeix una concentració a algunes zones de la costa, no obstant, el nombre és 

semblant als allotjaments dispersos per la resta del municipi. Pel que fa a Inca i Marratxí, 

els allotjaments turístics són mínims i dispersos per tractar-se de municipis d’interior 

amb poca activitat turística. 

 
L’oferta d’allotjament és variada tant en el tipus d’allotjament com de les places de que 

disposen. Per realitzar aquest anàlisi s’han tractat les dades dels anys 2008, 2013 i 

2018, és a dir, el primer any del període examinat, a la meitat  de la dècada i al darrer 

any (Veure taula 6).  

 

El major canvi experimentat en quant al nombre d’establiments i també al nombre de 

places s’ha donat a Palma. Encara que hi va haver un descens en el període de crisi 

econòmica, en aquesta dècada, l’increment d’establiments turístics ha sigut de 34, 

principalment hotels, fins i tot 4 agroturismes al darrer lustre quan no hi havia. També 

han augmentat les places turístiques amb 5.129 places, quantitat elevada tenint en 

compte les dimensions del municipi. Pel que fa a Calvià, un altre municipi amb gran 

influència turística, el nombre de places ha experimentat un augment de 2.746, mentre 

que els establiments s’han vist un poc reduïts passant de tenir 242 a 237. Llucmajor és 

un altre dels municipis que ha registrat un augment de la seva capacitat turística, ja que 

l’increment ha sigut de 1.893 places turístiques i de 17 nous establiments, 16 dels quals 

han sigut agroturismes. A Manacor, en canvi, hi ha hagut un augment tant en el nombre 

d’establiments turístics com en el nombre de places no massa significatiu. L’increment 

d’establiments tan sols ha sigut de 8 i el nombre de places 261. Cal destacar el cas 

d’Inca, municipi que en el any 2008 només tenia 2 establiments turístics i 36 places. La 

seva capacitat era molt reduïda, però a l’any 2018 s’ha vist quasi quadruplicada i les 

places han passat a ser 128, repartides entre 6 agroturismes i 1 hotel rural. Finalment, 

resta el municipi de Marratxí. Es tracta d’un municipi pràcticament residencial on a l’any 

2008 hi havia un sol establiment turístic i a l’any 2018 segueix havent-hi un i l’increment 

de places ha sigut de només de 8.  
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Destaca el cas d’Inca, que encara que les places turístiques són poques, la variació 

percentual respecte al 2008 resulta molt elevada, sent d’un 255’56%, fet que significa 

un impuls del municipi orientat a l’activitat turística. 

 

Taula 6. Capacitat de les places i allotjaments turístics i la seva variació anual percentual. IBESTAT3. 

Elaboració pròpia. 

  Agroturisme Apartament Hotel Hotel-
Apartament 

Hotel 
rural Hostal Total 

allotjament % 

20
08

 

Calvià 4 
52 pl. 

84 
11887 pl. 

116 
33447 pl. 

26 
11352 pl. 0 12 

627 pl. 
242 

57365 pl.  

Inca 1 
6 pl. 0 0 0 1 

30 pl. 0 2 
36 pl.  

Llucmajor 11 
141 pl. 

2 
1056 pl. 

34 
10058 pl. 

1 
346 pl. 0 3 

161 pl. 
51 

11762 pl.  

Manacor 15 
195 pl. 

14 
1765 pl. 

20 
6794 pl. 

6 
5569 pl. 

3 
98 pl. 

2 
157 pl. 

60 
14578 pl.  

Marratxí 1 
16 pl. 0 0 0 0 0 1 

16 pl.  

Palma 0 19 
2146 pl. 

141 
34620 pl. 

13 
4221 pl. 

1 
25 pl. 

12 
708 pl. 

186 
41720 pl.  

20
13

 

Calvià 5 
77 pl. 

71 
10587 pl. 

118 
34528 pl. 

28 
13071 pl. 0 10 

538 pl. 
232 

58801 pl. 
-4,13 
2,50 

Inca 1 
8 pl. 0 0 0 1 

30 pl. 0 2 
38 pl. 

0 
5,56 

Llucmajor 14 
212 pl. 

2 
1056 pl. 

36 
10881 pl. 

1 
346 pl. 

1 
4 pl. 

3 
161 pl. 

57 
12660 pl. 

11,76 
7,63 

Manacor 19 
289 pl. 

12 
1503 pl. 

19 
6821 pl. 

6 
5619 pl. 

3 
104 pl. 

2 
157 pl. 

61 
14493pl. 

1,67 
-0,58 

Marratxí 1 
16 pl. 0 0 0 0 0 1 

16 pl. 
0 
0 

Palma 0 17 
1934 pl. 

136 
33642 pl. 

14 
4730 pl. 

1 
41 pl. 

10 
574 pl. 

178 
40921 pl. 

-4,30 
-1,92 

20
18

 

Calvià 7 
107 pl. 

60 
8269 pl. 

127 
38158 pl. 

36 
13209 pl. 

1 
82 pl. 

6 
286 pl. 

237 
60111 pl. 

-2,07 
4,79 

Inca 6 
98 pl. 0 0 0 1 

30 pl. 0 7 
128 pl. 

250 
255,56 

Llucmajor 24 
605 pl. 

2 
1056 pl. 

36 
11395 pl. 

1 
346 pl. 

2 
92 pl. 

3 
161 pl. 

68 
13655 pl. 

33,33 
16,09 

Manacor 25 
442 pl. 

12 
1005 pl. 

18 
6844 pl. 

8 
6283 pl. 

3 
108 pl. 

2 
157 pl. 

68 
14839 pl. 

13,33 
1,79 

Marratxí 1 
24 pl. 0 0 0 0 0 1 

24 pl. 
0 

50 
Palma 4 

43 pl. 
19 

1485 pl. 
170 

40891 pl. 
19 

4044 pl. 
1 

41 pl. 
7 

345 pl. 
220 

46849 pl. 
18,28 
12,29 

 

 

Per gestionar el recurs de l’aigua i prendre les mesures pertinents per tal d’augmentar 

el seu estalvi, és imprescindible fer un càlcul del subministrament d’aigua als diferents 

municipis que contempli el consum i les pèrdues (Veure taula 7 i figura 4). 

  

Analitzant les dades extretes sobre el consum, queda patent que Palma és el municipi 

que més aigua ha consumit durant aquesta dècada. Cal ressenyar que des de l’any 

2008, amb un consum d’aigua de 26’84 Hm3 fins a l’any 2018 que va ser de 30’16 Hm3, 

el consum d’aigua relacionat amb l’augment poblacional s’ha incrementat 

progressivament a la vegada que s’han anat reduint de forma considerable les pèrdues 

que van passar de 12’05 a l’any 2008 a 6’21 Hm3 al 2018, fet que ha permès que el 

volum subministrat a l’any 2018 (36’37 Hm3) sigui inferior al subministrat a l’any 2008 
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(38’89 Hm3), senyal inequívoca d’una bona gestió en la reducció de pèrdues. A tot això 

s’ha de tenir en compte que dins Palma hi ha dos grans consumidors d’aigua: el port i 

l’aeroport. En el Port de Palma els grans creuers consumeixen 628.000 litres de mitjana 

en cada amarrament, els vaixells mercants 178.000 litres per amarrament i els creuers 

en trànsit que fan escala al port de Palma 69.000 litres per amarrament (Garcia et al., 

2020), al que s’ha d’afegir el consum que experimenten les embarcacions particulars. 

L’altre gran consumidor és l’aeroport, que ha implementat importants mesures d’estalvi 

que han permès que el consum de 666.924.000 litres dut a terme a l’any 2009 s’hagi 

vist reduït a l’any 2018 a 432.662.000 litres (AENA, 2020). 

