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Presentació
El lema sota el qual es varen organitzar i celebrar les anteriors CINQUENES JORNADES SOBRE LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE L’AIGUA A CATALUNYA va
ser “Preparant-nos per al 2000”. Sembla que era ahir mateix i no obstant ja ha passat
temps i ens trobem de ple en l’inici del nou mil·leni. El record del temut efecte dos
mil ja ens causa una certa sensació entre anecdòtica i nostàlgica. Avui celebrem
aquestes SISENES JORNADES sota un altre lema, “Catalunya, temps d’aigua”. I no
perquè estiguem en ple 2000 ha canviat la problemàtica de l’aigua, sinó perquè és un
temps molt especialment d’aigua per un cúmul de circumstàncies.
Una primera ullada ens fa adonar que, altra vegada, estem patint una acusada sequera que afecta bona part del territori català; que s’ha manifestat una ferma disposició
del govern de l’Estat a tirar endavant el Plan Hidrológico Nacional, el qual contempla mesures de correcció dels dèficits de Catalunya, entre d’altres, i que s’estudien i
es discuteixen a diferents àmbits les solucions alternatives; que el Parlament Europeu
ha donat, després de tres anys de negociacions, l’aprovació a la Directiva Marc sobre
l’Aigua; que la xarxa bàsica constituïda pel sistema Ter- Llobregat va avançant en la
seva configuració, la qual afecta cada cop un àmbit més gran; que la nova Llei
d’Ordenació, Gestió i Tributació de l’Aigua de Catalunya i el seu desplegament ha
marcat una inflexió important en un cas paradigmàtic d’insubmissió fiscal ciutadana
que ha durat deu anys; que els problemes diversos de contaminació de les aigües subterrànies ha obligat a abandonar recursos hidràulics a moltes poblacions i que la
correcció de les causes i la solució de les seves conseqüències serà, en el millor dels
casos, lenta, costosa i difícil. A més, les noves tecnologies i, en concret, les infinites
possibilitats de les comunicacions i els sistemes d’informació, cap els denominats ebusiness, estan incidint no sols en les relacions amb els clients sinó que donen noves
potencialitats a les tècniques de gestió de les empreses en els més diferents aspectes.
Aquestes i moltes altres circumstàncies, que incideixen en la nostra tasca fonamental, la de gestionar l’aigua dels usuaris i serveis que tenim confiats, són raons suficients per a considerar el present com a TEMPS D’AIGUA.
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L’edició que tenen a les seves mans recull la síntesi de les diferents ponències que es
presentaran i debatran en el decurs de les SISENES JORNADES, amb la pretensió
que siguin útils als assistents i donin testimoni de la preocupació de l’ASAC pels
temes que configuren el programa tècnic de les mateixes.
La categoria i experiència professional de les persones que han acceptat fer-se càrrec
de les diferents ponències auguren unes sessions del màxim interès i, conjuntament
amb les intervencions i participació dels assistents, donen l’autèntic sentit de la celebració.
Han estat especialment importants, per a la configuració definitiva de les SISENES
JORNADES, el recolzament i aportacions de les Administracions Autonòmica i
Local així com de les empreses patrocinadores, i de manera singular les d’AIGÜES
DE VIC, que enguany celebra el seu 50è aniversari.
Des d’aquestes línies, l’ASAC i, particularment, el Comitè Organitzador volem deixar constància del més sincer reconeixement envers tots ells.

Terrassa, octubre de 2000.
Antoni Piera
President de l’ASAC
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TRACTAMENT DE FANGS D’ETAP’S: La gestió a Vic
Per
Rogell FLETAS ANGLADA
Gerent d’Aigües de Vic

RESUM
L’objecte de la ponència és exposar les gestions realitzades per part d’Aigües de Vic,
SA, per a resoldre la problemàtica derivada de la producció dels fangs generats com
a conseqüència de la decantació i filtratge de l’aigua tractada a l’Estació de
Tractament d’Aigua Potable de “Miralter”. En aquesta planta es potabilitza l’aigua,
que procedent dels rius Ges i Ter, es destina per a l’abastament de la ciutat de Vic, i
municipis veins.
En primer lloc es fa una breu descripció del procés de potabilització, i una anàlisi de
la producció i caracterització dels fangs generats a la planta.
Seguidament es resumeix la normativa legal vigent d’aplicació, i a continuació es
detalla la solució adoptada, a partir de les dades tècniques disponibles estadisticament, analitzant els resultats obtinguts.
Finalment es detalla la inversió realitzada, per conceptes, per a l’execució de les instal.lacions descrites. Es raona l’increment del cost per m3 de l’aigua tractada com a
conseqüència d’aquesta inversió, i de les despeses d’explotació que s’ocasionen, amb
el funcionament de les mateixes.

1.1. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE POTABILITZACIÓ
L’Estació de Tractament d’Aigua Potable de “Miralter”, d’AIGÜES DE VIC SA, està
ubicada al costat del riu Ter, al t.m. de Gurb de la Plana, d’on es capta l’aigua superficial a potabilitzar. L’aigua derivada es tracta en aquesta planta conjuntament amb
l’aigua provinent de la presa de “Forat Micó” del riu Ges, al t.m. de Sant Pere de
Torelló. La capacitat de la planta és de 130 l/seg.
El procés de potabilització consta bàsicament de dues parts: el tractament desinfectant que elimina els germens patògens per a la salut, i el tractament fisico-quimic,
que clarifica l’aigua. Ambdós tractaments es realitzen conjuntament.
El tractament quimic i desinfectant es realitza mitjançant la dosificació de Clor a l’inici de la linia de tractament (Pre-cloració), en funció de la qualitat de l’aigua bruta.
I al final del procés, amb l’adició de Clor (Post-cloració), per a garantir la presència
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del “clor residual” preceptiu, a la xarxa de distribució, per a garantir la potabilitat de
l’aigua fins al seu consum.
El tractament físico-químic consisteix en la precipitació de les matèries en suspensió, provocada per l’adició de floculants, i el posterior filtratge de l’aigua decantada
amb lleres de carbó actiu.
Per a una millor comprensió de la descripció del procés de clarificació de l’aigua s’acompanya un plànol esquemàtic de la instal.lació.
L’aigua inicia el seu recorrregut a la cambra de mescla, on es dosifica el floculant. El
floculant utilitzat actualment és el PAX XL-10, format a base de policlorurs d’alumini, i que va substituir recentment al PAX, que també era un compost de sals d’alumini, però que, a diferència del que es dosifica actualment, precisava de l’ajuda
de polielectrolits.
Continua cap als decantadors, on entra per la part inferior, i en la seva trajectòria
ascensional es precipiten les particules sòlides en suspensió, que el floculant ha aglutinat. La matèria precipitada es convertiex en un FANG LIQUID, que queda dipositat per gravetat en unes tolves submergides en el fons dels decantadors, i que periòdicament s’han de buidar.
L’aigua decantada és conduida als filtres de carbó actiu, on aquest retindrà les mínimes partícules que no han precipitat al decantador, així com múltiples microcontaminants orgànics que poden produir mal sabor.
Els filtres de carbó actiu, periòdicament (dos o tres vegades per setmana) s’han de
rentar. Aquesta operació consisteix en fer passar per la llera del carbó, en primer lloc
aire, i seguidament aigua neta a contracorrent, que arrastra les partícules retingudes
al filtre cap a un dipòsit de recuperació. Aquesta aigua bruta, com a consequència
d’haver netejat els filtres, es recircula a la capcelera de la planta, de tal forma que
s’afegeig al procés de decantació.
Per tant, l’única sortida de la línia de tractament de les matèries en suspensió que portava l’aigua, junt amb el floculant que s’hi ha afegit, és per mitjà del FANG LIQUID,
que queda retingut al fons dels decantadors.
Per extreure de les tolves dels decantadors aquest FANG LÍQUID, que s’hi diposita
de forma lenta però continuada, hi ha instal.lades unes conduccions amb una electrovàlvula a la sortida. Simplement, obrint aquesta vàlvula, els fangs surten a l’exterior, per la pressió de l’aigua que hi ha al damunt. Aquesta operació es denomina
“Purga del decantador”.
Abans de realitzar l’actuació que s’ha portat a terme, i que s’exosa en aquesta ponència, la purga dels decantadors es realitzava una o dues vegades al dia, abocant el
FANG directament a un rec que el condueix a la llera del riu Ter.
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1.2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA PRODUCCIÓ
DE FANG
A la Planta hi ha en funcionament tres decantadors, i a cada decantador hi ha submergides quatre tolves, en forma de tronc de piràmide quadrangular invertida, de 7
m2 de superficie a la base superior. La capacitat de cadascuna d’elles és d’aproximadament 5 m3.
Per extreure el fang precipitat l’interior d’aquestes tolves, hi ha instal.lada una canonada per cada una d’elles, amb una electrovàlvula al exterior del decantador. En total
doncs, hi ha 12 sortides, i 12 electrovàlvules instal.lades.
A l’obrir aquestes vàlvules, el fang surt del decantador per gravetat, i amb un col.lector de formigó de 50 mm de diàmetre, es conduia fins a l’exterior del recinte de la
planta on hi ha un rec que el conduia al riu Ter, a uns 150 metres de distància.
L’operació de la purga dels decantadors es realitzava de forma arbitrària, i a criteri
del personal de planta, tenint en compte la quantitat de fangs existents en cada
moment.
1.2.1. QUANTITAT DE FANG PRODUÏT
Els fangs produïts són proporcionals al cabal d’aigua tractada, i a la terbolesa
d’aquesta.
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A continuació, s’ha confeccionat a partir de dades estadístiques, un quadre-resum de
la relació entre el cabal tractat a la planta i la producció de fang dels darrers
quatre anys.

Cabal Tractat
(m3/any)

Produció de Fang
(m3/any)

PF-Q
%

1996

2.262.424

21.980

0,97%

1997

2.507.394

22.820

0,91%

1998

2.749.268

32.760

1,19%

1999

2.408.102

23.100

0,96%

TOTAL

9.927.188

100.660

MITJANA

2.481.797

25.165

ANY

1,01%

D’aquest resum s’en desprèn que, amb un cabal mig anual d’aigua tractada de 6.799
m3/dia, la producció de fangs va ser de de 68,9 m3 diaris.
Malgrat això, com que la producció de fang depèn de la terbolesa de l’aigua a tractar, la relació el fang produït i el cabal tractat, no és constant.
I es va comprovar, al realitzar l’anàlisi de les dades existents, que en el mateix període de temps del quadre anterior, la relació entre la producció de fang i el cabal tractat, que tenia un valor mig de 1,01 %, havia oscil.lat entre el 0,00 i el 2,13 %, tal com
es pot observar a la gràfica següent:
Relació PRODUCCIÓ FANG/CABAL
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Per altra banda, el cabal d’aigua tractada també és variable en funció de la demanda,
encara que en aquesta planta no es produexin grans diferències:

ANY

Cabal anual
(m3/any)

Mitjana mensual
(m3/mes)

Cabal mes punta
(m3/mes)

Coef.

1996

2.262.424

188.535

224.999

1,19

1997

2.507.394

208.950

239.211

1,14

1998

2.749.268

229.106

261.638

1,14

1999

2.408.102

200.675

231.530

1,15

En conseqüència, en un mes de màxima demanda d’aigua a tractar, i de màxima terbolesa, el cabal de fangs produït pot arrivar a ser de:
Qmax. = 68,9 m3/dia x (2,13/1,01) x 1,19 = 172,91 m3/dia.
En resum, i a efectes del dimensionat de la instal.lació es van considerar les dades
següents:
Cabal mig de fang produit anualment ……..... 68,90 m3/dia
Cabal punta de fang ……………..………..... 172,91 m3/dia
1.2.2. FLUXE EMISSOR
Tal com s’explica al apartat anterior, el cabal de fang produït és irregular, i en funció
de la demanda d’aigua a tractar i de la terbolesa.
D’altra banda les purgues dels decantadors es realitzen de forma manual i arbitrària,
i a criteri de l’operador de la planta, per aconseguir el bon funcionament del procés
de potabilització. Normalment es realitzen en una o dues operacions cada dia, i la
seva durada és de pocs minuts. Per tant, el cabal del fang produït, s’ha de definir com
a puntual i molt abundant.
En realitat, si en l’apartat anterior s’han determinat uns cabals de fang per dia, el seu
volum es pot concentrar en el període de poc menys d’una hora.
1.2.3. MEDI RECEPTOR
Tal com s’ha explicat, el fang arribava, per mitjà d’un col.lector, a un rec que condueix al RIU TER.
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El punt d’abocament al riu és aigües avall de la població de Manlleu, i abans de rebre
l’aigua del seu afluent, el Meder. Actualment, l’aigua en aquest punt del riu és considerablement neta, donat que s’han posat en marxa les EDARS de les poblacions
més importants existents aigües amunt, com Ripoll, Torelló i Manlleu, així com
també la de Campdevanol, situada a la conca del seu afluent, el Freser.
D’altra banda, el destí de part de les aigües que porta el Riu Ter és l’abastament de
Barcelona i altres municipis importants, que es deriva del sistema de pantans de Sau,
Susqueda i El Pasteral. Per aquest motiu, està considerada zona sensible a l’efecte de
l’exigència per part de l’Administració de la qualitat de les aigües depurades i dels
abocaments.
1.2.4. CARACTERITZACIÓ DELS FANGS GENERATS
Per a la caracterització dels fangs generats, es van realitzar una sèrie d’anàlisis dels
fangs recollits a la sortida de la purga dels decantadors, i es va treballar amb la mitja
ponderada dels valors obtinguts.
Per a l’obtenció de les mostres analítiques es va tenir en compte que, durant la realització de la purga, la qualitat del fang varia, essent menys concentrat al final de l’operació. Per això, i amb la finalitat que el fang a analitzar fós vàlidament representatiu, es recollia una mostra cada 30 segons, i al final de l’operació s’homogenitzava la
totalitat de les mostres recollides.
Els resultats mitjos obtinguts van ser els següents:
Paràmetre

Límit

nº 1

nº 2

nº 3

MES (mg/l)

80

1895

7.400

11500

-

651

1.026

487

-

5,06

10

8

N (mg/l)

10

16,8

168

125

P (mg/l)

1

75,9

105

87

Alumini (mg/l)

1

240

1.004

825

160

< 30

101

140

SOL (uS/cm)
3

MI (Equitox/m )

DQO (mg/l)

A la vista d’aquests resultats, i tenint en compte el seu origen i el procès de producció, es poden definir com uns fangs de naturalesa bàsicament inorgànica. Tenen un
elevat contingut d’alumini, com a conseqüència de la dosificació de coagulants
basats en sals d’aquest metall. I evidentment, un gran contingut de matèries en suspensió, que ja eren presents a l’aigua a tractar captada del mateix riu, que arrossega
argila, sorra, algues, microorganismes, restes orgàniques, etc.
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Són fàcilment sedimentables, i un cop deshidratats, en resulta un producte no contaminant, que per les seves característiques pot ser objecte de diverses aplicacions.

2.1. NORMATIVA MEDIAMBIENTAL D’APLICACIÓ
No existeix una legislació específica pels fangs de les Estacións de Tractament
d’Aigua Potable. Malgrat aixó, hi ha LLeis i Reglaments, que de forma indirecta
regulan els abocaments i l’eliminació dels residus procedents d’aquestes plantes:
LEGISLACIÓ ESTATAL
• Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas
Estableix l’obligatorietat de sol.licitar autorització administrativa per a realitzar un
abocament a la llera pública:
Capitol II. Art. 92: “Toda actividad susceptible de provocar la contaminación o
degradación del dominio público hidráulico y, en particular, el vertido de aguas y de
productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales requiere
autorización administrativa”
• Reglamento del dominio público hidráulico (R.D. 849/1986)
En el Capítol II regula el procediment per a l’autorització d’abocament, i estableix
els límits quantitatius i qualitatius que s’hauran de complir per a poder autoritzar l’abocament . Concretament no podràn superar els valors continguts a la Taula 1 del
ANEX AL TITOL IV.
Aquesta Taula 1, junt amb les Taula 2 i Taula 3, estableix els “valors límits dels paràmetres característics que s’han de considerar, com a mínim, en la valoració del tractament de l’abocament”.
A l’efecte de protegir els medis receptors de la contaminació que podrien ocasionar
els productes continguts en l’abocament, estableix unes relacions de substàncies contaminants que es limiten rigurosament (Art.254). Aquestes Relacions de substàncies
contaminants (I i II), es detallen en el ANEX AL TITOL III.
En el ANEX AL TITOL IV també hi ha una Classificació d’activitats industrials,
entre les que no hi ha explícitament l’activitat de “Captació, tractament i distribució
d’aigua potable”. Aquesta activitat va quedar definitivament classificada en el R.D.
484/1995 de 7 d’abril, sobre mesures de regulació i control d’abocaments. L’activitat
està enquadrada en la Clase 1, Grup 1, i CNAE 41.00.
LEGISLACIÓ AUTONÒMICA A CATALUNYA
L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA atorga a la Generalitat de
Catalunya competències en Medi Ambient:
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Art.10.1.: “En el marc de la legislació bàsica de l’Estat i, si s’escau, en els termes que
aquella legislació estableixi, correspon a la generalitat el desenvolupament legislatiu
i l’execució de les matèries següents:
…/…
6) Protecció del medi ambient, sens perjudici de les facultats de la Generalitat per
establir normes addicionals de protecció”.

• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua
Aquesta llei ordena les competències de la Generalitat de Catalunya i regula, d’entre
altres, la preservació, protecció i millora del medi ambient:
Art. 4. 1. “ Correspon a la Generalitat:
f) La intervenció administrativa dels abocaments que puguin afectar les aigües
superficials, subterràneas i marítimes”
Atorga les competències de la Generalitat en matèria d’aigües a la Agència Catalana
de l’Aigua, entitat creada per la Llei 25/1988, de 31 de desembre:
Art. 4. 2. “ L’Agència Catalana de l’Aigua és l’autoritat que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d’aigües i obres hidràuliques”.
Crea el cànon de l’aigua com a ingrés específic del règim economicofinancer de
l’Agència Catalana de l’Aigua, la naturalesa jurídica del qual és la de l’impost amb
finalitat ecològica. A tal fi, determina els tipus de gravamen general i específic, en
funció dels valors d’uns paràmetres determinats.
• Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s’aprova el Reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Regula el règim jurídic del cànon de l’aigua, i defineix la base imposable del tribut i
els sistemes de determinació d’aquesta.
Obliga als usuaris industrials a assimilables d’aigua, a presentar davant l’Agència
Catalana de l’Aigua, una declaració relativa al volum i a la qualitat del seu abocament d’aigües residuals, que ha de contenir totes les dades necessàries per a la determinació dels elements del tribut. (Art. 20 i successius).
Al Anex B. 2. hi figuren els Models de declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA), per a realitzar l’autodeclaració referida al paràgraf anterior.

16

Al marge de la legislació administrativa, tenint en compte que, com a conseqüència
de l’abocament del fang al riu, hipotèticament, es podria provocar danys o perjudicis a tercers, a continuació es refereix els aspectes més importants dels Codis Civil i
Penal vigents:
RESPONSABILITAT CIVIL
D’acord amb el Codi Civil vigent, qualsevol persona física o jurídica que se senti perjudicat per un acte d’acció o omissió d’un altre, pot sol.licitar, mitjançant la denúncia al Jutjat de primera instància del lloc on s’han produït els fets, la reparació o restauració del dany ocasionat, així com també una indemnització econòmica. En tot cas
l’indemnització seria proporcional al dany ocasionat, i la fixaria el Jutje, amb l’obligatorietat de pagar-la el causant del dany al perjudicat.
RESPONSABILITAT PENAL
Segons el Codi Penal vigent (1995), qualsevol incumpliment d’una norma ambiental
que posi en perill greu la salut humana o perjudiqui greument el medi ambient, per
mitjà de la producció comprovada d’emisions, abocaments, vibracions, radiacions,
etc, serà considerat DELICTE ECOLÒGIC (Art. 324).
Es considera circumstància agravant, entre d’altres, la clandestinitat (no tenir autorització de les instal.lacions o activitats).
El Delicte Ecològic està penat amb greus condemnes de privació de llibertat.

3.1. INSTAL.LACIÓ REALITZADA
3.1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA
Objecte de la instal.lació
L’objecte de la instal.lació que es va realitzar, va ser aconseguir l’espessiment, i deshidratació dels fangs líquids procedents dels decantadors de la potabilitzadora, amb la
finalitat que, amb un percentatge de sequedat de l’ordre del 25 – 30 %, puguesin ser
destinats a una de les possibles aplicacions de residus sòlids, sense perjudicar el medi
ambient. D’aquesta manera es volia evitar l’abocament dels fangs a la llera del riu Ter.
Amb aquesta finalitat es va laminar el cabal de sortida de fang, i es va instal.lar un
espessidor, i una deshidratadora centrífuga.
Descripció de la instal.lació que es va realitzar
a) Laminació del cabal
Tal com s’ha explicat anteriorment, el fluxe emissor del fang a tractar era puntual i

17

irregular. Per laminar el cabal, inicialment es va aplicar un programa informàtic a les
electrovàlvules existents a la sortida dels fangs del decantador, per tal de fer purgues
successives i de curta durada.
Però el fet de que les vàlvules fossin de comporta, amb una carrera d’obertura molt
llarga, dificultava l’operació. Per això es va decidir instal.lar, en sèrie, unes vàlvules
automàtiques de deformació elàstica (PIC), que obren i tanquen instantàniament, i
aplicar a aquestes la programació informàtica referida. D’aquesta manera s’aconsegueix una purga seqüencial cada 30 minuts i de curta durada.
El fang passa a un dipòsit regulador, on es va instal.lar una bomba d’aigua residual, i
es va ajustar el seu funcionament per tal d’aconseguir que l’entrada a l’espessidor de
fangs fós continuada.
b) Espessidor de fangs
Els fangs a la sortida del decantador tenen una concentració mitja de 3,62 gr MS/l,
segons analítiques realitzades al laboratori.
Per tal d’aconseguir una concentració de l’ordre de 15 – 20 gr MS/l, es va instal.lar
un espessidor de fangs, que pel cabal a tractar, es va calcular que havia de ser de
30m3 de capacitat.
Es tracta d’un decantador cònic de 4 m. de diàmetre, i un tub tranquilitzador central.
Està dotat d’un rescador de fons, activat per un motor de 0,75 CV a 1.450 r.p.m., que
per mitjà d’una reductora gira a una velocitat de 3-4 voltes per hora.
L’aigua decantada, procedent del espessidor, donades les seves característiques es
recircula a la capçalera de la planta.
c) Deshidratació dels fangs
Un cop aconseguit que els fangs tinguin la concentració desitjada, s’ha de portar a terme
l’operació més important, i que requereix més inversió, que és la deshidratació del fang.
Per aconseguir-ho es va haver d’escollir d’entre les tres opcions, que bàsicament s’ofereix al mercat, dels sistemes de deshidratació mecànica: decantadora centrífuga, filtre banda, i filtre premsa.
Després d’estudiar les tres posibilitats, es va decidir la d’instal.lar una decantadora
centrífuga. Es tracta essencialment un dipòsit de decantació rotatiu, on els sòlids es
sedimenten per força centrífuga. Els motius pels quals es va escollir aquesta opció van
ser els següents:
• És una màquina compacta, facil d’instal.lar en un espai reduït.
• El procés és tancat, sense olors, i net.
• S’aconsegueixen alts rendiments de sequedat (Menys transport de residus).
• El procés és automàtic i no requereix la presència continuada d’operaris.
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• Pot actuar a diferents velocitats (diferents cabals).
• El manteniment és relativament econòmic.
• El rentat al final de l’operació és automàtic.
Funcionament:
Al fang encara líquid procedent de l’espessidor, se li dossifica polielectrolit i amb
una bomba a pressió s’introdueix a la decantadora centrifuga. El resultat és un fang
d’aspecte sòlid, amb una sequedat de l’ordre del 30 %, que surt per la part inferior de
la màquina i que, amb un tornell sense fí, és conduït al contenidor, que es pot
col.locar a l’exterior de l’edifici. Llògicament, per una conducció surt l’aigua decantada que s’ha extret.
Possibilitat de recircular l’aigua decantada del fang: ABOCAMENT ZERO
Per la qualitat aconseguida, tant de l’aigua decantada a l’espessidor, com de la procedent de la decantadora centrífuga, es pot abocar a la llera del riu, un cop tramitada
la corresponent autorització.
Malgrat aixó, tenint en compte per una banda l’estalvi econòmic que representa, i per
altre, la simplificació administrativa, s’ha plantejat la possibilitat de recircular-la a la
capçalera de la planta.
Aquest darrer aspecte, està pendent de confirmar, doncs per dur-ho a terme de forma
definitiva es vol fer un seguiment analític durant un temps prudencial, tant de l’aigua
tractada a la planta potabilitzadora, com de l’aigua procedent del tractament de fang,
per descartar la recirculació a la planta potabilitzadora d’elements que, per acumulació,
puguin perjudicar el funcionament de la planta o la qualitat de l’aigua potabilitzada.
Gestió del residu generat (fang deshidratat)
El fang deshidratat que es genera, encara que té un alt contingut d’alumini, que por
arrivar a ser de 75 gr per Kg de matèria seca, és un producte inert i no contaminant
biològicament, que té diverses possibilitats d’aplicació, i que actualment s’estàn estudiant, en funció del cost econòmic:
• Terraplenats i recuperació de pedreres
• Reutilització per a la fabricació de productes ceràmics (Hi han possibilitats, donat
que el ric contingut en alumini pot millorar la qualitat del producte final)
• Compostatge (En principi és el menys interessant pel seu pobre contingut de matèria biològica)
• Abocador controlat (És la solució més cara, ja que s’han de pagar cànons que oscilen entre les 4.000 i 6.000 Ptes/tona. A ser possible s’ha d’evitar)
En tots el casos s’ha de tramitar a la Junta de Residus la Fitxa d’acceptació, Full de
seguiment, i Fitxa de destinació, en compliment del Decret 93/99 de la Generalitat
de Catalunya, sobre procediments de residus.
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3.1.2. DADES TÈCNIQUES I CÀLCULS
PRODUCCIÓ DE FANG DESHIDRATAT
Tal i com s’ha detallat en capítols anteriors, i segons les dades estadístiques de que
es disposa, la producció mitja de fang líquid als decantadors, és la següent:
Amb un cabal d’aigua tractada de:
Cabal mig anual
Cabal mig diari

2.481.797 m3/any
6.799 m3/dia

El fang que produït als decantadors és:
Cabal mig de fang líquid ( 3,62 gr MS/l)

68,90 m3/dia

Un cop el fang ha passat per l’espessidor, ha augmentat la seva concentració, i el seu
volum s’ha reduït fins a 1/5 part:
Cabal mitg de fang espessit (18,10 gr MS/l)

13,78 m3/dia

La deshidratadora centrífuga elimina parcialment l’aigua del fang espessit, fins a
aconseguir una sequedat de l’ordre del 30 %. Per tant, la quantitat de fang resultant
en pes i volum és el següent:
Producció de fang deshidratat:
Pes
Volum

