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Editorial

mb satisfacció dediquem aquest número de Blau a la pre-

sentació d’una nova edició de l’estudi Els serveis d’aigua a 

Catalunya. Caracterització i tendències 2014-2016, que 

ha assolit una representativitat del 88% de la població i 

457 municipis de Catalunya.

Satisfacció, en primer lloc, per la constatació, tot i els temps de crisi econòmica, 

de la voluntat de millora contínua i l’esforç que realitzen els prestadors dels ser-

veis, amb independència de la forma concreta de gestió, per aconseguir millorar 

la percepció organolèptica dels usuaris; per assolir un rendiment mitjà de les 

xarxes en una qualificació molt propera a l’òptim, gràcies a les tasques de man-

teniment; per consolidar un nivell molt baix de reclamacions per part dels clients; 

per mantenir ja com una constant la reducció del consum, tot reflectint l’esforç 

dels operadors per mantenir l’eficiència dels sistemes o fomentant la consciència 

entre la ciutadania, o per constatar el compromís dels operadors en la implantació 

voluntària de mecanismes d’acció social a efectes de protegir les persones en 

situació de vulnerabilitat econòmica.

Satisfacció, en segon lloc, perquè 

l’estudi ha estat possible, un cop més, 

gràcies a la implicació i a la coopera-

ció dels ajuntaments i dels operadors 

dels serveis d’aigua, clavegueram i 

depuració. 

El balanç dels resultats de l’estudi és positiu, si bé ha de servir per continuar mi-

llorant i per promoure l’adopció de mesures per part dels diversos actors impli-

cats, buscant la plena cooperació i vetllant per l’aplicació del principi de corespon-

sabilitat, que ha de permetre que les administracions continuïn adoptant i ampliant 

les mesures de reducció dels tributs associats a la factura de l’aigua, a efectes de 

protegir les situacions de vulnerabilitat econòmica, o que permetrà un foment més 

gran de la reutilització i d’altres fonts alternatives, garantint així els recursos sufi-

cients per fer front a una eventual sequera.   

Hem de continuar 
millorant en el balanç 
d’accions positives 
que assenyala aquest 
macroestudi

04

Sumari

Caracterització  
i tendències  
2014-2016
Radiografia dels 
serveis d’aigua  
a Catalunya

Balanç  
del procés 

d’acreditacions 
professionals

Nú
m

er
o 

15
 | 

GE
NE

R 
20

18

01 portadas DEF OK.indd   1 16/1/18   11:46

A
Editorial

Ignacio Escudero
President de l’Agrupació de  
Serveis d’Aigua de Catalunya

04
El reportatge
Enquesta sobre el sector
Presentació de la nova edició
de l’estudi Els serveis
d’aigua a Catalunya. 
Caracterització i tendències 
2014-2016, una radiografia 
del sector vital per millorar la 
gestió de l’aigua al nostre país.

08
El reportatge
Assemblea General de l’ASAC 
Celebrada el passat mes de juny, 
va repassar els temes candents 
del món de l’aigua així com la 
posada en marxa del procés 
d’acreditacions professionals. 

10
A fons
Acreditació de competències 
Seguiment dels resultats del 
procés d’acreditacions professio-
nals per als treballadors del cicle 
integral de l’aigua a Catalunya. 

11
El món de l’aigua
Notícies, agenda i curiositats 
Presentació de la XII Jornada 
Tècnica de l’ASAC a Sant Cugat; 
Dia Mundial de l’Aigua 2018; 
troben aigua líquida a un dels 
satèl·lits de Saturn... 

03
La portada d’aquest número correspon al Pantà 
de Sau, de les conques internes de Catalunya



4 b l a u 5b l a u

Una radiografia acurada

 P er poder elaborar aquest 
estudi, es va haver de tor-
nar a comptar amb la im-
plicació dels ajuntaments, 
entitats i empreses de ser-

vei d’aigua a Catalunya. La majoria ja coneixia 
l’estudi, i sabia de la importància de tenir eines 
per poder analitzar el moment que viu un sec-
tor que ha viscut moments de gran intensitat 
els darrers anys i que ha d’afrontar un futur 
immediat marcat, entre altres qüestions, per la 
irregularitat hidrogràfica endèmica del nostre 
país. La metodologia va consistir a contactar i 
enviar als ajuntaments i les empreses que ges-
tionen els serveis (si aquests han estat dele-
gats pels municipis) qüestionaris amb pregun-
tes relatives al servei d’abastament d’aigua 

b l a u
EL REPORTATGE

Vista de l’embassament de Sau, a la conca del Ter, 
un dels més importants de Catalunya.