 

El següent gran consumidor és Calvià, municipi amb gran influència turística. Aquí, el 

consum, aproximadament entre 9-10 Hm3, és pràcticament el mateix durant els deu anys 

analitzats, però les pèrdues s’han vist reduïdes a la meitat, de 3’90 a 1’66 Hm3, 

aconseguint que pel mateix consum hagi sigut suficient una menor quantitat d’aigua 

subministrada sent a l’any 2018 d’11’50 Hm3 mentre que a l’any 2008 van ser de 13’78 

Hm3.  

 

La situació als municipis de Manacor i Llucmajor, ambdós municipis de semblants 

dimensions i amb costa, però en el que a Manacor el nombre de població, així com 

pernoctacions, són un poc més elevades, fa que sigui el municipi del Llevant de Mallorca 

el que hagi requerit al llarg dels anys un major volum d’aigua subministrada, passant de 

3’64 Hm3 a 4’84 Hm3, tot al contrari que Llucmajor que l’ha vist reduït de 4’42 a 4’04 

Hm3. Aquest canvi en la dinàmica l’ha provocat el fet que a Manacor el consum hagi 

augmentat ja que a l’any 2008 era de 2’57 i a l’any 2018 3’62 Hm3, mentre que a 

Llucmajor ha disminuït lleugerament de 2’74 a 2’54 Hm3. Pel que fa a les pèrdues, a 

Manacor, després d’un petit augment a l’any 2013 (1’49 Hm3), a l’any 2018 (1’22 Hm3) 

s’ha tornat a corregir, però sense arribar a la xifra del 2008 (1’07 Hm3). En canvi a 

Llucmajor, les pèrdues han anat minvant de forma progressiva al llarg dels anys passant 

de 1’23 a l’inici de la dècada a 1’10 Hm3.  

 

A Marratxí hi ha molta tasca a fer en quant a la prevenció de les pèrdues d’aigua, ja que 

la quantitat d’aigua perduda (al voltant d’1’50 Hm3) és molt elevada en proporció en el 

consum realitzat, 2’74 Hm3 a l’any 2008 i 2’54 Hm3 a l’any 2018, situació que perdura en 

el temps com ho demostren les dades analitzades. Així i tot, hi ha una petita disminució 
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a l’any 2018 respecte a l’any 2008 en el volum d’aigua subministrada passant dels 4’25 

Hm3 a l’any 2008 a 3’96 Hm3 al 2018.  

 

Inca, encara que no és un municipi gran consumidor d’aigua, és un municipi que al llarg 

d’aquests anys ha necessitat més volum d’aigua subministrada ja que a l’any 2008 van 

ser 1’72 Hm3 i a l’any 2018 2’46 Hm3, i no ha sigut pel consum d’aquesta que ha rondat 

l’1’50 Hm3, sinó per les pèrdues a la xarxa que han estat al voltant de 0’43 a 1’06 Hm3. 

Aquestes pèrdues van ser molt importants i significatives als anys 2013, 2014 i 2015 

arribant a xifres semblants a les del consum. En aquests anys Inca era, d’aquests 

municipis, el que patia d’una major quantitat d’aigua perduda en relació al consum. No 

obstant, als cinc darrers anys s’ha fet un esforç i s’ha aconseguit reduir-les encara que 

no s’ha arribat a les dades de l’any 2008. 

 

Dels resultats obtinguts a la taula 7 i a la figura 4, s’ha observat que hi ha diverses 

fluctuacions en quant al consum que coincideixen en la incidència de diversos factors 

externs ocorreguts al llarg de la dècada.  

 

El primer factor que va incidir en el consum d’aigua va ser la crisi econòmica iniciada a 

l’any 2008, al llarg de la qual, la majoria dels municipis presenten una disminució del 

consum que es recupera quan la situació canvia a conseqüència de la millora 

econòmica. La crisi va desencadenar una pèrdua d’activitat turística amb la conseqüent 

disminució de despesa d’aigua i una menor ocupació de residents estacionals (Morote 

Seguido et al., 2018). A Mallorca, la població resident no es va veure reduïda a diferència 

d’Alacant on va experimentar un descens per l’emigració de la població nacional que 

cercava un lloc de feina, el retorn de la població estrangera als seus països d’origen i la 

pèrdua de població procedent del centre i nord d’Europa que comprava un habitatge al 

litoral mediterrani (Morote Seguido, 2016).   

 

L’augment del preu del Cànon de Sanejament a l’any 2013 va ser un altre factor que va 

determinar el consum, ja que tots els municipis, a excepció del municipi de Marratxí el 

veren reduït mentre que a l’any següent de la pujada del preu del cànon el consum va 

tornar a incrementar-se (Deyà-Tortella et al., 2017). Les tarifes de l’aigua són utilitzades 

com a eina de control de consum cercant la eficiència i l’ús sostenible del recurs amb la 

intenció de llançar una senyal al usuari respecte a l’escassetat del recurs i la necessitat 
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d’optimitzar el seu consum, encara que normalment només té incidència a l’any de 

l’augment, tornant progressivament als consums habituals (Sánchez García & Blanco 

Jiménez, 2012). 

 

El tercer factor determinant va ser la sequera extrema (Veure figura 4) que hi ha haver 

a l’any 2016. Aquest fenomen meteorològic va provocar que el consum d’aigua 

s’incrementés de forma considerable a tots els municipis, a excepció del municipi de 

Marratxí (Sánchez García & Blanco Jiménez, 2012). La conseqüència d’aquesta situació 

va ser l’aprovació del Decret 54/2017, de 15 de desembre, del Pla Especial d’Actuació 

en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears. 

 

Taula 7. Subministrament, consum i pèrdues d’aigua. GOIB3. Elaboració pròpia. 

  Calvià 
Hm3 

Inca 
Hm3 

Llucmajor 
Hm3 

Manacor 
Hm3 

Marratxí 
Hm3 

Palma 
Hm3 

20
08

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

13’78 
9’88 
3’90  

1’72 
1’29 
0’43  

4’42 
3’19 
1’23  

3’64 
2’57 
1’07  

4’25 
2’74 
1’51  

38’89 
26’84 
12’05  

20
09

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

15’15 
9’68 
5’47  

1’86 
1’31 
0’55  

4’59 
3’04 
1’55  

3’82 
2’69 
1’13  

4’39 
2’65 
1’74  

39’00 
30’36 
8’64  

20
10

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

12’32 
9’65 
2’67  

2’03 
1’32 
0’71  

4’53 
2’87 
1’66  

3’81 
2’49 
1’32  

4’44 
2’68 
1’76  

36’70 
29’08 
7’62  

20
11

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’46 
9’86 
1’60  

2’34 
1’36 
0’98  

4’50 
2’95 
1’55  

4’04 
2’63 
1’41  

4’36 
2’62 
1’74  

37’34 
29’33 
8’01  

20
12

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’54 
9’28 
2’26  

2’34 
1’35 
0’99  

4’28 
2’96 
1’32  

3’89 
2’67 
1’22  

4’11 
2’65 
1’46  

34’86 
28’48 
6’38  

20
13

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

10’87 
9’05 
1’82  

2’20 
1’16 
1’04  

3’95 
2’79 
1’16  

4’02 
2’53 
1’49  

4’15 
2’68 
1’47  

34’65 
27’60 
7’05  

20
14

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’01 
9’20 
1’81  

2’22 
1’17 
1’05  

3’80 
2’83 
0’97  

4’19 
2’55 
1’64  

4’19 
2’70 
1’49  

34’08 
27’79 
6’29  

20
15

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’24 
9’22 
2’02  

2’24 
1’18 
1’06  

3’77 
2’86 
0’91  

4’26 
2’61 
1’65  

3’97 
2’55 
1’42  

34’14 
27’91 
6’23  

20
16

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’73 
9’56 
2’17  

2’49 
1’60 
0’89  

3’95 
2’98 
0’97  

4’93 
3’38 
1’55  

3’96 
2’54 
1’42  

34’76 
29’14 
5’62  

20
17

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

12’04 
10’03 
2’01  

2’62 
1’70 
0’92  

3’93 
3’03 
0’90  

4’72 
3’45 
1’27  

4’00 
2’56 
1’44  

35’94 
31’00 
4’94  

20
18

 Subministrament 
Consum 
Pèrdues 

11’50 
9’84 
1’66  

2’46 
1’74 
0’72  

4’04 
2’94 
1’10  

4’84 
3’62 
1’22  

3’96 
2’54 
1’42  

36’37 
30’16 
6’21  
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Figura 4. Subministrament: consum + pèrdues d’aigua. GOIB3. Elaboració pròpia. 