249,41 Kg/dia
0,831 m3/dia

RESUM:
El tractament de la producció mitja dels fangs generats a la planta potabilitzadora es
pot realitzar amb una decantadora centrífuga d’una capacitat de 5 m3/hora, amb el
següent resultat:
Funcionament 19,29 hores/setmana
Regim de treball (dilluns-divendres)
Producció de fang deshidratat:
Pes
Volum
Contenidors
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3,8 hores/dia
1745,87 Kg/setmana
5,81 m3/setmana
1,16 u/setmana

PRODUCCIÓ PUNTA DE FANG DESHIDRATAT
Però la producció de fang als decantadors, tal com s’ha explicat anteriorment, és irregular, i en funció del cabal i la qualitat de l’aigua a tractar. Sobretot depen de la quantitat de matèria en suspensió.
El cabal punta de fang que es pot produïr, segons s’ha raonat a l’analitzar les dades
estadístiques, és el següent:
Cabal punta de fang líquid (3,62 gr MS/l)

172,91 m3/dia

Cabal punta de fang espessit (18,10 grMS/I)

34,58 m3/dia

Producció punta de fang deshidratat:
Pes
Volum

625,89 Kg/dia
2,086 m3/dia

RESUM:
Amb la mateixa decantadora centrífuga de 5 m3/hora de capacitat:
Funcionament
Règim de treball (dilluns-diumenge)
Producció de fang deshidratat:
Pes
Volum
Contenidors

48,41 hores/setmana
6,91 hores/dia
4.381,23 Kg/setmana
14,604 m3/setmana
2,92 u/setmana

CONCLUSIÓ:
Es va decidir la instal.lació d’una deshidratadora centrífuga de 5 m3/hora de capacitat, amb la que es pot realitzar el tractament del fang produït a la planta potabilitzadora, inclòs les puntes, amb un règim de funcionament horari, que junt amb el grau
d’automització que permet el sistema, pot ser assumit pel personal de la planta que
actualment hi ha destinat.
3.1.3. RESULTATS ANALÍTICS
A continuació es detalla un quadre amb els resultats de les anàlisis realitzades de
l’aigua a la sortida de l’espessidor, i de l’aigua decantada a la centrífuga, comparades amb els límits d’abocament que es pot exigir per part de l’administració:
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ANALÍTICA FANGS SORTIDA ESPESSIDOR

Paràmetre
MES (mg/l)
SOL (uS/cm)
MI (Equitox/m3)
N (mg/l)
P (mg/l)
Alumini (mg/l)
DQO (mg/l)

Límit
80
10
1
1
160

20-JUL
14
600
<1
6,5
0,02
72

17-AGO
13
731
<1
6,72
0,09
0,84
97

4-SET
4
710
1,6
10,08
0,11
0,12
81,6

15-SET
4
539
<1
2,4
< 0,01
< 0,1
< 30

ANALÍTICA FANG SORTIDA CENTRIFUA

Paràmetre
MES (mg/l)
SOL (uS/cm)
MI (Equitox/m3)
N (mg/l)
P (mg/l)
Alumini (mg/l)
DQO (mg/l)

Límit
80
10
1
1
160

11-JUL
44
781
<1
20
0,54
2,35
251

20-JUL 17-AGO
50
36
776
775
<1
33,6
16,8
0,64
0,62
1,74
374
229

4-SET 15-SET
28
28
786
828
<1
<1
14,5
15,12
0,39
1,09
1,02
6,08
168
211

Com es pot comprovar, els resultats son millors a la sortida de l’espessidor, que els
obtinguts a la sortida de la decantadora centrífuga. Però en tot cas, l’homogenització
d’ambdues aigües, dona com a resultat una qualitat que possibilita del tot la seva
recirculació a la capçalera de la planta.
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3.2. ESTUDI ECONÒMIC DE LA INSTAL.LACIÓ
INVERSIÓ A REALITZAR
Les inversions realitzades, per capítols, de la instal.lació descrita, son els que es detallen en mils de pessetes en el quadre següent:

Capítol
PROJECTE
AUTOMATITZACIÓ PURGUES
DIPÒSIT REGULADOR
ESPESSIDOR DE FANGS:
Decantador
Mecanització
DECANTADORA CENTRIFUGA:
Obra Civil caseta
Centrífuga
Equips complementaris
Instal.lació i posta en marxa
TOTAL
DESGRAVACIÓ IMP. SOCIETAT
INVERSIÓ REAL

mils ptes.
362
1.197
1.123

mils ptes.
362
1.197
1.123

1.368
733

2.101

2.520
8.876
6.121
2.492
24.792
2.479
22.313

20.009
24.792
2.479
22.313

Tal com es pot comprovar s’ha deduït un 10 % de la inversió realitzada, doncs d’acord amb la Llei 66/1.997, s’estableix un incentiu fiscal destinat a les inversions que
tenen per objecte la protecció del medi ambient, i concretament les que evitin o
reduexin la càrrega contaminant que s’aboqui a les aigües superficials, subterrànies
i marines.
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AMORTITZACIONS
El quadre d’amortitzacions tècniques, resultat de l’aplicació dels tipus d’amortització corresponents per cada capítol de la inversió realitzada, és el següent:

Capítol
PROJECTE
AUTOMATITZACIÓ PURGUES
DIPÒSIT REGULADOR
ESPESSIDOR DE FANGS:
Decantador
Mecanització
DECANTADORA CENTRIFUGA:
Obra Civil caseta
Centrifuga
Equips complementaris
Instal.lació i posada en marxa
TOTAL

Import
mils ptes.
362
1.197
1.123

Tipus Amortització
mils ptes/any
1,000
362
0,200
239
0,100
112

1.368
733

0,100
0,200

137
147

2.520
8.876
6.121
2.492
24.792

0,050
0,125
0,200
0,200

126
1.110
1.224
498
3.955

INCREMENT DEL COST PER M3 D’AIGUA TRACTADA
Per a calcular l’increment del cost del m3 d’aigua potabilitzada, com a conseqüència
de la realització de la instal.lació, i del funcionament de la mateixa, es tenen en
compte les despeses de financiació i amortització de les inversions realitzades, més
les despeses directes d’explotació: consum d’electricitat, reactius i residus. No es
considera el cost de personal, donat que la gestió es realitza amb la participació del
mateix personal que treballava a la planta.
El cost anual dels capítols resenyats, dividit pel cabal anual d’aigua potabilitzada,
donarà l’increment del cost per m3, que és repercutible a les tarifes, un cop tramitada
la seva revisió a la Comissió de Preus de Catalunya, previ l’informe favorable de
l’Ajuntament:
DESPESES ANUALS PER CAPÍTOLS:
Financiació
Es considera un 5 % anual de la inversió realitzada:
0,05 x 22.313 mpts
1.115.650 Ptes/any
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Amortitzacions
Segons el quadre exposat anteriorment

3.955.000 Ptes/any

Despeses d’explotació:
Electricitat
El consum d’electricitat pel funcionament de la deshidratadora centrífuga és de 68,40 Kw-h.
1.003,08 hores x 68,40 Kw-h x 9,072 Pts/Kw-h

622.436 Ptes/any

Reactius (Polielectrolit aniònic)
5.029,7 m3 x 50 ppm x 450 Pts/Kg

113.168 Ptes/any

Residus
91,03 Tm x 3.500 Pts/Tm

318.605 Ptes/any
TOTAL

6.124.859 Ptes/any
2.481.797 m3/any

Cabal d’aigua potabilitzada

Cost Ptes/m3 = 6.124.859 Pts/any : 2.481.797 m3/any = 2,467 Ptes/m3
A continuació es detalla el cost per m3 per cada concepte:

FINANCIACIÓ
AMORTITZACIONS
ELECTRICITAT
REACTIUS
RESIDUS
Total

ptes./any
1.115.650
3.955.000
622.436
113.168
318.605
6.124.859

m3/any
2.481.797
2.481.797
2.841.797
2.481.797
2.481.797

ptes./m3
0,450
1,594
0,251
0,046
0,128
2,468

Si el cabal considerat, fos el de la capacitat total de la planta potabilitzadora, el cost
per m3 seria el següent:
Cabal = 4.099.680 m3/any (130 l/seg)

FINANCIACIÓ
AMORTITZACIONS
ELECTRICITAT
REACTIUS
RESIDUS
Total

ptes./any
1.115.650
3.955.000
622.436
113.168
318.605
6.124.859

m3/any
4.099.680
4.099.680
2.841.797
2.481.797
2.481.797

ptes./m3
0,272
0,956
0,251
0,046
0,128
1,662
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3.3. GESTIONS ADMINISTRATIVES A REALITZAR
PER A LA LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ
1) Per a la realització del projecte d’obres i instal.lacions:
a) Sol.licitud de llicència municipal d’obres (Ajuntament).
• Projecte subscrit per Enginyer Industrial, visat pel corresponent Col.legi
Professional
b) Sol.licitud de llicència d’activitats
• Projecte Tècnic subscrit per Enginyer Industrial, visat pel corresponent
Col.legi Professional, on s’ha de fer constar:
Dades generals de l’activitat
Descripció de les instal.lacions
Justificació del compliment de la normativa medioambiental
Justificació del compliment de la normativa específica del sector
2) Si no es pot recircular l’aigua a la capçalera de la planta, i s’ha de realitzar l’abocament:
a) Sol.licitud d’autorització d’abocament a l’Agència Catalana de l’Aigua
• Projecte subscrit per Enginyer Industrial, visat pel corresponent Col.legi
Professional
• Memòria on s’ha de fer constar:
Característiques de l’activitat causant de l’abocament
Localització exacta del punt on es produirà l’evacuació
Característiques quantitatives i qualitatives de l’abocament
Descripció de les instal.lacions de depuració, mesures de seguretat
per evitar abocaments accidentals, i controls.
Cabals previstos i capacitat de depuració
b) Presentació de la declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA) a
l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’efecte de la liquidació del corresponent Cànon
de l’Aigua.
• Presentació dels models B1, B2, B3, B4, B5, i B6 de la DUCA previstos
al Anex B del reglament dels tributs gestionats per l’Agència Catalana de
l’Aigua
3) Per a la gestió dels residus generats (fang deshidratat):
a) Tramitació a la Junta de Residus de:
• Fitxa d’acceptació
• Full de seguiment
• Fitxa de destinació
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EL TRACTAMENT DE POTABILITZACIÓ DE LES AIGÜES
SUBTERRÀNIES. APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES
Per
Joaquim CANTÓ JANER
(Sotsdirector d’explotació d’Aigües de Barcelona)
Francisco LUQUE MONTILLA
(Cap Servei de Centrals d’Aigües de Barcelona)

1- INTRODUCCIÓ
Les aigües subterrànies s’havien considerat sempre com a aigües molt pures, però la
industrialització del territori, juntament amb una major pressió demogràfica sobre el
medi ambient, ha fet que aquestes aigües s’hagin anat contaminant en major o menor
grau, i en conseqüència han necessitat ser tractades per a continuar podent ésser utilitzades per a l’abastament a poblacions.
Aquesta ponència s’inicia amb la caracterització de la qualitat de les aigües subterrànies, moltes d’elles sotmeses a la contaminació. Continua amb l’exposició dels procediments de tractament tradicionals habitualment utilitzats i presenta les noves possibilitats que ofereixen les recents millores tecnològiques dels tractaments per membranes. Finalment, s’explica com aplicació d’aquestes noves tecnologies, una experiència de nanofiltració en les aigües subterrànies del delta del riu Besòs.

2- QUALITAT DE LES AIGÜES SUBTERRÀNIES PER A
L’ABASTAMENT
La porositat i l’estructura del terreny determinen el tipus d’aqüífer i la seva forma de
circulació subterrània.
Un aqüífer pot ser lliure. En aquest cas està alimentat directament per infiltració de
l’aigua d’escorrentia. El nivell d’aquest aqüífer varia en funció de la quantitat d’aigua retinguda.
Un aqüífer pot ser captiu. En aquest cas està separat de la superfície del terreny per
una capa impermeable. En general aquests aqüífers són més profunds.
Un cas particular són els aqüífers situats en terrenys al·luvials per on circula un riu.
La qualitat de les aigües d’aquests aqüífers està molt directament influenciada per la
qualitat de l’aigua del propi riu.
L’emmagatzematge i circulació de l’aigua en l’aqüífer pot ocupar la totalitat de la
capa geològica considerada, com és el cas dels terrenys porosos formats per sorres,
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graves i matèries al·luvials. També pot tenir lloc en les fissures o fractures de les
roques compactes. Aquestes roques no són intrínsecament permeables. L’aigua penetra en les roques i circula gràcies a les fissures localitzades i disperses. Les roques
compactes amb grans fissures o cavernes són típiques dels terrenys calcaris, on les
fissures originals es van ampliant progressivament per dissolució, arribant a formarse cavernes importants i, a vegades, veritables torrents d’aigua subterrània, que són
típics de les anomenades formacions Kàrstiques.
La naturalesa geològica del terreny té una influència determinant sobre la composició química de l’aigua retinguda. L’aigua està en contacte permanent amb el terreny
en el qual està emmagatzemada o en circulació. S’estableix, per tant, un equilibri
entre la composició del terreny i la de l’aigua. Les aigües que circulen per un terreny
arenós o granític són àcides i poc mineralitzades. Les aigües que circulen per un
terreny calcari són bicarbonatades càlciques.
En la Taula 1 es comparen les característiques de qualitat de les aigües superficials i
de les subterrànies.
PRINCIPALS DIFERÈNCIES DE QUALITAT ENTRE LES AIGÜES SUPERFICIALS I LES AIGÜES SUBTERRÀNIES
Característiques
Temperatura
Terbolesa, Matèries
en suspensió
Color
Mineralització
Global
Ferro i Manganès
(en estat dissolt)
Oxigen dissolt
Sulfhídric
Amoni
Nitrats
Sílice
Micropol·lucionats
minerals i orgànics

Elements vius

Aigua Superficial

Aigua Subterrània

Variable amb les estacions
Variables, a vegades
molt alta
Lligat a les matèries
en suspensió
Variable en funció del terreny
i de les pluges
Generalment Absens

Relativament constant
Baixa o nul·la (excepte
en terrenys Kàrstics
Lligat a les matèries
en solusió
Sensiblement constant i més alta
que les A.S. de la mateixa regió
Generalment presents

Molt sovint prop de la saturació
Generalment absent
Present en aigües pol·lucionades
Poc abundants en general
Concentració baixa
Presents en les aigües dels
països desenvolupats, però
poden desaparèixer ràpidament
amb l’eliminació de la font
Bacteris, virus, protozous

Quasi sempre absent
Sovint present
Molt freqüentment present
Concentració elevada
Concentració sovint elevada
Generalment absens, però una
contaminació accidental s’hi
pot quedar durant molt temps

Dissolvents clorats Rarament presents

Generalment amb puresa
microbiològica
Sovint presents

(Taula 1)
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Entre les principals característiques de les aigües subterrànies, cal destacar la baixa
terbolesa, una temperatura i una composició químiques constants i l’absència quasi
general d’oxigen. En les formacions de tipus Kàrstic, es pot trobar però, variacions
molt importants de la composició de l’aigua, amb terbolesa i pol·lució diversa.
Aquestes variacions estan lligades a les variacions de cabal conseqüència de les pluges. A més, les aigües subterrànies tenen normalment una gran puresa bacteriològica.
Les aigües subterrànies han estat, durant molt de temps, sinònim “d’aigües pures” i,
per tant, complien àmpliament les normes de potabilitat. Aquestes aigües són també
menys sensibles a les contaminacions accidentals.
Un aqüífer lliure, alimentat per tota la superfície del terreny situat a sobre, és molt
més sensible a la contaminació que un aqüífer captiu. Els aqüífers al·luvials també
estan amenaçats en tota la seva superfície i pel conjunt dels afluents del riu.
Quan un aqüífer s’ha pol·lucionat és molt difícil de recuperar la qualitat original de
la seva aigua a causa de les característiques del moviment dels contaminants en el
terreny, del flux hidràulic en l’aqüífer i dels processos fisicoquímics com l’adsorciódesorció d’aquests contaminants en les roques i als minerals del terreny.
Actualment, moltes de les aigües subterrànies contenen elements o compostos que
sobrepassen, àmpliament, les normes de potabilitat, bé per la composició del terreny
(ferro, manganès, sulfhídric, fluor, etc.), bé per contaminació externa (nitrats, dissolvents clorats, microcontaminants minerals o orgànics, etc.).
Per tant, les aigües subterrànies cada vegada més han de ser sotmeses a tractament
abans de la seva distribució, i obligatòriament quan la concentració d’un o varis elements o compostos sobrepassin el valor autoritzat per les normatives en vigor.

3- PROCESSOS DE TRACTAMENT
Les aigües subterrànies no tenen, generalment, terbolesa o matèries en suspensió, és
per això que no solen necessitar ser sotmeses a processos de clarificació, que són
àmpliament utilitzats en el tractament de les aigües superficials.
Com s’ha vist anteriorment en caracteritzar la qualitat de les aigües subterrànies, la
problemàtica que ha de resoldre el tractament d’aquestes aigües ve relacionada amb
l’eliminació de compostos en dissolució, que per les seves característiques i concentracions, no poden ser utilitzats per a l’abastament sense un tractament que les adeqüi al compliment de les normes de potabilitat.
Els tractaments que anomenarem “tradicionals”, i que s’han utilitzat àmpliament, són
l’oxidació, l’intercanvi iònic, els tractaments biològics, l’adsorció i els intercanvis
gas-líquid (stripping). Aquests tractaments són efectius en alguns casos per si mateixos, però moltes vegades s’utilitzen combinats.
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L’oxidació utilitza com a compostos oxidants, principalment, el permanganat potàssic, l’ozó, el diòxid de clor i el clor. Cadascun d’aquests oxidants tenen propietats que
els diferencien, i l’ús específic de cada un d’ells depèn dels compostos sobre els que
es vol actuar i de les condicions tecnicoeconòmiques de les instal·lacions de tractament. Així, són molt útils els processos d’oxidació per al tractament d’aigües amb
color, amb concentració de ferro i manganès massa elevada, amb amoníac i amb
microcontami- nants orgànics. Quan s’utilitza l’oxidació per a tractar aigües amb
ferro i manganès, s’ha de realitzar una filtració posterior per a retenir el precipitat de
l’òxid format.
L’intercanvi iònic es realitza sobre substàncies granulars insolubles, que disposen
d’una estructura molecular amb radicals àcids o bàsics capaços de permutar, sense
modificació aparent del seu aspecte físic, els ions positius o negatius, fixats en
aquests radicals, contra els ions del mateix signe que es troben en solució en contacte amb el líquid. Aquesta permutació, anomenada intercanvi iònic, permet modificar
la composició iònica del líquid objecte del tractament.
Aquestes substàncies granulars es solen anomenar resines absorbents, i s’utilitzen en
els tractaments de desmineralització, disminució de la duresa o de reducció de les
concentracions de nitrats.
En els tractaments biològics de les aigües es fan servir diferents processos de fermentació. Una fermentació es defineix com la degradació de certes substàncies orgàniques, sovint amb despreniment gasós per l’acció dels enzims que secreten els
microorganismes. Per als tractaments de potabilització es fan servir els anomenats
cultius fixats en què la major part dels microorganismes colonitzen la superfície d’un
sòlid, quan tenen a la seva disposició compostos orgànics, sals minerals i oxigen. La
fixació es fa mitjançant una matèria gelatinosa a base d’exopolímers produïda per les
bactèries, i a l’interior de la qual aquestes tenen una certa mobilitat. Aquests tipus de
tractaments permeten eliminar concentracions importants de manganès, d’amoni, de
nitrats i en general de microcontaminació orgànica.
L’adsorció utilitza les propietats de certs materials per a fixar en la seva superfície
molècules de forma més o menys reversible. Per tant, hi ha una transferència de matèria de la fase líquida o gasosa a la fase sòlida. El carbó actiu és l’adsorbent d’ampli
espectre més utilitzat. La major part de les molècules orgàniques es fixen en la seva
superfície. Les molècules poc polars generadores de gustos i olors, i les molècules de
relativament alta massa molar, són les que per diverses raons, s’adsorbeixen bé sobre
els carbons. A més de les propietats adsorbents, els carbons actius són un bon suport
per a les bactèries, les quals són capaces de degradar una fracció de la fase adsorbida. El procés d’adsorció sobre carbó actiu s’utilitza principalment per a l’eliminació
de la microcontaminació orgànica i els dissolvents clorats.
L’intercanvi gas-líquid, anomenat també stripping, consisteix en extreure els gasos
solubles i els compostos molt volàtils de l’aigua, i fer-los passar a la fase gasosa amb
la finalitat d’obtenir una aigua amb concentracions molt baixes de gasos solubles i
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compostos volàtils. Aquests compostos extrets de la fase líquida són arrossegats per
un important cabal a contracorrent de gas, que s’anomena gas d’arrossegament. Per
a realitzar aquest procés industrialment, s’utilitzen columnes de transferència plenes
de materials de rebliment (ex. anells Rashing). Aquest procés d’stripping s’utilitza
amb èxit per al tractament d’aigües amb concentracions no desitjables de dissolvents
clorats (tricloroetilè, percloroetilè, etc.)
En els darrers anys, s’està extenent la utilització d’una nova tecnologia, que és la del
tractament de membranes, que es descriu àmpliament en el proper apartat. Aquest
tipus de tractament, adequadament utilitzat, actua pràcticament sobre tots els elements en què eren efectius els tractaments “tradicionals”. Per tant, és una tècnica que
pot ser interessant d’utilitzar quan existeix una àmplia diversitat de contaminació,
que pot ser tractada amb un sol procediment.
En la Taula 2, es posa de manifest els compostos sobre que actuen cadascun dels tractaments de les aigües subterrànies.
TRACTAMENTS PER A L’ELIMINACIÓ DE COMPOSTOS DISSOLTS I
MICROORGANISMES

NOUS
TRACTAMENTS TRADICIONALS
TRACTAMENTS

Tractament

Actua sobre

Oxidació

Color, ferro, manganès, amoni i microcontaminants orgànics

Intercanvi iònic

Mineralització, duresa, nitrats

Tractaments
biològics

Manganès, amoni, nitrats,
microcontaminants orgànics

Adsorció

Microcontaminants orgànics, dissolvents clorats

Intercanvi gas-líquid
(stripping)

Dissolvents clorats

Membranes

Color, ferro, manganès, amoni, desmineralització, duresa, nitrats, microcontaminants orgànics,
microcontaminants inorgànics, bacteris, virus,
protozous

(Taula 2)
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4- LES NOVES TECNOLOGIES DE TRACTAMENT PER
MEMBRANES
Els processos de separació i concentració per membranes es coneixen des de fa cents
d’anys. Però va ser necessari esperar fins als passats anys seixanta per a què, amb l’aparició de les membranes sintètiques, es pogués concretar el desenvolupament industrial d’aquestes tècniques. La raó per què les membranes s’han integrat ràpidament
als processos per a produir aigua potable és simple, aquestes noves tecnologies poden
resoldre requeriments tècnics complexes, i a vegades conflictius, en relació a l’acompliment de les regulacions quant a contaminants molt diversos.
En un principi, cap als anys setanta, els processos de membranes van sorgir com una
tecnologia cara i amb limitacions, que s’usava principalment per al tractament de les
aigües salines, en què les membranes es construïen a mida segons les necessitats del
client. Aquests primers sistemes, amb costos molt elevats, varen limitar l’expansió de
l’osmosi inversa fins a l’aparició de les membranes configurades en elements enrotllats en espiral, les quals van permetre aconseguir reduir els costos i que aquests
comencessin a ser competitius.
A més, en els propers anys, amb tota seguretat els químics i biòlegs continuaran progressant per a abaixar els límits de detecció, que poden ser mesurats en relació al
medi ambient, així com el nombre de substàncies que poden existir i ser detectades
en l’aigua també augmentaran. Es generaran, en conseqüència, nous debats sobre la
necessitat de protegir la salut, a llarg termini, de malalties cròniques. Dels nous
avançaments tecnològics en resultaran, també, regulacions i normatives més complexes per a protegir la salut pública, i l’augment de l’esperança de vida estarà lligat
cada vegada més a tots els aspectes mediambientals, inclosa la qualitat de l’aigua.
És per això que, molt probablement, el mercat de les noves tecnologies de tractament
per membranes creixerà per a donar resposta a noves i més estrictes normatives, al
mateix temps que la tecnologia de les membranes evolucionarà per tal d’incrementar
la capacitat de tractament i el seu rendiment.
Des d’un punt de vista tècnic s’anomena membranes a qualsevol material que, en
forma de làmina molt fina (0,05 a 2 mm), té la propietat d’oposar una resistència
selectiva a la transferència dels diferents constituents d’un fluid i, per tant, de permetre la separació d’aquests elements que composen el fluid.
Les membranes més àmpliament utilitzades són les anomenades semipermeables, en
què l’aigua és la fase transferida, per efecte d’un gradient de pressió. Aquestes membranes es poden classificar en funció de la mida de la molècula de solut que són capaces d’excloure, encara que de vegades es fa referència a la mida del porus de la membrana (figura 1), donant lloc als processos d’osmosis inversa, nanofiltració, ultrafiltració i microfiltració. En realitat, aquesta classificació segons la mida dels porus no
és del tot adequada, ja que és difícil caracteritzar correctament la mida dels porus
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pels mètodes habituals, especialment quan es tracta de la nanofiltració i, encara més,
d’osmosi inversa, ja que el solut i el dissolvent passen, en aquests casos, a través
d’una membrana o film no porós per difusió. Els mecanismes clàssics de filtració
s’apliquen a la microfiltració i, de vegades, a la ultrafiltració, però són inadequats
quan es tracta de la nanofiltració i l’osmosi inversa.

Figura 1 – Classificació membranes
L’osmosi inversa utilitza les propietats de les membranes semipermeables a través de
les quals l’aigua migra i els compostos en dissolució són rebutjats, excepte algunes
molècules orgàniques properes a l’aigua (baixa massa molar, elevada polaritat).
Si se separa una solució salina d’una massa d’aigua pura mitjançant una membrana
semipermeable, l’aigua passarà a través de la membrana cap a la solució a causa de
la diferència de potencial químic existent. Si es vol evitar aquest pas d’aigua, s’ha
d’exercir una certa pressió sobre la solució salina. Aquesta pressió s’anomena pressió osmòtica del sistema (figura 2).