ESTUDI ‘ELS SERVEIS D’AIGUA A CATALUNYA.
CARACTERITZACIÓ I TENDÈNCIES 2014-2016’

potable, al servei de clavegueram i al servei de 
depuració d’aigües residuals. Amb les dades 
recollides, sempre en un clima d’estricta con-
fidencialitat, una empresa especialitzada alie-
na a l’ASAC es va encarregar d’elaborar un 
document que ara es lliura a professionals i 
estudiosos de l’aigua.

A Blau presentem una mostra de les dades 
que es poden trobar a Els serveis d’aigua a 
Catalunya. Caracterització i tendències 2014-
16. Això permet donar un primer cop d’ull so-
bre la realitat del sector en aspectes com la 
gestió amb criteris de desenvolupament soste-
nible, l’impacte de la crisi econòmica o la ne-
cessitat de posar en valor la formació i l’expe-
riència dels professionals del sector.

Aproximadament el 46,5% del volum total 
subministrat a les xarxes l’any 2016 va cor-
respondre a fonts pròpies dels serveis, fet 
que ha representat un lleuger augment res-
pecte a l’any 2013. La situació més estesa 
és la de disposar tant de fonts pròpies com 
alienes: el 52% dels serveis analitzats es 
troben en aquesta situació, cosa que repre-
senta el 72% del volum total subministrat 
a la xarxa. Analitzant el repartiment entre 
l’origen superficial o subterrani de l’aigua, 
quan es consideren tots els municipis, les 
fonts superficials són majoritàries, amb un 
61,5% del total. En canvi, si no considerem 
l’AMB la situació s’inverteix.

El 1992, l’ASAC va posar en marxa la realització d’un estudi que volia 
aprofundir en el coneixement que tenien els mateixos actors del sector  

de l’aigua a Catalunya sobre el seu entorn i com es reflectien els canvis que 
s’anaven produint. Ara, l’ASAC presenta una nova edició d’aquest estudi, 

que analitza les dades dels darrers dos anys.

ORIGEN DE L’AIGUA
Augment de les fonts 
pròpies i del recurs superficial

El règim de gestió predominant per als serveis 
d’abastament és, com en les enquestes anteriors, 
el d’empresa privada amb concessió: un 68% 
dels municipis. En el cas del clavegueram, hi ha 
un municipi amb una població que representa el 
47% de la mostra que té un règim de gestió clas-
sificat dins el concepte Altres. Comparant la resta 
de la mostra, s’observa que predomina la gestió 
indirecta. Pel que fa al nombre d’habitants, està 
molt igualat el tipus de gestió societat privada mu-
nicipal, empresa privada amb concessió i empre-
sa mixta. En el cas de la depuració un 51% dels 
serveis es regeix per gestió indirecta amb conces-
sió, mentre que els serveis amb gestió d’empresa 
mixta presten servei a un 84% de la població.

TIPUS DE GESTIÓ
Predomina la gestió indirecta, amb
augment de les empreses mixtes

Límits municipals
Municipis de la mostra
Límit de l’àrea metropolitana

Les estacions potabilitzadores que 
abasteixen la majoria de la població 
continuen disposant d’avançats sistemes 
de tractament. Aquest avenç en els 
tractaments inclou, sobretot a l’àrea 
metropolitana, un esforç per millorar la 
percepció organolèptica dels usuaris, on 
un 71% dels municipis han pres mesures 
en aquest trienni per millorar aquest 
aspecte. De les dades obtingudes també 
es conclou l’esforç per millorar la 
percepció dels usuaris, ja que creix 
notòriament el percentatge de municipis 
on s’han efectuat enquestes per conèixer 
la percepció organolèptica dels usuaris, 
que han passat del 19% el 2013 al 48% 
actual. Per fer les analítiques de 
caracterització de l’aigua, la majoria 
dels serveis treballen amb laboratoris 
que disposen de la certificació ISO 9001 
i la ISO 17025.