 

 
Figura 5. Sequera meteorològica a les Illes Balears. SPEI Global Drought Monitor - GOIB2. Elaboració 

pròpia. 
 

Per poder plantejar estratègies sobre la gestió dels recursos hídrics és necessari valorar 

l’impacte de l’activitat humana i les tendències de consum segons els diferents tipus de 

municipi. Les diferents dades de consum expressades en litres/habitant/dia (Veure taula 

5 i figura 6) permeten analitzar el consum des del punt de vista de la tipologia urbanística, 

els aspectes poblacionals, socials i econòmics permetent identificar els factors que 

determinen la despesa d’aigua. L’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2013) situa el 

consum òptim diari en 100 litres per persona, sent molt superat a tots els municipis 

analitzats.   
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Les dades extretes confirmen la idea estereotipada de que els municipis amb gran 

demanda turística són uns grans consumidors d’aigua. Això és el cas de Calvià que 

pateix d’un augment poblacional no resident de caire estacional, sovint vinculat a 

excessius consums, fet que fa que superi amb diferència a la resta de municipis amb 

uns valors que oscil·len entre els 330 i 380 litres/habitant/dia. A més, s’ha de dir que és 

una zona dedicada a l’oci que compta amb hotels amb piscines, camps de golf, etc. i 

urbanitzacions amb habitatges unifamiliars amb jardí sent molt més consumidors d’aigua 

que els habitatges construïts en bloc (Rico Amorós, 2007). S’ha de remarcar que Palma, 

sent el municipi amb més població distribuïda en habitatges en bloc, és el que té el 

consum menor, amb 175’51 litres/habitant/dia a l’any 2008 i amb 189’95 

litres/habitant/dia al 2018, degut entre altres aspectes, principalment, al tipus 

d’habitatge. Pel que fa a Marratxí, municipi a on la majoria d’immobles són de caràcter 

unifamiliar amb jardins i piscines, el consum d’aigua a l’any 2018 és el mateix que el de 

Palma, havent-se reduït des de l’any 2008 que el superava d’aproximadament uns 42 

litres/habitant/dia. A Manacor a l’any 2018 s’aprecia un ascens, a causa de l’augment 

poblacional resident i flotant i pel tipus d’allotjament amb piscina i jardí, respecte a l’any 

2008 passant de 178’21 a 196’50 litres/habitant/dia, al igual que a Inca amb uns valors 

a l’any 2008 de 119’87 litres/habitant/dia que ha experimentat un increment del voltant 

de 39 litres/habitant/dia a l’any 2018, mentre que a Llucmajor es mantén pràcticament 

el mateix entorn als 200 litres/habitant/dia (Deyà-Tortella et al., 2017; Deyà & Tirado, 

2011; Hof et al., 2018) . 

 

Taula 8. Consum d’aigua per càpita (litres/habitant/dia). GOIB3/IBESTAT1/2. Elaboració pròpia. 

 Calvià Inca Llucmajor Manacor Marratxí Palma 

2008 361’37 119’87 222’31 178’21 231’12 175’51 

2009 359’63 121’99 210’19 181’55 217’55 197’51 

2010 357’53 123’15 197’28 152’75 216’30 187’62 

2011 354’59 124’25 196’14 158’87 209’07 187’97 

2012 338’40 123’04 196’92 153’60 209’36 181’31 

2013 332’77 102’06 183’97 143’48 208’02 180’01 

2014 350’12 104’49 195’52 148’58 208’48 181’10 

2015 350’37 105’38 196’71 150’95 195’40 181’14 

2016 359’71 141’10 200’90 192’06 192’62 186’74 

2017 378’58 148’67 203’90 194’38 193’00 197’33 

2018 364’16 148’08 221’69 196’50 189’71 189’95 
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Figura 6. Consum d’aigua per càpita (l/hab/dia). GOIB3/IBESTAT1/2. Elaboració pròpia. 

 

Després d’analitzar les variables que afecten al propi consum, s’han realitzat quatre tipus 

de correlacions a cada municipi per definir el grau de relació que hi ha respecte al 

consum (Veure taula 9). 

 

Al municipi de Calvià la relació del consum més rellevant observada es dóna en les 

pernoctacions, amb un valor del coeficient de correlació r = 0’618, d’igual manera que la 

relació entre el subministrament amb les pèrdues, amb un valor r = 0’969, mentre que 

la relació és baixa referent a la població resident, amb un valor r = - 0’280, i baixa en 

quant a les places turístiques, amb un valor de r = - 0’015, fet que evidencia que el 

consum no tan sols està relacionat amb el nombre de places turístiques, sinó també 

amb les instal·lacions dels diferents tipus d’allotjament, és a dir, la categoria dels 

nombrosos hotels o complexos turístics (Deyà & Tirado, 2011). 

 

En el cas del municipi d’Inca, hi ha una relació moderada entre el consum i la població 

resident sent el valor r = 0’547 al igual que és moderada la relació entre el 

subministrament i les pèrdues, amb un valor r = 0’657. Pel que fa a les pernoctacions i 

a les places turístiques el seu valor és tan baix que és irrellevant.  

 

A Llucmajor, la correlació més destacada és l’elevada relació entre el subministrament i 

les pèrdues, amb un valor r = 0’932, el que significa que una quantitat considerable 

d’aigua es subministrada, però es perd i no arriba al consumidor. Menys significativa i 
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de caràcter negatiu, és la relació del consum amb les altres variables: població resident, 

pernoctacions i places turístiques, totes amb valor inferiors a valors de r = - 0’200.  

 

Al municipi de Manacor, les principals correlacions tenen a veure amb el turisme. La 

major relació és dóna en el nombre de places turístiques, amb un valor de r = 0’768 i en 

el nombre de pernoctacions, amb un valor de 0’593. La relació amb la població resident, 

amb un valor r = 0’567 és moderada i molt semblant a la relació amb les pernoctacions. 

Pel que fa a la relació entre el subministrament i les pèrdues, s’observa que és de caire 

moderada, amb un valor r = 0’333.  

 

En el cas de Marratxí, al igual que a Inca, el valor de la relació entre el consum i les 

pernoctacions i places turístiques és molt baix i resulta irrellevant i només s’han 

relacionat dues variables amb el consum. La primera és la població resident que 

presenta una relació alta negativa amb un valor r = - 0’757 que reflexa que la demanda 

d’aigua és més elevada en llocs amb poca densitat poblacional i amb habitatges 

unifamiliars amb jardins i piscines (Hof et al., 2018). La segona variable a tenir en compte 

és la relació entre el subministrament i les pèrdues, ja que resulta elevada amb un valor 

r = 0’931. 

