
 
 
 

 
 

RESUMS PONÈNCIES 11a JORNADA TÈCNICA ASAC 20/10/15 
 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL. Presentador: Sr. Ignacio ESCUDERO, president de l’Agrupació 
de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC). 

 
 
INNOVACIÓ EN LES EMPRESES EN EL CONTEXT DEL SECTOR DE L’AIGUA. 
Sr. Xavier MARCET, president de Lead to Change. 
 
La presentació es desenvoluparà en dues parts. La primera tractarà de la innovació empresarial a 
l’actualitat, de com el món canvia més ràpidament que la capacitat de planificar, de quins són els 
canvis que s’albiren en l’horitzó dels propers cinc anys i les diferents tipologies d’innovació existents, 
amb les eines més eficaces per portar-les a la pràctica. 
En la segona es centrarà el tema en les empreses gestores del cicle integral de l’aigua, analitzant 
des de la seva funció històrica fins els grans reptes en innovació que afronten: l’eficiència en la 
gestió d’un recurs escàs, la relació amb els clients i l’economia circular com a canvi de paradigma. 
 
 

BLOC INICIAL. Presentador: Sr. Marià GALÍ, vicepresident primer de l’Agrupació de Serveis 
d’Aigua de Catalunya (ASAC). 

 
 
LES EXPECTATIVES CIUTADANES ENVERS ELS SERVEIS D’AIGUA: LA VISIÓ DE L’USUARI I 
LA DELS GESTORS. 
 
Sr. Salvador DOMÍNGUEZ, president de la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC). 
 
La ponència del Sr. Salvador Domínguez té com a objectiu exposar la visió dels consumidors i 
usuaris respecte les empreses de subministrament d’aigua. Per aquest motiu es farà una breu 
enumeració de les reclamacions més habituals per part dels consumidors i usuaris, s’exposaran les 
dades extretes sobre l’enquesta de l’aigua que va realitzar la UCC el més d’abril; tanmateix es 
donarà una explicació sobre la interpretació de la factura per part dels consumidors i usuaris. També 
es parlarà de la gestió sobre el tema de les reclamacions efectuades pels consumidors i la 
importància de l’adhesió a la junta d’arbitratge per part de les empreses de subministrament d’aigua 
per a la confiança del consumidor i usuari. 
 
 
Sra. Nuria LATORRE, directora d’Estratègia de Clients d’Aigües de Barcelona, EMGCIA, 
representant de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC). 

  
La conjuntura econòmica i social actual ha provocat un descens dràstic en la renda real de les llars, 
ocasionant dificultats pel manteniment tant de l’habitatge com dels seus serveis associats, entre ells, 
el servei d’aigua. Abundant en els seus efectes, s’ha produït un increment en les situacions 
d’exclusió social i vulnerabilitat. 
El nou entorn configurat requereix d’un nou enfocament per part de les empreses de serveis, posant 
a les persones i les necessitats derivades de l’esmentat entorn en el centre de la seva activitat. 
L’aplicació de criteris de màxima sensibilitat constitueix un eix clau en l’abordament d’aquest nou 
entorn, a través de la posada en marxa de diverses iniciatives, que poden esdevenir tant de caire 
conjuntural (p.ex. fons de solidaritat) com de caire estructural (p.ex. tarifes socials).   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOC TECNOLÒGIC. Presentador: Sr. Josep ALABERN, vicepresident segon de l’Agrupació  de 
Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC). 

 
 

SOLUCIONS INSTRUMENTALS PER AL CONTROL DE DESCÀRREGUES DE SISTEMES DE 
SANEJAMENT AL MEDI. L’experiència de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona 
(EMATSA). Sr. José MOLINA. 