Figura 2 – El fenomen de l’osmosi
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Una equació simple relaciona la pressió osmòtica i la concentració:
P.O. = ∆C · R · T
P.O.
∆C
R
T

= Pressió osmòtica en Pa.
= Diferència de concentració en mol/m3
J
= Constant molar dels gasos perfectes 8,314 ·
mol · ˚K
= Temperatura en ˚K

En ser ∆C la diferència de concentració en mol/m3, la relació entre
concentració (Kg/m3)
massa molar (Kg/mol)
es pot veure que, com més petita és la molècula (baixa massa molar), més elevada és
la pressió osmòtica creada per una mateixa diferència de concentració. Això justifica que la nanofiltració necessita una contrapressió osmòtica molt més baixa de la
necessària per l’osmosi inversa.
Per tant, per produir aigua pura a partir d’una solució salina és necessari sobrepassar
la pressió osmòtica de la solució, i a més, si es volen obtenir cabals econòmicament
interessants, és necessari treballar almenys al doble de la pressió osmòtica. Així, per
a una aigua salina que contingui alguns grams de sal per litre, la pressió anirà de 5 a
30 bars, per a l’aigua de mar la pressió anirà de 50 a 80 bars.
Per modelitzar els fenòmens que regeixen els processos de l’osmosi inversa, s’ha de
recórrer a les lleis de la difusió, en què l’aigua es considera com a dissolta pel polímer que conforma la membrana (aigua de reompliment del polímer). Aquesta aigua
migra sota l’efecte del gradient de pressió, mentre que les sals minerals només
migren per l’efecte del seu gradient de concentració.
Per una solució salina, els fluxes d’aigua i de sal a través de la membrana s'obtenen
a partir de les lleis de FINK i de HENRY.
Per l’aigua:
Qp
en què
Qp
Kp
S
e
∆P
∆P.O.
Kt

= Kp · · (∆P - ∆P.O.) · Kt
= Cabal d’aigua a través de la membrana
= Coeficient de permeabilitat de la membrana a l’aigua
= Superfície de la membrana
= Espessor de la membrana
= Diferència de pressió entre les dues cares de la membrana
= Diferència de pressió osmòtica entre una i l’altra cara de la membrana
= Coeficient de temperatura
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El cabal d’aigua a través de la membrana és, doncs, proporcional al gradient de pressió efectiva, representada per la diferència entre la pressió hidràulica i la pressió
osmòtica.
Per les sals:
Qs
en què
Qs
Ks
S
e
∆C
Kt

= Ks · · ∆C · Kt
= Cabal de sals que passen a través de la membrana
= Coeficient de permeabilitat de la membrana al solut
= Superfície de la membrana
= Espessor de la membrana
= Diferència de concentració en ions entre una part i l’altra de la membrana
= Coeficient de temperatura

El cabal de sals és directament proporcional al gradient de concentració a través de
la membrana, i per a una membrana i una solució salina determinada, el valor del
cabal és independent de la pressió aplicada.
En la pràctica, el sistema d’osmosi més simple està constituït pels elements següents
(figura 3):
- Una bomba d’alta pressió per a proporcionar energia al sistema
- Un mòdul o conjunt de mòduls de membranes d’osmosi
- Una vàlvula, que situada en el circuit de l’aigua de rebuig, serveix per a manteni
la pressió en el sistema

Figura 3 – Esquema simple d’osmosi inversa
Un sistema d’osmosi es caracteritza, normalment, per dues de les tres següents variables:
- Percentatge de conversió Y (%) definit per
Qp
Y = 100 · Qe
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- Factor de concentració FC definit per
FC =

Cr
Ce

- Pas global de sals PS (%) definit per
Cp
PS = 100 · Ce
De fet, el PS depèn essencialment del tipus de membrana escollida.
Les altres variables Y o FC depenen de l’elecció que ha fet el dissenyador quant a utilitzar més o menys aigua bruta.
La nanofiltració és una variant de les membranes d’osmosi inversa, que es caracteritza perquè:
- Quant a sals monovalents, deixa passar un percentatge bastant elevat: 30 a 60 %
- Quant a sals bivalents o superiors, deixa passar un percentatge molt més petit:
5 a 15 %
- Quant a compostos orgànics dissolts, es comporta molt semblant a les membranes d’osmosi
El principal interès d’aquestes membranes és que, al tolerar el pas d’un percentatge
de sals monovalents més important (que són les que més contribueixen a la pressió
osmòtica), es limita la pressió, i per tant, l’energia que s’ha d’utilitzar en el procés.
Així s’aconsegueix una dessalinització parcial, conjuntament amb una gran millora
de la duresa i una purificació, amb costos relativament baixos, quant a pol·lucionats
orgànics.
La ultrafiltració utilitza un tipus de membrana que, si bé elimina tots els elements
particulats com els virus i les bactèries, només permet eliminar els compostos dissolts de més gran volum (macromolècules).
Es caracteritza pel seu “punt de ruptura”, que correspon a la mida de la proteïna de
més baixa massa molar rebutjada per la membrana. Les membranes d’ultrafiltració
tenen punts de ruptura entre els 2.103 i els 105 daltons.
La microfiltració utilitza membranes que, per les seves característiques, no alteren
en absolut la composició salina de la dissolució, només retenen les matèries en suspensió, els col·loides i les bactèries. En aquest cas, els fenòmens descrits en què es
basen les membranes d’osmosi, no són els que tenen lloc sinó que solament intervenen els fenòmens de filtració sobre medi porós.
Encara que no existeixi cap tractament que sigui eficaç per a tots els possibles contaminants de l’aigua, la nanofiltració i l’osmosis inversa són els dos tractaments que
es poden utilitzar per a eliminar un major nombre d’aquests contaminants. Per a trac-
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tar aigües subterrànies salines o amb contaminació orgànica no hi ha cap procés que
pugui produir la mateixa qualitat d’aigua amb un cost inferior.
A totes les instal·lacions de nanofiltració i osmosis inversa existeixen unes operacions de pretractament i una altra de posttractament. La missió de pretractament és
reduir o eliminar el risc d’embussament de les membranes per acumulació de
substàncies sobre la superfície. Aquest embussament provoca un augment de la salinitat de l’aigua tractada i un augment de la pèrdua de càrrega de les membranes o, el
que és el mateix, una reducció del cabal tractat a una pressió donada.
L’embussament de les membranes es produeix per precipitacions de sals minerals o
d’òxids metàl·lics o per dipòsits de macropartícules, de col·loides o de bactèries.
La precipitació de sals minerals es produeix quan en el concentrat es supera el producte
de solubilitat d’alguna d’aquestes sals. Les sals que normalment es troben en l’aigua i
que poden arribar a precipitar són el carbonat càlcic, el sulfat càlcic, el fluorur càlcic,
el sulfat de bari, el sulfat d’estronci i el sílice. Per evitar aquesta precipitació es dosifica a l’aigua un producte dispersant que produeix un retard d’aquesta precipitació.
Els òxids metàl·lics que poden donar problemes a l’embussament en les membranes
per precipitació són els de ferro, manganès i alumini. El ferro i el manganès es troben dissolts a l’aigua subterrània en forma reduïda, valència + 2. Si es mantenen en
aquesta forma, les membranes els rebutja en més d’un 90 %. En canvi, si s’oxiden, i
passen a valència + 3 el ferro i a valència + 4 el manganès, s’ha d’eliminar per filtració el precipitat d’òxid que es forma abans que l’aigua arribi a les membranes. El
risc de precipitació d’òxids i hidròxids d’alumini és més alt quan es realitza com a
pretractament una floculació – coagulació amb sals d’alumini.
L’embussament per dipòsits és quan damunt les membranes s’acumulen substàncies
retingudes per filtració mecànica. Com ja s’ha indicat, aquestes substàncies poden
ser macropartícules en suspensió, col·loides o bactèries.
Per evitar l’embussament per macropartícules, en totes les instal·lacions d’osmosis
inversa i nanofiltració s’instal·la, abans de la bomba d’alta pressió, un filtre de cartutxos amb un grau de filtració d’1 a 5 µm.
L’embussament de les membranes per col·loides es produeix quan aquests coagulen
sobre la superfície d’aquestes membranes. Aquesta coagulació està afavorida per
l’augment de la concentració de col·loides a la superfície de les membranes i per la
seva desestabilització al augmentar la concentració de sals en les proximitats de les
membranes. Per a valorar l’embussament que poden produir les substàncies col·loïdals de l’aigua s’utilitza el S.D.I. (Silt Density Index) o “Índex de fouling”. Per a l’aigua superficial, que normalment té una major concentració de col·loides, aquest
índex pot arribar a ser de 75. En aquest cas s’ha de procedir a eliminar les esmentades substàncies col·loïdals mitjançant la floculació – coagulació seguida d’una
decantació i/o filtració per a evitar l’embussament de les membranes.
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La proliferació de bactèries en els mòduls de les membranes pot provocar la seva
degradació si les membranes són biodegradables, com les d’acetat de cel·lulosa, o un
embussament si no són biodegradables, com les de poliamides. Per evitar aquests
fenòmens s’ha de realitzar un control d’aquestes bactèries per mitjà d’una desinfecció amb un oxidant, normalment clor, o amb radiació ultravioleta. També es pot utilitzar el bisulfit sòdic com biostàtic ja que elimina l’oxigen dissolt a l’aigua.
Les membranes de poliamida es degraden amb el clor, així que si s’utilitza aquest
element per a desinfectar, és precís realitzar una decloració abans que l’aigua arribi
a les membranes.
Com es pot veure, el pretractament que s’ha de realitzar a l’aigua en una planta d’osmosis inversa o de nanofiltració pot ser molt variable en funció de la qualitat de l’aigua i de la seva procedència. En general, una aigua superficial demanarà operacions
de pretractament més complexes que una aigua subterrània.
Les operacions de posttractament més comuns en una planta d’osmosis inversa o de
nanofiltració són l’aireació – desgasificació per a eliminar els possibles contaminants gasosos, com el sulfhídric, que atravessen les membranes, la desinfecció i la
recuperació de l’equilibri calco-carbònic.

5- APLICACIÓ DE LA NANOFILTRACIÓ A LES AIGÜES
DE L'AQÜÍFER DEL RIU BESÒS
El riu Besòs es forma a partir de la confluència dels rius Congost i Mogent en les proximitats de la població de Montmeló. La seva conca té una extensió de 1.040 Km2 i
el seu cabal mig és d'uns 3 m3/s. Al llarg del riu Besòs s'estén una formació al·luvial
que dóna lloc a dos aqüífers, la Cubeta de La Llagosta i el Delta, pràcticament separats pel congost de Montcada. Els recursos estimats d'aquests aqüífers són d'uns 30
hm3/any com a màxim.
L'explotació de l'aigua subterrània del Delta del riu Besòs per part d'Aigües de
Barcelona s'inicià a finals de segle XIX amb la construcció de dos pous a la Central
Besòs que podien extreure uns 170 l/s cadascun. Posteriorment es construïren noves
captacions, tant en el Delta com en la cubeta de La Llagosta, amb què l'extracció d'aigua per a l'abastament augmentà fins uns 15 hm3/any de mitjana.
El creixement industrial i urbanístic dels últims decennis, sense excessiva preocupació pels efectes contaminants, convertiren el riu Besòs en una claveguera a cel obert.
Aquesta contaminació de forma directa o indirecta, també va afectar els aqüífers
associats al riu Besòs, per tant, una darrera l'altra, les captacions que explotava
Aigües de Barcelona van anar quedant fora de servei. A més, altres captacions, generalment per a finalitats industrials, també quedaren fora de servei per les mateixes
causes per la qual cosa el nivell de l'aigua subterrània ha anat pujant i produint greus
inconvenients a les infraestructures enterrades de la zona.
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Amb l’objectiu d'estudiar la possibilitat de tornar a explotar els recursos de l'aqüífer
del Delta del riu Besòs, Aigües de Barcelona inicià l'any 1997 un projecte que es
podria dividir en les següents fases:
- Caracterització de la qualitat de l'aigua subterrània dels aqüífers del riu Besòs.
- Valoració de la possibilitat de tractar l’aigua en funció de la seva qualitat.
- Realització d'una prova pilot a escala industrial que permetés provar la idoneïtat
del tractament escollit i la seva explotació.
- Construcció d'una planta de tractament per a 500 l/s en cas que la prova pilot
tingués resultats positius.
L'any 1997 es realitzaren quatre campanyes de presa de mostra en tres pous de la
Cubeta de La Llagosta i en quatre del Delta del riu Besòs. Amb els resultats de les
anàlisis efectuades en aquestes mostres es va arribar a la conclusió que els principals
problemes de qualitat de l'aigua de l'aqüífer del Delta del riu Besòs eren la duresa,
els sulfats, el manganès, l'amoníac i puntualment els dissolvents halogenats i els
nitrats. En resum, no es va trobar un grau de contaminació molt important però si
molt diversa.
Per a poder tractar aquesta aigua amb els problemes de qualitat assenyalats, i preveure altres problemes que es podrien presentar en el futur, no sembla possible utilitzar un tractament “tradicional”, sinó que s'ha de recórrer a nous tipus de tractament
com és la filtració per membranes i més concretament en aquest cas la nanofiltració.
La Planta Pilot de nanofiltració que s'ha instal·lat per al tractament de l'aigua de l'aqüífer del Delta del riu Besòs, amb una capacitat de 100 l/s, consta de les següents
fases:
- Bombament de l'aigua subterrània fins a les instal·lacions de tractament.
- Desinfecció de l'aigua amb quatre possibles alternatives:
• Dosificació d'hipoclorit sòdic com a agent biocida i decloració amb
bisulfit sòdic.
• Dosificació de bisulfit sòdic com a agent biostàtic.
• Radiació ultraviolada.
• Dosificació de bisulfit sòdic i radiació ultraviolada.
- Dosificació d'un producte dispersant.
- Filtració per cartutxos d'1 mm.
- Nanofiltració a una pressió de 7 kg/cm2 en dues etapes. La primera etapa consta de 31 mòduls amb 6 membranes cadascun i la segona de 15 mòduls també
amb 6 membranes cadascun. Aquestes membranes són de poliamida tipus NF 40700 de Dow Chemical. La conversió màxima a què pot funcionar la Planta és del 80%.
- Postcloració amb hipoclorit sòdic i bombament de l'aigua tractada.
El cabal escollit per a aquesta Planta de nanofiltració és certament alt per a una prova
pilot. La raó per la qual s’ha escollit aquest cabal ha estat, a part de per adquirir experiència en l’explotació i manteniment d’una planta de tractament amb aquesta tecno-
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logia, comprovar si es produirien canvis en la qualitat de l’aigua subterrània al voler
realitzar una extracció important d’aquest aqüífer. Des què es va iniciar l’extracció
de 100 l/s de l’aqüífer, en el segon semestre de l’any 1999, s’ha observat un important augment de les concentracions d’amoníac i manganès a l’aigua. L’augment en la
concentració d’aquest últim element, ha fet inviable la desinfecció de l’aigua amb
hipoclorit sòdic, ja que aquesta Planta no disposa de cap tipus de pretractament capaç
d’eliminar el precipitat de diòxid de manganès que es formaria per oxidació.
Aquesta Planta Pilot va començar a funcionar de forma regular a primers de juny de
2000 amb una conversió del 70% i amb un pretractament consistent en la dosificació
de 5 ppm de dispersant i desinfecció amb 5 ppm de bisulfit sòdic i radiació ultraviolada. Amb aquest tipus de funcionament s'ha obtingut els següents resultats quant a
qualitat de l'aigua tractada:

Conductivitat (µS/cm)
Clorurs (mg Cl -/l)
Sulfats (mg SO4-2/l)
Alcalinitat (mg Ca CO3/l)
Nitrats (mg NO3-/l)
Sodi (mg Na+/l)
Potassi (mg K+/l)
Calci (mg Ca+2/l)
Magnesi (mg Mg+2/l)
Manganès (mg Mn/l)
Amoníac (mg NH4+/l)
TOC (mg C/l)

Aigua
crua
1905
326
207
378
9,5
228
12,4
161
37
579
3,5
2,6

Aigua
permeada
331
79
5
35
5,9
58
3
4,4
1,6
20
1,0
0,1

% eliminació
83
76
98
91
38
75
76
97
96
96
71
95

La concentració de dissolvents clorats en l'aigua és relativament baixa, de l'ordre d'uns
4 mg/l tant de Percloroetilè com de Tricloroetilè, pel que és difícil de veure l'efectivitat de la nanofiltració en l'eliminació d'aquests contaminants, encara que sembla que
és pràcticament nul·la. D’altra banda, l'aigua permeada és agressiva pel que s'està
estudiant el posttractament necessari per a restablir el seu equilibri calco-carbònic.
Quant a les despeses d'explotació, amb el funcionament anteriorment indicat, són les
següents:
- Elevació de l'aigua a tractar
- Tractament
Energia elèctrica
Reactius

1,35 Pta/m3
5,64 Pta/m3
8,50 Pta/m3
14,14 Pta/m3
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-Altres despeses de manteniment (estimades)
TOTAL

4,45 Pta/m3
19,94 Pta/m3

Aquests costos es reduiran en unes 2 ó 3 Pta/m3 quan s'augmenti la conversió del 70%
al 80% i s'acabi d'ajustar la dosi de reactius empleada. La inversió realitzada per a la
construcció d'aquesta Planta Pilot ha estat de 277.500.000 Pta.
Actualment, es continuen realitzant proves per a determinar els paràmetres de funcionament idonis per a aconseguir que l’aigua tractada, a més de tenir els requisits
legals de potabilitat, sigui de la millor qualitat possible, tant química com organolèpticament.
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INTERNET I ELÑ MEDI AMBIENT
Per
José Antonio BRUGUERAS BERENGUER
(Adjunt a Direcció General Operativa de SOREA)

ÍNDEX
• Història d’Internet
• Internet en xifres: usuaris
• La conveniència d’Internet per a les empreses
! Cas concret: l’entrada a la Xarxa d’una empresa d’aigües
! Riscos de l’entrada a la Xarxa
• El futur imminent

HISTÒRIA D’INTERNET
La xarxa Internet va ser creada en els seixanta pel Departament de l’Agència de
Projecte d’Investigació Avançada (“DARPA” Advanced Research Projects Agency)
organisme dependent del Departament de Defensa del Govern dels Estats Units.
Aquesta primera xarxa és coneguda generalment pel nom d’ARPANET. Amb posterioritat, durant les dècades dels setanta i vuitanta, es van crear altres xarxes d’ordinadors amb finalitats educatives, de recerca, etc. La interconnexió entre totes aquestes xarxes va donar lloc a una “Xarxa de Xarxes” que és el que avui dia es coneix com
"Internet".
Així doncs, Internet va néixer com una xarxa de comunicacions que enllaçava diverses agències militars, educatives i del govern dels Estats Units i es va finançar totalment amb fons públics d’aquest govern.
Els noms de domini són una forma senzilla de recordar els noms dels ordinadors a
Internet (per exemple www.muelas.com). Associen als números que constitueixen les
Adreces IP, un nom o cadena alfanumèrica que permet dirigir, localitzar i encaminar
les comunicacions a Internet. El Sistema de Noms de Domini (DNS “Domain Name
System”) tradueix aquests noms de domini als números IP necessaris per transmetre
la informació a través de la xarxa.
Fins ara els Estats Units han desenvolupat el paper fonamental en el desenvolupament del sistema de noms de domini DNS. Fa més de 25 anys el seu govern va
començar a finançar la investigació necessària per desenvolupar tecnologia de con-
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junt de bits i les xarxes de telecomunicacions. Pel 1982 ARPANET i la xarxa del
Departament de Defensa, per tal d’interconnectar-se, van desenvolupar i establir el
Protocol de Control de Transmissió (“TCP”) que aviat va ser també adoptat i desenvolupat per altres xarxes fent que el nombre de xarxes interconnectades creixés ràpidament i per tal que els ordinadors (“host”) d’una xarxa poguessin localitzar fàcilment els ordinadors d’una altra xarxa, a cadascun d’aquests “host” se li va assignar
una adreça numèrica (una cosa així com un número de telèfon) que tenia – i té - més
o menys el següent aspecte xxx.xxx.xxx.xxx (per exemple 214.133.12.712). Aquests
números constitueixen l’anomenada “Adreça IP” (Internet Protocol adress).
L’adreça dels missatges de correu d’Internet s’escriu d’una forma similar a la que
segueix: “pepe@suempresa.com". La part de l’adreça que està escrita després del
caràcter “@” és l’anomenada "Nom de domini" (Domain Name) i constitueix la
identificació d’un grup d’ordinadors a Internet. Registrar un Nom de domini és una
tasca essencial per a qualsevol persona que vulgui establir-se (col·locar un “lloc”) a
la World Wide Web perquè aquest domini és una mena de “Codi postal” per a Internet
que permet als usuaris remetre’s correus electrònics o trobar pàgines web.
Per tal que tot resultés més simple, a l’Adreca IP de cada host (una successió de
números difícilment recordable) se li va assignar un únic Nom de domini. Atès que
cada Adreça IP ha de correspondre’s amb un únic nom de domini va caldre també
establir un grup central d’ordinadors (Root Nameservers) que emmagatzamessin les
bases de dades que relacionaven cada Adreça IP amb el corresponent Nom de domini. Així, quan un ordinador cridés l’altre, el Nom de domini seria traduït a l’Adreça
IP corresponent i se’n podria establir la connexió.
Com part dels treballs de desenvolupament d’ARPANET es va contractar el Dr. Jon
Postel, per aleshores un estudiant recent graduat de la universitat de California (Los
Ángeles) –UCLA-, qui va emprendre el manteniment d’una llista dels noms d’ordinador i dels direccionaments i també d’una llista dels documents elaborats pels investigadors d’ARPANET, anomenats Requets for Comments (RFCs). Les llistes i els RFCs
van posar-se a disposició de la comunitat de la xarxa sota els auspicis d’SRI internacional, la qual tenia subscrit un contracte amb DARPA i més endavant de l’agència de
la comunicació de la defensa (DCA) –ara el Defense Information Systems Agency
(DISA)- per realitzar les funcions del Network Information Center (el NIC).
Malgrat la partida del Dr. Postel des de UCLA a l’Institut de Ciències de la
Informació (ISI) a la universitat del sud de California, ell va continuar mantenint la
llista de números i de noms Internet amb l’autorització de DARPA, i SRI va seguir
publicant les llistes.
Conforme van anar creixent les llistes de noms, DARPA va anar permetent al Dr.
Postel, delegar els aspectes administratius del manteniment de la llista a SRI. El Dr.
Postel, per contracte amb DARPA, va publicar també una llista dels paràmetres tècnics que havien estat assignats per a l’ús dels desenvolupadors del protocol. Totes
aquestes funcions aviat van ser reconegudes com la Internet Assigned Numbers
Authority (IANA).
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Fins els primers anys de la dècada dels vuitanta Internet va ser gestionada per
DARPA i la xarxa va ser usada principalment amb finalitats científiques. No obstant
això, la tasca del manteniment de les llistes de noms de domini va ser costosa i va
haver de desenvolupar-se un sistema de noms de domini (DNS) per millorar aquestes tasques. El Dr. Postel i SRI van participar en el desenvolupament que DARPA
volia per establir un sistema de noms de domini amb tecnologia i pràctiques adequades. Per al 1990, ARPANET estava completament desbordada.
Per part seva, la Fundació Nacional de Ciència (NSF) va començar a desenvolupar
pel 1987 una xarxa nacional d’alta velocitat basada en protocols IP anomenada NSFNET; IBM, MCI i Merit, van contribuir eficaçment a aquesta tasca i aviat NSFNET
va arribar a ser la més important de les xarxes governamentals, i va esdevenir la
columna vertebral on connectar les altres xarxes. L’Agència Nacional de
l’Aeronàutica i l’Espai (NASA) i el Departament d’Energia van contribuir igualment
a la construcció d’aquesta columna vertebral d’Internet.
Pel 1991-1992 l’NSF va assumir la responsabilitat de finançar i coordinar la gestió
d’aquella part de la xarxa que no tenia finalitats militars. Pel 31 de desembre de 1992
NSF va signar un acord amb l’empresa Network Solutions, Inc. (NSI) per mitjà del
qual aquesta empresa podia, a canvi d’una contraprestació econòmica, gestionar,
coordinar i mantenir les funcions bàsiques del sistema de noms de domini. En virtut
d’aquest acord NSF va concedir a NSI el control dels “NSI Root Nameservers” i el
seu arxiu de configuració (Configuration File). NSI va començar a controlar així el
Registre de Noms de domini i tot el relacionat amb els noms de domini a Internet, ja
que totes aquestes matèries tenen relació amb l’Arxiu de Configuració que es troba
a l’”NSI Root Nameserver” i és per això aquesta empresa la que ha gaudit fins fa poc
temps del dret de concedir els noms als dominis de segon nivell, registrats sobre cada
particular Top Level Domain.
Per al 1998 cada ordinador (host) a Internet tenia un número IP. La IANA –encara
sota els auspicis de DARPA- amb el Dr. Postel al davant, coordinava aquest sistema
i assignava blocs d’adreces numèriques a cadascun dels registres regionals d’IP
(ARIN a Amèrica del Nord, RIPE a Europa i APNIC a la regió Àsia/Pacífic). Per la
seva part els grans ISP (proveïdors de serveis d’Internet) demanaven als registres
regionals blocs d’adreces IP que subministraven a ISP més petits i aquests ISP a l’usuari final. IANA vigilava que el protocol IP –tal com havia estat definit per la IETF
(Internet Engineering Task Force)- amb els seus números de protocol, números de
port, etc., fos gestionat degudament, mantenint un registre dels valors assignats.
Pel 1998 els Root Nameservers ja eren 30, operant NSI el servidor “A” encarregat de
mantenir la base de dades de noms i remetre diàriament els canvis a la resta dels ordinadors. Altres organitzacions no-governamentals i empreses privades gestionaven ja
altres 12 servidors de forma que el govern dels Estats Units ja solament controlava
la meitat d’aquests servidors.
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No obstant això, la necessitat de canviar aquest sistema va començar a deixar-se sentir des de diversos fronts:
1. Existia una insatisfacció molt àmplia per la falta de competència en l’activitat de
registre dels Noms de domini que exercia l’empresa NSI, pràcticament en règim de
monopoli.
2. Els conflictes entre els propietaris de les marques registrades i els propietaris dels
Noms de domini a Internet s’estaven generalitzant sense que existissin procediments
eficaços per resoldre aquests conflictes.
3. Molts interessos econòmics s’havien basat en el creixement de la xarxa i demanaven una estructura de gestió millor i més forta.
4. Molts dels usuaris d’Internet ja no eren ciutadans nord-americans i reclamaven
participació en les tasques de coordinació de la Xarxa.
5. Els Noms de domini a Internet, cada dia que passava, assolien un major valor
econòmic i no era possible afegir nous TLD sense prendre les oportunes precaucions.
6. En la mesura en què la Xarxa era cada cop un fenòmen més comercial i menys
científic, no semblava raonable que els Estats Units seguissin assumint el cost de
totes aquestes funcions.
La majoria d’aquests problemes segueixen vigents actualment.
Pel maig de 1996 el Dr. Postel ja había proposat la creació d’un sistema més competitiu d’empreses de registre dels noms de domini. Després de forts debats sobre la
conveniència del sistema proposat pel Dr. Postel, la IANA i la ISOC (Internet
Society) van organitzar l’IAHC (International Ad Hoc Committee) pel setembre de
1996, a fi de resoldre els problemes derivats de la gestió dels noms de domini. En
aquest comitè van participar també l’Organització Internacional de la Propietat
Intel·lectual (WIPO) i la Unió Internacional de Telecomunicacions (ITU) juntament
amb l’FNC (Federal Networking Council).
Pel desembre de 1996 l’IAHC va presentar un esborrany de solucions que, malgrat
va trobar suports, també va ser molt criticat, entre altres coses, perquè importants
grups de la comunitat Internet no pertanyien a l’IAHC i el consideraven poc representatiu.
Pel gener del 1998, a conseqüència de les pressions existents per canviar el sistema
de gestió del DNS, el Govern dels Estats Units va publicar un "Green Paper" respecte a la seva política amb relació a aquest tema en què recollia part de les opinions de
Postel i l’IAHC.
Després de la publicació d’aquest Green Paper, la IANA ha estat substituïda per una
Organització No-governamental i sense ànim de lucre, la ICANN i NSI ha perdut el
seu monopoli respecte a la gestió i administració dels DNS; no obstant això, com ja
he indicat, gran part dels problemes enumerats encara subsisteixen i no han estat
resolts.
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INTERNET EN XIFRES: USUARIS