 

A la capital, Palma, on hi ha una major concentració de població,  la major correlació es 

dóna en la relació del consum d’aigua amb el nombre de població resident, amb un valor 

r = 0’717  i en la relació del subministrament del recurs amb les pèrdues, amb un valor 

r = 0’761. Pel que fa a la influència turística, la relació amb el nombre de places 

turístiques és moderada, amb un valor r = 0’607 i baixa en relació a nombre de 

pernoctacions, amb un valor r = 0’371. 

 

Taula 9. Coeficient de Correlació de Pearson. Elaboració pròpia. 

 
Padró poblacional 

consum 
Pernoctacions 

Consum 
Places turístiques 

Consum 
Subministrament 

Pèrdues 

Calvià -0’280 0’618 -0’015 0’969 

Inca 0’547   0’657 

Llucmajor -0’199 -0’116 -0’191 0’932 

Manacor 0’567 0’593 0’768 0’333 

Marratxí -0’757   0’931 

Palma 0’717 0’371 0’607 0’761 
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Encara que la població cada vegada és més conscient de la necessitat d’estalviar aigua 

i no fer un mal ús del recurs, l’augment progressiu del consum implicaria una major 

demanda que oferta, adquirint major importància les inversions en la millora de les 

xarxes i en la recerca de noves fonts de subministrament d’aigua, encara que suposés 

una major despesa i per tant, un major inversió econòmica. 

 

Després de l’anàlisi del nombre de la població resident i flotant, juntament amb l’activitat 

turística i el consum urbà d’aigua, la procedència de l’aigua desenvolupa un paper 

important a tenir en compte a l’hora de la gestió del recurs. La vulnerabilitat dels aqüífers 

d’una sobreexplotació que ocasiona la pèrdua de la quantitat i qualitat de l’aigua, així 

com la intrusió salina als aqüífers situats al litoral, fan que la procedència de l’aigua sigui 

un factor determinant a l’hora del subministrament per abastir tota la demanda i 

requereix de mesures pel seu estalvi (Deyà & Tirado, 2011; Ginard & Grimalt, 2012). Per 

aquest motiu, les polítiques que en un principi es basaven en l’augment de l’oferta 

d’aigua amb un major volum d’extracció, a l’actualitat es basen en una millor gestió de 

la demanda i en conseqüència, de l’estalvi per la conservació de l’aigua com a recurs 

imprescindible (Deyà & Tirado, 2011; Ginard & Grimalt, 2012). 
 
A Mallorca, la procedència de l’aigua resulta principalment de l’explotació dels recursos 

aqüífers subterranis (Rico Amorós, 2007), d’aquí la importància del seu estat i de la 

influència que té la pluviometria en la seva capacitat.  

 

En el cas dels municipis de Manacor, Llucmajor i Inca és del 100%. A Calvià, en canvi, 

la procedència d’aigua subterrània només és d’un 17’08%, mentre que la resta es tracta 

d’aigua indiferenciada, és a dir, aigua que resulta de la barreja d’aigües subterrànies i 

dessalinitzades (Govern de les Illes Balears3). Pel que fa a Marratxí, quasi una tercera 

part prové dels aqüífers i la part restant s’obté a partir d’aigua indiferenciada. Palma, és 

el municipi on l’aigua té múltiples orígens. Pràcticament la meitat s’extreu d’aigües 

subterrànies, però també una part important s’obté d’aigua superficial dels 

embassaments de Cúber i Gorg Blau (Ginard & Grimalt, 2012) tractada amb el 

processos de filtrat i desinfecció a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) de 

Lloseta (EMAYA). També s’ha d’afegir l’aigua potabilitzada procedent de l’Estació de 

Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Son Tugores (1995) (Ginard & Grimalt, 2012; 

EMAYA). En molta menor mesura, només quasi un 5%,  és la procedència d’aigua 
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dessalinitzada de la dessaladora de la Badia de Palma (1999) (Ginard & Grimalt, 2012) 

i un 0’81% és aigua indiferenciada. 

 

Taula 10. Procedència de l’aigua subministrada. GOIB3. Elaboració pròpia. 
 Subterrània Dessalinitzada Indiferenciada Superficial Potabilitzada 

Calvià 17’08%  82’92%   

Inca 100%     

Llucmajor 100%     

Manacor 100%     

Marratxí 72’37%  27’63%   

Palma 48’91% 4’64% 0’81% 22’46% 23’18% 

 
Per aconseguir un bon ús del recurs de l’aigua és necessari una cultura de protecció del 

medi ambient i sostenibilitat que prioritzi l’estalvi i l’eficiència d’aquest recurs tan escàs, 

valuós i necessari, tant per part de l’administració com de les empreses gestores i els 

usuaris. 

 

A les taules següents es descriuen primerament les principals mesures d’estalvi d’aigua 

(educatives, tecnològiques, de procedència de l’aigua i de gestió)  seguit de les mesures 

dutes a terme als diferents municipis analitzats a partir de les pàgines web de cada 

ajuntament i de les entitats que realitzen la gestió i distribució. 

 

Taula 11. Mesures d’estalvi d’aigua. Apartat fonts de mesures d’estalvi. Elaboració pròpia. 
 Principals mesures 

A 
Campanyes de conscienciació d’estalvi d’aigua destinada a residents i turistes amb assessorament a 

l’usuari amb guies pràctiques. 

B Millores en la detecció de fuites en les canonades. 

C Millora d’infraestructures (substitució, reparació i ampliació de comptadors, dipòsits, xarxes i canonades). 

D Sectorització de la xarxa per una més ràpida i precisa detecció de les possibles fuites. 

E Adequació de la vegetació de les zones enjardinades adaptada al clima mediterrani. 

F Ús d’aigua regenerada pel reg de zones públiques (jardins), elements ornamentals i neteja de carrers. 

G Foment de l’ús de les aigües pluvials i de l’aigua procedent de les plantes dessaladores. 

H Noves normatives d’instal·lació de comptadors individuals i llanterneria de baix consum. 

I 
Creació de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca (agrupació de municipis amb una gestió municipal 

pública de l’aigua per coordinar estratègies de gestió dels recursos hídrics). 

J 
Plans municipals de gestió en cas de sequera que es recullen en el Pla Especial d’Actuació en Situacions 

d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears al Decret 54/2017, de 15 de desembre. 

K Tarifes d’aigua com a eina de gestió i estalvi del recurs. 
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Taula 12. Mesures d’estalvi d’aigua. . Apartat fonts de mesures d’estalvi. Elaboració pròpia. 
 Mesures preses 

Calvià A , B , C , E , F , G , H , I , J , K 

Inca A , B , C , D , E , F , H , I , J , K 

Llucmajor A , B , C , D , E , F , H , J , K 

Manacor A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K  

Marratxí A , B , C , D , E , F , H , I , J , K 

Palma A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K 

 

Un fet significatiu del grau de conscienciació de la necessitat d’estalvi d’aigua és la 

creació en el mes de març de l’any 2017 de la Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca, 

agrupació d’una vintena de municipis amb una gestió municipal pública de l’aigua per 

coordinar estratègies de gestió dels recursos hídrics iniciades en anys anteriors 

(Ajuntament de Palma, 2018). 

