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RESUMS PONÈNCIES 12a JORNADA TÈCNICA ASAC 18/04/18 
 
 

 
CONFERÈNCIA INAUGURAL: 

 
 
ECONOMIA CIRCULAR EN EL CICLE DE L’AIGUA 
Sr. Joan Sansaloni, gerent Programa d’Innovació (ACCIÓ) 
 
La Economia Circular més enllà d’una tendència d’actualitat pot representar un nou model productiu 
per a la nova revolució industrial. Invertir en economia circular implica negoci i innovació, dos 
aspectes que permeten a les empreses ser més competitives”. l’economia circular defensa un 
model econòmic més sostenible, que prioritzi les energies renovables, aposti per l’eficiència 
energètica i faci un ús responsable dels recursos, entre ells l’aigua. 
 
Segons dades de la Unió Europea, l’economia circular afavoreix la reducció de l’impacte ambiental i 
l’ús dels recursos, fet que, al seu torn, permet un estalvi potencial de 630.000 milions d’euros 
anuals a tota la industria europea. En aquest context, les empreses han d’invertir de forma 
sostenible en el temps perquè això es trasllada al seu compte de resultats i els permet ser més 
competitives, una aposta responsable que també afegeix valor a la marca i permet entrar en nous 
mercats, especialment en un context en què el consumidor valora cada cop més els productes 
sostenibles i les empreses responsables. 
 
Si les empreses aposten per l’economia circular, no només obtindran beneficis a nivell de reputació 
i diferenciació, sinó que també els repercutirà en termes de competitivitat i innovació, gràcies a la 
optimització de recursos i materials, amb el consegüent augment de la rendibilitat, i a la introducció 
de tecnologia innovadora per canviar la forma de produir.  
 
En la exposició es plantejaran tant les tendències, els reptes i les tecnologies facilitadores per la 
implantació d’estratègies d’economia circular, així com exemples i un mapeig sobre els recursos, 
eines i iniciatives en marxa o en planificació a Catalunya. 
 
 
 
BLOC INICIAL: 
 
 
CLIMA. 
 
EL CANVI CLIMÀTIC A CATALUNYA: MITIGACIÓ, ADAPTACIÓ I POLÍTIQUES SECTORIALS 
EN EL MÓN DE L’AIGUA. 
 
Sr. Josep Mas-Plà, professor de la Universitat de Girona, investigador de l’ICRA i membre del 
Grup d’Experts del Canvi Climàtic de Catalunya. 
 
Afirmar, avui dia, que el canvi climàtic condicionarà a les properes dècades la disponibilitat de 
recursos hídrics és ja una obvietat. És ben conegut i acceptat que les alteracions climàtiques i altres  
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condicionants, que tots ells determinen el canvi global, modificaran el cicle hidrològic i que caldrà 
adaptar-se a les noves circumstàncies. La qüestió que es planteja és quina serà la magnitud sobre 
la quantitat d'aigua disponible i quines estratègies d'adaptació permetran satisfer-ne la demanda.  
 
En aquesta ponència s'exposen els resultats del capítol dedicat a la Hidrologia en el Tercer Informe 
del Canvi Climàtic de Catalunya, editat pel CADS i l'IEC (2016), en el qual es quantificava i 
cartografiava la disminució en recursos hídrics que es preveu per l'horitzó de 2050. Aquestes 
estimacions cal entendre-les en el context dels efectes que el canvi climàtic imposarà al balanç 
hídric de cada conca. A tall d'exemple, s'exposen l'aplicació d'aquests resultats a l'abastament de 
l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Un cap valorada la influència del canvi climàtic sobre els recursos hídrics, se'n pot fer una lectura 
orientada a cada un dels sectors que en fan ús; l'agricultura, l'abastament urbà (domèstic i/o 
industrial) i altres (energia, lleure, ...), més els necessaris per a les dinàmiques ambientals. Aquest 
exercici  permet proposar determinades iniciatives per afrontar els dèficits hídrics estimats per a un 
futur proper. 
 