País

Milions d’usuaris

USA

110,825

Japó

18,156

Regne Unit

13,975

Canadà

13,277

Alemanya

12,285

Austràlia

6,837

Brasil

6,790

Xina

6,308

França

5,696

Corea del Sud

5,688

Taiwan

4,790

Itàlia

4,745

Suècia

3,950

Holanda

2,933

Espanya

2,905

Font: Media Metrix
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Nombre d’usuaris d’Internet a Espanya: 4.652.000 persones (13,4% persones
majors de 14 anys)
Juny del 2000, Font: EGM

Evolució del nombre d’usuaris a Espanya per a la pròxima dècada:
Font: Associació d’Usuaris d’Internet
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LA CONSEQÜÈNCIA D’INTERNET PER A LES EMPRESES
Un cop efectuat un breu resum dels fets que van donar lloc a Internet, tal i com el
coneixem avui dia, és inevitable qüestionar-se el perquè d’aquesta evolució tan accelerada. La resposta no és simple, no obstant això s’entreveu si es té en compte que
Internet ha fet a la nostra societat, el que va fer la impremta amb Guttenberg: obrir
la informació a la resta del món. Internet és un nou canal de distribució amb un
potencial increïble, que permet arribar i conèixer l’usuari com mai no s’havia fet
abans. És una valuosíssima eina per gestionar la informació: indexar, analitzar i
transportar qualsevol dada a qualsevol indret del món. És precisament aquesta propietat la que fa d’Internet un recurs imprescindible per a aquelles empreses i organitzacions que pretenen competir en una economia global, basada en la informació.
En la nova economia són els usuaris els que dissenyen els seus propis productes. Per
la qual cosa, les companyies han de tenir la capacitat per configurar el producte en
funció de cada client d’una forma ràpida i fiable. Per això, la Xarxa és una plataforma indiscutible d’accés al consumidor.
Així, el camí per reeixir a qualsevol empresa en la nova economia passa per la seva
introducció a la Xarxa. Però què és el que fa d’Internet, actualment, quelcom
imprescindible per a una empresa?.
1. És el mitjà més econòmic per donar-se a conèixer a tot el món a través de la web
pròpia de l’empresa.
2. A través d’Internet es poden aconseguir nous i millors clients, ja que el fet d’estar
dins la Xarxa augmenta la confiança de l’usuari, cosa que reforça la imatge de marca
de l’empresa.
3. Per mitjà d’Internet pot establir-se una comunicació directa amb el consumidor
sense intermediaris i per consegüent d’una manera més àgil i eficient que redueixi
costos, tant per a l’empresa com per al client.
4. La disponibilitat de l’empresa és total ja que Internet amplia l’horari d’atenció al
públic a les 24 hores del dia els 365 dies de l’any sense gairebé cap cost.
5. Internet és una font inesgotable d’informació de tot tipus, és possible realitzar estudis de mercat amb un cost molt inferior al que faria falta per fer aquest mateix estudi si no s’utilitzés la xarxa, d’aquesta forma les petites i mitjanes empreses poden
tenir accés a unes dades que abans els hagués suposat una despesa molt important.
6. És un mitjà ideal per integrar fàcilment serveis d’altres empreses que englobin el
procés complet de producció: des del disseny, passant per la fabricació, comercialització i servei prevenda i postvenda.
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CAS CONCRET:
L’ENTRADA A LA XARXA D’UNA EMPRESA D’AIGÜES
Per a una empresa d’aigües, Internet suposa un canvi radical en el model de relació
comercial amb els clients.
Com es mostra a l’esquema, en el sistema convencional, la relació entre el client i
l’empresa d’aigües s’estableix a través d’un únic canal que passa pel contacte físic de
l’usuari amb les oficines de l’empresa o de l’ajuntament. En canvi, un cop l’empresa se submergeix a la Xarxa, el procés comercial es desdobla en diversos canals
paral·lels que utilitzen una única base de dades centralitzada.
EVOLUCIÓN DEL MODELO DE RELACIÓN COMERCIAL CON LOS CLIENTES

...A

DE...

Oficina
Input
Ayuntamiento local

BBDD
clientes
local/

Call
Oficina
Ayuntamiento center

Internet

BBD
clientes
central única

• Proceso lento, complejo (papeleo, etc.)

• Modelo comercial que asegura:

• Heterogeneidd de datos/información

- Plataforma multicanal, esencialmente no-física

• En la práctica sólo existe un único canal físico

- Homogeneidad (al menos virtual) de procesos /
Información de clientes

• No diferencición por tipo de cliente
• Ninguna acción “pre/post contratación)

- Diferenciación por tipo de cliente, al menos
virtual
- Enriquecer actividades pre y post-contratación

Així, la introducció de noves tecnologies provoca un canvi en la relació amb el client
que implica una evolució cap a la diferenciació, cap a un tracte personalitzat segons
les necessitats de l’individu.
A conseqüència d’aquesta evolució del model comercial s’aconsegueixen tot un
seguit d’avantatges, alguns dels quals són:
1. Agilitar tràmits burocràtics. Elimina els desplaçaments i pèrdues de temps
en permetre que el client pugui realitzar certes accions a través de la xarxa com
per exemple: la contractació, lectura de comptador, …, que d’altra forma requeririen el desplaçament a les oficines.
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2. Proximitat amb el client. Permet conèixer amb més detall les necessitats i
inquietuds de l’usuari a través de la utilització del correu electrònic, per mitjà del
qual, el client ens pot fer arribar les seves suggerències i dubtes d’una forma
ràpida i senzilla.
3. Assistència en línia. Mitjançant la web d’empresa, l’usuari pot disposar d’assistència tècnica en línia que permet reduir costos de transport i temps tant per a
l’empresa com per al client.
4. Informació sobre infraestructures comercials. L’usuari disposa d’informació
actualitzada referent a ubicació, horaris i festes de les seves respectives oficines a
més, també, d’instal·lacions, qualitat i origen de l’aigua, reglament del servei, etc.
5. Informació clara. La informació de què disposa l’usuari no té perquè ser solament text, poden combinar-se text, gràfics, so, video, cosa que fa que aquesta
informació esdevingui molt més amena i comprensible alhora.
6. Informació actual. L’actualització de la informació nova de l’empresa es fa
de forma constant i ràpida.
7. Integrar serveis. És un mitjà ideal per integrar fàcilment serveis d’altres
empreses complementàries que englobin el procés complet d’atenció al client,
com per exemple: unificar per mitjà d’un enllaç, l’empresa d’abastament d’aigua
de cada municipi amb el seu respectiu ajuntament per aconseguir:
• Ampliar els serveis tant de l’empresa com de l’ajuntament.
• Oferir més informació i més actual.
• Tancar el cicle d’atenció al client.
Tots aquests beneficis suposen, en definitiva, la satisfacció del client i per tant la
fidelització a l’empresa, objectiu de la política comercial d’una empresa immersa en
un mercat competitiu.
Actualment la nostra empresa SOREA ja està utilitzant aquest mitjà com forma de
comunicació amb els seus clients. Per aquest motiu, ha desenvolupat una web mitjançant la qual aconsegueix un accés directe al client i del client a través d’una “oficina virtual”, sense necessitat de cap canal físic.
Cada municipi que abasta SOREA té la possibilitat de crear una web que s’adapti a
les característiques pròpies de la zona i de l’ajuntament.
Introdueixo, a títol informatiu, exemples de pàgines ja publicades a Internet.

51

52

RISCOS DE L’ENTRADA A LA XARXA
Malgrat els nombrosos avantatges, alguns d’ells esmentats anteriorment, que comporta la incorporació d’una empresa a Internet, es corre el risc d’incórrer en una sèrie
d’errors provocats, en part, per la dificultat per trobar un equilibri entre una adaptació ràpida a les noves tecnologies, l’evolució de les quals ens desborda, i una estratègia més pausada i estudiada i, per tant, més segura. Alguns d’aquests errors són:
• Síndrome del "camp de somnis". Pensar que solament amb desenvolupar una
plataforma a Internet, els clients vindran a la nostra empresa i l’èxit estarà
garantit.
• Inadequada arquitectura de xarxa i aplicacions. Cal crear una base i una
escala d’infraestructures adequada
• Sobredimensionar la interfície de l’usuari. És un error implementar complicats sistemes de pàgines web quan no hi ha darrere processos que suportin
aquests elements.
• Illes a la Xarxa. Crear aplicacions discontínues, desconnectades, que no s’orienten a altres portals d’Internet que complementin la pròpia web de l’empresa.
La solució passa per integrar els serveis d’aquelles empreses que tanquen els
cicles d’atenció a l’usuari, des que es genera la necessitat fins que se satisfà, i
aconseguir així la fidelització del client.
• Mentalitat de l’esforç puntual. Per al desenvolupament de projectes, es requereix una estreta col·laboració amb els usuaris finals, i sobretot, no s’ha de cosiderar mai un projecte acabat sinó en evolució permanent, especialment en el
camp dels nous sistemes de telecomunicacions.

EL FUTUR IMMINENT
Com a corol·lari a aquesta panoràmica sobre l’ús d’Internet, remarcar la necessitat
per a les empreses de l’entrada a molt curt termini a Internet, especialment davant la
propera arribada de noves tecnlogies que donaran lloc a uns mòbils amb alta capacitat de connexió a la Xarxa.
Un cop els ordinadors deixin de ser una barrera dissuasòria per a l’entrada a Internet,
el nombre d’usuaris potencials s’incrementarà espectacularment, especialment a
Espanya per ser un dels països europeus amb major parc de telèfons mòbils.
La tecnologia WAP (Wireless Application Protocol), que permet la connexió sense
fils a la Xarxa, i la millora del sistema GSM (Global System for Mobile), primer amb
el GPRS (General Packet Radio Service) i després amb l’UMTS (Universal Mobile
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Telecommunications System), donaran lloc a uns mòbils amb alta capacitat de connexió a Internet. Es preveu que l’any 2003 el sistema de telecomunicacions UMTS
comenci a ser realment operatiu, amb les infraestructures funcionant i els aparells
comercialitzats. Per aleshores, es calcula que hi haurà al món uns 900 milions d’usuaris de telèfons mòbils i més de 700 milions d’internautes. Amb aquestes dades es
fa més que evident la necessitat d’introduir les organitzacions en el món de les noves
tecnologies de la informació.
En conclusió, l’acceptació d’Internet i de la nova economia exigeixen un esforç d’adaptació enorme que solament s’assumeix si es tenen en compte els innombrables
avantatges que comporten. Per altra banda, és ingenu pensar que Internet és una
paraula màgica que ho resolt tot i és perillós no plantejar-se l’aprofundiment de la
jugada on estem immersos. Existeix una necessitat històrica d’apostar pel canvi i hi
ha una demanda social que ho sol·licita.
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INTERNET I EL MEDI AMBIENT (II)
per
Lluís FONT PRADES
Director d’Agbar Global Market

ÍNDICE
El Mercado
Oportunidades Estratégicas
Modelos de Negocio

EL MERCADO
Negocio medioambiental en 1998: 1,35 billones de pesetas (1,6% del PIB).
MERCADO OFFLINE: MEDIO AMBIENTE EN UE
110.000 millones de euros en UE. Según la Comisión Europea, la ecoindustria crecerá en los próximos años siempre que las empresas fabricantes de bienes de equipo
y que presten servicios ecológicos se lancen a la búsqueda de nuevos mercados:
exportación.
Principal negocio verde (39%): actividades de tratamiento de aguas residuales.

Cuota de Mercado (UE)

Holanda
6%

Otros
14%

España 4%

Italia
12%

Alemania
36%
Inglaterra
17%

Francia
11%

Fuente: www.aclimat.net (web de la Asociación Cluster de Industrias de Medio
Ambiente de Euskadi).
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MERCADO ONLINE
Revistas electrónicas sobre medio ambiente:
- The ecotimes: www.the-ecotimes.com. Diario de medio ambiente, salud, ciencia y
tecnología, finanzas y empresa, cultura y sociedad y climatología. Dentro de ella:
ecomagazine, ecoplus (con url propia) y páginas verdes (con url propia).

- Ecomagazine (revista electrónica sobre ecología, medio ambiente y tecnología).
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- Ecoplus (portal de ecología, medio ambiente y tecnología). http://www.ecoplus.org

- Páginas verdes www.paginas-verdes.net Directorio de empresas españolas e hispanoamericanas del sector medioambiental. Cada empresa tiene una ficha con: descripción actividad, dirección, tfno y fax, e-mail y url si la tiene.-
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- Ecoindustria www.ecoindustria.com (periódico interactivo). Con directorio de
empresas de los distintos sectores medioambientales. Algunas con breve descripción
de la empresa, dirección y url si la tiene. Links a otras webs de medio ambiente.- Residuos www.revistaresiduos.com revista técnica de medio ambiente.
Información: del sector, novedades técnicas, ferias y congresos. Direcciones web de
interés.
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-Tecnipublicaciones http://www.tecnipublicaciones.com/ambiente/default.asp
Información al profesional sobre diferentes sectores empresariales:
Catálogos on line (previo registro), información sobre ferias, tienda on-line de libros
especializados, direcciones de interés, Club Español y Europeo de los residuos, servicio de transferencia de información a su pc sobre Subastas y Concursos sobre el
área que interese, Legislación, Foro de debate.
ECOBUSCADORES:
- Bioforum: http://www.bioforum.net/ “La Red de las biocomunidades”.
Secciones:
· Agenda (Cursos, conferencias, ferias
· Base de datos
y talleres... )
· Recetas de cocina
· Revista de actualidad
· Foros de debate
· Las Páginas Verdes (ecología, herbolario,
· Libro de visitas
asoc. Medio ambiente...)
· Listas de correo
· Tablón de anuncios
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- Ambiente ecológico: http://www.ambiente-ecologico.com Portal de divulgación de
Temas Ambientales, Calidad de Vida, Ciencia y Tecnología

- Chemedia: http://www.chemedia.com/ Portal de la Ciencia y la Técnica en
Iberoamérica

- Canal Medio Ambiente: Aguas subterráneas, Análisis de aguas, Contaminación,
Ecología, Energía, Energías alternativas y renovables, Enlaces medio ambiente,
Metereología, Minimización residuos, Residuos: tratamiento y reciclage. Links a
empresas del sector, adocumentos...
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FUNDACIONES/ASOCIACIONES:
- Fundación Entorno, Empresa y Medio Ambiente www.fundacion-entorno.org
(entidad sin ánimo de lucro fundada por un importante grupo de empresas públicas
y privadas. Colaboración en programas y servicios que promuevan la protección
ambiental y la conservación de la naturaleza). Web informativa sobre los servicios
que ofrece la Fundación.

- Aclima (Asociación Cluster de Industrias de Medio Ambiente de Euskadi):
http://www.aclima.net/ Con catálogo de servicios y listado de empresas asociadas.
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COMUNIDAD DE LOS PROFESIONALES:
Terrabit: http://www.icnet.es/terrabit/castella
- Comunidad virtual: para discusión de temas de comunicación ambiental.
- Robot verde: buscador para facilitar información a los comunicadores ambientales.

Web de CEIA Centro de Estudios de Información Ambiental.
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- Foro medioambiental Asturias XXI http://www.terra.es/personal/forma
xxi/inic.htm Temas de actualidad relacionados con la ingeniería del Medio Ambiente,
artículos, foros, legislación, enlaces de interés...

-IcNet La comunidad para los profesionales. Institut Català de Tecnologia.
http://www.icnet.es/ Tiene comunidad Medio ambiente: gestión medio ambiente en
la empresa, gestión de residuos, energías alternativas, economía ecológica, sociedad
y medio ambiente. Venta on line de cursos on line, artículos, documentos, trabajos,
acceso a publicaciones on line, listas de correo. Puedes enviar y ver aportaciones y
documentos.
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ECOMMERCE:
- Fisteco (Asesores y Consultores Medioambientales): http://www.fisteco.com/fisteco/ Venden documentos con información sobre leyes, organismos, empresas del sector... (a través de BBVA) Para empresas, profesionales, estudiantes universitarios,
entidades y organismos diversos.

EMPRESAS DEL SECTOR MEDIOAMBIENTAL CON WEB:
Tesmac. Tecnología Europea en Servicios de Medio Ambiente y Calidad (hecha con
flash 4.0) http://www.tesmac.com/

64

- Mediterra http://www.mediterra.es. Empresa que proporciona servicios de alta
calidad dentro del ámbito de la consultoría ambiental.

OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS
El mercado B2B e-commerce supone una oportunidad de negocio de gran magnitud
Ingresos mundiales en B2B y B2C

Fuente: Dataquest. 1999

ESPAÑA: Aunque todavía limitado en nuestro país (en 1999 se intercambiaron alrededor de 20.000 millones de pesetas), las estimaciones para el 2001 rondan los
250.000 millones de pesetas.
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Con el fin de aprovechar estas oportunidades, en los últimos meses están apareciendo en nuestro país diversos “B2B”
Características del “B2B” electrónico
• Negocio mayorista
• Centralización de la oferta y la demanda
• Información completa de compradores, vendedores, productos y precios en un lugar
común
• Mayor control de compras. Compras corporativas
• Tiempos de compra y venta menores, al tener acceso a un número ilimitado de actores
• Negocio eficiente en cuanto a coste y precios
• Mejor eficacia en recursos humanos
Iniciativas B2B en España
• Sector de la construcción ! e-uralita.com; e-difica.com;B2Build.com
• Sector de plásticos ! MachinePoint.com
• Sector turismo ! SolMeliá; Globalia
• Sector de la piel ! Leatherxchange.com
• Sector de la enería ! Endesa Marketpl; B2BEnergía.com
• Sector de la óptica y medicina ! Hosup.com; Opticanet
• Sector alimentación ! Eurofoodshop; Consumalia; Netmcp
• Sector de telecomunicaciones ! IBER-X• Sector del fútbol Ë Interclub.net...
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ILUSTRATIVO - Ejemplos de plataformas electrónicas del sector de medio
ambiente
• Solid waste: marketplace de residuos sólidos
• Water online: marketplace del mercado del agua
• Envirofacts: web site de consulta de bases de datos sobre parámetros medioambientales
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Ser el primero resulta esencial en la mayoría de mercados de comercio electrónico
empresas:
• Llegar el primero permite influir de manera relevante en la definición de las
reglas del juego y en la definición de los estándares del nuevo negocio
• El pionero gana más experiencia en el desarrollo y la participación del modelo
de negocio y por tanto aprende más. Esto le hace ser más eficaz aprendiendo
antes las necesidades del usuario mejorando su competitividad y su eficiencia
• El primero tiene la oportunidad de elegir sus alianzas estratégicas y modelos de
colaboración con los mejores partners
El mercado del medio ambiente ofrece un gran potencial siendo una oportunidad
todavía no explorada en nuestro país
MERCADO DONDE UNA PLATAFORMA B2B TIENEN SENTIDO

MERCADO DE MEDIO
AMBIENTE

• Mercado ineficiente y con elevados costes de transacción:
– Información imperfecta (neceidades particulares de cada localización,
coordinación de proyectos complejos, maquinaria específica, necesidades
de personal,...)
– Muchos agentes (administración pública, proveedores, asociaciones
ciudadanas, arquitectos...)
– Procesos complicados y costosos
• Elevada atomización (oferta y demanda)
– Cientos de empresas proveedoras y de servicios medioambientales
• Complejidad de los bienes o servicios
• Presión sobre los costes
– Altísimo coste de las inversiones
– Costes financieros
– Costes de la mano de obra…

Leyenda:

Cumple 100%

No Cumple

Ejemplo de portal de saneamiento de residuos con comercio electrónico
Solid Waste ha sido miembro de la comunidad Vertical Net desde su fundación en
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1997. Este site nació con la intención de convertirse en la principal fuente de información sobre aspectos legales, tecnológicos, productivos y de gestión de residuos de
todo el sector. En la actualidad, es visitado por cientos de profesionales a diario -operadores, técnicos, directivos, gerentes y propietarios entre otros, tanto del sector
público como privado. A través de este portal se puede acceder a la gama más variopinta de servicios: noticias sobre el sector, información sobre la normativa legal, artículos, informes y estudios de la industria, links de interés para el sector, etc.
Entre su oferta de productos y servicios, destaca la zona de compraventa de equipos y

material relacionado con la industria de la recogida, tratamiento y eliminación de residuos, ya se trate de contenedores de gran capacidad, maquinaria o equipos especiales.

Ejemplo de portal de
gestión de aguas con
comercio electrónico

Similar al anterior,

69

Water Online es un site que recoge todo tipo de información útil y oportuna sobre la
industria del agua y de las aguas residuales, permitiendo un acceso rápido a los elementos operacionales básicos de este mercado: gestión de recursos, suministro, tratamiento y distribución del agua potable y residual, etc. Su base de datos proporciona la información necesaria sobre el agua y su gestión que todo buen profesional del
sector puede requerir, ya se trate de un consultor o de un ingeniero. Pero Water
Online es algo más que un simple site de datos ecológicos. Entre las diversas posibilidades que ofrece destaca su mercado vertical on line, con el que pretende servir de
intermediario entre los compradores y vendedores de toda clase de productos y materiales en lai ndustria de la gestión integral del agua.
Ejemplo de portal medioambiental de carácter divulgativo

La EPA (Environmental Protection Agency) es un organismo que ofrece en su site
todo tipo de informes, noticias, estadísticas, artículos, niveles de contaminación y
demás información medioambiental que haga referencia al estado de las tierras,
aguas y calidad del aire en cualquier punto de los Estados Unidos. Para ello se basa
en un completo sistema de bases de datos y buscadores: la información es solicitada
on line a través de un formulario de pedido y será posteriormente recibida por el
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usuario vía correo electrónico en poco más de quince minutos. Además, la EPA cuenta con una aplicación de creación de mapas altamente sofisticada, pudiendo visualizarse la composición geofísica de una determinada zona del país en tiempo real.

MODELOS DE NEGOCIO
Definición del modelo
En el modelo de negocio existen algunos elementos que pueden ser ya definidos...
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Definición conceptual
¿Qúe queremos ser? … ¿un marketplace?
El “marketplace” se centra en desarrollar y gestionar un modelo de negocio virtual
compuesto por muchos proveedores y compradores generando una zona de transacción que aglutine a la mayoría de los interlocutores del mercado.
Marketplace

Vendedor
Vendedor
Vendedor

Market Maker

Comprador
Comprador
Comprador

Ventajas:
• Mejora la transparencia en precio, disponibilidad, proveedores alternativos, productos substitutivos
• Soluciona la fragmentación geográfica, permite descubrir nuevos proveedores y
vendedores
• Mejora en la eficiencia de los procesos: reducción en coste de los productos, costes de aprovisionamiento y tiempo de aprovisionamiento
• Integra la cadena de suministro: se sustituye inventario por información
Inconvenientes:
• Es necesario crear masa crítica tanto de vendedores como de compradores
• La gestión del marketplace es compleja
• Derivar transacciones hacia el marketplace es un proceso lento
Ejemplos
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… o ¿una “central de compras” virtual?

Comprador

Vendedor
Vendedor
Vendedor
Vendedor
Vendedor

Central de Compras

La “central de compras virtual” consiste en desarrollar y gestionar un modelo de
negocio virtual compuesto por muchos vendedores y uno o pocos compradores
Ventajas para el comprador:
• Ahorro en costes: agregación de volumen de compra y mejora en el proceso de
aprovisionamiento
• Mayor control sobre la cadena de suministro
• Compartir información (desarrollo de producto, inventarios…)
Ventajas para el vendedor:
• La competencia no sólo se basa en el precio
• Disminución del coste de venta (el canal reduce los errorres en los pedidos)
• Aumento de las transacciones: comodidad y calidad. Facilidad para liquidar
excesos de inventario
Inconvenientes:
• Conseguir que los proveedores acepten el nuevo canal
• Gestionar la información que se intercambia
Ejemplos:
Ford, General Motors y Daimler Chyrsler
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GESTIÓ DE LA DEMANDA I DEL RENDIMENT
DELS SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ
Per
Rafael MONTSERRAT BARTRA
Director Gerent d’Aigües de Mataró, S.A.

