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PRIMER BLOC. Presentador: Sr. Josep Maria PLANAS, director d’Aigües de Castellbisbal. 
 
 
EL REGULADOR ÚNIC DEL SECTOR DE L’AIGUA A ESPANYA I A CATALUNYA.   
Sr. Josep CARBONELL, secretari general de l’Asociación Española de Abastecimientos de 
Agua y Saneamiento (AEAS). 
 
L’AEAS - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, tal com altres 
Associacions del Sector, ve defensant la necessitat de progressar en l’eficiència de la prestació dels 
serveis. I per això, ve recomanant el foment d’”unitats o sistemes eficients”, amb una mida que ha de 
ser, en general, superior a l’àmbit administratiu municipal, de manera que es puguin aprofitar dels 
avantatges de les economies d’escala i d’abast; així com la necessitat de promoure l’harmonització 
dels estàndards de prestació dels serveis i dels criteris per establir les tarifes aplicables. 
Entenent que tot això es pot aconseguir a través de la figura d’un regulador, advoca, en definitiva, 
per tarifes, o preus, que siguin autosuficients, sostenibles, que cobreixin els costos i progressives, 
d’acord amb el criteri de la Directiva Marc de l’Aigua. 
 
 
LA LLEI DE BASES DE RÈGIM LOCAL ESTATAL I CATALANA. NOVETATS I EFECTES EN EL 
SECTOR. 
Sr. Manel JARDÍ, director de l’Àrea Jurídica d’Aigües de Reus. 
 
La projectada reforma del règim local mitjançant el Proyecto de Ley de Racionalización y 
sostenibilidad de la administración local i el Projecte de Llei de Governs locals adapta la normativa 
local als principis que inspiren la reforma de l’article 135 CE, desplegats mitjançant la LO 2/2012, de 
27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
Amb aquest propòsit es planteja una reforma que persegueix els següents objectius: clarificar les 
competències municipals per evitar duplicitats; racionalitzar l’estructura organitzativa; garantir un 
control financer i pressupostari més rigorós i, en darrer terme, millorar la professionalitat i 
transparència en la gestió pública. 
En aquest nou marc, el sector de l’aigua es veurà profundament afectat, tant pel nou paper reservat 
a Diputacions i Comarques en la coordinació de la prestació del serveis bàsics; com per la dissolució 
de les entitats amb pèrdues reiterades i de les anomenades de segon nivell; com pels efectes de la 
publicació del cost efectiu dels serveis i per les exigències derivades de l’aprovació dels estàndards 
de qualitat dels serveis públics.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
LA MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS SERVEIS I LA ISO 50.001. 
Sra. Mariona COLL, cap d’Unitat d’Indústria i Transport de l’Institut Català d’Energia. 
 
L’ICAEN des de la seva fundació el 1991, i per mitjà del Pla de l’Energia de Catalunya 2008-2012 i 
del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, ha insistit en que la manera més 
eficient per reduir els consums energètics de qualsevol instal·lació és establir un sistema de mesura 
de consums energètics amb diverses finalitats: detectar els consums més significatius, dur un control 
de les possibles anomalies i /o desviacions, i poder quantificar els resultats del canvi en l’operació 
dels equips o de les inversions efectuades en eficiència energètica.  
Ja que en temps de crisi potser urgeix actuar abans d’implantar un sistema de mesura de consums,  
es facilita primer un llistat de totes les bones practiques o millores d’eficiència que poden aplicar-se a 
les empreses de serveis d’aigua, i en concret les millors tecnologies disponibles per als equips 
propis de les EDAR.  
En segon lloc, es fa ressò de la Norma ISO 50.001, ja que un sistema de gestió precisa d’algun tipus 
de certificació per a que garanteixi l’obtenció de resultats al llarg del temps, gràcies al seu concepte 
inherent de millora contínua.   
 
 
SEGON BLOC. Presentador: Sr. Josep ALABERN, gerent d’Aigües de Manresa 
 
 
ELS WATER SAFETY PLANS (WSF). QUÈ SÓN I QUINES PERSPECTIVES ENS ESPEREN EN 
RELACIÓ AMB ELLS.  
 