Millora la percepció 
organolèptica

Règim de gestió dels serveis d’abastament en base poblacional

Corporació municipal amb òrgan específic
Societat privada municipal
Empresa privada amb arrendament o gerència
Empresa mixta

Corporació municipal sense òrgan específic
Empresa privada amb concessió
Empresa privada d’altres tipus
Altres
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Fonts d’abastament dels serveis 

Percentatge sobre el volum 
total subministrat a la xarxa

38,4%

15,1%

FONTS ALIENES 
DE SERVEIS AMB 
FONTS MIXTES

FONTS 100%
ALIENES

FONTS 100% PRÒPIES

33,7%

12,8%

FONTS PRÒPIES
DE SERVEIS AMB 

FONTS MIXTES

RADIOGRAFIA DE L’ENQUESTA
Respostes totals 262
Municipis representats 457 (48% de Catalunya)
Població representada 6,6 milions (88% de Catalunya)

En els municipis de més de 5.000 habitants, 
les respostes representen el 78% dels municipis 
i el 92% de la població.

Embassament de la Baells, a la comarca del Berguedà, 
un dels més importants de la conca Ter-Llobregat.

del nostre sector
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Si bé el preu que l’usuari domèstic paga per 1 m3 
d’aigua és d’1,42 €, quan hi agreguem la resta 
de conceptes que apareixen a la factura (cla-
vegueram, depuració i cànons) el preu total de 
l’aigua se situa l’any 2016 en 2,64 €/m3 per a un 
consum domèstic de 84 m3/any, en 2,48 €/m3 

per a un consum comercial de 180 m3/any i en 
3,28 €/m3 per a un consum industrial de 1.800 
m3/any; en tots tres casos el component princi-
pal del preu és l’abastament. Aquest preu per al 
consum domèstic ha augmentat respecte a l’any 
2013, que era d’1,30 €/m3 (només aigua). 

EL PREU DE L’AIGUA
Per als usos domèstic (84 m3/any) se situa en 1,42 €/m3 

Només un 0,97% dels clients 
presenten alguna reclamació al 
cap de l’any. Aquest valor 
augmenta inversament a la mida 
dels municipis, i és per als 
municipis més petits d’1,63%.  
Són valors comparables als de 
l’edició anterior. Pel que fa al 
tractament de les reclamacions,  
el 95% dels serveis estan adherits 
a una junta arbitral de consum,  
el 34% empra un òrgan de 
mediació i el 79% disposa de la 
figura de defensor del client.  
D’altra banda, el 96% dels serveis 
empra algun sistema d’avaluació 
de la satisfacció del client, valor 
que es manté en la darrera edició.

Poques 
reclamacions

El rendiment mitjà de les xarxes de distribució 
dels serveis estudiats ha estat del 77,7%, valor 
dos punts superior a l’obtingut l’any 2013. De 
manera desagregada, aquest valor se situa en un 
83,1% a l’AMB* i en un 73,8% fora d’aquesta. 
Es tracta de rendiments molt bons per a xarxes 
d’abastament d’aigua potable, gràcies en gran 
part a les tasques de manteniment de la xarxa: 
el 97% dels serveis d’abastament confirmen 
que duen a terme campanyes programades de 
detecció de fuites.

MILLORA DEL RENDIMENT 
DE LES XARXES
Pròxim a l’òptim

Evolució del rendiment de les xarxes

	 Catalunya	 Sense	l’AMB	 AMB
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Els valors d’aigua reutilitzada s’han duplicat res-
pecte a l’edició anterior, en augmentar el volum 
d’aigua residual reutilitzada de 5,2 a 12,3 hm3/
any. En 17 EDAR de les 104 que conformen 
la mostra s’ha fet el darrer any reutilització de 
les aigües depurades. Els 12,3 hm3 d’aigua 
reutilitzada suposen un 2,6% sobre el volum 
total depurat i un 7% del volum total tractat en 
aquestes 17 EDAR. Encara són xifres que mar-
quen un baix aprofitament de les instal·lacions 
tot i el considerable augment respecte al 2013. 
L’aigua reutilitzada s’ha destinat fonamental-
ment a usos ambientals i, en menys mesura,  
a recreatius i agrícola.