 
 
 RECURSOS. 
 
RECURSOS NO CONVENCIONALS. 
Sr. Jordi Molist, director de l’Àrea d’Abastament de l’Agència Catalana d’Aigua (ACA) 

  
Les conques internes de Catalunya, i en particular els sistemes de gestió Ter-Llobregat i Muga, són 

hidrològicament deficitàries, tal i com han vingut diagnosticant els successius plans hidrològics. 

Aquest dèficit s’ha pal·liat en part, durant la darrera dècada, mitjançant la incorporació de recursos 

no convencionals, especialment els provinents de la dessalinització d’aigua de mar i la reutilització. 

Aquests nous recursos s’han d’integrar en el sistema general tenint en compte diversos aspectes 

(cost, garantia, qualitat i impacte ambiental) a fi d’establir un règim d’aprofitament òptim. Aquest és 

el propòsit de les noves directrius d’explotació de la xarxa Ter-Llobregat, que han entrat en vigor 

enguany i que, per primera vegada a Catalunya, estableixen una coordinació integral de totes les 

fonts de recurs. 

Però més enllà d’optimitzar l’aprofitament dels recursos existents, cal treballar en el 

desenvolupament de noves fonts d’aigua. La reutilització, en particular, ofereix un important 

potencial, atès l’elevat grau de desenvolupament del sanejament al nostre país. No obstant, la 

distribució geogràfica dels usos a Catalunya, amb una elevada concentració de la demana urbana, 

ens obliga a cercar camins innovadors, que vagin més enllà de les utilitzacions habituals de l’aigua 

regenerada (com ara el reg agrari o recreatiu). Això ens ha portat a desenvolupar projectes de 

regeneració avançada per ús industrial i per recàrrega d’aqüífers, que són pioners a Europa. Per 

assolir percentatges rellevants de reutilització, però, cal anar més enllà. El següent repte és 

abordar la utilització d’aigua regenerada per incrementar els recursos superficials prepotables. Per 

aquest any 2018, l’Agència Catalana de l’Aigua i la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de 

Catalunya s’han fixat l’objectiu d’establir la base de coneixement científic que permetrà 

desenvolupar aquesta línia d’acció. 
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PERSONES. 

EL RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA DELS TREBALLADORS DEL SECTOR DE 

L’AIGUA. 

Sra. Mònica Pérez Clausen, responsable del servei d’Acreditacions Professionals (EdA-  

Escuela del Agua) 

L’acreditació de competències professionals és un procediment que permet reconèixer les 
competències adquirides a través de l’experiència laboral. En el procés d’acreditacions 
professionals hi participen un total de 496 aspirants que provenen de 38 empreses i opten a la 
obtenció d’un o més Certificats de Professionalitat i 32 experts i expertes que s’encarreguen de 
realitzar l’assessorament als aspirants que els ajuda a afrontar l’avaluació i a també formen part de 
les comissions avaluadores. El 74% dels aspirants es localitza a la demarcació de Barcelona, 
seguit per Girona 12% i Tarragona 9% i Lleida 5% respectivament. 

 
El procés comporta beneficis tant pel treballador com per l’empresa del sector de l’aigua. Pel 
treballador, el procés li permet obtenir una certificació oficial que reconeix la seva experiència i 
formació continua, això li permet elevar el seu nivell de qualificació. Per l’empresa, li permet 
disposar de treballadors acreditats millora la competitivitat de l’empresa i li confereix valor afegit en 
cas de presentar-se a nous concursos o licitacions.  
En finalitzar el primer trimestre del 2018, s’han finalitzat 9 tandes i 4 tandes estan en marxa, de les 
24 tandes previstes en el projecte. 
 
En aquests moments hi ha 161 aspirants acreditats (dels quals 148 s’han presentat a 1 Qualificació 
professional i 13 a 2 QP), 90 estan en procés d’acreditacions (47 en fase d’assessorament i 43 en 
fase d’avaluació) i 245 pendents d’iniciar el procés.  
 