                       
 La instrumentació de les xarxes de sanejament obre un ventall de possibilitats per millorar la gestió 

d’aquest servei. Des de la recollida de les aigües residuals i pluvials als col·lectors localitzats als 
carrers dels nuclis de població, fins l’abocament d’aquestes aigües al medi natural, amb o sense 
tractament previ, és important disposar d’informació que ens ajudi a optimitzar els mitjans 
disponibles i dimensionar correctament les actuacions de millora necessàries per aconseguir 
l’excel·lència a la gestió del nostre servei. 

 EMATSA ha posat en marxa diferents projectes, vinculats a la instrumentació de la xarxa de 
clavegueram, com la “Gestió de la Qualitat d’Aigües de Bany” i el “Telecontrol”, amb diversos 
objectius, com l’adaptació a les noves normatives legals i la interconnexió dels eixos principals de 
clavegueram de diferents conques, optimitzant així la seva capacitat i reduint tant el nombre 
d’abocaments al medi a través dels sobreeixidors com el número de punts conflictius. Per altre 
banda, aquesta informació també ha de servir per millorar el servei ofert al ciutadà, activant la 
resposta immediata de les brigades de neteja, policia, senyalització, etc.   

 
 
GESTIÓ DE L’ENERGIA A AIGÜES DE MANRESA. Sr. Albert DURAN. 

  
 Es parla de com es du a terme la gestió de l’energia a Aigües de Manresa. Partint de la 

contractació, es descriuen les diferents fases la gestió de la compra. Es descriu, també, el sistema 
de control i verificació de la facturació. Finalment, es comenta el sistema per al seguiment dels 
consums reals i l’anàlisi de les condicions de consum. Es complementa la ponència, amb la 
descripció de l’eina informàtica específica de la que es disposa.  

 
 

DESENVOLUPAMENT D’EINES DE MOBILITAT SOBRE DISPOSITIUS INTEL·LIGENTS. 
L’experiència de Mina, Aigües de Terrassa. Sra. Rosa PONS. 

 
Aplicació per a telèfons intel·ligents amb sistema operatiu Android desenvolupada en el 
departament d‘Innovació i Tecnologia d’Aigües de Terrassa. Permet gestionar les tasques que es 
realitzen al carrer com avisos d’avaries, obertures i tancaments d’aigua, fraus... Han aprofitat el 
potencial d’eines dels terminals en el desenvolupament de la solució.   
Dinàmicament els tècnics reben els avisos geo-posicionats en un mapa i visibles des de Google 
Maps; en acabar-los s’actualitzen les dades en els sistemes informàtics comercials d’Aigües de 
Terrassa. Utilitzen la càmera per fer fotografies d’instal·lacions irregulars,  accessos complicats, etc, 
i les pugen al “núvol” permetent la col·laboració entre les persones autoritzades. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
NOVES TECNOLOGIES COL·LABORATIVES APLICADES A LA GESTIÓ D’INCIDÈNCIES A LES 
XARXES.  
L’experiència d’Aigües de Castellbisbal. Sra. Anna PLANAS. 

  
“L'Aicsa Actua” (App + web) neix de la voluntat de Millorar dia rere dia fent servir la tecnologia Actual 
que permet augmentar l'eficàcia i l'eficiència. 
Des del Sistema de Xarxa es va detectar la necessitat de: conèixer quin era l'estat actual de les 
incidències de les xarxes d'aigua i clavegueram el més ràpid possible (a temps real), agilitzar les 
reunions de seguiment d'incidències amb l'Ajuntament i la participació ciutadana enfront la detecció 
d'anomalies a les nostres xarxes. 
Aquesta eina ens ha permès resoldre la comunicació amb l'Ajuntament del nombre d’incidències, 
del seu estat i de la previsió de resolució d'aquestes de forma permanent. 
“L'Aicsa Actua”, eina fàcil, àgil i flexible, permet anar donant resposta a les noves necessitats que 
ens sorgeixin i seguir l'aventura. 

 
 

Els sistemes d’informació geogràfica i la seva evolució com a eina de gestió global. 
L’experiència d’Aigües de Vic i d’Aigües de Mataró. 