Sr. Miquel PARAIRA, director de Qualitat de l’Aigua i responsable d’Innocuïtat d’Aigües de 
Barcelona.  
 
En la tercera edició de les seves “Guies per a la Qualitat de l’Aigua de Beguda” (2004),  
l’Organització Mundial de la Salut proposa el desenvolupament de Plans de Seguretat de l’Aigua 
(PSA), basats en l’avaluació i gestió global del risc. La implantació d’aquests plans suposa un canvi 
d’enfocament en la gestió del control de les aigües de consum, passant-se de la visió tradicional 
“correctiva” a un nou model preventiu, basat en l’avaluació de riscos i en el model HACCP existent a 
la industria alimentària.  
En la primera part de la present ponència, s’exposaran els conceptes bàsics d’aquest nou model de 
gestió de la qualitat de l’aigua, així com de la norma ISO 22.000, que constitueix un estàndard 
internacional per a la certificació d’aquests sistemes. 
 
 
Sr. Daniel MILAN, director del laboratori i responsable d’innocuïtat de l’Empresa Municipal 
Mixta d’Aigües de Tarragona (EMATSA). 
 
A l’estiu del 2009 EMATSA decideix implantar un sistema de gestió d’innocuïtat segons ISO 
22.000:2005 a fi i efecte de millorar la qualitat del servei de subministrament d’aigua de consum 
humà. 
Aquesta ponència exposarà el cas pràctic d’EMATSA detallant els requisits tècnics, les 
responsabilitats assignades, els terminis establerts, els recursos mobilitzats, l’avaluació dels perills 
identificats així com els sistemes de validació emprats per tal d’assolir la certificació en aquesta 
norma el febrer del 2010 a tots els abastaments que la companyia gestiona: Tarragona, La Canonja, 
Els Pallaresos i part d’El Catllar.   
 



 
 
 
 
 
 
EL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I DEPURACIÓ EN ALTA. 
Sr. Rogeli FLETAS, conseller d’Aigües de Vic. 
 
La situació econòmica de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA ha portat com a conseqüència una 
important reducció dels recursos econòmics per a la gestió dels sistemes de sanejament, des de 
l’any 2011. 
Les empreses gestores han ajustat al màxim les despeses, procurant minimitzar els seus efectes 
negatius. Però el capítol que ha tingut que suportar la més gran reducció de recursos ha estat el del 
MANTENIMENT de les instal·lacions. En aquesta ponència s’analitzen, amb detall, les 
conseqüències immediates. 
Però aquesta negativa situació podria comportar en un futur no llunyà que les instal·lacions quedin 
antiquades i obsoletes, i que el grau de seguretat baixi considerablement, amb el perill que es 
puguin produir abocaments no desitjats al medi. 
Cal admetre per part de tots els estaments la situació actual i, amb una col·laboració franca entre 
l’ACA, les administracions actuants, i les empreses gestores, es plantegin solucions per aportar els 
recursos necessaris per realitzar el manteniment adequat. 
 
 
POSAR EL CLIENT AL CENTRE DE L’ESTRATÈGIA: UN CAS PRÀCTIC D’APLICACIÓ DE LA 
FIGURA DEL DEFENSOR. 
Sr. Lluís MARTÍNEZ, Customer Counsel and Public Affairs d’AGBAR.  
 
L’any 2011, Agbar va decidir implantar la figura del Customer Counsel per donar resposta a una de 
les seves prioritats estratègiques: l’excel·lència en el servei al client. 
La defensa i la protecció dels drets dels clients és una màxima que sempre ha estat present al 
nostre ideari. L’Oficina del Customer Counsel és una eina més per aprofundir en aquesta voluntat 
de servei. Els seus objectius: resoldre conflictes entre el client i l’empresa; identificar oportunitats de 
millora i proposar-ne la seva implantació; i mantenir un diàleg franc i obert amb els nostres 
stakeholders. 
El Customer Counsel actua com a última instancia dins del grup. Els clients troben un mediador que 
els pot ajudar a resoldre conflictes de forma personalitzada, àgil i gratuïta. L’oficina és un òrgan 
independent de l’estructura interna i dóna servei als més de 6,5 milions de clients de totes les 
empreses del grup situades en territori espanyol. 
 


