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BLOC 1. Presentador: Sr. Josep Maria PLANAS 
 
CONFERÈNCIA MAGISTRAL - SORTIDA DE LA CRISI: QUÈ PODEM FER?   
Sr. Lluís TORRENS 
 
La crisi financera ha posat de manifest alguns de riscos de les economies de mercat amb una 
insuficient regulació. En el cas espanyol, a més, la bombolla immobiliària, primer causant de la crisi, 
va anar acompanyada d’un profund deteriorament dels comptes exteriors de l’economia i un enorme 
endeutament privat exterior  que condiciona la sortida a la crisi per l’aturament de l’activitat creditícia 
i les dificultats de refinançar el deute. Per altra banda, amb la punxada immobiliària es desinfla 
també la bombolla fiscal associada i apareix un dèficit fiscal estructural que, sumat al cíclic, empitjora 
greument les finances públiques. A tot això, redreçar els comptes exteriors pot ser més difícil ara que 
fa uns anys: s’ha perdut la capacitat de devaluar la moneda i l’estructura de la nostra balança 
exterior també ha experimentat canvis importants. Per la  part dels comptes públics es fa difícil voler  
reduir el dèficit i a la vegada que no sigui un fre a la recuperació econòmica. És aquí a on un 
aprofundiment en les diferents formes de col·laboració públic-privada entre administracions i 
empreses pot ser un element  important i catalitzador de la recuperació. 
 
 
LA LLEI D’INFRAESTRUCTURES CRÍTIQUES I EL SEU DESPLEGAMENT REGLAMENTARI: 
IMPLICACIONS PER ALS SERVEIS PÚBLICS AFECTATS 
Sra. Alejandra GONZÁLEZ-MESTRE 
 
La situació actual mundial amb la proliferació del terrorisme internacional, armes de destrucció 
massiva o el crim organitzat, entre d’altres, fa necessari el disseny d’una política de seguretat 
homogènia i integral, tant en l’àmbit públic com privat, que estigui específicament dirigida a la 
protecció de les infraestructures considerades com a crítiques. Enteses aquestes, com aquelles 
infraestructures mitjançant les quals es presten els serveis essencials a la població quin 
funcionament és indispensable i que no permeten solucions alternatives. 
Aquest és l’objectiu de la Llei 8/2011, impedir la destrucció, interrupció o pertorbació d’aquestes 
infraestructures de forma que no es vegin afectats la prestació dels serveis essencials a la població. 
 
 
BLOC 2. Presentador: Sr. Josep ALABERN 
 
LES XARXES DE CONTROL AUTOMÀTIC DE QUALITAT DE L’AIGUA 
Sr. Jordi LÓPEZ 
 
En l’actualitat les xarxes de distribució d’Aigües de Terrassa disposen d’una dotzena d’equips de 
control automàtic que mesuren i registren diferents paràmetres de la qualitat de l’aigua en continu. 
Aquest ha estat un pas molt significatiu pel que fa al coneixement que aporten aquests sensors. La 
seguretat que representa la visualització contínua dels paràmetres mesurats per part dels operadors 
i controladors del servei d’abastament, la garantia de poder tenir no una foto periòdica sinó una 
pel·lícula completa del que passa a l’interior de les canonades de distribució de cara al client i usuari 
final es podria dir, sense voluntat d’exagerar, que no té preu. 
 



 

 
 
 
 
 
Aquesta presentació pretén explicar les raons, motius, i preocupacions que van portar a prendre la 
decisió de construir una xarxa automàtica de control, analitzant els objectius, els requeriments 
tècnics, les limitacions pràctiques, la tecnologia disponible o posant de manifest qüestions pràctiques 
a tenir en compte en un projecte com aquest. També es comenten alguns aspectes econòmics 
relacionats amb el projecte. 
 
 
AVENÇOS EN EL CONTROL DE L’AIGUA NO COMPTABILITZADA 
Sr. Enric CASTELLVÍ 
 
A finals de l’any 2006 es va completar la implantació dels 230 sectors de consum en els que està 
dividida la xarxa d’abastament d’Aigües de Barcelona. 
La metodologia de gestió del sistema mitjançant el control i manteniment de l’estat dels sectors i del 
seu diagnòstic per millorar l’eficiència, ha permès incrementar en quatre punts, del 80 al 84%, el 
rendiment de la xarxa de distribució. 
De l’anàlisi del treball que s’ha estat fent internament, i aprofitant l’oportunitat que tenim com a Grup 
AGBAR de participar en projectes d’innovació dintre de la plataforma R+i Alliance del Grup Suez, es 
van presentar idees per avançar en la futura gestió de la xarxa. Aquestes idees, juntament amb 
altres del Grup Suez, s’han concretat en varis projectes relacionats en el desenvolupament de 
millores tecnològiques en la detecció de fuites. 
Els projectes es centren bàsicament en la reducció del temps de localització de les fuites amb dos 
objectius importants, per una banda, disminuir el volum d’aigua perduda, i per l’altra estalviar 
recursos en la recerca del punt precís on es produeix la fuita. Aquests seran els aspectes claus per 
calcular la rendibilitat de la implantació d’aquestes noves tecnologies en un abastament. 
 