 

Són habituals a tots el municipis des de fa uns anys les campanyes de sensibilització 

d’estalvi d’aigua orientades a modificar els hàbits dels consumidors. Per dur a terme 

aquesta tasca la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern de les Illes Balears 

ha creat un Manual de Comunicació per a la gestió sostenible de l’aigua amb els passos 

de l’estratègia de comunicació per plantejar les campanyes de conscienciació de l’estalvi 

en les que es transmet el per què, els objectius, quin és el missatge i com s’ha de 

transmetre, la manera de fer arribar aquest missatge, l’estratègia o ganxo, el que fa falta 

i els recursos de que es disposen perquè arribi als destinataris i principalment el tipus 

de campanya a dur a terme segons el destinatari (sector agropecuari, indústria turística, 

turistes, usuaris domèstics residents, públic infantil, sector industrial o sector nàutic i 

portuari) (Barón Périz & Uyá Martín, 2010). No obstant això, la majoria d’aquestes 

campanyes es dirigeixen al públic en general amb fulletons, cartells, campanyes a l’estiu 

a la televisió i al transport públic, etc. Cal destacar que hi ha una important aposta per 

la conscienciació dels estudiants amb projectes d’educació ambiental, ja que la majoria 

de municipis tenen programes de visites escolars a les diferents entitats gestores de la 

distribució d’aigua. Aquestes campanyes principalment van destinades al consum 

domèstic, com és el bon ús de les descàrregues del inodor, del rentat de mans i dents, 

de les dutxes i banys, del rentaplats, de la rentadora, així com el reg de jardins, 

l’ompliment de piscines, el rentat de vehicles, etc., sense oblidar les campanyes dirigides 

als turistes sobre l’ús i neteja de tovalloles, dutxes en lloc de banys i ús racional de 

cisternes, entre altres. 
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Un altre punt clau en les mesures d’estalvi d’aigua és la tecnificació del sector que 

permet una major detecció de fuites, així com la millora en les infraestructures de la 

xarxa de distribució. El municipis analitzats són conscients d’aquesta necessitat i tots 

duen a terme millores en la xarxa d’abastiment, amb la substitució de canonades 

antigues i obsoletes, reparació i ampliació de comptadors individuals i la construcció en 

menor mesura de depòsits degut al seu elevat cost. Segons es pot veure a la taula 7 és 

als municipis més consumidors d’aigua, Palma i Calvià, on les pèrdues s’han vist més 

àmpliament reduïdes, mentre que pràcticament es mantenen a la resta de municipis. 

 

L’aigua regenerada o depurada és una altra de les mesures per l’estalvi d’aigua, ja que 

és aigua no potable, però que compleix els requisits sanitaris per ser reutilitzada 

principalment per al reg de camps de golf, parcs i jardins, així com la neteja de carrers, 

usos industrials, dipòsits contra incendis i alguns elements ornamentals. Una altra 

mesura d’estalvi és el consum d’aigua procedent de les dessaladores. Les primeres que 

es van construir van ser la de la Badia de Palma i Calvià, dos dels municipis analitzats i 

grans consumidors d’aigua com es pot corroborar al llarg d’aquest estudi. Pel que fa a 

l’ús de les aigües pluvials és una assignatura pendent, ja que el cost de la instal·lació 

dels dipòsits i el seu manteniment resulta un obstacle pels ajuntaments. Tal vegada, 

l’opció seria una ordenança municipal que requerís la construcció de dipòsits d’aigua 

pluvial en les noves promocions de habitatges unifamiliars com ja es du a terme a 

municipis com Sant Cugat del Vallès (Capellades et al., 2016). 

 

Pel que fa a l’adequació de la vegetació de les zones enjardinades públiques, tots els 

municipis utilitzen plantes adaptades al clima mediterrani i amb poca necessitat de reg 

com a mesura d’estalvi. Cada vegada són menys els jardins municipals que fan ús de la 

gespa, gran consumidora d’aigua, substituïda per àrids i diferents graves com la grava 

de riu, la pissarra, la pedra esmicolada, el vidre esmerilat i reciclat, etc. 

 

La tarifa de l’aigua és també una eina utilitzada perquè la població prengui consciència 

de l’escassetat del recurs. Les polítiques sobre les tarifes de l’aigua han de servir per 

garantir la sostenibilitat dels recursos hídrics. Per incentivar el consum responsable es 

premia l’eficiència en el consum i es castiga l’excés. Així i tot, en diversos estudis duts 

a terme sobre l’eficàcia d’aquesta mesura, s’ha demostrat que no sempre comporta 
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resultats favorables (Navarro Sousa et al., 2020; Sánchez García & Blanco Jiménez, 

2012). 

 

Degut a la localització de les Illes Balears a la regió mediterrània, els episodis de sequera 

són recurrents i afecten al subministrament d’aigua (Lorenzo-Lacruz & Morán-Tejeda, 

2016). Per aquest motiu, en el desembre del 2017, es va aprovar en el Decret 54/2017 

el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears 

en compliment de la normativa del Pla Hidrològic Nacional, el Reglament de Planificació 

Hidrològica i el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears. Aquest 

pla de sequera adaptat a cada municipi, amb diferents tipus de mesures d’estalvi, afecta 

específicament al seu consum, ja que poden veure reduït considerablement el 

subministrament, així com a patir restriccions per a determinats usos, a més de la 

possibilitat d’increments de les tarifes del subministrament d’aigua potable que seran 

suportades pels ciutadans. L’ escassetat d’aigua subterrània obligarà en un futur a noves 

formes de captació i emmagatzematge. 

 

Actualment aquestes mesures són suficients, ja que no són necessàries restriccions i 

tots els usuaris disposen del recurs. La incorporació de noves formes d’estalvi d’aigua 

vendrà marcada principalment per la presència o no de precipitacions. Segurament en 

un temps no massa llunyà degut a l’augment de les temperatures i disminució de les 

pluges, efectes del canvi climàtic, s’haurà de pensar en noves mesures, principalment 

relacionades amb la sostenibilitat i que faran necessari una inversió en dipòsits 

d’emmagatzematge i la creació de plantes dessaladores per no arribar a la situació de 

l’any 1995 amb el transvasament d’aigua de l’Ebre amb vaixell (Ginard Bujosa & Grimalt 

Gelabert, 2012). 

 

5. Conclusions 
 

El clima mediterrani fa que les Balears es vegin afectades per una de les seves 

característiques com és la escassetat de pluges que provoca una manca dels recursos 

hídrics, però paradoxalment, és aquest clima el que juga un paper determinant pel seu 

desenvolupament, ja que propícia l’arribada del turisme, principal motor de l’economia. 

Aquest fet fa que sigui necessari un creixement sostenible social, econòmica i 

ambientalment, implantant millores estratègiques en la gestió del recurs, millores que ha 
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d’impulsar l’administració, però que estan en mà de tots els usuaris per a que siguin 

efectives. 

 

Des de el segle XIX, els ajuntaments treballen perquè l’aigua arribi a tots els usuaris en 

condicions òptimes de quantitat i qualitat pel consum humà. El creixement urbanístic, 

així com el nou model de demanda d’aigua dirigit al turisme i a l’oci requereixen de noves 

polítiques i mesures d’estalvi. Mentre que la gestió de l’aigua en alta a Balears està 

transferida a la Comunitat Autònoma, són els municipis els que gestionen la distribució 

de l’aigua als usuaris. Per tant, els ajuntaments, conscients de la necessitat d’estalviar 

aigua, cada vegada més duen a terme millores en la gestió del seu subministrament. 

 

A l’estudi realitzat s’ha constatat que a finals de la dècada 2008-2018 el consum d’aigua 

ha augmentat considerablement respecte al inici del període que es va veure afectat per 

la crisis econòmica que es va patir. Ha sigut un període en el que factors com una pujada 

del cànon de l’aigua a l’any 2013,  així com amb una important sequera a l’any 2016 han 

marcat en menor o major incidència el consum. No obstant, han sigut altres factors els 

principals determinats d’aquest augment. 