SERVEIS DE DEPURACIÓ 
Estancament en la reutilització

La inversió, ja sigui pròpia o mitjançant subvenció, 
s’ha situat el 2016 en un 10% sobre la facturació 
total. És un 12% més baixa respecte a la darrera 
enquesta, però s’ha frenat la reducció respecte 

als anteriors triennis. La disminució de la ràtio  
és més atenuada en el cas de l’abastament  
que en el cas del clavegueram, on és molt més 
important.

COM CAL GESTIONAR EN TEMPS DE CRISI
Disminució de la inversió a causa de la situació econòmica

Evolució de la relació entre inversió i facturació

	 2000	 2003	 2007	 2010	 2013	 2016
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Evolució trianual
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MECANISMES  
D’ACCIÓ SOCIAL
Necessitat d’atendre els clients 
amb necessitats especials

Conceptes de facturació consum domèstic 180 m3/any

	 Abastament	 Clavegueram	 Depuració	 Cànons	 Agregat:	abastament	+
	 d’aigua	potable	 	 	 	 clavegueram	+
	 	 	 	 	 depuració	+	cànons
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La dotació mitjana en alta a Catalunya calcu-
lada ha estat de 218 litres per habitant i dia, 
un 9% inferior a la xifra obtinguda l’any 2010. 
Aquesta reducció reflecteix l’esforç realitzat 
pels operadors per tal de millorar l’eficiència 
dels sistemes, així com la creixent conscièn-
cia ciutadana respecte del consum d’aigua. 
Aquesta dotació es redueix fins als 188 a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i, en con-
trapartida, se situa en els 250 l/hab./dia fora 

Evolució de la dotació en alta (litre/habitant/dia)

	 1997	 2000	 2003	 2007	 2010	 2013	 2016
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REDUCCIÓ DEL CONSUM
Els operadors s’esforcen a millorar la seva eficiència

d’aquesta. El principal ús de l’aigua que han 
distribuït els serveis d’abastament és el do-
mèstic (75%), seguit del comercial (10%) i de 
l’industrial (7%), respectivament. El consum 
domèstic se situa en 119 litres per habitant i 
dia, un valor molt ajustat i que ha represen-
tat també una reducció del 6% respecte de 
la darrera edició. Cal esmentar que aquesta 
reducció ha estat bastant uniforme tant dins 
com fora de l’AMB. 

Nombre de serveis

Sí disposen de mecanismes d’AS
No disposen de mecanismes d’AS

Un 83% dels serveis tenen implantat algun me-
canisme d’acció social (AS) de cara als usuaris, 
valor que creix al 98% en els municipis de més 
de 5.000 habitants. Entre aquests es reparteix a 
parts pràcticament iguals els que tenen meca-
nismes previstos a l’estructura tarifària, un fons 
de solidaritat no associat a l’estructura tarifària o 
ambdós tipus, tal com passava en la darrera edi-
ció. Pràcticament tots els criteris que s’apliquen 
per determinar si un usuari és potencial receptor 
del mecanisme d’acció social estan relacionats 
amb la renda i la principal entitat que determina 
l’aplicació del mecanisme és l’ajuntament. Els 
clients que es beneficien dels mecanismes d’ac-
ció social són un total de 59.680 (en la data de 
realització de l’estudi) del conjunt de clients ser-
vits pel sistema d’abastament d’aigua. 