Les Unitats de Competència -UC- més demostrades són la 75 (Adoptar les mesures de prevenció 
de riscos laborals en el lloc de treball) de Operació d’estacions de tractament d’aigües, seguida per 
la 841 (Organitzar el manteniment d’instal·lacions d’abastament i distribució d’aigua i sanejament) 
de la d’Organització i control del muntatge i manteniment de xarxes i instal·lacions d’aigua i 
sanejament. 
 
El promig de UC superades a la QP de xarxes és del 75%, a organització i control de xarxes és del 
89% i a plantes del 80%. El percentatge d’aspirants acreditats completament són respectivament el 
40%, 75% i 51%. 
 
 
 
BLOC TECNOLOGIA I INNOVACIÓ: 
 

 
BIOFACTORIES. EL CAS DE L’EDAR D’EL PRAT DE LLOBREGAT. 
Sr. Javier Santos (Aigües de Barcelona) 

                       
Els processos productius clàssics estan concebuts des d’una perspectiva de disponibilitat il·limitada 
de recursos. La realitat és que els recursos naturals són limitats i que el creixement de la població 
és exponencial. 
 
Aquesta realitat obliga a replantejar-nos el patró de consum i el procés de producció de bens per 
fer sostenible el nostre model de societat. 
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Neix així el concepte d’economia circular, que implica un canvi en la visió dels processos. Cal 
deixar de consumir il·limitadament recursos per manipular-los, consumir-los, reciclar-los 
parcialment i finalment convertir-los en residus més o menys valoritzables. 
 
La Biofactoria apareix de l'aplicació dels conceptes bàsics d'economia circular a l’operació i disseny 
tradicionals que veníem fent a  les depuradores. 

A les  depuradores es segueix un procés de producció basat en un consum de recursos i generació 
de residus, per a la producció d'un aigua tractada que és retornada al medi. Degut a  què els 
recursos no són inesgotables a la Biofactoria s'aposta per l'aplicació dels principis de l'economia 
circular basats en un ús racional dels recursos, sent aquests consumits i gestionats de tal manera 
que s’allargui el seu cicle de vida incorporant-los novament al cicle de producció. 

Per tal d’aconseguir-ho s'actuarà sobre sis eixos : 

 
• Aigua: amb l'objectiu de reutilitzar el major cabal possible. 

• Energia: amb l'objectiu d'aconseguir l'autosuficiència energètica. S'aplicaran nous 
processos i tecnologies que permetin reduir els consums energètics, així com aquelles 
tecnologies que permetin incrementar la producció de biogàs que és la font d'energia primària 
a partir de la qual es valoritzarà ja sigui tèrmica, o energèticament o mitjançant  la producció 
de biometà. També es potenciaran les aplicacions d'energia renovable, solar i eòlica 

• Recursos: en aquest cas un dels objectius és aconseguir la minimització dels residus i 
màxima valoració amb un clar objectiu de zero residus generats. 

• Gestió d’actius: basada en els fonaments de valor, d’alineament, lideratge i assegurament 
que permetin aconseguir els objectius de l'organització. 

•Entorn: eliminació de l’impacte de sorolls, olors, contaminació lumínica i usos de fitosanitaris 
i naturalització d'instal·lacions, eliminació d'espècies invasores creació de hàbitat 
i microhàbitats, gestió ecològica de zones verdes, afavorir connectivitat entre instal·lacions i 
restauració ecològica 

•Compromís Social: diàleg amb Grups de Relació, sensibilització, aliances. 

 

Aquestes bases del concepte de Biofactoria s'estan aplicant a l’EDAR del Baix Llobregat havent-se 

identificat en cadascun dels eixos les actuacions que posen en valor cadascun d'ells. 