 

La tendència del consum urbà d’aigua es veu condicionada per diferents factors que fan 

que la demanda sigui desigual segons la localització dels municipis. L’anàlisi 

desenvolupat als sis municipis de més de 30.000 habitants, amb característiques 

poblacionals i tipologies urbanes-territorials diferents, així com amb una diversa 

influència turística ha determinat que el consum d’aigua presenti un estret vincle amb 

l’activitat turística i amb el tipus d’allotjament, ja que cada vegada més, el nous models 

d’establiments hotelers disposen d’unes instal·lacions i serveis que requereixen una 

major demanda d’aigua. 

 

Encara que no és fàcil saber la destinació final de l’aigua, l’activitat turística no és l’únic 

factor que genera un major consum, també es veu relacionat directament per la tipologia 

urbanística, així com per la densitat de població, ja que municipis com Marratxí, amb 

menor densitat poblacional experimenten un elevat consum degut al tipus d’habitatge 

unifamiliars, molts d’ells amb jardí i piscina. Així i tot, els grans consumidors del municipis 

analitzats en aquest treball són Palma i Calvià on s’aglutinen tots el factors. Mentre que 

a Palma el consum ve determinat principalment per un alt índex de població resident 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 29 

juntament amb la influència de l’activitat turística on s’ha d’incloure l’activitat del Port i 

l’Aeroport. A Calvià el que condiciona el consum és majoritàriament el turisme i la 

tipologia d’habitatges i establiments hotelers que disposen de jardins i piscines. Pel que 

fa als municipis de Manacor i Llucmajor, l’augment del consum, encara que ha sigut 

menor, està directament relacionat amb l’augment gradual de la població, així com de 

les pernoctacions i el nombre de places hoteleres. A Inca, com a municipi d’interior on 

l’activitat turística és escassa, el consum ve determinat per l’augment poblacional. 

 

A tot l’esmentat anteriorment, s’ha d’afegir l’important paper que juguen el ajuntaments 

en la lluita per reduir la diferència entre la quantitat d’aigua subministrada i la quantitat 

d’aigua consumida donada per les fuites en les canonades, així com amb la presa de 

mesures per fomentar l’estalvi del consum d’aigua i l’ús cada vegada major d’aigües 

regenerades i dessalades.  

 

El tipus de societat actual, amb un model de vida en el que sovint el consum d’aigua 

resulta excessiu, fa necessari que es prenguin mesures per l’estalvi d’aquest recurs. 

Només així serà possible la reducció del consum. Per això és necessari la creació de 

noves línies estratègiques municipals dirigides a la sostenibilitat amb programes 

d’actuació, accions i projectes concrets que involucrin a tots els consumidors, sent 

essencial la tasca de promoció d’un projecte educatiu per conscienciar des de les 

escoles i transmetre la informació als ciutadans, sense oblidar els plans d’ajudes 

financeres als municipis per dur a terme projectes d’optimització del consum d’aigua 

com el Pla Especial d’Inversions Financerament Sostenibles 2016 – 2017. 

 

El futur més immediat presenta un escenari incert, sobretot després de la crisi sanitària 

que estam patint amb totes les activitats reduïdes, especialment la turística, però també 

l’activitat immobiliària i la construcció que incideix en el nombre d’habitatges connectats 

a la xarxa, sense oblidar les sequeres que puntualment són recurrents a Balears i 

condicionen de forma significativa el consum d’aigua. Així i tot, malgrat aquesta 

incertesa, s’haurà de seguir treballant per garantir l’abastiment d’aigua en quantitat i 

qualitat suficient per a tots els usuaris. 
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Després d’uns mesos complicats, durant els quals la concentració per realitzar aquest 

treball ha sigut difícil, m’agradaria agrair en primer lloc l’ajuda i orientació del meu tutor, 

el Dr. Maurici Ruiz, pel temps dedicat, per la seva disponibilitat i l’esforç realitzat per dur 

a terme les tutories a distància.  

 

Aquest agraïment també voldria fer-ho extensiu a tot el professorat que he tingut durant 

aquests anys del Grau de Geografia, especialment al Dr. Celso García, professor de 

Hidrologia i Recursos Hídrics, temàtica a la que m’agradaria dedicar. Gràcies a tots ells,  

ja que els coneixements adquirits al llarg d’aquest temps cada vegada m’han resultat 

més interesants pel seu caràcter multidisciplinari, considerant la Geografia com a una 

ciència totalment necessària que afecta a tots, ja que relaciona l’home amb el territori 

que habita, entre moltes altres coses.  

 

A més, també voldria expressar la meva gratitud a totes les entitats consultades. 

 

Finalment, sent molt important per a mi, voldria agrair el suport de tota la meva família, 

especialment als meus pares, Juanjo i Maria, al meu germà Andreu, així com a la meva 

parella i company durant aquest aprenentatge, Toni Riera, i als amics. A tots, gràcies 

per la paciència i comprensió per les hores dedicades a la realització del treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 31 

Referències bibliogràfiques  
 
 

Ø Legislació i Normativa 
 
Ley de Aguas, de 13 de junio de 1879. [Consultat: 4 abril 2020]. Disponible a: 

<https://sirio.ua.es/libros/BGeografia/ley_de_aguas/index.htm> 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, BOE núm. 80 § 5392 (1985). [Consultat: 4 

abril 2020]. Disponible a: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392>  

Real Decreto 115/1995, de 27 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado 
a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en materia de recursos, aprovechamientos y obras hidráulicas, 

BOE núm. 44 § 4345 (1995). [Consultat: 9 abril 2020]. Disponible a: <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-

1995-4345>  
Decret 54/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual 
Sequera de les Illes Balears, BOE núm. 155 § 14110 (2017). [Consultat: 15 abril 2020]. Disponible a: 

<http://www.caib.es/sites/institutestudisautonomics/ca/n/decret_54-2017/> 

 

Ø Articles de revistes, Congressos i Tesis 
 
Baños Castiñeira, C. J., Vera Rebollo, J. F., & Díez Santo, D. (2010). El abastecimiento de agua en los espacios y 

destinos turísticos de Alicante y Murcia. Investigaciones Geográficas, 51(51), 81–105.  

Barón Périz, A., & Uyá Martín, N. (2010). Manual de Comunicació per a la gestió sostenible de l’aigua.  

Bates, B., Wu, S., Kundzewicz, Z. W., & Palutikof, J. (2008). El Cambio Climático Y El Agua. Documento técnico VI 

del IPCC. Library.  

Capellades, M., Rivera, M., & Saurí, D. (2016). LUCES Y SOMBRAS EN LA GESTIÓN DE LA DEMANDA URBANA 

DE AGUA : EL, (March). 

Deyà-Tortella, B., Garcia, C., Nilsson, W., & Tirado, D. (2017). Analysis of water tariff reform on water consumption in 

different housing typologies in Calvià (Mallorca). Water (Switzerland), 9(6). 

Deyà, B., & Tirado, D. (2011). El consum d ’ aigua del sector turístic en les destinacions costaneres . Una aplicació a la 

planta hotelera de les Illes Balears. Estudis d’Història Agraria, 23, 195–208. 

Díaz Elias, M. B. (2014). Anejo no 1. Red de abastecimiento. Plan General de Ordenación Supletorio de Teror.  

Fernández, A. (2012). Water , an essential resource. Quimica Viva, 11, 147–170. 

Gabarda Mallorquí, A., Ribas Palom, A., & Daunis-i-Estadella, J. (2015). Desarrollo turístico y gestión eficiente del 

agua. Una oportunidad para el turismo sostenible en la Costa Brava (Girona). Revista Investigaciones Turísticas, 9, 50–

69.  

Garcia, C., Mestre-Runge, C., Morán-Tejeda, E., Lorenzo-Lacruz, J., & Tirado, D. (2020). Impact of cruise activity on 

freshwater use in the port of Palma (Mallorca, Spain). Water (Switzerland), 12(4), 1–11.  