Cal destacar que han augmentat clarament el 
nombre de serveis que actualment disposen de 
mecanismes d’acció social, un 126%, fet que 
possibilita aquest avantatge a un 60% més de 
clients que en l’edició anterior. Per tant, s’obser-
va que aquesta opció s’ha anat expandint dels 
municipis grans al mitjans i petits.
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150 3.321.813
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20

Distribució d’usos de les aigües reutilitzades

18%

9%

RECREATIU

INDUSTRIALAGRÍCOLA

60%

1%

AMBIENTAL

12%

URBÀ

*	AMB	es	refereix	a	l’àmbit	territorial,	no	a	l’entitat
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L’any de

 L 
a sessió va començar, com 
és habitual, amb la presenta·
ció dels comptes per part del 
vicepresident primer de 
l’ASAC, Marià Galí. Tant l’es·

tat dels comptes com el pressupost del 2017 
van obtenir el vistiplau dels assistents. Segui·
dament, el president de l’entitat, Ignacio Es·
cudero, va presentar l’informe general sobre 
l’activitat desenvolupada al llarg de l’exercici 
del 2016. El primer aspecte que va destacar 
Escudero va ser el fet de l’increment de socis 
que ha registrat l’ASAC, ja que durant l’any 
es van donar d’alta deu empreses vinculades 
amb la gestió de l’aigua.

La segona qüestió que va abordar el presi·
dent va ser la signatura del II Conveni Col·

El 8 de juny passat, l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC)  
va celebrar l’Assemblea General. Es van repassar els principals temes que ha 
marcat l’actualitat del sector de l’aigua el darrer any, com la signatura d’un 
Conveni Col·lectiu general o, especialment, la posada en marxa del procés 

d’acreditacions professionals.

les acreditacions

ASSEMBLEA GENERAL 2017

b l a u
EL REPORTATGE

Ignacio Escudero, president de l’ASAC, es 
dirigeix als assistents a l’Assemblea Ge-
neral, que es va celebrar a la masia de 
Can Serra, a Cornellà de Llobregat.

lectiu del sector del cicle integral de l’aigua, 
amb vigència de tres anys, 2016/18, i ja pu·
blicat –el 31 de gener de 2017– al DOGC. 
L’acord preveu la creació d’una comissió pari·
tària per a la formació professional sectorial 
en el marc del procés d’acreditacions profes·
sionals. Escudero va assenyalar que aquesta 
actuació es va iniciar a finals del 2015 per tal 
de garantir “l’especialització i professionalit·
zació dels nostres treballadors i la seva adap·
tació a les noves tecnologies”. El març del 
2016 es va signar un conveni amb el Departa·
ment d’Ensenyament per tal d’impulsar·ho. En 
la fase prèvia es va determinar el material ne·
cessari per poder fer l’acreditació. Un total de 
499 persones es van inscriure per obtenir·la. 
Al llarg del 2017 s’han desenvolupat a diver·
sos punts de Catalunya processos d’acredita·

Gestió de l’aigua
Una altra de les qüestions a les quals Escudero 
va fer referència és al document elaborat per 
l’ASAC de posicionament sobre les fórmules 
de gestió de l’aigua. Ja ha estat presentat da·
vant tot tipus d’instàncies polítiques, econòmi·
ques i socials. Al Departament de Territori i a 
l’ACA, als grups parlamentaris, a la Sindicatura 
de Greuges, als col·legis professionals, orga·
nitzacions patronals, sindicals, als consells 
comarcals... Les darreres qüestions que van 
ocupar la intervenció d’Escudero van ser la 
sequera i la pobresa energètica.

L’ASAC ha presentat al·legacions al pla 
d’activació d’alerta i sequera, especialment 
en “aspectes de planificació hidrològica i de 
les mesures reals i efectives que cal imple·
mentar per disminuir les possibilitats de se·
quera en el territori”. Finalment Escudero va 
recordar la implicació de les empreses de 
l’aigua en el suport a les persones amb pro·
blemes per fer front al rebut de l’aigua i com 
“hem mostrat el paper del sector de l’aigua 
en aquestes qüestions” de solidaritat.

Formació professional
La cloenda de l’assemblea de l’ASAC va es·
tar a càrrec d’Àngel Miquel Rodríguez, di·
rector de l’Institut Pere Martell, de Tarrago·
na, que fa més de 30 anys que es dedica a 
la docència en formació professional. La 
seva conferència va ser sobre “Formació 
professional: resposta a les necessitats de 
les persones i les empreses”. Va assegurar 
que “el pitjor que ens pot passar és que les 
empreses busquin persones qualificades i 

La gestió de l’aigua  
i la planificació 
hidrològica també 
van ser tractades  
a l’Assemblea

ció. I, va afirmar, “s’estan complint els timings 
previstos”. El president de l’ASAC va agrair 
“l’esforç de les persones implicades tant de 
l’ASAC com de les empreses”.

no les trobin”. Arribats a aquest punt, “hi ha 
dues solucions: o es porten de fora o es des·
localitza. Però si es porten de fora, en un 
país on l’atur juvenil sense qualificació és 
del 50%, això és un conflicte social”. Per 
altra banda, “hi ha sectors que no es poden 
deslocalitzar”.