1. L’AIGUA, UN RECURS ESCÀS QUE CAL GESTIONAR
I PROTEGIR
La definició que, sobre l'aigua fa la Llei d'aigües promulgada el 1985, ens situa de
ple en el marc d'aquesta ponència, diu així:
"Es considera un recurs natural, escàs, indispensable per a la vida i exercici
de les activitats econòmiques, fàcilment vulnerable i susceptible d'usos complementaris i successius"
Un recurs escàs indispensable cal fer-ne un ús responsable.
Un recurs fàcilment vulnerable, cal protegir-la i mantenir la seva qualitat.
Un recurs que permet usos complementaris i successius, conseqüentment, si és possible, cal reutilitzar-la.
La importància que té l'aigua per a la humanitat i els perills que el seu mal ús pot
comportar són avui reconegudes universalment, i han estat motiu de nombrosos documents i declaracions polítiques. Haig d’esmentar, per la proximitat i implicació que
té per a tots nosaltres, el document que amb el nom de CARTA EUROPEA DE L'AIGUA, redactà el Consell d'Europa a Estrasburg, el 6 de maig de 1968, document que
consta de 12 punts, que són una declaració de principis i el suggeriment de criteris
per una correcta gestió de l'aigua.
Per estar relacionats directament amb el tema de la ponència, he volgut recordar-vos
avui, dos dels punts d'aquest document, tot i que el seu contingut és de tots conegut,
la seva reflexió ens ajudarà a aprofundir en el tema que haig d'exposar.
2.- “Els recursos d'aigua dolça no són inexhauribles. És indispensable preservar-los, controlar-los i, si és possible, incrementar-los.”
10.- L’aigua és un patrimoni comú i el seu valor l’ha de reconèixer tothom.
Cadascú té el deure d’utilitzar-la amb compte i no malgastar-la.
L'aigua és indispensable per a tota activitat humana.
És necessària per al desenvolupament de les nostres activitats econòmiques i socials.
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Però aquests recursos d'aigua dolça tant importants, no són il·limitats. Només el 0'3%
de l'aigua existent en el planeta pot ser utilitzada amb la tecnologia que avui disposem, i a un cost econòmic raonable. La seva futura i permanent utilització està condicionada pel que venim anomenant “Cicle de l'Aigua”, que permanentment amb els
canvis d'estat proporciona la pluja i renova els recursos d'aigua que disposem, permetent-nos la seva utilització durant el temps de retenció sobre la superfície terrestre, en el seu inexorable camí de retorn al mar. És només aquesta part d’aigua, la de
l’escorrentia, la que forma el recurs permanent d’aigua potable disponible, que cal
gestionar i és imprescindible de protegir.
Contràriament, l'activitat humana, que durant segles ha estat alterant el medi natural,
ha representat un constant increment en la impermeabilització del sòl que facilita
l’escorrentia i el més ràpid retorn de l'aigua cap al mar, disminuint d'una forma constant els recursos d'aigua que disposem.
Al mateix temps que anem disminuint els nostres recursos, s'incrementen les necessitats, i no tant sols gastem més aigua, sinó també la contaminem.
Contaminar, és malmetre un recurs que podria tornar a utilitzar-se. Contaminar, és
també disminuir els nostres recursos.
La problemàtica de la gestió d’aquest recurs escàs, no es limita al volum total d’aigua
disponible, sinó de la seva concreta ubicació amb relació als usuaris que la demanden,
atès el desigual repartiment en el territori, tant dels recursos disponibles, com de la
població que els sol·licita, problemàtica que es repeteix tant a escala mundial, com
també en la seva corresponent proporció, a escala nacional, regional o municipal.
A casa nostra tenim al centre del país, on està assentada el 80% de la població, rius
com la Tordera, que estan totalment exhaurits, amb l’aqüífer salinitzat; el Besòs, el
Ter i el Llobregat, que es troben al límit total de la seva capacitat; i a 150 km cap al
Sud, l’Ebre, que amb uns cabals variables al llarg de l’any, insuficientment regulat,
d’on pretenem en el context d’una important confrontació entre regions veïnes
extraure 1.000 hm3/any, mentre que cap al Nord, a 300 km de distancia, el Roine
aboca al mar 54.000 hm3/any que ningú requereix.
És evident que els recursos i les necessitats no tenen idèntica ubicació en el territori, cosa que obliga necessàriament a l’execució d’obres faraòniques, que no s’han
portat a terme fins ara, i la capacitat de les actuals regulacions dels recursos existents,
no es correspon a la demanda estacional de moltes zones del nostre país.
No s’ha produït una política de protecció dels recursos, i una bona part dels aqüífers
locals han estat abandonats per contaminació, o estan utilitzant-se amb continguts
salins (CLORURS, SULFATS, NITRATS) per sobre dels límits establerts.
La garantia del servei és com a mínim discutible, atesa la vulnerabilitat de molts
aqüífers, que estan exposats a qualsevol abocament inoportú, i els seus usuaris no
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disposen de recursos alternatius, o les infrastructures existents avui, no possibiliten
aquesta alternativa.
La majoria dels abastaments del nostre país, estem sotmesos periòdicament a l’amenaça de la reducció dels cabals disponibles, amb la possible implantació de restriccions en el subministrament als seus abonats.
Tots plegats tenim presents els episodis dels anys 88/89, i els decrets de sequera dels
anys 1999 i 2000, així com més recentment el decret de prevenció i correcció de la
contaminació de les aigües per nitrats.
A escala més local, reiteradament, cada estiu patim les insuficiències de cabals o
infrastructures al Maresme, al Vallès, a la Costa Brava, etc.
La reacció més habitual dels responsables del servei davant aquesta situació, és la de
reclamar a les administracions d’àmbit superior, l’increment dels cabals avui disponibles, per tal de garantir el subministrament als nostres abonats.
És evident que cal exigir a l'administració hidràulica els recursos necessaris, però al
mateix temps, fora el més coherent plantejar-nos quines son les accions que al nostre nivell hauríem d’emprendre, per tal de garantir que la demanda de recursos del
nostre abastament, és la necessària, i que en l’àmbit de les nostres competències,
estem portant a terme una correcta gestió d’aquests recursos.
Fins ara la política de l'aigua ha estat la de planificar l’increment de les captacions,
per adaptar els recursos a la previsió de l'increment de la demanda, donant per suposat que l'aigua era un bé de lliure disposició i inesgotable, sense parar massa atenció
en la necessitat d'una acurada gestió, que permet sens dubte importants disminucions
en els consums d'aigua, la qual cosa comportaria probablement recalcular les previsions dels increments de la demanda, volums els quals es qüestionen des de diversos
àmbits, i la nostra postura reivindicativa, estaria mes justificada.

2. EL LIDERATGE DE LA GESTIÓ DE LA DEMANDA
EN EL MUNICIPI
Els serveis d'abastament d'aigua, clavegueram i depuració de les aigües residuals,
són serveis de competència municipal, que podran prestar-se en règim de lliure concurrència, o de monopoli.
Per a l'establiment i prestació del servei són possibles les diverses formes de gestió
que preveu el Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, directament des de
la Corporació, mitjançant un organisme independent o empresa municipal, o també
pot fer-se indirectament, delegant la prestació d'aquest servei en una empresa de
capital mixt, o en una empresa privada mitjançant el corresponent contracte d'arrendament de serveis, gestió interessada, concert, o concessió.
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En els casos de gestió indirecta esmentats, i semblantment en els casos de les societats municipals, aquesta competència es presta per un agent privat, o per un òrgan
col·legiat elegit pel ple en les SAM, que actuen per delegació del municipi, que en
tot cas conserva la titularitat del servei, i que aprovarà necessàriament el contracte
concessional, el reglament del servei i les tarifes amb les seves corresponents actualitzacions, cosa que li requerirà una permanent atenció sobre el desenvolupament de
la competència delegada, i li permetrà influir en la seva bona execució.
Conseqüentment, el lideratge en la gestió de la demanda, correspon en primer lloc a
l’Ajuntament, si bé cal considerar, que en totes les formes de gestió abans esmentades, caldrà des de la nostra responsabilitat col·laborar, influir, i moltes vegades dirigir les diverses actuacions que permetran gestionar des del nostre àmbit, aquest
recurs escàs que requerim per exercir la competència que ens han delegat. Així
mateix, no hem d’oblidar, que som la cara visible del servei, i que una bona gestió
del recurs, contribuirà a millorar el nostre prestigi, tan davant dels usuaris com de
l’administració.

3. ACCIONS QUE CAL PORTAR A TERME DES DELS
ABASTAMENTS
A continuació detallaré algunes de les possibles accions que a criteri meu cal
emprendre, totes d’elles conegudes per la majoria dels assistents, però que crec convenient de reflexionar-hi conjuntament.
Les diverses actuacions que hem de liderar seran variades, de tipus divulgatiu per
millorar els hàbits de consum; de control i planificació per conèixer la realitat i preveure la seva evolució; de policia per protegir i sancionar; de tipus tècnic i econòmic
per disminuir els consums no necessaris; etc.
Una consideració prèvia que cal esmentar, és la contradicció evident que existeix en
el moment de plantejar-se emprendre alguna de les accions que descriurem, pel que
fa a les conseqüències negatives, o en el millor dels casos nul·les o desproporcionades, sobre els resultats econòmics de l’explotació del servei, si considerem només
les despeses i els ingressos directes que en cada cas es produeixen.
En la majoria del casos, difícilment es justifiquen les despeses necessàries, si l’expectativa és el guany econòmic a curt termini. Altra cosa és, que una acurada execució de totes les alternatives existents en cada cas, no té perquè comportar desequilibris econòmics al servei, i a la vegada cal considerar, quina problemàtica generaria
a llarg termini, l’increment descontrolat de la demanda, per motiu de la nostra inadequada gestió, i les conseqüències econòmiques que de tot plegat se’n derivarien.
3.1 ACCIONS EDUCATIVES I DIVULGATIVES
Els consums dels nostres abonats, poden disminuir notablement segons siguin els
seus hàbits i les instal·lacions emprades. Unes adequades campanyes de sensibilització poden ajudar a aconseguir el nostre objectiu.
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El consum domèstic total de l’abastament serà conseqüència dels hàbits de les persones que resideixin en el nostre municipi. Les campanyes de sensibilització i educatives no s’haurien de limitar als períodes d’emergència, sinó que han de estar programades com una eina habitual tant a les escoles per garantir el futur, com per a la
resta de la població adulta, que en l’actualitat està fen un ús de l’aigua superior al
necessari.
La mitjana de consum d’un ciutadà europeu és de 150 litres/dia, mentre que per un
ciutadà de la Índia el consum estimat és de només 25 litres/dia.
El consum d’aigua s’incrementa amb el nivell de vida, però determinades actituds
permeten el confort desitjat amb consums inferiors als actuals.
Alguns dels hàbits que permeten millorar el consum:
- Tancar l'aixeta.
- Dutxar-se en lloc de banyar-se.
- No utilitzar rentadores mig plenes.
- Rentat del cotxe amb reutilització.
- No a la refrigeració domèstica per aigua.
- Menys gespa i més plantes autòctones.
- Regeneració de l'aigua de les piscines.
- No abusar dels detergents.
- No als trituradors de brossa.
Els consums industrials, també poden disminuir notablement. En aquest cas, atesa
la importància del consum, el factor econòmic juga a favor nostre.
Cal considerar l'aigua com una primera matèria que s'ha de gestionar, que té un cost
i que el seu estalvi, comportarà també beneficis econòmics. Aquest fenomen ja l’hem
acreditat sobradament amb l’efecte indirecte que la política fiscal de la Generalitat
ha tingut sobre el consum de l’aigua, que ha comportat importants disminucions en
la demanda industrial d’aigua dels abastaments.
Algunes accions que permeten disminuir notablement els consums industrials:
- Instal·lar comptadors de control.
- Tractament condicionador d’aigua adequat
- Reducció del temps de rentat.
- Neteges amb alta pressió.
- Millores en el procés: Optimització, Automatització, Maquinària.
- Recuperació de l’aigua de procés.
- Optimització del circuit de calderes.
- Reutilització de l’aigua de refrigeració.
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El conjunt d'aquestes actuacions a la indústria pot representar un estalvi de l'aigua del
40% i les inversions a realitzar s'amortitzen a curt termini, amb l'estalvi econòmic
que representa.
S’ha demostrat estadísticament, que la instal·lació de comptadors de control per sectoritzar els consums i establir ratis comparatius, ha comportat estalvis de l’ordre del
5 al 10% en les indústries en les que s’ha portat a terme aquesta acció.
L’Institut Català d’Energia, desenvolupa el programa PROAIGUA, que d’acord amb
les dades que disposo, que corresponen al període de 1986 a 1993, havia fet el
diagnòstic sobre l’ús de l’aigua a més de 400 empreses, amb els resultats abans exposats. El programa anomenat ESTALVI D'AIGUA A LA INDÚSTRIA, consisteix en
un servei d'assessorament permanent, i realització de diagnòstics per a les indústries,
amb assessorament tècnic, legal, d'ajuts i subvencions, i de sensibilització.
Tan la divulgació dels programes existents, com la implantació d’actuacions a nivell local
dirigides a la població escolar o adulta, contribuiran al estalvi d’aigua que ens proposem.
3.2 ACCIONS DE CONTROL
Tal i com he explicat amb relació als consums dels nostres abonats industrials, el
control es no tan sols una eina de gestió, sinó que per ella mateixa comporta una disminució del consum no necessari. No m’haig d’estendre amb relació al control de
tots i cada un dels consums inherents al nostre servei, que ens permetran conèixer el
seu rendiment real, i millorar-lo, atès que en la ponència que m’acompanya es detalla sobradament, però si que haig d’esmentar molt especialment què cal fer, el control sobre la totalitat dels consums públics.
Parcs i jardins, fonts, escoles, camps d’espots, edificis municipals, neteja, etc, tenen
en conjunt consums molt importants, i que per desgràcia, molt freqüentment no estan
controlats.
En molts municipis, l’ajuntament és el primer dels consumidors, pel que fa al volum,
de tot el municipi, amb valors que fàcilment poden estar compresos entre el 6 i el
10% del total de la demanda de l’abastament.
Amb independència de que el control pugui o no comportar la corresponent facturació, només el coneixement de la magnitud del consum, permetrà la seva gestió i la
conseqüent disminució.
El control dels consums, requereix un aparell medidor, comptador o aforament, no
cal dir que el més habitual és el comptador, i que un dels primers objectius dels serveis on encara existeixin abonats amb aforament, ha de ser prioritzar la seva substitució per comptadors, atès el malbaratament d’aigua que l’aforament representa, la
poca qualitat del servei que l’aforament ens possibilita, així com el risc sanitari que
sens dubte comporta.
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Per desgràcia, els aforaments avui encara existents, estan ubicats en vivendes antigues,
majoritàriament habitades per gent gran, o amb recursos econòmics insuficients, cosa
que dificulta la seva substitució, però no per això ha d’evitar-se el seu control, ja que
per la pròpia naturalesa del dispositiu, és imprescindible la seva revisió periòdica per
tal de garantir que els cabals contractats son els que estem subministrant.
Un altre aspecte a controlar, és el de l’estat dels comptadors, i els consums dels
abonats, per detectar immediatament els comptadors avariats, substituint-los, abans
que l’abonat percebi aquesta situació, i no s’habituï als consums produïts i no facturats. Rutines informàtiques molt elementals, que permeten preveure el consum esperat, possibiliten detectar la parada del comptador en el moment d’efectuar la llegida,
abans que surti una facturació amb consum zero.
Aquest control ens possibilita també la detecció de les fuites en les instal·lacions
interiors dels abonats, podent-los avisar immediatament, cosa que comporta la disminució dels cabals perduts, una millora de la qualitat del servei prestat, i a la vegada estalvia moltes reclamacions per facturacions suposadament errònies.
Control dels rebuts impagats, cosa que es obvi que tots hem de fer, però fer-ho amb
la diligència adequada, comportarà també mantenir la cultura de la relació necessària consum / cost, que és imprescindible per incentivar l’estalvi.
Control de la qualitat dels abocaments i del volum de les aigües residuals, el control de la qualitat per garantir la seva depuració i possible reutilització, que suposarà
un increment directe o indirecte dels recursos disponibles, i el control del volum que
ens permetrà detectar fuites i fraus, que sens dubte incidiran en el mateix objectiu.
Inventari i control dels aqüífers i captacions que existeixin en el nostre àmbit, per
possibilitar la seva protecció, imprescindible per garantir la seva permanent utilització.
3.3 LA POLITICA TARIFÀRIA
El més freqüent es considerar la tarifa únicament com un eina de recaptació, que el
seu únic objectiu és el de mantenir l’equilibri econòmic del servei, adequant el nivell
dels ingressos, a les previsions de les despeses necessàries i dels volums a facturar.
També, per desgracia massa sovint, ens trobem amb administracions que veuen la
tarifa com un impost més, la quantia del qual cal justificar davant dels ciutadans,
cosa que comporta prioritzar la seva contenció, o limitar-la a un teòric increment del
IPC, amb detriment dels recursos necessaris per garantir la qualitat del servei que
s’ha delegat.
No podem ignorar que l’efecte dissuasori que per al consum domèstic pugui representar l’import total del rebut de l’aigua, en el context d’impacte mediàtic que ha
representat la guerra de l’aigua, s’incrementarà o es diluirà, segons sigui el preu
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vat en cada moment, i que una no justificada contenció de les tarifes, contribueix
indirectament a incentivar el consum.
En tot cas, si volem que la tarifa sigui un eina de gestió de la demanda, cal dotar-la
de l’estructura adient als objectius proposats.
El sistema de a tant alçat, que desgraciadament s’aplica encara avui en alguns municipis, és per pròpia naturalesa incitador al malbaratament del recurs, i evidentment
no possibilita cap mena de gestió positiva al respecte.
Pel que fa a la resta d’alternatives, el ventall de possibilitats que ens permet l’actual
sistema tarifari, és molt extens.
El càlcul bàsic del cost del servei,
despeses tarifàries / volums a facturar = tarifa mitjana (ptes/m3)
ens determina un preu, que s’aplicaria en el cas de l’estructura tarifària més elemental,
tarifa única proporcional al cabal registrat. En aquest supòsit l’increment del consum comporta l’increment del import, actuant com element moderador de la demanda.
En molts casos, principalment en municipis amb població estacional, per garantir un
volum d’ingressos corresponent a les despeses fixes del servei, s’ha optat per introduir in volum de m3 mínim a factura, amb independència de què el cabal registrat
sigui inferior, tarifa única proporcional al cabal registrat amb mínim de consum.
En aquest cas, la priorització de l’interès econòmic actua com a incitador dels consums no necessaris, en els abonats que habitualment el seu consum està per sota del
volum mínim a facturar. Aquesta situació és mes greu quant més alt sigui el volum
del mínim establert. Desgraciadament aquesta opció ha estat escollida també per la
Generalitat, en la fiscalitat del rebut de l’aigua, primant l’objectiu recaptatori, sobre
la gestió del consum.
La garantia de la recaptació mínima necessària, s’aconsegueix també amb la implantació d’una quota fixa, que dóna dret a l’utilització del servei, però obliga a satisfer
a banda, els consums registrats, tarifa binòmica amb preu únic proporcional al
cabal registrat i quota de servei, i en aquest cas l’increment del consum comporta
un increment del import, que actua com a moderador de la demanda.
Per tal d’incrementar aquest efecte moderador, en les dues estructures tarifàries anteriors, podem contemplar l’establiment de diferents blocs de consum, establint preus
creixents, a mesura que els consums siguin més importants.
Així tindríem:
• tarifa amb mínim de consum a preu reduït, i sobreconsum proporcional al cabal
registrat, a preu superior.
• tarifa binòmica amb quota de servei, i dos blocs de consum amb preus creixents.
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El nombre de blocs i la seva magnitud així com el preu que puguem establir, determinarà la major incidència en el consum, essent molt habitual avui dia les tarifes
binòmiques amb quota de servei, i tres blocs de consum amb preus creixents, on
el primer bloc, normalment de 6 m3/mes, considerat aigua de necessitat, està per sota
de la mitjana del preu; el segon bloc que qualificarem de consum normal, es factura
a preu normal, i el tercer bloc, el sobreconsum, a preu molt superior, sovint dues o
tres vegades el preu normal, cosa que actua com a moderador de la demanda.
Paral·lelament, com més complicada és l’estructura de la tarifa, poden aparèixer
greuges comparatius, com ha estat la recent reivindicació de les famílies nombroses,
per la repercussió que té en alguns casos l’aplicació del sobrepreu del tercer bloc en
els domicilis on habita un nombre elevat d’usuaris. Aquesta problemàtica s’ha resolt
amb l’ampliació del volum del segon bloc, proporcionalment al nombre d’usuaris, tal
i com també recentment disposa la llei per al tribut sobre l’aigua.
Semblantment, a l’igual que hem diferenciat el preu del consum domèstic, segons
quin sigui el volum registrat pel comptador, podem fixar preus diferents per cada
tipus d’abonat, domèstic, industrial, comercial, serveis, ajuntament, etc. Això ens
permet reforçar altres polítiques d’interès municipal, econòmiques, urbanístiques,
etc, o també iniciatives pròpies del servei, com pot ser per activar el pas d’aforaments
a comptador, fixar més alt el preu del subministrament amb aforament.
Així com per propiciar l’estalvi hem discriminat negativament els consums domèstics més elevats, podríem fer-ho en sentit contrari, si amb criteris únicament econòmics, per aconseguir un volum determinat de recaptació, volguéssim incrementar el
consum. Aquest és un supòsit del que no en tinc coneixement, però que qualificaria
d’inversemblant en el nostre territori.
Finalment he d’esmentar l’efecte negatiu que la gestió de la demanda pot produir en
l’equilibri econòmic del servei, si no fem les previsions adients. La majoria de les
accions fins ara proposades, de ser exitoses, comportaran també una disminució dels
volums facturats, amb la corresponent disminució dels ingressos tarifaris, si no hem
previst aquesta disminució, o també, si la corresponent autorització administrativa no
ha contemplat en tot el seu abast les nostres previsions.
3.5 ACCIONS DE TIPUS TÈCNIC I ECONÒMIC
No puc deixar d’enumerar diverses tècniques i actuacions, que estan avui a l’abast de
la majoria dels nostres abastaments, l’acurada implantació de les quals, contribuirà
necessàriament a la millora de la gestió del recurs, amb la corresponent contenció de
la demanda.
Telegestió de les instal·lacions, de tipus senzill o molt sofisticat, és imprescindible
avui per una correcta gestió del servei.
Automatitzar les instal·lacions de bombament i dipòsits reguladors, així com conèixer l’evolució històrica dels paràmetres més importants del nostre abastament, son
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una necessitat real per garantir una correcta utilització dels recursos d’aigua disponibles en el nostre municipi, i també tant per planificar la seva evolució, com per calcular els ratis de rendiment sectorials corresponents.
Sistema d’Informació Geogràfica. Avui disposem de productes més senzills, però
suficientment eficients, amb un cost d’implantació a l’abast de la majoria dels abastaments, que permeten un millor coneixement de la totalitat dels elements de la xarxa,
i de la ubicació dels abonats, cosa que possibilita un millor control i eficiència de les
actuacions necessàries per garantir la qualitat del nostre servei, i contribueix indirectament a millorar el resultat d’altres accions relacionades més directament en la disminució de la demanda.
L’inventari de les instal·lacions; el manteniment preventiu; la gestió d’avaries; l’assignació dels cabals consumits a cada àrea de sectorització de la xarxa; l’anàlisi del
rendiment; el projecte i el seguiment de l’execució de les obres d’ampliació i millora de la xarxa; etc, són algunes de les accions que avui poden efectuar-se amb una
major fiabilitat i rapidesa amb l’ajuda del SIG.
Finalment cal considerar la importància que en el malbaratament del recurs pot representar l’ estat de conservació de la nostra xarxa de distribució.
La necessitat de programar campanyes de localització de fuites i la seva reparació,
serà conseqüència de l’anàlisi del rendiment, i de l’estudi estadístic de les avaries, així
com del coneixement de quin sigui l’estat real de les instal·lacions, es deduirà en cada
cas, la conveniència de programar la renovació i millora de la xarxa de distribució.
Ambdues actuacions sens dubte comportaran, una notable disminució dels recursos
necessaris per l’abastament, i a la vegada, poden representar una important inversió
econòmica, amb la corresponent repercussió tarifària.
4. RESUM I CONCLUSIONS
En el primer apartat, s’exposa la problemàtica que tots coneixem relativa a la insuficiència dels recursos disponibles per als nostres abastaments, i la conveniència de
participar activament en la seva gestió, per tal de resoldre els actuals dèficits de quantitat, qualitat i garantia de subministrament, que pateixen la majoria dels municipis
de Catalunya.
En el segon apartat, s’acredita el paper ineludible que com a gestors del servei, ens
correspon, sempre en col·laboració amb l’administració municipal, que és a qui
correspon la competència del servei que prestem.
En el punt anterior es detallen i analitzen un conjunt d’actuacions que és convenient
de realitzar per iniciativa del gestor del servei, o col·laborant amb les iniciatives coincidents que pugui liderar l’administració, i que en tot cas, com a eines de gestió de la
demanda que són, contribuiran a la contenció dels consums, i a la sostenibilitat del
nostre àmbit, que és l’objectiu final que tots desitgem.
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GESTIÓ DE LA DEMANDA I DEL RENDIMENT
DELS SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ (II)
per
Antoni TRENCHS VERDAGUER
Sotsdirector General de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, S.A.

INTRODUCCIÓ
El control dels cabals produïts, distribuïts, utilitzats i facturats és un tema del que tots
els gestors de sistemes d’abastament d’aigua ens hem preocupat des de sempre.
El propòsit d’aquesta ponència és fer un recordatori dels principals aspectes pràctics
que incideixen en la gestió dels cabals, amb l’objectiu de concienciar de la seva
importància a totes aquelles persones que, tot i no ser professionals del sector, tenen
responsabilitats en l’àmbit de l’abastament, i a la vegada fer un resum d’idees per als
tècnics que tenim la missió d’aconseguir, dia a dia, una millora de l’explotació dels
nostres sistemes de distribució.
Per això, repassarem en primer lloc les definicions dels conceptes que intervenen en
el rendiment d’un sistema de distribució. A continuació enumerarem els principals
paràmetres que incideixen en aquest rendiment, comentant algunes pautes per a la seva
correcta interpretació. Per acabar presentarem les principals accions a dur a terme per
aconseguir una correcta gestió i millora del rendiment i d’altres ratis associats.

EL CONCEPTE DE RENDIMENT D’UN SISTEMA
DE DISTRIBUCIÓ
Quan es parla de rendiment d’un sistema de distribució, sense especificar res més
concret, s’està parlant normalment del rendiment volumètric del sistema, que es
defineix com la relació entre l’aigua registrada i l’aigua abocada al sistema. Aquest
rati, tot i ser el més generalment emprat, porta implícits una sèrie d’ indefinicions
que han provocat que es generalitzessin algunes idees equivocades sobre la realitat de les pèrdues en els sistemes d’abastament i que es fessin comparacions
entre diferents sistemes sense tenir en compte l’heterogeneïtat dels mateixos,
arribant a conclusions totalment irreals.
Els conceptes de aigua no registrada i aigua realment perduda són dos conceptes
bàsics a diferenciar, a l’hora d’analitzar el rendiment d’un sistema de distribució.
Entenem per aigua no registrada qualsevol cabal que, havent-se aportat al sistema, no
es comptabilitza i per tant no es porta cap registre del mateix.
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L’aigua pot ser no registrada per diferents motius:
1. Per manca d’un element de control en el punt de consum. Un exemple és l’aigua entregada per a usos públics sense comptador ni cap altre sistema de comptatge o estimació, com en el cas del subministrament per a incendis.
2. Per deficiències en els aparells mesuradors. Els comptadors mecànics, pràcticament la totalitat dels instal·lats pel control del consum dels nostres clients, no
mesuren la totalitat del volum que hi circula, especialment quan es produeixen
consums amb cabals petits com poden ser fugues de les instal·lacions interiors,
emplenat de cisternes, consums de tipus sanitari amb comptadors industrials de
diàmetres grans, etc.
Els sistemes d’aforament també pateixen d’aquest mateix defecte ja que generalment el cabal que hi circula és superior al cabal teòric contractat.
3. Perquè són consums inherents al procés de producció o al manteniment del sistema. Per exemple per la refrigeració de màquines, per neteja de filtres i dipòsits
o per a qualsevol actuació a les canonades de la xarxa de distribució.
4. Per que són consums que es produeixen en connexions il·legals a la xarxa i per
tant desconeguts pel gestor.
5. Per fugues no desitjades que es produeixen essencialment en dipòsits i canonades. Aquestes fugues poden ser conegudes, i per tant sobre elles podrem fer alguna actuació de mesura per estimació i lògicament de reparació, o bé desconegudes
i que es perden per infiltració en el terreny o en els sistemes de cla-vegueram.
Dels cinc apartats anteriors, els quatre primers corresponen a cabals que han arribat
a un client o a un consumidor, i que tot i no haver estat registrats, se n’ha fet un ús
determinat. Només els corresponents a l’últim apartat són cabals que havent entrat al
sistema de distribució, s’han perdut sense ser usats.
Des del punt de vista estrictament tècnic i d’aprofitament dels recursos, que és el
punt de vista des del que estem parlant, només aquest últim és un cabal que podem
definir com a pèrdua de les instal·lacions de distribució.
En la definició genèrica de rendiment volumètric intervenen, per tant, tots aquests
conceptes i el resultat del seu càlcul dependrà, en cada cas, de com s’hagi tractat cada
un d’ells. I quan parlem d’un rendiment del 75% (o d’un 25% d’aigua no registrada)
haurem d’explicar la composició d’aquest 25% si no volem donar una idea equivocada del comportament d’aquell abastament, donant com a cabal perdut volums que
realment s’han utilitzat.
Entenem, doncs, de gran importància la definició clara dels diferents tipus d’aigua
no registrada que es poden presentar en cada sistema d’abastament per tal de tenirlos en compte quan analitzem el rendiment del sistema i el comparem amb d’altres.
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Un altre aspecte a tenir en compte en parlar de rendiment és la consideració de les
característiques pròpies que defineixen cada abastament. Així doncs, no serà comparable el rendiment d’una gran ciutat, amb gran concentració urbana i amb
oscil·lacions del consum poc considerables al llarg de l’any, amb el rendiment d’una
població petita, amb estructures residencials i amb forta estacionalitat.
Tampoc podrem comparar abastaments amb un control rigorós de tos els punts de subministrament amb d’altres en que hi hagin escomeses sense control per determinats usos.
És per això que si volem caracteritzar correctament un abastament, cal definir el rendiment de diverses formes, de tal manera que introdueixi altres conceptes diferents
als esmentats pel rendiment volumètric. És a dir: podem definir l’aigua no registrada no en referència al volum aportat sinó, per exemple, als km de xarxa instal·lada,
a la superfície abastada, al nombre d’habitants, al nombre d’escomeses i d’altres.
D’aquesta manera obtindrem uns ratis del tipus l/s/km (cabal expressat en litres cada
segon i per quilòmetre de xarxa) o m3/hab/any (expressat en m3 anuals per cada habitant) independents del volum total d’aigua aportat a la xarxa.
En general expressem el rendiment volumètric en percentatge, d’acord amb la definició anterior. Aquesta fórmula té greus inconvenients en aplicar-la a aquells abastaments que tenen grans oscil·lacions en el volum d’aigua abocada a la xarxa, podent
portar-nos a interpretacions de les dades totalment errònies. Per això cal considerar
el concepte de volum d’aigua no registrada, és a dir, la diferència entre aigua aportada al sistema i aigua registrada per unitat de temps (per exemple m3/mes)
Tots els abastaments dediquen especial atenció, esmerçant-hi més o menys recursos,
al control del rendiment i de les avaries de les xarxes de distribució. Sovint, però,
aquests esforços s’enfoquen de tal manera que el control del rendiment es converteix
en un control econòmic de les despeses que comporta aquella pèrdua i també en un
aparador de la imatge de bona gestió que lògicament volem donar.
El control del rendiment però, creiem que ha d’anar més lluny i ser també una
eina per millorar el dia a dia de la gestió de l’aigua abocada a la xarxa i per tant
de la gestió del recurs.