Ginard, A. (1989). L’abastament d’aigua a Palma durant el segle XIX. Treballs de Geografia, (41), 59–72. 

Ginard Bujosa, A., & Grimalt Gelabert, M. (2012). Subministrament urbà d’aigua i pluviometria (1976-2007) a Palma, 

Mallorca. Territoris, 8(1139–2169), 103–116. 

González del Tánago, M., Gómez Orea, D., & Segura, R. (2007). La agricultura y sus efectos en los ríos. Estrategia 

Nacional De Restauración De Ríos. 

Hof, A., Blázquez-Salom, M., & Garau, J. M. (2018). Domestic urban water rate structure and water prices in Mallorca, 

Balearic Islands. Boletin de La Asociacion de Geografos Espanoles, 2018(77), 52–79.  

Houghton, J. T., Jenkins, G. J., & Ephraums, J. J. (1990). Climate Change. The IPCC Scientific Assessment. 

Cambridge: Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Izquierdo Gesto, F. (2016). Evolución Histórico-jurídica del Derecho y la Planificación Hidrológica General en España. 

Universidad de Almería. 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 32 

Juárez Sánchez-Rubio, C. (2008). Hydric indicators of sustainability and tourist and residential development at the 

costa blanca (Alicante). Boletin de La Asociacion de Geografos Espanoles, (47), 405–408. 

Lorenzo-Lacruz, J., & Morán-Tejeda, E. (2016). Patrones espacio-temporales de las sequías meteorológicas en las 

Islas Baleares (España). Cuadernos de Investigacion Geografica, 42(1), 49–66.  

Manco Silva, D. G., Guerrero Erazi, J., & Ocampo Cruz, A. M. (2012). Eficiencia en el consumo de agua de uso 

residencial. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 11(21), 23-38. 

Martínez-Austria, P. F., & Patiño-Gómez, C. (2012). Efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua en 

México. Tecnologia y Ciencias Del Agua, 3(1), 5–20.  

Matés Barco, J. M. (2017). El servicio público de abastecimiento de agua en España (siglos XIX y XX): El proceso de 

acumulación de competencias de los ayuntamientos. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, 9(18), 36.  

Matés, J. M. (2009). El desarrollo de las redes de agua potable: modernización y cambio en el abastecimiento urbano. 

Agenda Social, 3(1), 23–51. 

Mckee, T. B., Doesken, N. J., & Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. 

Eighth Conference on Applied Climatology, 179–183. 

Morote Seguido, Á. F. (2016). La disminución del consumo de agua urbano-turística en la costa de Alicante (España): 

Una amalgama de causas múltiples e interrelacionadas1. Revista de Estudios Regionales, 7585(106), 133–164. 

Morote Seguido, Á. F. (2017). Factores que inciden en el consumo de agua doméstico. Estudio a partir de un análisis 

bibliométrico. Estudios Geograficos, 78(282), 257–281. 

Morote Seguido, Á. F., Hernández Hernández, M., & Rico Amorós, A. M. (2018). Patrones de consumo de agua en 

usos turístico-residenciales en la costa de Alicante (España) (2005-2015). Una tendencia desigual influida por la 

tipología urbana y grado de ocupación. Anales de Geografía de La Universidad Complutense, 38(2), 357–383.  

Navarro Sousa, S., Estruch-Guitart, V., & Garcia, C. (2020). Uso de indicadores causa-efecto para el diagnóstico de 

la sostenibilidad hídrica en las Islas Baleares (España). Boletín de La Asociación de Geógrafos Españoles, (85), 1–48.  

Olivares, B. O., Cortez, A., Lobo, D., Parra, R. M., Rey B., J. C., & Rodríguez, M. F. (2016). Estudio de la Sequía 

Meteorológica en Localidades de los Llanos de Venezuela Mediante el Índice de Precipitación Estandarizado. Acta 

Nova, 7(3), 266–283.  

Pujadas-Mora, J. M., & Vives, P. S. (2014). Agua: Discurso higienista y práctica municipal (Mallorca, 1855-1936). 

Hispania - Revista Espanola de Historia, 74(246), 123–149. 

Rico Amorós, A. M. (2007). Tipologías de consumo de agua en abastecimientos urbano-turísticos de la Comunidad 

Valenciana. Investigaciones Geográficas, 42(42), 5–34. 

Rodríguez Casado, R., Garrido Colmenero, A., Llamas Madurga, M. R., & Varela Ortega, C. (2009). La huella 

hidrológica de la agricultura española. Ingeniería Del Agua, 16(1). 

Rodríguez Florido, I. (2017). El servicio de abastecimiento urbano de aguas : formas de gestión y precios. Univesidad 

de Granada. 

Sánchez García, V. E., & Blanco Jiménez, F. J. (2012). El uso sostenible del agua en núcleos urbanos: las tarifas 

como herramienta de control del consumo. Observatorio Medioambiental, 15(0), 35–59.  

Sotelo Navalpotro, J. A., & Sotelo Pérez, M. (2018). Consumo de agua y «Huella Hídrica» de las ciudades españolas. 

Estudios Geográficos, 79(284), 115.  

Torres Bernier, E., Ramírez Sánchez, R., & Rodríguez Díaz, B. (2014). La crisis económica en el sector turístico. Un 

análisis de sus efectos en la Costa del Sol. Revista de Análisis Turístico, 18(1885–2564), 11–18. 

 

Ø Referències web 

 
Aigua Clara Mallorca (2012). Direcció General de Comerç i Empresa. Comissió de Preus de les Illes Balears. Serveis 

de subministrament d’aigua a les Illes Balears. [Consultat: 27 abril 2020]. Disponible a: 

<https://aiguaclaramallorca.files.wordpress.com/2013/02/mapa-subministradors-aigua-balears.pdf> 

Govern de les Illes Balears (2018)1. Portal de l’Aigua de les Illes Balears. Propuesta aprobación inicial del Consejo del 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 33 

Gobierno del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Illes Balears. Memoria, revisión anticipada del 2º 

Ciclo (2015-2021). Palma de Mallorca. [Consultat: 6 abril 2020]. Disponible a 

<https://www.caib.es/sites/aigua/es/revision_anticipada_del_plan_hidrologico_de_las_islas_baleares/> 

Govern de les Illes Balears2. Portal de l’Aigua de les Illes Balears. Índex de sequera. Gràfics dels índexs de sequera 

Meteorológica. Explicació Índex de sequera. Consultat: 23 maig 2020]. Disponible a: < 

https://www.caib.es/sites/aigua/ca/index_de_sequera/> 

Naciones Unidas (UN). Objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su 

gestión sostenible y el saneamiento para todos. [Consultat: 2 juliol 2020]. Disponible a 

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/> 

Naciones Unidas (UN) (2014). Decenio Internacional para la Acción “El Agua Fuente de vida” 2005-2015. Decenio del 

Agua. El derecho humano al agua y al saneamiento. [Consultat: 14 abril 2020]. Disponible a 

<https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml> 

Novo López, P. A. (2000). Agua potable a domicilio. ¿una innovación? los municipios de la ría del nervión en la transición 

del siglo XIX al XX. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (Scripta Nova), 69 (37), 1. [Consultat: 18 abril 

2020]. Disponible a <http://www.ub.edu/geocrit/sn-69-37.htm > 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2003). Agua, Saneamiento y Salud (ASS). La cantidad de agua domiciliaria, 

el nivel del servicio y la salud. [Consultat: 5 juny 2020]. Disponible a 

<https://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/wsh0302/es/> 

United Nations (UN) (2018). Department of Economic and Social Affairs, Population Dynamics. World Urbanization 

Prospect: The 2018 Revision. [Consultat: 1 maig 2020]. Disponible a: <https://population.un.org/wup/Publications/> 