Per trencar això, Rodríguez va reclamar “ori·
entació i foment de les vocacions industri·
als”. I això, va insistir, “no es fa als 15·16 
anys, a l’ESO; des de ben petits han de tenir 
contacte amb el món industrial”. Va lamen·
tar també que a vegades “es dóna el missat·
ge que en la formació professional no cal 
estudiar, i això no és veritat”. Finalment va 
fer una crida a les famílies en relació amb el 
suposat prestigi d’anar a la universitat. El 
director del Pere Martell va recordar que “a 
la universitat també s’hi arriba des de l’FP. I 
tampoc no passa res perquè el teu fill no 
sigui notari. Amb una formació al llarg de la 
vida, ja serà notari si això és el que vol”.

Descobrir la  
Central Cornellà
L’Assemblea de l’ASAC es va realitzar 
dins del recinte de la Central Cornellà, 
una de les instal·lacions històriques 
d’Aigües de Barcelona. La masia de 
Can Serra, on va tenir lloc l’acte, del 
segle XVIII, formava part dels camps 
que la companyia va comprar quan es 
va decidir l’explotació de l’aqüífer del 
Baix Llobregat. El president de l’ASAC 
va assegurar que “en cas de sequera, 
sempre ha garantit el subministrament 
gràcies als dotze pous dins d’aquests 
terrenys, que són totalment operatius, 
i que tenen la doble funció d’extracció 
i de recàrrega”.
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EL MÓN DE L’AIGUA

Com ve sent habitual, l’ASAC celebra periòdi-
cament una jornada tècnica per tal de reunir 
els operadors de serveis del cicle de l’aigua 
de Catalunya i intercanviar experiències, no-
vetats i aprofitar per posar-se al dia d’allò que 
passa en el món de l’aigua. El pròxim mes 
d’abril, amb data per concretar, és prevista 
la celebració de la XII Jornada Tècnica amb 

El web
www.iagua.es

Web que organitza i difon informa-
ció sobre el sector de l’aigua. Al seu 
apartat idata hi trobem totes les dades 
disponibles sobre el sector de l’aigua 
a Espanya, infraestructures i serveis.

XII Jornada Tècnica de l’ASAC
Tindrà lloc el proper mes d’abril a Sant Cugat del Vallès

“S’ha de garantir 
la feina, el pa, 
l’aigua i la sal  
per a tothom” 
Nelson
Mandela

SABIES QUE?
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que sobre aquest tema vam fer en la revista 
Blau del març del 2017, l’interès per part tant 
de les empreses com dels aspirants és molt 
alt. Recordem que aquestes acreditacions te-
nen un alt valor per a les persones que no han 
cursat una formació reglada relacionada amb 
el sector i que els permet, a través de la forma-
ció i de l’experiència adquirida durant la seva 
vida laboral, de valoritzar-la.

Jordi    

López
Assessor tècnic de l’ASAC i 
coordinador del Procés d’Acreditació 
de Competències Professionals del 
sector de l’aigua

En quin moment es troba aquest 
procés d’acreditació de competències?
El procés d’acreditacions està en plena 
ebullició en aquests moments. Del total de 24 
convocatòries que s’han programat, se n’han 
tancat ja set, amb un total de 142 aspirants. 
Això suposa que, dels 496 inscrits a l’inici del 
procés, en aquests moments (desembre del 
2017) ja han finalitzat totes les etapes el 26%. 
El gruix de processos es realitzarà durant el 
2018, i es preveu deixa-ho tot enllestit el 
gener del 2019.