PARÀMETRES QUE INCIDEIXEN EN EL RENDIMENT
D’UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓ
Voldríem fer un repàs, en aquest punt, dels principals factors que incideixen en el
valor de les pèrdues reals, el rendiment i l’aigua no registrada, al llarg de tot el procés des de la captació fins a l’aixeta dels clients.
Cal remarcar que cada un d’aquests paràmetres es pot contemplar de diferents maneres a l’hora de fer-los intervenir en el càlcul del rendiment. I es per això que quan
parlem del rendiment cal especificar també com ha estat calculat i quins paràmetres
hi han intervingut, explicant el seu significat en aquell cas concret.
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LES CAPTACIONS I ELS SISTEMES DE TRACTAMENT.
Generalment no es considera aigua aportada al sistema aquella que, havent estat captada, es retorna al medi a la pròpia estació de captació o tractament. És el cas, per
exemple, de cabals destinats a la neteja de filtres o a refrigeracions de màquines.
Naturalment que en el supòsit que no es considerin en el còmput de cabals no registrats, si s’ha de comptar que suposen una despesa ja que són cabals que s’han tractat
i bombejat.
LES IMPULSIONS I DIPÒSITS DE RESERVA
La característica especial de les fugues que es produeixen en aquests punts és que són
més fàcilment detectables que a la xarxa de distribució, tot i que a vegades no són
fàcilment subsanables per la dificultat de deixar fora de servei el sistema de bombeig
o d’emmagatzemat.
Sovint els elements de control de cabal estan aigües avall d’aquestes instal·lacions i
això fa que a vegades aquests cabals tampoc formen part del compte global d’aigua
aportada al sistema.
AUTOCONSUM DE LES XARXES DE DISTRIBUCIÓ
És un consum de difícil avaluació. Es produeix, bàsicament, per dos motius: la neteja de la xarxa a través de descàrregues provocades i les operacions d’ampliació, connexió d’escomeses i reparació de fugues que obliguen a buidar part de la xarxa. Cal
destacar la importància del volum d’aigua no registrada com a conseqüència de
les avaries provocades per tercers, durant l’execució d’obres públiques o privades, per circulació de transports pesats per les voreres etc.
CONSUMS PÚBLICS
És un paràmetre que acostuma a tenir forta incidència en el càlcul del rendiment i per
tant pot provocar diferències considerables en funció de si es té controlat o no.
TIPOLOGIA DEL CONSUM
L’estructura de la xarxa de distribució és funció dels consums que té de subministrar.
Ens trobem amb xarxes amb estructures molt diverses que incideixen de manera molt
diferent al calcular el rendiment. Un consum domèstic en una ciutat gran estarà subministrat per un xarxa de més gran diàmetre i menys longitud per abonat que un consum d’una zona residencial o d’una població petita que disposarà d’una xarxa de
menys diàmetre però proporcionalment de més longitud.
Tanmateix una zona industrial disposarà d’una xarxa molt dimensionada en proporció al número d’escomeses instal·lades.
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INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ
La qualitat dels elements de mesura instal·lats és un factor fonamental pel càlcul
correcte del rendiment, tant pel que fa al control del cabal abocat a la xarxa, normalment controlat amb comptadors de gran diàmetre, com pel que fa als comptadors domiciliaris, normalment controlats amb comptadors de 13 o 15 mil·límetres de diàmetre.
L’estat de la xarxa és també un paràmetre important a considerar ja que l’envelliment
de les canonades o l’estat de conservació dels elements auxiliars de la xarxa tindran
una influència decisiva en el rendiment obtingut. El mateix passa amb les escomeses, ramals, tubs d’alimentació dels clients i arquetes de comptadors o sales de bateries de comptadors.
Esmentar també que la pressió de treball i les seves oscil·lacions incideixen
d’una forma determinant en el resultat del càlcul del rendiment.
QUALITAT DE L’AIGUA
Pot tenir una incidència, que en alguns casos pot arribar a ser molt important, perquè
afecta als comptadors de control de l’aigua subministrada provocant malcomptatges
en variar les seccions per on circula l’aigua, i fregaments mecànics que arriben a
parar el comptador.
TERRENYS
El tipus de terreny on s’instal·len les canonades ens pot afectar en primer lloc pel fet
que terrenys més consolidats tindran menys possibilitats de provocar trencaments de
la xarxa per assentaments diferencials. Naturalment la qualitat de l’obra d’instal·lació és determinant.
En segon lloc, el tipus de terreny també ens afectarà a l’hora de detectar les avaries,
depenent de si el cabal no registrat surt a la superfície o no. Si la transmissibilitat del
soroll és més alta o més baixa també ens afectarà en l’èxit de les campanyes de detecció de fugues per auscultació.
ALTRES CONSIDERACIONS
El rendiment d’un sistema de distribució, a més d’estar afectat per tots els paràmetres
citats anteriorment, pot dependre d’altres factors que hi incideixen indirectament. Un
exemple pot ser el règim de pluviometria o de temperatures. A part d’incidències d’ordre tècnic com pot ser la dilatació o contracció de canonades o dipòsits que facin variar
el cabal de fuga de les fissures existents, la variació de la temperatura o el règim de
pluviometria pot modificar i de fet modifica els hàbits de consum dels clients i en
conseqüència es modificarà la pressió existent a la xarxa i per tant les pèrdues
reals d’aigua. Volem dir, amb aquest exemple, que qualsevol factor que incideixi en
el consum del sistema, està incidint també en el càlcul del rendiment del mateix.
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L’estructura de la tarifa pot influir també en el rendiment del sistema. Un canvi de
tarifa que afecti als hàbits de consum dels clients ens pot modificar el rendiment
obtingut.

INTERPRETACIÓ DEL RENDIMENT
És necessari clarificar què volem expressar exactament quan donem unes dades de
rendiment o de pèrdues a la xarxa de distribució. Hi ha una gran confusió per la
barreja de conceptes i diferents circumstàncies que conflueixen en donar una
xifra de rendiment i sovint es tendeix a simplificar la seva interpretació concloent
que, un abastament que dóna la xifra de rendiment del 75%, té unes “pèrdues” del
25% i que, per tant, està llençant 25m3 de cada 100 que en produeix. Com que aquesta visió està molt lluny de la realitat en la majoria dels casos, per aclarir aquest concepte hem d’esbrinar, quantificant el més exactament possible, de què està composat
aquest concepte que anomenem “pèrdues” però que en realitat és aigua no registrada tal com s’ha dit a la primera part d’aquest escrit.
Encara que hi poden haver grans diferències entre els abastaments, en molts d’ells
del nostre entorn trobem una distribució de l’aigua no registrada amb el següent
ordre de magnitud: (en % sobre el cabal aportat a la xarxa)
• Cabals no registrats per manca d’element de control
a l’escomesa i connexions il·legals
• Errors de comptatje a les escomeses dels clients
• Consums del propi sistema (refrigeració, neteja…)
• Pèrdues (trencaments de canonades, fissures dipòsits…)

2÷10%
4÷15%
2÷4%
5÷12%

Aquesta composició de l’aigua no registrada ens mostra que les pèrdues reals
dels sistemes de distribució, en la majoria dels casos, a Catalunya, no arriba al
10% de l’aigua abocada a la xarxa.
EL RENDIMENT I LES OSCIL·LACIONS DE L’AIGUA ABOCADA
A LA XARXA
Un aspecte important a tenir en compte a l’hora d’interpretar el rendiment d’un sistema de distribució és l’estudi de l’evolució de les variacions del mateix, intentant
esbrinar en cada cas el perquè de les oscil·lacions del seu valor.
Si per controlar el rendiment ens limitem a fer un seguiment del que hem definit com
a rendiment volumètric ens podem trobar que tot i mantenir un valor del rendiment
constant, o fins i tot amb un increment positiu, les pèrdues reals ens estiguin augmentant. Això és degut a la variació de la relació entre l’aigua abocada a la xarxa i
l’aigua no registrada, i a la variació de la composició d’aquesta última, tal i com es
pot veure en l’exemple il·lustratiu de la pàgina següent.
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DADES BÀSIQUES DE DISTRIBUCIÓ
1 Trimestre
Rendiment

77%

2 Trimestre
78%

3

3 Trimestre
79%

3

4 Trimestre
75%

5,000,000 m

3

6,000,000 m

4,000,000 m3

Aigua abocada
a la xarxa

4,000,000 m

Aigua registrada

3,080,000 m3

3,900,000 m3

4,722,000 m3

3,012,646 m3

920,000 m3

1,100,000 m3

1,278,000 m3

987,354 m3

Aigua no registrada

A partir només d’aquestes dades, es podria pensar que algun incident ocorregut en
l’últim trimestre, ha provocat una davallada del rendiment.
Per contra si analitzem el perfil de l’aigua no enregistrada extraurem altres conclusions
CARACTERITZACIÓ DE L’AIGUA NO REGISTRADA
1 Trimestre

2 Trimestre

3 Trimestre

4 Trimestre

FUITES

347,200 m3

376,000 m3

402,480 m3

414,554 m3

ERROR COMPTATGE

462,000 m3

585,000 m3

708,300 m3

462,000 m3

MANCA D’ELEMENT
DE CONTROL

61,600 m3

78,000 m3

94,440 m3

61,600 m3

PROPIS
CONNEXIONS

18,400 m3

22,000 m3

25,560 m3

18,400 m3

IL·LEGALS

30,800 m3

39,000 m3

47,220 m3

30,800 m3

920,000 m3

1,100,000 m3

1,278,000 m3

987,354 m3

NETEJA CONSUMS

TOTAL

Una vegada analitzem la caracterització de l’aigua no registrada veiem que dins del
segon trimestre va aparèixer una o varies fuites que tal i com sol passar amb alguns
materials, s’han anat fent grans amb el transcurs del temps.
En aquelles xarxes en que la demanda és variable, haurem de tenir molt en compte,
en fer el seguiment del rendiment, de no creure que estem fent una gestió correcte
simplement perquè estem mantenint un bon rendiment volumètric. Haurem de procurar mesurar les pèrdues reals i el valor de tots els components de l’aigua no registrada, fent un seguiment de les mateixes i, en fer comparacions, assegurar-nos que
les condicions sota les que fem els càlculs són homogènies.
DECALATGE DE TEMPS ENTRE LA MEDICIÓ DE L’AIGUA ABOCADA A
LA XARXA I LA MEDICIÓ DE L’AIGUA REGISTRADA.
Aquest aspecte és important per no obtenir valors del rendiment que ens poden portar a conclusions errònies en les estratègies de millora de la gestió. Per obtenir el ren-
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diment real del sistema hem de comparar els valors de l’aigua abocada a la xarxa i
de l’aigua registrada produïts exactament en el mateix període de temps. Sovint és
dificultós fer-los coincidir perquè el control de l’aigua abocada a la xarxa depèn de
l’explotació tècnica del sistema i els càlculs s’acostumen a tancar mensualment i/o
trimestralment, mentre que els components de l’aigua registrada depenen en part de
controls tècnics però el més important, el registre del consum dels clients, depèn del
sistema de lectura i facturació que difícilment es pot fer coincidir exactament amb
els períodes esmentats.
EL RENDIMENT I L’EVOLUCIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
Quan la xarxa de distribució està en procés de renovació o d’ampliació ens fa variar
també les condicions sobre les que calculem el rendiment. No serà el mateix comparar, any a any, una xarxa que no ha sofert variacions, en la que el manteniment del
valor del rendiment ens pot indicar que se’ns ha mantingut estable la pèrdua d’aigua
i per tant que les condicions tècniques del funcionament s’han mantingut estables, que
no pas comparar en el mateix període una xarxa que s’ha renovat parcialment. En
aquest darrer cas, el manteniment del rendiment ens pot indicar que la xarxa més antiga s’està degradant ja que, lògicament, la nova xarxa tindrà un rendiment superior.
Establir, paral·lelament al càlcul del rendiment i de les pèrdues, el control de ratis
com les pèrdues per km de xarxa i per unitat de temps o d’altres esmentats anteriorment, ens pot ajudar a fer un correcte seguiment del funcionament de la
xarxa de distribució.
EL RENDIMENT I LA PRESSIÓ DE LA XARXA
La relació entre el rendiment i la pressió de treball de la xarxa de distribució ve donada pel fet que els cabals de fuita de les canonades i els consums, tant propis com dels
clients, depenen en més o menys mesura de la pressió disponible en els punts on es
produeix aquell consum.
L’increment del cabal perdut en les fuites a mesura que s’augmenta la pressió, és clar
i fins i tot fàcilment estimable. Per un forat de 4 mil·límetres de diàmetre a una pressió de 2 kg/cm2, es perdent 13500 litres cada dia, mentre que si la pressió es de 5
kg/cm2 l’aigua perduda serà de 21300 litres al dia. Però cal tenir en compte també
que subministrar a pressions molt baixes provoca cabals instantanis més baixos
ens els punts de consum i les possibilitats de mesurar correctament disminueixen en situar-nos en la zona de més error del comptador.
RENDIMENT GLOBAL I RENDIMENT PER SUBXARXES.
Si la xarxa que s’analitza està formada per subxarxes independents, des del punt de
vista hidràulic, i estem fent un seguiment del rendiment global, la variació produïda
a cada una de les subxarxes influirà de forma diferent en el resultat final. En conseqüència, pot succeir que s’estigui mantenint un rendiment estable mentre que alguna
de les subxarxes està perdent rendiment.
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Per tots aquests factors comentats, i per d’altres que es poden produir en els abastaments, és clar que quan estudiem el rendiment d’una xarxa ho hem de fer a la llum de
les diverses circumstàncies que hi concorren i el seguiment de l’evolució del rendiment s’ha de fer d’acord amb l’evolució de tots els paràmetres dels que n’és funció.
Hem d’insistir també en la dificultat de comparació del rendiment entre diferents
abastaments. Si ja és difícil fer un seguiment del rendiment d’un abastament
determinat degut a la constant evolució dels factors que el determinen, més difícil és la comparació entre abastaments que amb tota seguretat evolucionen d’una
manera diferent i els paràmetres que incideixen en el càlcul del rendiment de cadascun són també diferents.

LA MILLORA DEL RENDIMENT I LA GESTIÓ
DEL RECURS
Sense entrar a comentar la gestió del recurs i de la demanda, una vegada establerta
aquesta, la responsabilitat de l’explotador d’un sistema de distribució és la de cobrirla correctament, utilitzant el mínim de recursos. Per aconseguir-ho no serà suficient
controlar i millorar el rendiment volumètric del sistema sinó que fonamentalment el
que s’haurà de fer és controlar les diferents procedències i destins del cabal,
estudiant el perquè de les seves variacions i portant a terme les accions necessàries per assegurar la correcta utilització del recurs.
Hem d’establir controls en tots els processos, tant en la producció com en la distribució:
1. Aigua crua captada.
2. Aigua tractada
3. Enviada a dipòsit de reserva
4. Abocada a la xarxa
5. Subministrada i facturada als clients
6. Subministrada per a usos públics
7. Consumida pel propi gestor.
La dificultat de mesura de cadascun d’aquests processos és diferent i és necessari
establir sistemes de millora continua d’aquests controls. En els processos productius on es produeixen consums de difícil mesura, hem d’establir sistemes d’estimació, comprovant regularment la seva bondat i intentant la seva millora. El
mateix passa amb les fugues que es produeixen en els dipòsits. En projectar un dipòsit ja s’ha de comptar com es podran controlar les possibles fuites, construint drenatges registrables. En dipòsits antics hem de buscar mètodes de comprovació de les
fuites existents comptant que aquestes fuites s’han de controlar amb el dipòsit en
funcionament i no ens podem refiar d’inspeccions en moments en que estigui buit,
per detectar possibles fissures.
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- El que creiem indispensable per un correcte control de l’aigua abocada a xarxa és
la instal·lació de comptadors de control a totes les sortides de cadascun dels dipòsits.
Creiem que els comptadors electromagnètics són els més adequats, en aquests punts,
especialment per a diàmetres de 100 mil·límetres o superiors.
- Parlar dels comptadors de control domiciliaris seria per sí sol objecte d’una altra
ponència, o de vàries. Desgraciadament la tecnologia disponible per aquests comptadors, normalment de diàmetre 15 mm o inferior, no permet fer un registre fidel dels
cabals realment subministrats. La majoria dels consums reals es produeixen a cabals
molt inferiors al cabal nominal de disseny del comptador. Segons un recent estudi de
la Comissió nº 3 de l’Asociación Española de Abastecimientos de Agua y
Saneamiento, el 90% dels consums es produeixen a cabal inferior a 750l/h mentre
que el cabal nominal de la majoria de comptadors domiciliaris és de 1500 l/h. Una
bona part del consum es produeix a la zona de la corba d’error del comptador on
aquest és més elevat. Per descomptat que tots els consums inferiors al cabal d’arrancada del comptador no es comptabilitzen. Són cabals consumits per degoteig o petites fuites de la instal·lació interior, per omplir cisternes o dipòsits provistos de boia
o consumits intencionadament a petit cabal. En molts sistemes de distribució
aquests cabals són de l’ordre del 15%, o més, del cabal realment subministrat.
És important, en projectar les accions a desenvolupar per a millorar el control dels
cabals subministrats, dedicar una atenció especial allà on es produeixen els consums
més elevats. És possible, per exemple que, si tenim consums industrials, públics i
domèstics, els industrials i públics representin un percentatge important del cabal total
subministrat i en canvi el nombre d’escomeses sigui un percentatge molt reduït respecte al total. Això vol dir que amb el control i la millora d’uns pocs comptadors, aconseguirem major fiabilitat d’una part molt important del total de cabal subministrat.
- Els cabals subministrats per a usos públics, en moltes poblacions no es facturen,
sigui perquè la gestió és pública o perquè el contracte entre l’ajuntament i el gestor
així ho estableix. La tendència és a oblidar-se parcial o totalment del control d’aquests
cabals, que per altra banda, i sortosament per la qualitat de vida de les nostres poblacions, cada dia es van incrementant arribant en molts casos a representar xifres al voltant del 10% del total subministrat. Tot i que aquest control suposa una despesa
considerable, és imprescindible portar-lo correctament, i donar a aquells cabals el
valor econòmic corresponent si volem gestionar el recurs d’una forma adequada.
El mateix podem dir dels cabals per a usos de la pròpia explotació. Si no els mesurem i els valorem difícilment portarem una gestió responsable dels mateixos.
- Un altre aspecte important és el tractament que donem a les petites fuites. En
aquests casos, si el cabal és petit, no es provoquen danys a tercers i no hi ha problema d’imatge a la via pública, podem caure en l’error de deixar en segon terme la
solució d’aquella avaria. Si això es converteix en norma, el cabal perdut pot ser
important. I parlem d’un cabal perdut amb coneixement del gestor del servei.
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En general una mala gestió de petits cabals de fuita o subministrats en continu
ens pot portar fàcilment a pèrdues importants de cabal. Un exemple concret i
experimentat: el cabal donat a una font pública que per tradició està formada per quatre brolladors en continu, llença un cabal anyal equivalent al doble del cabal consumit per la neteja de la xarxa de distribució de tota la ciutat.
- La recerca d’avaries és, naturalment, una de les accions més importants per millorar el rendiment d’una xarxa de distribució.
És indubtable que, avui dia, tots els responsables de les xarxes de distribució ens hem
preocupat de la recerca de fuites per millorar el rendiment de les nostres
instal·lacions. Els abastaments més grans, normalment amb més recursos econòmics,
han dedicat molts esforços per millorar els sistemes de detecció d’avaries.
El mètode més clàssic de recerca és el de l’auscultació de les canonades per detectar
el soroll produït per les fuites. Des de les simples campanes d’auscultació fins els
moderns sistemes de correlació totalment informatitzats, hi ha una extensa gama d’aparells que han permès que tots el abastaments tinguessin la possibilitat de fer campanyes de recerca, si més no subcontractant-les a empreses especialitzades.
Els fruits d’aquestes campanyes de recerca de fuites són molt diversos en funció de
les característiques tècniques de cada xarxa de distribució i de l’estat de les mateixes. Lògicament, l’auscultació de les xarxes més deteriorades, dóna més rendiment
que la de xarxes en bon estat de manteniment i, per això, en molts casos els fruits
d’aquestes campanyes han estat més aviat escassos.
Un altre mètode que pot donar molts bons resultats és el seguiment i inspecció regular de tots els elements visibles relacionats amb la xarxa, concretament la inspecció
de totes les arquetes que contenen les vàlvules de les escomeses, les de la pròpia
xarxa, les ventoses i descàrregues i qualsevol altre punt visible de la xarxa. Així
mateix la inspecció de les instal·lacions d’altres serveis canalitzats, especialment el
clavegueram, ens pot indicar l’existència de fuites a la nostra xarxa.
Com ja hem dit, però, el més important pel seguiment del rendiment i de les fuites és el control de tots els cabals que intervenen en el sistema i la seva evolució
en el temps. D’aquí la gran importància que té la sectorització de les xarxes, ja que
si la dimensió d’aquestes creix, la seva gestió global es fa molt difícil. Quan es produeix una avaria que provoca una fuita, és més fàcil detectar la variació del cabal
consumit si pertany a un sector d’extensió limitada, totalment definit i amb consums
totalment coneguts, que no pas si pertany a una xarxa extensa, alimentada per varis
dipòsits.
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CONCLUSIONS
• El rendiment, expressat en un percentatge sobre l’aigua abocada a la xarxa, per
si sol no ens diu res. Cal saber en quin context està ubicat si no volem arribar a
conclusions errònies.
• Per poder millorar la gestió dels cabals d’un sistema d’abastament es fonametal
conèixer tots els components del rendiment i el seu pes relatiu.
• El coneixement exacte d’aquests components ens porta a la investigació i apr
fundiment del comportament de la xarxa de distribució, la qual cosa reporta
beneficis a la globalitat de la gestió.
• Els Sistemes de Qualitat del gestor, ISO 9000, ISO 14000 o d’altres, s’han d’aprofitar dels coneixements que dóna l’estudi i seguiment de tots els paràmetres
que incideixen en l’avaluació del rendiment.
• Les decisions de quines millores cal aplicar per millorar el rendiment s’han de
prendre a la vista de com incidiran sobre cada una de les components d’aquest
rendiment.
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ELS USOS AGRÍCOLES A CATALUNYA
per
Josep Maria CALLÍS SOL
Enginyer Agrònom i MBA.
Director Tècnic de laComunitat General de Regants dels Canals d’Urgell.

