
3.4 . Qualitat de l’aigua 
Aquest àmbit avalua la qualitat de l’aigua. Els indicadors d’aquest àmbit provenen de la 
referència (3) i la (7). 

 Número d’indicadors: 8 

1. Qualitat de l’aigua en el riu Llobregat (captació)  

2. Qualitat de les fonts de proveïment 

3. Qualitat de l’aigua potable subministrada 

4. Dispersió de la qualitat 1, 2 i 3 

5. Compliment dels assajos organolèptics  (totes les analítiques compleixen) 

6. Dispersió en les qualitats organolèptiques 

5. Valoració de l’aigua pels usuaris/es: les característiques de gust, olor, color, 
pressió i regularitat 

6. Agua residual tractada conforme a la normativa vigent: rendiment de la 
planta depuradora en % dels paràmetres de control  i compliment de 
l’abocament a la conca dels paràmetres de control. 

7. Valoració dels hàbits a la llar: beure aigua de l’aixeta, envasada o osmosi 
inversa o gerra amb filtre, cuinar  amb l’aigua de l’aixeta o envasada o 
osmosis inversa 

8. El plàstic generat  per l’aigua envasada  
 

 Número de pràctiques: 0 

 Principis OAT als quals fa referència aquest àmbit: 23 

 ODS als quals fa referència aquest àmbit: 2 
 

Principi 
OAT 

Definició Inclou 
 

ODS Definició Incl
ou 

OAT-P01 P. de dret d'accés  ODS-01 Fi de la pobresa  

OAT-P02 P. de preu just  ODS-02 Fam zero  

OAT-P03 P. del servei públic  ODS-03 Salut i benestar  

OAT-P04 P. de qualitat de l'aigua  ODS-04 Educació de qualitat  

OAT-P05 P. de sostenibilitat del cicle integral de l’aigua  ODS-05 Igualtat de gènere  

OAT-P06 P. de nova cultura de l'aigua  ODS-06 Aigua neta i sanejament 

OAT-P07 P. de treball en xarxa  ODS-07 Energia assequible i no contaminant  

OAT-P08 P. de participació ciutadana  ODS-08 Treball decent i creixement econòmic  

OAT-P09 P. de transparència  ODS-09 Indústria, innovació i infraestructura  

OAT-P10 P. de fiscalització i auditoria externa  ODS-10 Reducció de les desigualtats  

OAT-P11 P. de sostenibilitat financera  ODS-11 Ciutats i comunitats sostenibles 

OAT-P12 P. de gestió sostenible, eficaç i eficient del servei  ODS-12 Producció i consum responsables  

OAT-P13 P. de plena recuperació i internalització dels costos  ODS-13 Acció pel clima  

 ODS-14 Vida submarina  

ODS-15 Vida d'ecosistemes terrestres  

ODS-16 Pau, justícia i institucions sòlides  

ODS-17 Aliances per a assolir els objectius  

 