Quina valoració es pot fer del procés, pel 
que fa a la quantitat i a la representació de 
les persones inscrites?
Tal com ja es va comentar en el monogràfic 

Quines són les competències més demana-
des? Per què?
Els aspirants s’han inscrit majoritàriament a acre-
ditar les competències de Muntatge i manteni-
ment de xarxes d’aigua (49%), seguit dels d’Ope-
ració d’estacions de tractament d’aigua potable i 
residual (33%) i finalment els d’Organització i 
control de xarxes i instal·lacions d’aigua i saneja-
ment (18%). Cal recordar que, a més, alguns as-
pirants opten a dues i fins i tot a tres acreditacions 
alhora. La majoria dels empleats està treballant 
en llocs relacionats amb xarxes d’abastament o 
de sanejament i per aquesta raó és que el 67% 
de la gent necessita aquestes acreditacions. Hi 
ha menys treballadors en el sector de l’operació 
de plantes, òbviament.

Acreditació de competències

Les acreditacions 
permeten valoritzar  
l’experiència 
adquirida durant  
la vida laboral

‘LA RESPOSTA ÉS A LA NATURA’,  
LEMA DEL DIA MUNDIAL DE L’AIGUA 2018
Com cada any, les Nacions Unides aprofiten la celebració del Dia Mundial de 
l’Aigua (22 de març) per cridar l’atenció sobre la situació que es viu arreu del 
món sobre un recurs tan escàs i important com l’aigua. El lema triat per al 
2018 ha estat “La resposta és a la natura”, amb el qual es vol manifestar la 
necessitat de respectar i protegir el medi ambient per poder trobar solucions 
a l’augment d’episodis de sequeres i inundacions, i per reduir els efectes de 
la contaminació provocada per l’home, a vegades ja irrecuperable.

un leitmotiv que vol ser un fidel reflex de les 
preocupacions actuals que envolten els pro-
fessionals del sector: L’aigua, factor clau en 
l’economia circular. La Jornada es vertebrarà 
sobre els vectors Clima, Recursos, Persones i 
Innovació, per parlar de la relació del cicle de 
l’aigua amb el concepte d’economia circular, 
tractar els efectes del canvi climàtic des de la 

perspectiva del diagnòstic actual, quines ac-
cions de mitigació són necessàries i quines 
polítiques sectorials cal endegar per poder-
ne reeixir, com ara el Compromís amb el Ter i 
el seu encaix en tot plegat. També es tractarà 
de les persones que treballen en el sector per 
posar de manifest la foto del moment pel que 
fa a la seva capacitació professional i quines 
són les accions que cal introduir per capgirar 
algunes de les mancances detectades a tra-
vés de l’actual procés d’acreditacions. Com a 
bloc tecnològic s’exposaran diverses experi-
ències de membres de l’ASAC relacionades 
amb la depuració de les aigües residuals 
(biofactories), l’anàlisi de dades massiu, la ci-
berseguretat en les estacions de telecontrol o 
algunes de les novetats legislatives relatives 
a la qualitat de l’aigua que ens trobarem en 
breu. Finalment, un col·loqui debat intentarà 
respondre a la pregunta de si l’economia cir-
cular en el cicle de l’aigua és una opció o una 
obligació en el marc del canvi climàtic, i com 
ho hem de fer.

professionals

* A data 20 de desembre de 2017

Aquestes són les xifres fins ara de superació de les convocatòries del 
procés que permetrà als treballadors/es del cicle integral de l’aigua 
acreditar amb una titulació reglada les habilitats adquirides a la seva feina. 

TOTAL SUPERACIÓ 
PER ASPIRANTS
Cap UC superada 7 5%

Superació parcial 58 41%

Totes les UC superades 75 53%

No avaluades 2 1%

TOTAL ACREDITACIONS 142

Convocatòries

Muntatge i manteniment 
de xarxes d’aigua

Organització i control del muntatge 
i manteniment de xarxes  
i instal·lacions d’aigua i sanejament

Operacions d’estacions  
de tractament d’aigües

 1a	 2a	 3a	 4a	 5a		 8a

 46,8% 73,2% 71,8% - 93,3% 85,6% 

 79,1% 91,6% 100% - 75% 100%

 - 76,6% - 93,3% 64,2% -

MITJANA D’UNITAT DE COMPETÈNCIES (UC) SUPERADES

Aigua a Encèlad?
l La sonda espacial Cassini-
Hyugens ha descobert que 
Encèlad, un petit satèl·lit de 
Saturn, conté un gran oceà 
d’aigua líquida al seu interior.
l Situat a 30-40 km sota 
el Pol Sur d’Encèlad, l’oceà 
tindria una fondària d’uns 8 kilòmetres.
l A més, estaria sobre una base de silicats, el 
que podria afavorir la creació d’un hàbitat propici 
per les reaccions químiques que, com en el cas de 
la Terra, van originar la vida.