 
BLOC 3. Presentador: Sr. Rogeli FLETAS 
 
COMPARACIÓ DE TECNOLOGIES D’ELIMINACIÓ DE NITROGEN ALS RETORNS DE 
DESHIDRATACIÓ D’EDARS: PROVES PILOTS I AVALUACIÓ DELS ESCENARIS D’APLICACIÓ.  
Sra. Carme GARCIA 
 
Durant els darrers anys, la legislació  vigent (Directiva 91/271/CE i les seves transposicions 
RD/11/1995, RD 509/1996, RD 2116/1998) ha fixat uns límits d’abocament restrictius pel què fa als 
nutrients, en funció dels habitants equivalents de l’EDAR i la consideració o no de zona sensible del 
punt d’abocament.  Aquest fet, planteja  importants reptes especialment a les EDARs ja existents 
amb limitacions d’espai o capacitat per augmentar el volum necessari dels seus tancs òxics/anòxics 
al reactor biològic per a la correcta eliminació de nitrogen.  
En aquest context, cal tenir en compte l’impacte dels corrents de retorns de deshidratació a la línia 
principal, especialment en EDARs amb digestió anaeròbia. Aquests retorns es caracteritzen per la 
seva elevada càrrega de nitrogen amoniacal (ordre de 500-1.000 mg/L N-NH4). Tot i que poden 
suposar només l’1-2% del cabal d’entrada a l’EDAR, la seva càrrega equivalent pot ser del 10-30% 
del nitrogen total (N) a tractar a l’EDAR, amb el conseqüent increment del cost associat al seu 
tractament a la línia principal de l’EDAR (increment de la demanda d’oxigen a la nitrificació i de 
matèria orgànica a la desnitrificació).  
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
El present estudi té com a objectiu comparar diferents tecnologies d’eliminació de nitrogen als 
retorns mitjançant la seva avaluació tècnica, econòmica i ambiental. L’objectiu final és identificar 
quines són les tecnologies òptimes i els seus escenaris possibles d’aplicació. Per assolir aquest 
objectiu, s’han realitzat proves pilots amb 3 tecnologies prèviament seleccionades: nitrificació parcial 
a nitrits + desnitrificació heteròtrofa, nitrificació parcial i desnitrificació autòtrofa mitjançant biomassa 
Anammox, precipitació química del nitrogen i fòsfor en forma d’estruvita (MgNH4PO4 (s). Part 
d’aquests pilotatges, s’han realitzat a l’EDAR Terrassa degut a la seva representativitat (EDAR de 
350.000 h-eq ) i disponibilitat de les seves instal·lacions. Al mateix temps, s’han realitzat estudis 
teòrics d’altres tecnologies (desorció, l’intercanvi iònic, processos de membrana). Finalment, s’ha 
realitzat un estudi comparatiu de les tecnologies seleccionades de més interès que ha permès 
identificar les limitacions de les tecnologies, els seus avantatges (disminució costos operacionals 
EDAR en reactius, energia, etc.) i els escenaris d’EDARs òptims d’aplicació. 
 

 
PRESENTACIÓ ESTUDI-ENQUESTA DELS SERVEIS D’AIGUA DE CATALUNYA 
Sr. Ivan IGLESIAS 
 
L’ASAC realitza amb periodicitat triennal l’estudi “Els serveis d’aigua a Catalunya. Caracterització i 
tendències”, que basant-se en les enquestes omplertes pels serveis d’abastament, clavegueram i 
depuració de Catalunya permet extreure interessants conclusions sobre l’estat d’aquests i la seva 
evolució. L’edició d’aquest any, basada en dades de l’exercici 2.010 correspon a 214 respostes, que 
representen 381 municipis de tot Catalunya i una població total de 6.410.055 habitants. En termes 
relatius, això suposa una cobertura del 40% dels municipis i del 85% de la població. Dels principals 
resultats obtinguts, es podrien destacar en primer lloc la continua millora en l’eficiència i el 
funcionament dels sistemes gestionats, que presenten uns rendiments pròxims a l’òptim, i la 
reducció dels consums mitjos fins i tot a pesar de l’abundància d’aigua en el període analitzat. 
 
 
BLOC 3. Presentador: Sr. Marià GALÍ 
 
TARIFA I TAXA DE L’AIGUA 
Sr. Joan PERDIGÓ 
 
El segundo párrafo introducido –en la negociación parlamentaria– en el apartado a) del artículo 2.2 
de la Ley General Tributaria de 2003, sobre tasas, parecía pretender que el régimen de financiación 
por tarifa, entendida como la contraprestación que percibe directamente del usuario la empresa 
pública, mixta o concesionaria de un servicio público, como ingreso y recurso propio, había 
desaparecido. Tamaña barbaridad era impensable, no sólo porque pretendía terminar con una 
organización y una colaboración público-privada que no es de ahora, sino que proviene de mediados 
del siglo XIX. Por otra parte, la posterior Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, siguiendo la constante de la legislación contractual pública española, por lo menos desde 
1965, en su regulación de los contratos de gestión de servicios públicos, de concesión de obras 
públicas y de colaboración público-privada da mayor trascendencia si cabe que antes a esta forma 
de financiación, tanto de las inversiones como de la explotación. La reciente Ley de Economía 
Sostenible de 2011, ha suprimido el controvertido párrafo y ha vuelto a dejar las cosas en su sitio. 
Finalmente, el Informe de 26 de julio de 2011, de contestación de la Dirección General de Tributos a 
la consulta formulada al respecto por la AEAS, parece que ha zanjado definitivamente el asunto y 
confirmado la legalidad de las tarifas como contraprestaciones propias de los concesionarios, 
empresas mixta y públicas. 