 
Fonts de dades: 
AENA (2020). Consulta realitzada el dia 9 de març del 2020 al Departament Mediambiental de l’Aeroport de Palma amb 

resposta el dia 5 de juny de 2020. [Consultat: 9 març 2020]. Disponible a: <http://www.aena.es/es/aeropuerto-palma-

mallorca/index.html> 

Govern de les Illes Balears3. Portal de l’Aigua de les Illes Balears. Dades de subministrament urbà, consums i pèrdues 

d'aigua per municipis a la illa de Mallorca (2000-2018). [Consultat: 20 febrer 2020]. Disponible a: 

<https://www.caib.es/sites/aigua/ca/consum_aigua/> 

Govern de les Illes Balears4. Catàleg de Dades Obertes GOIB. Allotjaments turístics Mallorca, Edificacions i Masses 

d’aigua subterrània (PHIB 2011). [Consultat: 6 abril 2020]. Disponible a: <https://catalegdades.caib.cat>  

IBESTAT1. Estadísticas: Población. Población por isla y municipio de residencia, sexo y grupo de edad. Censos 2008 a 

2018. [Consultat: 24 febrer 2020]. Disponible a:  <https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/poblacio/padro/2acef6cf-

175a-4826-b71e-8302b13c1262>  

IBESTAT2. Economía: Turismo. Pernoctaciones de los viajeros por periodo, 

municipio turístico y país de residencia (5). Pernoctaciones 2008 a 2018. [Consultat: 24 febrer 2020]. Disponible a: 

<https://ibestat.caib.es/ibestat/estadistiques/614884d6-737a-401d-a8c3-a35519b8fec9/4936f974-752a-4136-9116-

8437b768d659/es/I208013_m040.px>  

IBESTAT3. Economía: Turismo. Alojamientos turísticos por isla y municipio, 

tipo y categoría y año. Año 2008 a 2018. [Consultat: 25 març 2020]. Disponible a: 

<https://www.caib.es/ibestat/estadistiques/06f4cf63-e3a8-4d01-bf9a-32dd529b96b9/1b7fa42e-fef0-43ef-ab5f-

cbb2b0e3e972/es/U208009_0002.px>  

 

Fonts de mesures d’estalvi: 
Agència Catalana de l’Aigua. Aigua. Gestió del cicle de l’aigua. Regeneració. [Consultat: 28 abril 2020]. Disponible a: 

<http://aca.gencat.cat/ca/laigua/gestio-del-cicle-de-laigua/regeneracio/> 

Aguas término de Marratxí. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: <http://aguasmarratxi.com/normativa> 



Grau de Geografia (Universitat de les Illes Balears) 
 

 34 

Ajuntament d’Inca. Inca presenta propostes per estaviar aigua als domicilis particulars. [Consultat: 18 abril 2020]. 

Disponible a: <https://incaciutat.com/inca-presenta-propostes-per-estalviar-aigua-als-domicilis-particulars> 

Ajuntament d’Inca. L’Ajuntament d’Inca posa en marca inversions per tal de millorar el rendiment de la xarxa d’aigua 

potable. [Consultat: 18 abril 2020]. Disponible a: <https://incaciutat.com/lajuntament-dinca-posa-en-marxa-inversions-

per-tal-de-millorar-el-rendiment-de-la-xarxa-daigua-potable> 

Ajuntament d’Inca. Inca presenta un plan de gestión del agua que contempla una inversión de 20 millones de euros 

para mejorar en la eficiencia y la sostenibilidad. [Consultat: 18 abril 2020]. Disponible a: <https://incaciutat.com/es/inca-

presenta-pla-gestio-laigua-que-contempla-inversio-20-milions-deuros-millorar-leficiencia-sostenibilitat> 

Ajuntament d’Inca. L’Ajuntament reutilitza una xarxa de reg i l’amplia. [Consultat: 18 abril 2020]. Disponible a: 

<https://incaciutat.com/lajuntament-reutilitza-una-xarxa-de-reg-i-lamplia> 

Ajuntament de Calvià. Calvià: avanzando hacia el Vertido Cero. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: 

<http://www.calvia.com/responsive/general.plt?KNOTICIA=4026&KIDIOMA=2&KNODE=2> 

Ajuntament de Llucmajor (2012). Enllaços àrea Medi Ambient i desenvolupament sostenible. Reglament municipal del 

servei de subministrament d’aigua potable de Llucmajor. BOIB núm. 81. [Consultat: 26 abril 2020]. Disponible a: 

<https://www.llucmajor.org/ca/enlla%C3%A7os/enllacos-area-media-ambient-i-desenvolupament-sostenible/reglament-

municipal-del-servei-de> 

Ajuntament de Manacor. Manacor estudiarà de quina manera empren l’aigua els ciutadans per proposar mesures 

d’estalvi efectives. [Consultat: 19 abril 2020]. Disponible a: <http://manacor.org/noticies/noticia.ct.html?tIte=manacor-

estudiara-de-quina-manera-empren-l’aigua-els-ciutadans-per-proposar-mesures-d’estalvi-efect&cIte=75915> 

Ajuntament de Manacor (2019). Manacor aposta per la sectorització de la xarxa d’aigua com a millor opció per 

augmentar-ne l’eficiència. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: < 

http://manacor.org/noticies/noticia.ct.html?tIte=manacor-aposta-per-la-sectoritzacio-de-la-xarxa-d’aigua-com-a-millor-

opcio-per-augmentar-ne-l’eficie&cIte=78729 > 

Ajuntament de Marratxí. Línia verda Marratxí. Guies de bones pràctiques sobre medi ambient. [Consultat: 20 abril 

2020]. Disponible a: <http://www.liniaverdamarratxi.es/lv/guias-buenas-practicas-ambientales.asp#> 

Ajuntament de Palma (2018). La Xarxa Aigües Públiques de Mallorca impulsa diverses iniciatives per a combatre els 

problemes que generen al sanejament les tovalloletes humides [ Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: 

<https://www.palma.cat/portal/PALMA/contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=110033&tipo=8&nivel=14

00&titolAjt=no&language=ca&codResi=1> 

Aqualia. Servicio Municipal de agua. Tarifas. Islas Baleares. Arenal-Llucmajor. [Consultat: 16 abril 2020]. Disponible a: 

<https://www.aqualia.com/es/web/servicio-municipal-de-agua-tarifas/islas-baleares> 

ATERCA. Expertos en la gestión del agua. [Consultat: 19 abril 2020]. Disponible a: <https://www.aterca.es/presentacion> 

Calvià 2000. Memòries de Gestió. Ajuntament de Calvià. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: 

<https://www.calvia2000.es/la-nostra-empresa/memories-de-gestio/> 

Calvià 2000. Cicle integral de l’aigua. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: <https://www.calvia2000.es/serveis/el-

cicle-integral-del-aigua/> 

EMAYA. Consum d’aigua [Consultat: 18 abril 2020]. Disponible a: <  

https://www.emaya.es/ca/cicle-aigua/consum/bones-practiques-consum-aigua/> 

FACSA. Ciclo integral del agua. [Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: 

<https://www.facsa.com/municipios/marratxi_esp/> 

SAM Manacor. Servei d’aigües. [Consultat: 19 abril 2020]. Disponible a: <http://sammanacor.com/ca/servei-daigues/> 

SAM Manacor (2019). Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics en el terme de Manacor. Esmena de 

deficiències per a l’aprovació definitiva i actualització del primer any de desplegament. Ajuntament de Manacor. 

[Consultat: 20 abril 2020]. Disponible a: <http://sammanacor.com/wp-content/uploads/2019/09/mem_PDG_definitiu.pdf> 