Façana del monestir de Sant 
Cugat, ciutat on tindrà lloc  

la XII Jornada Tècnica de l’ASAC.
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Abastaments d’Aigua 
del Tordera, SL ●  

Abastament en Alta Costa 
Brava Empresa Mixta, SA ● 

Abastaments, Tractaments 
i Control d’Aigües, SL ● Acciona 
Agua, SA ● ACSA, Obras e Infraestructuras, SA ● 

Aguas Industriales de Tarragona, SA ● Aigua de Rigat, SA ● Aigües de Banyoles, SA ● Aigües de 
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA ● Aigües de Blanes, SA ● Aigües de Castellbisbal 
Empresa Mixta, SL ● Aigües Colomenques, SL ● Aigües d’Esparreguera Vidal, SA ● Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 

● Aigües de Lleida - UTE ● Aigües de Manresa, SA ●  Aigües de Matadepera, SA ● Aigües de Mataró, SA ● Aigües d’Osona, SA 
●  Aigües de Sant Pere de Ribes, SA ● Aigües de Vallirana, SA ● Aigües de Vic, SA ● Aigües de Vilassar, SLU ● Aigües del Prat, 

SA ● Aigües Potables i Millores de Cardedeu, SA ● Aigües Puigmal, SA ● Aigües Vallflorida, SL ● Anaigua, Companyia d’Aigües 
de l’Alt Penedès i l’Anoia, SAU ● Aqualogy Solutions, SA ● Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU  ●  Aquatec, Proyectos 

para el Sector del Agua, SAU ● Associació del Fons d’Aimines ● ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA ●  AVK Válvulas, 
SA ●  Cassa Aigües i Depuració, SLU ● Castelló d’Empúries 2000, SA ● Comaigua, SL ● Companyia d’Aigües de Palamós, SA ● Companyia 

d’Aigües de Sabadell, SA ● Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, SAM ● Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ● 

Comunitat Minera Olesana, SCCL ● Consorci d’Aigües de Tarragona ●  Consorci de la Costa Brava ●  Construccions i Rebaixos, SL ● 
Drenatges Urbans del Besòs, SL ● Empresa d’Aigües Potables de Malgrat, SA ●  Empresa d’Aigües i Serveis de Cervera i la 

Segarra, SL ● Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA ● Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA ● Empresa 
Municipal de Serveis Públics, SL ● Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA ● Entitat Pública Empresarial 
per la Gestió del Cicle Complet de l’Aigua (Nostraigua) ● FCC Aqualia, SA ● Figueres de Serveis, SA ● 

Fundación Agbar ● Gestaigua, SL ● Gestió Municipal de Serveis, SA ●  Habitatge i Urbanisme la Seu, 
SLU ● Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ● Mancomunitat de Serveis del Mig Segre ● 

Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA ● Reus Serveis Municipals, SA ● 

Servei d’Aigua del Comú d’Andorra la Vella ●  Servei d’Aigües Potables de Santa Maria d’Oló ● 

Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ● Serveis de l’Aigua, SA ● Serveis i Aigües 
de Barberà Empresa Municipal, SA ● Serveis Municipals de Navàs, 

SL ●  Societat Municipal d’Aigües de Moià, SA ● Societat 
Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA ●   SOREA, 

Sociedad Regional de Abastecimiento  
de Aguas, SA ●  

Suez Spain SL 
● Suministro 
de Agua Potable 
Les Fonts, SA ● 

TRARGISA -Àrea 
de Sanejament-

www.asac.es


	01 portada DEF OK
	02-03 blau
	04-07
	08-09 cf
	10-11
	12