PRIMERA PART: LES NECESSITATS D’AIGUA DELS
CULTIUS
1.- L’ÚS DE L’AIGUA PER LES PLANTES
En el pas evolutiu al medi terrestre, les plantes es van trobar amb un ambient de potencial hídric extraordinàriament baix, que va determinar un corrent continu d’aigua en
sentit sòl - planta - atmosfera. Dins d’aquest sistema, la planta representa una via
intermèdia entre els alts potencials hídrics del sòl i els més baixos de l’atmosfera.
L’aigua, barrejada amb nutrients, bàsicament nitrogen, fòsfor i potassi, és captada per
les arrels, es distribueix a través del xilema de la planta (espècie de vasos conductors
que travessen tota la tija) i arriba a les fulles on es difon a l’aire en forma de vapor
d’aigua.
En el balanç hídric de la planta, només una petita part de l’aigua absorbida és retinguda per a contribuir, principalment, com a medi dispersant, al creixement de les
parts joves. Una porció molt menor de l’aigua absorbida és destruïda, principalment,
en la fotosíntesis. Una quantitat d’aigua encara menor es forma en els processos respiratoris però, globalment considerades, les pèrdues o formacions d’aigua en els processos metabòlics són insignificants. Àdhuc l’aigua retinguda i no transformada químicament té en general un valor relativament molt petit. En molta diferència, la major
part de l’aigua absorbida per la planta es perd en estat de vapor per un procés que rep
el nom de transpiració.
1 planta de blat de moro transpira de 2 a 3 Kg d’aigua per dia.
1 cactus gran del desert perd en 1 dia uns 25 g d’aigua.
Un arbre de grandària mitjana, pot transpirar durant un mes d’estiu uns 5.000 Kg
d’aigua.
Un bosc, perd per transpiració, com valor normal, uns 500 Kg d’aigua per m2 i any.
Aquesta difusió d’aigua pot donar-se per diferents parts de la planta, però, sens dubte,
l’element principal de difusió són les fulles, on pot efectuar-se a través de la cutícula,
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en menor proporció, o a través dels estomes, on es realitza la major part de la transpiració.
Els estomes són sistemes de control de la pèrdua d’aigua que han desenvolupat les
plantes. Aquests, majoritàriament, es troben a la cara inferior de les fulles, però existeixen moltes excepcions. La sortida d’aigua pels estomes ve regulada per les
cèl·lules oclusives que intervenen efectuant una major o menor obertura estomàtica
i per tant una major o menor pèrdua d’aigua.
Aquesta pèrdua de vapor d’aigua per la planta no és gratuïta. Realment els estomes
efectuen un intercanvi gasós: expulsen vapor i capten diòxid de carboni. Aquest CO2
serveix a la planta per fer la fotosíntesi.
Per cada molècula de CO2 que es fixa, surten de la fulla entre 100 i 300 molècules
d’aigua, depenent de l’espècie.
La fotosíntesi és el mecanisme pel qual es pot garantir que la vida sobre la terra no
arribi a la fi per manca d’energia. La fotosíntesi constitueix el procés fonamental de
la vida i és important per a l’home per una sèrie de raons, però la més destacada és
el fet de que mitjançant la fotosíntesi es produeixen aliments i oxigen.
La transpiració, doncs, és essencial per la fotosíntesi, que en altres paraules vol dir
la producció. El consum d’aigua és necessari per produir. Portant aquest raonament
no a una sola planta, sinó a tota una plantació, podem afirmar que el consum d’aigua és necessari per la producció agrícola.
2.- CONSUM D’AIGUA PER LES PLANTES
En la determinació de les necessitats d’aigua per les plantes, cal prendre en consideració el clima, el cultiu, la intensitat i pauta de cultiu, el medi ambient i la situació, els sòls, la seva humitat i fertilitat, i els mètodes i pràctica de cultiu i reg.
Atès els procediments difícils i laboriosos que implica la mesura directa de l’aprofitament d’aigua pels conreus, al llarg de la història de l’agronomia, diferents autors
han anat desenvolupant mètodes i fórmules per estimar aquest consum. El mètode
més utilitzat i que s’ajusta millor a la realitat és el desenvolupat per Doorenbos i
Pruitt dins el si de la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i
l’Alimentació). És el mètode que es descriu breument a continuació.
2.1.- L’ETO. EVAPOTRANSPIRACIÓ DE REFERÈNCIA
L’ETo es defineix com la taxa d’evapotranspiració d’una superfície extensa de gramínies verdes de 8 a 15 centímetres d’alçada, uniforme, de creixement actiu, que
ombregen totalment el sòl i que no escassegen en aigua.
Existeixen quatre mètodes diferents per estimar aquesta ETo: el mètode de Penman,
el de la Radiació, el de la Cubeta Classe A i el de Blanney-Criddle.
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S’escollirà un o altre en funció de les dades meteorològiques disponibles.
Mètode Temperatura Humitat Vent Insolació Radiació Evaporació Condicions
locals
Penman
M
M
M
M
(M)
E
Radiació
M
E
E
M
(M)
E
Cubeta
classe A
E
E
M
M
BlaneyCriddle
M
E
E
E
E
M: dades mesurades. E: dades estimades. (M): opcional, si es pot disposar d’aquestes dades.
Amb preferència s’emprarà el mètode de Penman o el de la Radiació. En segon lloc,
el de la Cubeta classe A, i en cas de disposar de poques dades, caldrà emprar el mètode de Blaney-Criddle.
Les ETo de cada zona es poden trobar ja calculades en les dades facilitades pels
observatoris meteorològics.
Es pot estimar l’ETo diària, setmanal, mensual, etc. La unitat emprada és el mil·límetre (mm), equivalent al litre per m2 (l/m2).
Tot seguit es presenta un quadre d’ETo comparatives d’un terme del Pla d’Urgell i un
altre d’Osona. Font: Xarxa agrometeorològica de Catalunya.
Observatori

ETo (mm/mes)
Gen

Feb Mar

Abr

Mai

Jun
Jul Ago Set Oct Nov Des
Palau d'Anglesola
(Pla d'Urgell) (*) 14,3 30,4 57,6 81,1 108,1 121,7 134,6 112,3 73,8 42,4 17,9 11,7
Perafita
(Osona) (**)
23,7 46,2 69,9 85,2 116,3 132,7 141,0 125,1 79,8 58,7 31,8 22,5
(*) Dades mitjanes de sèrie d’11 anys.
(**) Dades mitjanes de sèrie de 5 anys.

2.2.- L’ETC. EVAPOTRANSPIRACIÓ DEL CULTIU
Un cop obtinguda l’ETo, tenim la referència que multiplicada pel coeficient de cultiu (Kc) ens donarà les necessitats d’aigua d’aquell cultiu per obtenir-ne una producció òptima. Aquest consum s’anomena Evapotranspiració del cultiu (ETc) i s’expressa en mm (l/m2).
Els coeficients de cultiu varien en funció del tipus de conreu i del seu estat vegetatiu en les diferents èpoques de l’any. També poden variar segons els mètodes o les
tècniques de conreu i alguns paràmetres meteorològics.
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Els coeficients de cultiu s’han determinat experimentalment. Alguns d’ells s’exposen
als següents quadres.
Kc mitjà
(1)
Alfals
0.85
Gramínies fenc 0.80
Pastures
0.95
Trèvol+lleguminoses herbàcies 1.00

Kc màxim

Kc mínim

(2)
0.95
0.90
1.00

(3)
1.05
1.00
1.05

(1)
1.05
1.05
1.05

(2)
1.15
1.10
1.10

(3)
1.25
1.15
1.15

(1)
0.50
0.60
0.55

(2)
0.40
0.55
0.50

(3)
0.30
0.50
0.50

1.05

1.10

1.05

1.15

1.20

0.55

0.55

0.55

Font: FAO 24.

(1)- humits, vents de dèbils a moderats.
(2)- secs, vents de dèbils a moderats.
(3)- secs, vents forts.
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Hiverns freds amb gelades lleugeres
Pomeres, cirerers, nogueres
Vents dèbils a moderats, humits
Vents forts, humits
Vents dèbils a moderats, secs
Vents forts, secs
Presseguers, albercoquers,
pereres, pruneres.
Vents dèbils a moderats, humits
Vents forts, humits
Vents dèbils a moderats, secs
Vents forts, secs.

Hiverns freds amb gelades letals
Pomeres i cirerers
Vents dèbils a moderats, humits
Vents forts, humits
Vents dèbils a moderats, secs
Vents forts, secs
Presseguers, albercoquers,
pereres, pruneres.
Vents dèbils a moderats, humits
Vents forts, humits
Vents dèbils a moderats, secs
Vents forts, secs

PER A FRUITERS, TENIM:

1.0
1.05

0.85
0.9

0.95
1.0

0.8
0.8

0.85
0.85

0.45
0.45

-

0.85
0.85

0.5
0.5

-

0.9
0.95

0.45
0.45

-

0.8
0.8

0.5
0.5

abr

-

mar

1.05
1.1

0.9
0.95

1.15
1.2

1.0
1.1

0.8
0.8

0.7
0.7

0.85
0.85

0.75
0.75

mai

1.15
1.2

1.0
1.0

1.25
1.35

1.1
1.15

1.05
1.1

0.9
1.0

1.15
1.2

1.0
1.1

jun

1.1
1.2

ago

1.0
1.1

1.1
1.2

1.0
1.1

1.15 1.15
1.2 1.2

1.0
1.1

1.25 1.25
1.35 1.35

1.1
1.2

1.15 1.15
1.2 1.2

1.0
1.05

1.25 1.25
1.35 1.35

1.1
1.2

jul

Amb coberta vegetal

1.1
1.15

0.95
1.0

1.2
1.25

1.05
1.15

1.1
1.15

0.95
1.0

1.2
1.25

1.1
1.15

set

0.9
0.95

0.8
0.85

0.95
1.0

0.85
0.9

0.85
0.9

0.75
0.8

0.95
1.0

0.85
0.9

oct

0.85
0.85

0.8
0.8

0.85
0.85

0.8
0.8

-

-

-

-

nov

0.5
0.5

0.55
0.55

0.5
0.5

0.6
0.6

-

-

-

-

mar

0.7
0.75

0.7
0.7

0.75
0.8

0.7
0.75

0.4
0.4

0.45
0.45

0.4
0.4

0.45
0.45

abr

0.85
0.9

0.75
0.75

0.95
1.0

0.8
0.85

0.55
0.6

0.5
0.55

0.6
0.65

0.55
0.55

mai

0.9
0.95

0.8
0.8

1.0
1.05

0.85
0.9

0.75
0.8

0.65
0.7

0.85
0.9

0.75
0.8

jun

0.9
0.95

0.8
0.8

1.0
1.05

0.85
0.9

0.9
0.95

0.75
0.8

1.0
1.05

0.85
0.9

jul

0.9
0.95

0.7
0.8

0.95
1.0

0.8
0.85

0.9
0.95

0.75
0.8

1.0
1.05

0.85
0.9

ago

Sense coberta vegetal

0.8
0.85

0.7
0.75

0.9
0.95

0.8
0.8

0.7
0.9

0.7
0.75

0.95
1.0

0.8
0.85

set

-

-

-

-

nov

Font: FAO 24.

0.75 0.65
0.8 0.7

0.65 0.55
0.7 0.6

0.85 0.7
0.9 0.75

0.75 0.65
0.8 0.7

0.65
0.65

0.55
0.6

0.7
0.75

0.6
0.65

oct

Al quadre següent es presenten les necessitats d’aigua anuals aproximades (ETc)
d’alguns conreus al llarg de l’any a les nostres latituds.
Conreu
Alfals
Pomera
Presseguer
Blat de moro
Gespa
Olivera

Necessitats d’aigua anuals (m3/ha/any)
7.000 a 7.500
6.500 a 7.000
6.000 a 6.500
5.000 a 5.500
8.000 a 9.000
5.000 a 5.500

Val a dir que a vegades les disponibilitats d’aigua no són suficients per cobrir totalment les necessitats dels conreus. En aquests casos es realitza un reg deficitari. Si
l’aigua disponible és molt poca, cal triar molt bé els conreus a implantar, intentant
posar aquells que puguin tenir una resposta major a les baixes dotacions, sempre parlant en termes de producció. Un exemple típic és el cas de l’olivera, que si bé requereix entre 5.000 i 5.500 m3/ha/any per obtenir produccions òptimes, pot donar rendiments acceptables amb dotacions entre 1.200 i 2000 m3/ha/any.
3.- NECESSITATS DE REG. NECESSITATS NETES I NECESSITATS TOTALS
Fins ara hem vist les necessitats d’aigua que tenen els conreus, però aquestes quantitats no són les que cal aplicar al sòl, on hi ha factors que les faran reduir com la pluviometria efectiva o les aportacions d’aigües subterrànies, i d’altres que les augmentaran: l’eficiència d’aplicació, el coeficient d’uniformitat i la dosi de rentat de sals,
si es requereix.
Les necessitats netes de reg (Nn) són la quantitat d’aigua que cal aplicar al sòl perquè el cultiu pugui evapotranspirar la seva ETc, un cop descomptades totes les altres
aportacions existents que són la pluviometria efectiva (Pe), és a dir, la part de pluviometria que realment queda disponible per les plantes, l’aportació d’aigua subterrània (Gw) si existeix una capa freàtica propera a la superfície que possibiliti aportacions per capil·laritat a la zona radicular de les plantes, i la variació en l’emmagatzematge d’aigua al sòl (Dw), que representa l’aigua que el sòl pot haver emmagatzemat procedent de pluges o regs anteriors, etc. i que la planta pot anar esgotant per
a satisfer les seves necessitats. Les necessitats netes de reg es calculen com:
Nn = ETc - Pe - Gw -Dw
Les necessitats totals de reg (Nt) incorporen al càlcul del reg els elements del propi
sistema: el coeficient d’uniformitat del reg a realitzar (CU) i l’eficiència d’aplicació
(Ea). Es calculen com: Nt = Nn / (Ea x CU)
Les necessitats totals de reg també consideren la dosi de rentat de sals, si l’aigua aplicada ho requereix. Les necessitats de rentat de sals, en aquesta ponència, només les
anomenem, sense incidir més en la qüestió, però val a dir que en certs regadius, depe101

nent de les condicions del sòl i, sobretot, de la qualitat de l’aigua aplicada, ha de ser
un aspecte a tenir molt en compte per evitar possibles salinitzacions de les terres de
conreu. (Per tenir-les en compte hauríem d’aplicar la formula Nt = Nn / [(1-K) x
CU)] on K seria el valor més gran entre (1-Ea) i LR, essent aquest darrer terme el
coeficient de necessitats de rentat de sals).
El coeficient d’uniformitat (CU) fa referència a l’excés d’aigua a aplicar al sòl per
obtenir un reg uniforme a tota la parcel·la regada. Amb això s’eviten zones més regades que d’altres dins la mateixa parcel·la que provocarien creixements heterogenis
del conreu.
L’eficiència d’aplicació és un tema d’actualitat a les zones de regadiu. Aquesta eficiència pot fer variar de manera significativa l’aigua a aplicar a la parcel·la.
S’expressa en percentatge o en tant per u.
Del total d’aigua aplicada al sòl, una part es perd per evaporació, una altra part es pot
perdre per escorrentia superficial, anant a parar a drenatges o desguassos situats fora
de la parcel·la. Una altra part es pot perdre per percolació, baixant pels macroporus
del sòl, més enllà de l’abast de les arrels de la plantació i arribant als aqüífers subterranis o bé al sistema de drenatge i desguàs.
Escorrentia
superficial
Percolació profunda
L’eficiència d’aplicació depèn de les característiques del sòl i, sobretot, del sistema
de reg utilitzat.
Vegem a continuació les eficiències d’aplicació dels diferents sistemes de reg.
Sistema de reg
Localitzat
Aspersió
A manta

Eficiència
0.90 a 0,95
0,70 a 0,80
0,60 a 0,70

Aquestes dades són en el cas de sistemes en òptim nivell de funcionament. Pel que
fa al reg a manta, amb parcel·les ben anivellades i amb els sectors ben calculats.
La majoria de les superfícies de regadiu a Catalunya es reguen a manta.
Els costos mitjans aproximats de la modernització del reg dins la parcel·la, és a dir,
d’instal·lar un nou sistema de reg localitzat o d’aspersió en substitució del reg a
manta, són d’unes 500.000 PTA/ha. És un cost molt elevat si tenim en compte la limitada renda agrícola al nostre país. Cal considerar que en moltes zones del nord de
França i d’Europa, l’aigua sobra i en molts casos no cal gairebé ni regar. Els pro102

ductes d’aquestes zones competeixen en qualitat i preu amb els nostres als mercats
d’arreu d’Europa. Posats a comparar, dins de l’Estat espanyol, existeixen Comunitats
Autònomes amb sistemes avançats d’ajuts i de finançaments per aquest tipus d’inversions. Per exemple, en el cas de Navarra, la Comunitat Foral subvenciona una
quantitat molt important de la modernització del reg en parcel.la, el 90%.
4.- EL TRANSPORT DE L’AIGUA DE REG FINS A LA PARCEL·LA
El sistema de transport d’aigua fins a la parcel·la a regar pot efectuar-se a través de
canonades a pressió, canonades a làmina lliure (que es comporten com canals tapats)
o a través de sèquies obertes, que a la vegada poden estar revestides o ser simplement
de terra.
La llargada del transport també és variable en funció de la distància existent des de
la derivació d’aigua fins a l’explotació agrícola.
Arreu de Catalunya existeixen nombroses Comunitats de Regants amb característiques molt variables les unes de les altres.
En qualsevol cas, al llarg d’aquesta conducció, existeixen pèrdues, majors o menors
depenent del tipus de conducció, del manteniment que s’hi realitzi, de l’envelliment
que pugui presentar, etc.
Per posar un exemple, a la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, com
es veurà més endavant, la captació d’aigua és al riu Segre, es transporta en alta a través dels canals i sèquies principals (amb rang de canal) i es deriva a les diferents xarxes de distribució secundàries que arriben fins a les parcel·les de reg. El control dels
canals i sèquies principals es realitza per la pròpia Comunitat General de Regants i
l’eficiència de transport és elevada. Podem parlar de l’ordre del 90% en els trams
revestits. El Canal Principal té una longitud de 144 km, el Canal Auxiliar de 76 Km,
i les quatre sèquies principals, en conjunt, tenen uns 100 km. Només en costos de
manteniment d’aquesta xarxa, la Comunitat es gasta anualment uns 200 milions de
pessetes, amb els quals es té cura d’evitar l’existència de pèrdues i de consolidar l’estabilitat de la infrastructura, entre d’altres. Les xarxes de distribució secundàries són
a càrrec de les Col·lectivitats de Regants, o Comunitats de base. Hi ha 21 Col·lectivitats, unes més ben organitzades que d’altres. En algunes l’eficiència de transport
és molt bona, en d’altres no ho és tant. Pensem que per terme mitjà, podem parlar
d’unes eficiències d’un 70%.
Val a dir que aquestes xarxes secundàries, en conjunt, formen un entramat de sèquies
d’una longitud total propera als 3.000 km, i la immensa majoria estan acanonades
amb tubs de formigó, fet que ha suposat una gran inversió pels agricultors al llarg
dels anys.
Els costos mitjans per a realitzar una nova conducció fins a parcel·la oscil·len entre
1,7 i 2 milions de pessetes per hectàrea.
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A Catalunya, per la Llei 5/1990 d’Infrastructures Hidràuliques de Catalunya, les subvencions que poden rebre els agricultors per millorar les xarxes de reg, tant secundàries com en alta, són del 70% en nous regadius i del 60% en regadius tradicionals.
Amb la recentment apareguda Llei 6/1999 d’Ordenació, Gestió i Tributació de
l’Aigua (LOGTA), les obres són subvencionables al 70%, però només les que executa la pròpia Agència Catalana de l’Aigua. La qual cosa implica que la mateixa obra
executada per l’ACA o bé pel DARP (o REGSA), és objecte de subvencions diferents
dins de la pròpia administració catalana.
Fent noves comparacions amb les altres Comunitats Autònomes d’arreu de l’Estat
Espanyol, topem amb el mateix exemple d’abans: a Navarra, la Comunitat Foral subvenciona el 100% de les obres de canals i el 90% de la xarxa secundària.

SEGONA PART: EL REGADIU A CATALUNYA
La superfície de Catalunya és de 3.190.110 ha. El 60,8% és superfície forestal,
1.939.587 ha ; un 5,4% està ocupat per superfície urbanitzable, 172.266 ha i el 0,8%
correspon a extensions ocupades per rius i llacs, 25.521 ha.
La superfície agrària útil (SAU) ocupa el 33% del territori, 1.042.229 ha. D’aquesta
extensió, el 28% correspon a la superfície de regadiu, 241.011 ha, que representen el
7,55% de la superfície total del territori de Catalunya.
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Al quadre següent es presenten les superfícies dedicades a diferents conreus de regadiu i de secà. Font: DARP.
Conreu
Cereals
Farratge
Hortícoles
Patata
Industrials
Lleguminoses
Flors
Fruita dolça
Fruita seca
Cítrics
Olivera
Vinya
Altres Llenyosos

Secà
(ha)
266.274
72.415
1.297
2.645
13.746
2.280
4.096
80.600
115.045
62.389
12.452

Regadiu
(ha)
85.596
42.589
16.585
4.787
6.371
1.088
22
50.318
16.283
6.965
7.868
2.308
231

Cultiu
PROTEGIT (ha)

1.155

70

Total
(ha)
351.870
115.004
19.037
7.432
20.117
3.368
92
54.414
96.883
6.965
122.913
64.697
12.683

L’origen de les aigües utilitzades pel regadiu és variat, però destaca amb diferència
l’aprofitament d’aigües superficials amb 186.616 ha que suposen el 77,4% de la
superfície regada. Les aigües subterrànies reguen un 20% de la superfície, 48.279 ha.
Els retorns, aigües de drenatge i desguàs que són novament aprofitades pel reg, s’utilitzen en el 2,4% de la superfície, 5.804 ha i es reutilitzen aigües procedents de
depuradores per regar el 0,1%, unes 311 ha.
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1.- ELS REGADIUS TRADICIONALS
Arreu de Catalunya existeixen nombroses comunitats de regants. Totes elles amb alguns
trets comuns, però amb sistemes d’organització i característiques molt diferenciats.
L’abast d’aquesta ponència no pot contemplar un estudi exhaustiu de tots els regadius
existents a Catalunya. Ens limitem, doncs, a exposar el quadre dels principals per
passar a descriure breument les tres Comunitats de Regants més grans de les conques
intercomunitàries. En concret, la Comunitat General de Regants dels Canals
d’Urgell, per ser la més extensa del territori de Catalunya, es tracta amb una mica
més de detall.
DENOMINACIÓ
Canals d'Urgell

ÀMBIT
TERRITORIAL
Ponent

Canal d'Aragó i
Ponent
Catalunya
Canals Delta de l'Ebre
(marge dret i esquerre) Terres de l'Ebre
Baix Francolí
Camp de Tarragona
Canal de Pinyana
Baix Ebre
Regs del Baix Ter
(marge dret i esquerre)
Alt Segre
Plana de la Galera
Regs del Muga
Alt Urgell (regs
d’hivern)
Delta del Llobregat

Ponent
Terres de l'Ebre

Baix Ebre i Montsià
Tarragonès, Alt Camp i
Conca de Barberà
Noguera i Segrià
Ribera d'Ebre

21.014
13.495
12.246

Comarques gironines
Comarques centrals
Terres de l'Ebre
Comarques gironines

Baix Empordà
Cerdanya
Montsià, Baix Ebre
Alt Empordà

11.545
8.407
6.758
6.345

Ponent
Metropolità

Urgell
Barcelonès i
Baix Llobregat
Pallars Jussà
Montsià

3.552
2.045
1.767

Priorat i Ribera d'Ebre

1.631

Montsià
Segarra, Anoia,
Noguera, Solsonès
Pallars Jussà, Pallars
Urgell
Urgell
Alt Urgell
Garrigues i Segrià

1.550

Baixa Noguera Pallaresa Ponent
La Sénia
Terres de l'Ebre
Priorat (els Guiaments) Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre
Plana de VinaròsAlcanar
Terres de l'Ebre
Reg riu Llobregós
Ponent i Comarques
centrals
Alt Noguera Pallaresa Ponent
Belianes (regs d’hivern) Ponent
Farrugats (regs d’hivern) Ponent
Els Quatre Pobles
Ponent
Reg sèquia riu Set
Ponent
Alt Noguera
Ribagorçana
Ponent
Matarranya
Terres de l'Ebre
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DIVISIÓ
SUPERFÍCIE
TERRITORIAL
REGADA (ha)
Pla d'Urgell, Urgell, Noguera, Segrià, Garrigues
75.000
Segrià i Osca
41.300 Catal.
63.550 Aragó