 
 
 
BIGDATA ANALÍTICS. EL CAS D’AIGÜES DE CASTELLBISBAL.  
Sr. David Planas (Aigües de Castellbisbal) 
 

L’objectiu d’aquesta presentació és parlar de què és el BigData; de les necessitats i oportunitats que ens han 
portat a tenir un BigData, de com i de què hem creat aquest BigData i finalment de l’aprofitament que en 

traiem. 
 

 
 
CIBERSEGURETAT EN ESTACIONS REMOTES DE TELECONTROL. 
Sr. Àlex Fernández (MINA Pública d’Aigües de Terrassa, SA) 
 
Avui dia, donat el creixement de les comunicacions, la connexió a internet de cada cop més equips 
i altres eines a la xarxa, fa sorgir la necessitat de millorar la seguretat i connexions d’aquests 
equips a la xarxa, per evitar possibles sabotatges, intrusisme, etc. 
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El que presentem és una innovació d’un equip que aporta una solució a aquesta qüestió, per als 
sistemes de tele-gestió d’infraestructures d’aigua.  En concret nosaltres hem optat per una solució 
com seria la Remota  S4W de SOFREL. 
 
Partim d’una instal·lació real, que be podria ser la de qualsevol altre operador d’aigua, de la qual 
fem una breu descripció, i es fa una comparativa dels sistemes de seguretat que fins ara s’utilitzen, 
i on probablement les mesures de seguretat són molt febles.  
 
El context actual de seguretat que es demana a les instal·lacions crítiques com les d’abastament 
d’aigua ha provocat de preguntar-nos sobre el nivell de seguretat contra sabotatges cibernètics 
existents i quines solucions i millores podem implementar. 
 
Amb la solució adoptada, només amb un Hardware i Software amb certificació pròpia (signatura 
digital), es podrà accedir per visualitzar, modificar, programar, recollir informació,  donar ordres al 
telecontrol, etc.  de manera segura. I només es podrà fer utilitzant també una xarxa de comunicació 
xifrada i segura que fins ara no teníem. 

 
 
NOVETATS LEGISLATIVES EN CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. 
Sr. Òscar Martínez (SOREA SAU) 
 
La Ponència versarà sobre la nova llei de contractes. Bàsicament es tractaran alguns dels aspectes 
més nous com la participació dels contractistes en la preparació de les licitacions, la nova 
configuració dels contractes de gestió de serveis públics, la regulació dels encàrrecs a mitjans 
propis o el nou règim de les contraprestacions dels usuaris.  

 
  

 
L’ECONOMIA CIRCULAR A AIGÜES DE REUS: DE L’AIGUA “CORRENT” A L’AIGUA 
“CIRCULANT”. 

  Sr. Joaquin Calvo (Aigües de Reus) 
 

La ciutat de Reus és un exemple de com la presa de consciència sobre l’escassetat dels recursos 
(en aquest cas l’aigua) és fonamental de cara a implantar mesures en la línia d’allò que avui dia en 
diem economia circular. 
 
Reus és una ciutat amb tanta mancança històrica de recursos hídrics propis, que en el segle XVIII 
ja va canalitzar les aigües residuals cap a un sol punt, amb la idea de fer funcionar un molí hidràulic 
i aprofitar el recurs per al regadiu, sempre tenint  ben present el trinomi energia-aigua-aliments. 
Una iniciativa que, a principi del segle XX, va materialitzar-se en la primera depuradora d’aigua de 
l’Estat, dissenyada per a la plena reutilització de tots els seus subproductes, fins al punt que la 
seva contribució va ser rellevant  per il·luminar amb gas la ciutat. Una experiència històrica en la 
qual sempre s’hi ha identificat Aigües de Reus, plenament conscient de l’escassetat del bé. En 
aquest context, les vies de treball de l’actual gestió passen per la reducció en la utilització de 
recursos, la reutilització de subproductes, la generació d’energies renovables, l’eficiència  i la 
conscienciació per aconseguir un canvi dels patrons de consum.   

 
 