               
Sr. Josep Maria APARICIO, Aigües de Vic. 

 
Organitzativament un abastament d’aigua potable es pot considerar segons dues vessants: una 
d’Operacions (Actius i Producció) i una d’Administrativa (Relació Comercial i Gestió). Aquestes dues 
vessants tenen els seus Sistemes d'Informació propis que s’alimenten i interactuen per un costat 
amb equips d’adquisició i transmissió de dades i per l’altre, amb el conjunt de processos definits per 
a prestar el servei.  Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) tenen un paper central en el 
desenvolupament del servei, ja que a banda de disposar d’unes funcionalitats i aplicacions 
bàsiques, permeten vincular els elements claus en la prestació de serveis (infraestructura, producció 
i usuaris). Així doncs, fan possible avançar en la integració dels sistemes presents en la majoria 
d’abastaments i en el anàlisis de la informació per a la presa de decisions. 
L’experiència d’Aigües de Vic en la implantació d’un SIG, compartit amb una comunitat d’usuaris, és 
la de disposar d’una eina que aporta un valor afegit amb les funcionalitats bàsiques de 
representació i explotació de les dades pròpies del SIG. 
L’evolució d’aquest mateix SIG, al disposar de la component geogràfica del territori, ha de dirigir-se 
cap a la intervenció en totes les àrees funcionals i és un dels elements clau per a Integrar àrees i 
funcions, contribuint en l’alineació operativa entre processos, persones i tecnologia, facilitant també, 
un enfoc del servei amb un anàlisis de les dades per a una gestió en base a un pla Estratègic. 

 
 

Sr. Josep PORTERO. Aigües de Mataró.  
 

L’objectiu d’aquesta presentació és transmetre els beneficis que aporta la implementació d’un 
Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) en la tasca de tots aquells que tenen la responsabilitat de 
gestionar de manera eficient serveis municipals, a partir de l’experiència d’Aigües de Mataró SA, 
empresa municipal responsable de la gestió dels serveis d’aigua i clavegueram del municipi de 
Mataró. 
Es presenten els diferents estadis d’aquesta implantació, d’ençà del seu inici a l’any 1993  fins a 
l’actualitat, posant de relleu les principals fites consolidades en cadascuna de les fases, així com de 
les noves oportunitats que es presenten gràcies a les constants aportacions de les noves 
tecnologies. Així mateix,  és fa un breu repàs de les funcionalitats més destacades que incorpora la 
plataforma NETaqua / NETsanea® desenvolupada per Aigües de Mataró en col·laboració amb 
Aigües de Vic i Aigües de Castellbisbal. 



 
 
 
 
 

 
 
 
EINES D’INTEGRACIÓ DE LA INFORMACIÓ DEL SERVEI ENTRE GESTOR REGULADOR I 
USUARI. L’experiència d’FCC, Aqualia. Sr. Robert ROSELL. 

 
Quan parlem d’integració de la informació entre els diversos agents implicats en un servei d’allò que 
estem parlant en essència és de com ha de ser el flux de comunicació entre aquests agents i, més 
concretament, de com aconseguir una gestió eficaç d’aquest flux de comunicació. A Aqualia s’han 
centrat en aquest objectiu a l’hora de dissenyar i desenvolupar una eina que s’adaptés a l’escenari 
comunicatiu actual i permetés fer un pas endavant en l’eficiència del servei, la transparència de la 
gestió i la plena participació per part de tots els agents implicats. El cas d’èxit el trobem en el 
projecte Smart Water, culminat amb l’App Smart Water Santander, que es tracta d’una eina de 
comunicació bidireccional que permet la interacció de Gestor, Regulador i Usuari, que permet 
assolir un elevadíssim grau de complicitat entre ells i, en conseqüència, suposa la satisfacció dels 
clients tant finals com institucional, cosa que és, al cap i a la fi, el principal objectiu d’un gestor com 
Aqualia. 

 
 