Alta Ribagorça
Terra Alta, Ribera d'Ebre

25.739

4.526

1.548
1.512
770
525
400
383
302
258

1.1.- LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL D’ARAGÓ I
CATALUNYA
El Canal d’Aragó i Catalunya efectuà el primer reg l’any 1906.
Aquesta Comunitat de Regants compta amb una infrastructura formada per un canal
principal de 124 km de llargada, el Canal de Zaidí de 47,5 km, que es bifurca de l’anterior, i 13 sèquies principals que en conjunt mesuren uns 170 km. Les diferents
Comunitats de base gestionen tot l’entramat multiquilomètric de sèquies secundàries.
La superfície de reg és de 104.850 hectàrees, de les quals 63.550 ha es troben a
l’Aragó, a la província d’Osca i 41.300 ha són a Catalunya. Es pot arribar a regar amb
unes dotacions de 8.300 m3/ha/any, però degut a la baixa disponibilitat d’aigua, la
mitjana dels darrers 10 anys és de 5.200 m3/ha/any.
A més del reg, serveix aigua de boca a 41 municipis, 26 a l’Aragó i 15 a Catalunya,
i abasta unes 115 indústries, 59 a Osca i 56 a Lleida.
Aproximadament el 40% de la superfície es rega a manta i el 60% amb regs a pressió
(aspersió i localitzat). El 35% de l’extensió es dedica al conreu d’alfals, el 30% a blat
de moro, el 20% a arbres fruiters, el 10% a cereals d’hivern i el 5% a conreus varis.
L’eficiència de transport als canals és del 90%, segons fonts d’aquesta Comunitat.
El Canal Principal admet un cabal màxim de 30 m3/s a capçalera, i 21 m3/s aigües
avall del canal d’enllaç que prové del riu Noguera Ribagorçana. El Canal de Zaidí té
una capacitat màxima de 14 m3/s.
A totes les sortides de canals existeixen un aforadors automàtics de màscara en els que
es fonamenta l’equanimitat del repartiment de l’aigua d’aquesta Comunitat de Regants.
Compta amb dues captacions, una pel Canal Principal, al riu Éssera, amb cabals regulats per l’embassament de Barasona (84,7 hm3), també anomenat de Joaquin Costa, i
l’altra pel Canal d’Enllaç, al riu Noguera Ribagorçana, amb cabals regulats pels embassaments de Santa Anna (236 hm3), Canelles (688 hm3), Escales (154 hm3), BasercaLlauset (22-17 hm3) i Cavallers (16 hm3), aquest darrer situat al riu Noguera de Tor.
Cal dir que d’aquest aprofitament del Noguera Ribagorçana, a més del Canal d’Aragó
i Catalunya hi ha d’altres usuaris, a saber: el Canal de Pinyana (com es veurà més
endavant), el Canal Algerri-Balaguer i els regs de la Llitera Alta com a conseqüència
del pacte de Castillonroi, els regs tradicionals de ribera (Corbins, Albesa, etc.), l’abastament d’aigües de la ciutat de Lleida i d’altres minoritaris (cabal ecològic, etc.).
L’organigrama d’aquesta Comunitat està format per un nombre molt reduït de persones que serveixen, bàsicament, per assessorar als regants, ja que qui porta tota la gestió és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que hi desplega una extensa estructura
de recursos humans.
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1.2.- LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA
La referència més antiga que hom té d’aquest canal data de l’any 1147, quan en
temps de la reconquesta Ramon Berenguer IV en féu donació als regants, per la qual
cosa, se suposa que el canal ja preexistia des dels temps dels àrabs, que per altra
banda, com és ben sabut, eren molt donats a efectuar aquest tipus d’obres hidràuliques. En aquella època, però, el Canal de Pinyana només regava unes poques terres
situades al que avui són els termes d’Alfarràs i d’Almenar. En el transcurs dels segles
aquestes superfícies han anat augmentant fins conformar l’actual zona regable.
Les infrastructures amb que compta aquest canal estan composades pel Canal
Principal, de 30 km de llargada i tres sèquies principals (la sèquia del Cap, la Major
i la del Mig) que en conjunt mesuren uns 100 km.
Es rega una superfície de 13.495 hectàrees amb dotacions de 12.125 m3/ha/any i s’abasta d’aigua de boca a 13 municipis.
El 70% de la superfície es rega a manta i el 30% amb regs a pressió (aspersió i localitzat). El 60% de l’extensió es dedica al conreu d’arbres fruiters, el 35% a cereals i
farratges i el 5% a conreus hortícoles.
El Canal Principal té capacitat per 12,5 m3/s a capçalera. La captació es realitza al riu
Noguera Ribagorçana, aprofitant la mateixa regulació que s’ha descrit pel Canal
d’Aragó i Catalunya en aquesta conca. L’eficiència de transport als canals és baixa,
segons fonts de la pròpia Comunitat. No existeixen aforadors a les sortides de canal.
Aquesta Comunitat de Regants s’autogestiona de forma independent de l’administració.
1.3.- LA COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL
Al llarg dels segles, nombroses vegades es va intentar tirar endavant la idea de construir el Canal d’Urgell. Cada vegada amb un projecte diferent de l’anterior. En algunes es volia fer el canal navegable, les superfícies de reg variaven d’un projecte a l’altre, les llargades de canal eren diferents, etc. Però sempre, per una o altra raó, finalment la idea no prosperava.
La primera dada escrita existent data de 1346, quan el comte Jaume d’Urgell, que
visitava les obres del Canal de Manresa, va demanar un estudi sobre el futur Canal
d’Urgell. En temps de Carles V, cap el 1506 i més tard, sota el regnat de Felip II, entre
1554 i 1577 s’encarregaren diferents projectes que mai es van traduir sobre el
terreny. Des d’aquell moment fins al 1851, es realitzaren diferents projectes impulsats per tot un seguit de promotors diferents: Consell de Cent de Barcelona,
Comunitat Urgellenca, Felip V, Junta de Comerç de Barcelona, Marquès de Puerto
Nuevo, Societat Econòmica d’Amics del País de Tàrrega, Universitat de Cervera,
Capità General de Catalunya, Diputació de Lleida, Junta Protectora, Junta de
Propietaris Urgellencs, diferents empresaris, etc.
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Però no va ser fins al 1853 que l’empresa Girona germans, Clavé i Cia. va aconseguir la concessió per a executar les obres del Canal d’Urgell (avui Canal Principal) i
les quatre sèquies principals, i per explotar-les durant 99 anys. La concessió donava
dret a derivar del riu Segre a l’alçada de Ponts un cabal màxim de 33 m3/s. Aquell
mateix any es va traspassar la concessió a l’empresa Canal d’Urgell, SA que va iniciar les obres sota el comandament de l’enginyer Domènech Cardenal i Gandàsegui,
basant-se en el projecte realitzat per l’enginyer Pere de Andrés i Puigdollers.
La tardor de 1853 s’iniciaren les obres. El Canal Principal es finalitzà el 1861. La
presa al riu data de 1862. El primer reg es féu a la finca Tarassó, d’Agramunt, el 25
de març de 1862. Les quatre sèquies principals s’acabaren el 1865.
Al llarg del canal es van haver de salvar diferents obstacles amb túnel o aqüeducte,
però, sens dubte l’obra més laboriosa va ser la construcció del túnel de Montclar que
va durar tant com tot el canal: de 1853 a 1861. La seva longitud, de 4.917 metres, va
fer d’aquest túnel el més llarg d’Europa durant gairebé un segle. L’indret més profund és a 146 metres de la superfície. L’obra va costar 1.325 PTA/m, és a dir, un total
de 6.200.000 PTA. En la seva construcció van intervenir unes 6.000 persones, gran
part d’elles, presidiaris (es conserven dades d’un any en què van morir-ne 114, degut
a les malalties i accidents de treball). Cal considerar que els treballs en aquella època
es feien a pic i pala.
Com a cànon per disposar de l’aigua, es cobrava als agricultors “el novè”, és a dir, la
novena part de la collita.
Les prop de 75.000 hectàrees que regava el Canal d’Urgell havien deixat de ser
estepàries i s’havien convertit en terrenys verds i frondosos, però la manca de regulació al riu Segre feia patir l’estiatge. Al llarg de la primavera les aigües baixaven
amb més o menys regularitat, però durant l’estiu aquestes eren escasses. Els conreus
predominants eren els d’hivern, bàsicament cereals. Les dotacions eren molt baixes i
l’aigua no arribava a tota la zona regable, per això es va sol·licitar a l’administració
la construcció del Canal Auxiliar.
El 1928 s’obtingué la concessió per derivar fins a 8 m3/s del riu Segre a l’alçada del
pantà de Sant Llorenç de Montgai (Camarassa), supeditada a la construcció del Canal
Auxiliar d’Urgell que s’executà entre els anys 1929 i 1932. Amb aquesta nova infrastructura es podien regar prop de 25.000 hectàrees que no havien de patir estiatge ja que
aprofitaven aigües provinents del riu Noguera Pallaresa. Els conreus d’aquesta zona
aviat es van diferenciar passant a ser els propis d’estiu, més rendibles i amb més diversitat. El Canal Principal es destinà al reg de les restants 50.000 hectàrees. Amb menys
superfície a regar, l’aigua es repartia millor, però continuava suportant-se l’estiatge.
L’any 1956 entrà en funcionament el pantà d’Oliana, de 101 hm3. A partir d’aquell
moment, el Canal Principal d’Urgell va poder comptar amb una certa garantia d’aigua per l’estiu. Els conreus es van diversificar, va augmentar molt l’estacionalitat de
conreus d’estiu. Tot i amb la presència del pantà d’Oliana, els anys de sequeres continuaven provocant fortes restriccions a l’Urgell. La regulació del riu no era suficient.
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El 1999 entrà en funcionament el pantà de Rialb, amb capacitat per 402 hm3, tot i que
aquell primer any només s’embassà un màxim de 56,6 hm3. El nou sistema OlianaRialb va permetre tenir una campanya acceptable, malgrat les baixes aportacions del
riu als mesos d’estiu. El present any 2000, la història s’ha repetit. El pantà de Rialb
ha assolit un embassament màxim de 130,8 hm3 i el d’Oliana de 100,15 hm3. Les
aportacions del riu Segre a l’alçada de Ponts durant els mesos d’estiu han estat molt
per davall de la mitjana històrica, però s’ha viscut una bona campanya.
La Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell és la més extensa de
Catalunya, tant en superfície com en llargada de canals. Les seves aigües es destinen
al servei del reg de prop de 75.000 ha repartides per 5 comarques: Noguera, Segrià,
Urgell, Pla d’Urgell i Garrigues.
Els conreus que rega es detallen a continuació.
Conreu
Alfals
Fruiters
Pomeres
Pereres
Presseguers
Blat de moro
Cereal d’hivern
Gira-sol
Ceba
Altres

Percentatge
28,2
24,4
12,9
9,9
1,6
20,2
16,3
2,7
2,0
0,4

A més d’aigua pel regadiu, també abasta d’aigua de boca a una població d’uns 100.000
habitants, repartits en 65 municipis, amb un total d’uns 100 nuclis de població que es
troben en 6 comarques: Noguera, Segrià, Urgell, Pla d’Urgell, Garrigues i Segarra.
També serveix aigua a una extensa cabanya ramadera amb granges repartides per tot
el territori i a unes 100 indústries, la majoria agroalimentàries. Cal destacar que al
llarg dels canals i sèquies s’utilitza el pas de les aigües per fer-ne usos no consuntius
a través de minicentrals per produir energia elèctrica.
El 2 de setembre de 1991, per Resolució Ministerial, es fixaren les condicions de la
concessió existent autoritzant a derivar fins a 33 m3/s del riu Segre a l’alçada de Ponts
pel Canal Principal i 8 m3/s del mateix riu a l’alçada de l’embassament de Sant
Llorenç de Montgai al terme de Camarassa, pel Canal Auxiliar. Amb aquests cabals,
la Comunitat de l’Urgell té dret a regar amb una dotació de fins a 9.000 m3/ha/any.
També pot fer ús de totes les aigües subterrànies, drenades i superficials que discorren per la seva àrea regable.
Per aprofitar les aigües, els Canals d’Urgell, compten amb les següents infrastructures:
El Canal Principal d’Urgell, amb origen al riu Segre, a la presa del Tossal (Ponts) i
final al mateix riu al terme de Montoliu de Lleida. Té una llargada de 144 km i es
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troba revestit fins al pk 109. Discorre seguint aproximadament la cota 300 amb una
pendent d’un 3,3:10.000. Domina una superfície aproximada de 50.000 ha. Pot conduir a capçalera fins a 33 m3/s.
El Canal Auxiliar d’Urgell Inicia el seu recorregut al riu Segre, a l’embassament de
Sant Llorenç de Montgai (Camarassa) i té el final al pk 133 del Canal Principal, al
terme d’Artesa de Lleida, lloc on conflueixen les aigües d’ambdós canals. Té 76 km
de llargada i està revestit fins al pk 56. Va paral·lel a la cota 225, aproximadament,
amb una pendent regular del 5:10.000. Domina una superfície aproximada de 25.000
ha. Està dimensionat per portar prop de 16 m3/s.
La Primera Sèquia Principal té l’origen al pk 47,3 del Canal Principal, al terme
de Castellserà i el final al riu Sió, al terme de La Ràpita. La seva llargada és de
20 km.
La Segona Sèquia Principal neix al pk 74,1 del Canal Principal, al terme d’Anglesola
i acaba al riu Segre a l’alçada de Vallfogona de Balaguer. Té una longitud de 29 km,
5 dels quals estan revestits.
La Tercera Sèquia Principal comença al pk 97,0 del Canal Principal, al terme de
Vilanova de Bellpuig i té el final al riu Segre al terme de Vilanova de la Barca. El seu
recorregut és de 28 km. Té 1,5 km revestits.
La Quarta Sèquia Principal té l’origen al pk 109,7 del Canal Principal, al terme de
Les Borges Blanques i el final al riu de Les Canals, al terme de Lleida. Presenta una
llargada de 26 km.
La xarxa de desguassos està formada per un entramat d’uns 800 km de llargada total,
dels quals 400 estan a cel obert.
La xarxa de sèquies de distribució secundària, a càrrec de les Col·lectivitats o
Comunitats de base, té una llargada total d’uns 3.000 km, quasi tots acanonats.
El riu Segre, del què es nodreix el Canal Principal, està regulat pels embassaments
d’Oliana, de 101 hm3 de capacitat màxima i de Rialb, amb capacitat màxima de 402
hm3. Per altra banda, el Canal Auxiliar aprofita l’aigua regulada per l’embassament
de Sant Llorenç, al riu Segre, de 9,5 hm3, que a la vegada explota la regulació existent al riu Noguera Pallaresa: pantà de Camarassa, 163,4 hm3, embassament de
Terradets, 33 hm3 i pantà de Talarn, 226,7 hm3 de capacitat màxima.
Totes les sortides de canal, que són unes 500, estan mesurades a través d’aforadors
Parshall, amb la qual cosa es pot fer un repartiment equànime de l’aigua i es pot servir la òptima en funció de les necessitats en cada període. Tot el personal de la
Comunitat dedicat al servei de les aigües compta amb un “llibre de pautes” per saber
a quin nivell ha de deixar cada aforador en funció de les indicacions donades en termes de dotació (l/s/ha). Els orígens dels canals es controlen via mòdem i el del Canal
Auxiliar incorpora accionament remot.
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Com a infrastructures de futur, la Comunitat de l’Urgell s’ha plantejat la construcció
de dues basses de regulació de cua dels dos canals, continuar amb el pla de revestiment i, a mig termini, implantar la regulació dinàmica dels canals i sèquies principals
amb l’objectiu de donar l’aigua a la demanda.
Aquesta Comunitat de Regants s’autogestiona de forma independent de l’administració i compta amb un organigrama format per 72 treballadors, dels quals, 12 pertanyen als serveis administratius i jurídics i 60 treballen als serveis tècnics, on, a més
de la gestió de l’aigua, es realitzen, entre d’altres, les obres de manteniment i millora (inversió d’uns 200 milions anuals), manteniment de la cartografia i bases de dades
permanentment actualitzades, control de costos, projectes i estudis, resolució d’expedients, planificació i seguiment del desembassament dels pantans i assessorament
a les Col·lectivitats i als regants.
A l’àrea regable dels Canals d’Urgell, cultiven la terra 20.258 agricultors que tenen
53.546 parcel·les. Només entre un 10% i un 12% de la superfície es rega amb regs a
pressió (aspersió o localitzats), la resta, prop del 90%, es rega a manta, en la modalitat de reg per inundació. Els agricultors d’aquesta zona de reg tradicional són uns
profunds coneixedors de la pràctica d’aquest tipus de reg i optimitzen la seva aplicació. En aquesta modalitat de reg no existeixen pèrdues per escorrentia superficial, ja
que els finals de parcel·la estan delimitats per cavallons (parets baixes de terra que
retenen l’aigua dins la parcel·la), però sí que existeix, inevitablement, la component
de percolació profunda, més marcada en zones de textures de sòl més arenoses o graveroses (p.e. Bellpuig, Vilanova de Bellpuig, Arbeca, Tornabous, Vallfogona de
Balaguer, etc.). Malgrat que l’eficiència d’aplicació en parcel·la no és alta, si examinem en conjunt aquesta àrea, tenim nombroses reutilitzacions de les aigües perdudes
per percolació (retorns). D’una banda, es realitzen impulsions a través de pous per
regar novament amb les aigües que han recarregat aqüífers subterranis. D’altra
banda, mitjançant derivacions al llarg de la xarxa de desguassos, es posen novament
a disposició dels regs les aigües sobrants que s’han drenat. Aquesta reutilització es
dóna una i altra vegada, resultant una eficiència d’ús del conjunt molt més elevada
del que cabria esperar en una zona de reg a manta.
2.- ELS NOUS REGADIUS.
S’inclouen en aquest punt un seguit de regadius de nova creació que s’han vingut
desenvolupant en els darrers temps i que es troben en estadis diferents: alguns ja
estan totalment en servei, d’altres només parcialment, n’hi ha en fase d’execució, en
fase de projecte o estudi, etc.
Aquests nous regadius presenten característiques diferenciades els uns dels altres: en
extensió, en dotació d’aigua, en inversió, etc. i, fins i tot, la procedència de les aigües
que aprofiten és molt diversa.
Tot i amb això, tots ells tenen uns trets comuns derivats de la implantació de la nova
tecnologia, així doncs, trobem per exemple, que tots són regs a pressió, s’instal·len
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sistemes avançats d’aforament i de regulació i existeix un comptatge del consum realitzat per cadascun dels usuaris finals.
Un fet molt important a destacar en alguns és l’execució de la concentració
parcel·lària prèvia a la implantació del regadiu, com a element indispensable per
optimitzar l’estructura de la propietat a posar en reg.
A continuació es presenta un quadre-resum d’aquests nous regadius.
Regadiu

Superfície Dotació Previsió conreus
(ha) (m3/ha/any)
Desglossat en quadre a continuació.

Sistema
Segarra-Garrigues
Algerri-Balaguer
Garrigues Sud
Terra Alta
Torres de Segre
Reg embassament
Margalef
Xerta-Sènia
Regs recolzament
a les Garrigues
La Muga (marge dret)
Vallfornès
Sant Martí de Tous
Reg del Molinet
Pinell de Brai

Fase

8.000
5.500
9.032
1.578

6.000
1.300
2.000
6.800

Fruiters,farratges, cereals
Olivera
Olivera, vinya
Fruiters

Execució/servei
Execució/servei
Execució/servei
Execució

1.432
15.000

3.600
4.500

Fruiters, olivera
Fruiters, cítrics, horta

Execució/servei
En projecte

2.420
2.700
500
450
350
750

1.000
6.000
6.500
4.000
6.800
4.400

Olivera
Farratges i cereals
Farratges, cereals, vivers
Farratges, cereals, horta
Horta, fruiters
Fruiters

En projecte
En execució
En servei
En execució
En servei
En servei

Font: DARP. Previsió 1999.

Sistema Segarra-Garrigues.
Regadiu

Superfície Dotació Previsió conreus
(ha) (m3/ha/any)

Segarra-Garrigues,
marge dret
51.764
Elevacions Baix Segre
9.860
Segrià Sud
9.985
Segarra-Garrigues
Recolzament marge esq. 20.000

Fase

4.500
4.500
2.000

Fruiters, farratges, cereals En projecte
Fruiters, olivera, cereals En projecte
Olivera, ametller cirerer En projecte

1.500

Olivera, cereals

En projecte
Font: DARP. Previsió 1999.

Algunes d’aquestes dades, publicades pel DARP el 1999, són aproximades, d’altres
s’estan replantejant i canviant. Sabem que poden haver-hi modificacions pel que fa
a la superfície regable del Garrigues-Sud i d’altres entre els quals es troba el SegarraGarrigues. Ara per ara, les úniques dades disponibles són les que presentem, però ja
avancem que manquen dades oficials més actualitzades.
2.1.- ESTAT DEL NOU REGADIU DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES
Podríem dir que aquest és el plat fort dels nous regadius a Catalunya, donada la seva
considerable extensió. Després d’un llarg període de gestions i acords entre les admi113

nistracions autonòmica i estatal i la Comunitat de Regants expectant d’aquest canal,
sembla que finalment l’administració estatal es fa càrrec de la construcció del canal
i de l’embassament de l’Albagés, situat al terme del mateix nom, amb 80 hm3 de
capacitat, i l’autonòmica de la concentració parcel·lària, la xarxa de distribució
secundària i la de desguàs.
L’any 1999, tal com es desprèn dels quadres anteriors, el DARP havia previst aquest
nou regadiu format per tres sistemes diferents: els regs del propi Canal SegarraGarrigues, les elevacions del Baix Segre i el Segrià Sud. Pel que sembla, aquesta planificació podria canviar radicalment en els propers temps.
Els regs del Canal Segarra-Garrigues, en la previsió de l’any 1999, servien a ambdós
marges: el marge esquerre amb 20.000 ha i amb dotacions de 1.500 m3/ha/any, de reg
de suport a l’olivera i cereals i els regs del marge dret, amb una superfície de 51.764
ha i dotacions de 4.500 m3/ha/any. Darrerament sembla que l’administració autonòmica s’ha replantejat aquesta distribució i que torna a la previsió inicial de regar
només el marge dret. Es desconeix quina serà finalment la superfície regable i la
dotació. Es preveu que els conreus futurs d’aquesta àrea seran fruiters, farratges i
cereals. Aquest regadiu captarà les aigües del riu Segre a l’embassament de Rialb i
aprofitarà el mateix sistema de regulació que s’ha descrit pels Canals d’Urgell en
aquesta conca.
2.2.- ESTAT DEL NOU REGADIU ALGERRI-BALAGUER
Aquest regadiu ja té el canal construït que capta les aigües al riu Noguera
Ribagorçana, aprofitant el mateix sistema de regulació que s’ha descrit abans per les
Comunitats Generals de Pinyana i de l’Aragó i Catalunya per aquesta conca. Compta
amb tres basses de regulació interna situades al marge esquerre del canal, al terme
d’Algerri.
La Comunitat de Regants ja està constituïda i la integren els usuaris i futurs usuaris
de sis termes municipals: Algerri, Albesa, Castelló de Farfanya, Menàrguens,
Torrelameu i Balaguer.
En aquest moment només estan en reg 1.300 ha, corresponents a l’àrea regable del
terme d’Algerri, on es va executar la obra de concentració parcel·lària i més tard la
xarxa de regadiu i desguàs. Properament es regaran les 2.200 ha incloses dins el
terme d’Albesa, i així s’acabarà la fase A d’aquest projecte, restant encara per executar en un futur immediat dues fases més.
La superfície total a regar és de 8.000 ha amb dotacions de 6.000 m3/ha/any.
S’espera que en aquesta zona els conreus implantats seran fruiters, farratges i cereals.
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TERCERA PART: EL REGADIU COM A ELEMENT
IMPORTANT PER A L’EQUILIBRI TERRITORIAL
Sobre aquesta qüestió es podria parlar molt. És un tema d’interès principal, no solament
a Catalunya, sinó arreu d’Europa. La cada vegada més evident concentració demogràfica al voltant de les grans ciutats en detriment dels petits pobles rurals és un fet que
certament preocupa a tota la societat d’avui. Al desenvolupament que segueix posem,
en primer lloc, en evidència allò que tots ja saben: el desequilibri territorial existent a
Catalunya. Finalment s’explica breument la contribució del regadiu a evitar-lo.
En els temps passats, podem observar que en zones com les comarques pirenaiques
o les del futur Canal Segarra-Garrigues, ha tingut lloc una regressió natural de la
població superior als 10 habitants per cada 1.000 habitants i any, degut a una menor
quantitat de naixements que de defuncions. A aquesta regressió i conseqüent envelliment de la població rural, cal afegir-hi el saldo migratori.
A Catalunya, entre els anys 1991 i 1996 es van perdre 12.313 llocs de treball en el
sector agrari. Les comarques que experimenten una pèrdua superior de població activa són les del Pirineu, des de la Garrotxa fins a la Vall d’Aran i les meridionals, des
de la Conca de Barberà fins a la Terra Alta, que en el mateix període descrit van perdre una quarta part o més dels seus ocupats. Les comarques metropolitanes pròximes
a Barcelona presenten una davallada de població agrària menys important, mentre
que a la resta de Catalunya, en general, les pèrdues de població agrària ocupada mantenen una davallada constant aproximada d’un 15%.
Evolució de la població activa al sector primari a Catalunya, 1950-1996, i relació amb
el conjunt de la població activa.
Any
1950
1960
1970
1975
1981
1986
1991
1996

Població
activa
1.482.274
1.696.005
1.974.369
2.272.832
2.213.199
2.330.197
2.628.387
2.731.672

Nombre
328.382
264.623
166.173
152.208
116.077
92.812
87.822
76.623

Població activa sector primari
% total
Creixement
22,2
---15,6
-1,8
8,4
-3,2
5,7
-1,6
5,2
-3,6
4,0
-3,7
3,2
-1,1
2,8
-2,7
Font: DARP. Cens 1996.

Nota: Població activa es refereix a població ocupada, població en atur i població que
busca feina i que consta amb algun tipus d’activitat.
Seguidament, es pot observar un quadre amb l’evolució de l’ocupació agrària comarcal entre els anys 1981 i 1996.
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Comarca
Alt Camp
Alt Empordà
Alt Penedès
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordà
Baix Llobregat
Baix Penedès
Barcelonès
Berguedà
Cerdanya
Conca de Barberà
Garraf
Garrigues
Garrotxa
Gironès
Maresme
Montsià
Noguera
Osona
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Pla d'Urgell
Pla de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollès
Segarra
Segrià
Selva
Solsonès
Tarragonès
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Vallès Occidental
Vallès Oriental
TOTAL

Nombre d'ocupants agraris
1991
1725
1307
4057
3652
2869
1737
1773
1096
209
155
1618
1132
2049
1824
4953
3616
6483
4054
2981
2435
3289
2606
1118
856
3770
1884
1371
1125
916
663
1719
1125
1057
869
3629
2437
1983
1307
1810
1768
5561
4632
5810
4901
4462
3375
3753
3081
1372
964
774
489
3498
2734
1234
898
1523
1107
1869
1375
987
724
1740
1277
11176
9339
2536
2164
1239
928
2198
1729
2283
1788
3005
2134
236
140
1511
1285
3503
2492
109649
83204

1981

1996
1053
3027
1512
789
117
916
1430
2919
3192
2287
2421
741
3266
927
587
734
761
2026
923
1341
4268
4006
2815
2725
732
357
2309
759
784
1083
619
1300
7766
1707
744
1397
1368
1740
70
1386
1987
70891
Font: DARP. Cens 1996.

En aquesta taula, s’aprecia una forta davallada de la ocupació agrària total, que entre
1981 i 1996, perd 38.758 llocs de treball.
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La població ocupada per grans sectors d’activitat es presenta a continuació. Veiem la
gran diferència existent entre l’agricultura i els altres tres sectors.
Comarca
Agricultura
Alt Camp
1053
Alt Empordà
3027
Alt Penedès
1512
Alt Urgell
789
Alta Ribagorça
117
Anoia
916
Bages
1430
Baix Camp
2919
Baix Ebre
3192
Baix Empordà
2287
Baix Llobregat
2421
Baix Penedès
741
Barcelonès
3266
Berguedà
927
Cerdanya
587
Conca de Barberà
734
Garraf
761
Garrigues
2026
Garrotxa
923
Gironès
1341
Maresme
4268
Montsià
4006
Noguera
2815
Osona
2725
Pallars Jussà
732
Pallars Sobirà
357
Pla d'Urgell
2309
Pla de l'Estany
759
Priorat
784
Ribera d'Ebre
1083
Ripollès
619
Segarra
1300
Segrià
7766
Selva
1707
Solsonès
744
Tarragonès
1397
Terra Alta
1368
Urgell
1740
Val d'Aran
70
Vallès Occidental 1386
Vallès Oriental
1987
TOTAL
70891

Indústria
5182
6880
11487
1387
234
15844
22295
12803
5128
8216
86436
4933
201533
4437
733
2343
8354
1352
8729
14715
39355
5195
3012
22427
848
313
3316
3550
707
2239
4566
2693
11792
13423
1239
14483
1045
3785
402
100579
49323
707313

Construcció
859
4117
2298
844
206
2272
4030
4860
2593
5270
18150
2108
32572
1556
919
647
3266
664
1442
3799
7832
1726
1225
3866
449
304
932
863
363
599
783
530
4636
3579
638
5591
387
1013
440
17241
8156
153625

Serveis
5276
22044
12750
4001
788
13227
26555
29455
11269
21040
126430
9592
500826
6002
2910
2717
20503
2473
7615
31877
64935
7897
5264
21230
2570
1413
4133
4310
1180
3133
4454
2458
36231
23677
1798
40419
1315
4955
2226
130421
51454
1272823

Total
12370
36068
28047
7021
1345
32259
54310
50037
22182
36813
233437
17374
738197
12922
5149
6441
32884
6515
18709
51732
116390
18824
12316
50248
4599
2387
10690
9482
3034
7054
10422
6981
60425
42386
4419
61890
4115
11493
3138
249627
110920
2204652

Font: DARP. Cens 1996.
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Seguidament s’observa l’evolució dels diferents subsectors agrícoles entre els anys
1991 i 1996, en termes de nombre total d’ocupats.
Subsector
Agricultura
Ramaderia
Serveis a l’agricultura
Silvicultura
Pesca
Caça
Total

1991
61.396
8.860
5.715
1.290
5.655
43
82.959

1996
53.761
4.138
6.263
1.568
5.123
38
70.891
Font: DARP. Cens 1996.

A tenor d’aquest quadre veiem que la població realment ocupada a l’agricultura i
ramaderia, pròpiament dites, es va reduir, en el període de referència, de 70.256 a
57.899 persones.
Catalunya és un país constituït bàsicament per municipis petits. Més de la meitat dels
municipis no arriben als 1.000 habitants i aquests municipis ocupen més de la meitat del territori. Dins d’aquests municipis s’ha de destacar, encara, el pes d’aquells
que no arriben als 500 habitants, que constitueixen una clara majoria. A la importància dels municipis petits en termes territorials i administratius es contraposa una
insignificança en termes demogràfics globals, i aquesta relació es pot enunciar de
diferents maneres. Els mateixos municipis de menys de 1.000 habitants no arriben a
sumar un 4% de la població. En l’extrem contrari, un 8% del territori i dels municipis acull les quatre cinquenes parts dels habitants del país.

Les transformacions en regadiu sempre han estat el fonament de les polítiques de
foment econòmic. El seu efecte s’estén pel conjunt de l’activitat econòmica, incidint,
tant en la generació de nous productes i més producció, com en la creació de noves
demandes en béns d’equip i infrastructures. La incidència dels regadius es tradueix
clarament en millores de renda dels agricultors i en una major demanda de llocs de
treball directes a l’agricultura i ramaderia, i indirectes a tota la indústria agroalimentària vinculada i d’altres com la fitosanitària, etc.
La transformació en regadiu serveix per millorar la competitivitat de les explotacions
agràries gràcies a una estructura de la propietat més eficient, una major diversificació de conreus, l’obtenció de productes de qualitat i una més gran regularitat de les
produccions.
Tot seguit es presenta a la pàgina següent un gràfic dels rendiments d’alguns conreus
en secà i en regadiu. Es palesa una diferència clara entre les dues situacions.
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L’estabilitat i l’increment de les rendes, davant de la inestabilitat de les produccions
en condicions de secà, permet reduir el nombre de persones que abandonen l’agricultura i a la vegada minorar l’envelliment de la població rural.
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