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L'any 2021, encara molt ple d’incerteses derivades
de la crisi sanitària que vivim arreu del món, ha estat,
sens dubte, un període marcat per l’aprenentatge.
Com a companyia al servei de les persones,
som totalment conscients de la necessitat de
desenvolupar la resiliència com a una de les claus
que ens ha de permetre canviar el futur de les
ciutats.
Dirigim els esforços de tots els equips que formen
part d’Aigües de Barcelona a donar resposta, d’una
manera urgent i proactiva, a tres grans reptes
que se’ns plantegen com a societat: l’emergència
climàtica, l’estrès hídric i la desigualtat social.
El nostre objectiu principal és assolir els
compromisos de la nostra estratègia Agenda 2030
per tal de contribuir al desenvolupament sostenible i
inclusiu del nostre entorn sense deixar ningú enrere. I
sempre des de tres eixos clau: el talent, la innovació i
el compromís.
En aquest sentit, la innovació ha esdevingut el
catalitzador a través del qual impulsem la nostra
transició ecològica i social per contribuir a una
societat més sostenible i justa. És a través de la
transformació digital i l’ús intel·ligent de les dades
que mantenim ferma la nostra capacitat d’adaptació
i reinvenció constant per assolir aquests reptes
de futur que ens ajuden a millorar la vida de les
persones i la salut del planeta.

Rubén Ruiz
Director general d’Aigües de Barcelona
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Sabem que, per aportar valor real, la innovació ha
de ser transformadora, sostenible i circular. Una
innovació oberta orientada a buscar un veritable
impacte social i territorial que situï les persones al
centre de tot el procés. I així és com l’hem integrat,
de forma transversal, en la nostra cultura d’empresa.
Aquest 2021, a Aigües de Barcelona hem impulsat
70 projectes d'innovació i hem destinat un total de
4,7 M€; tots, orientats a crear valor social a través de
l’aigua i contribuir a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
Cadascuna de les activitats que hem dut a terme
en matèria de recerca i desenvolupament ha estat
possible gràcies a la implicació i el compromís
de tots i totes les professionals que formen part
de la companyia. Així com dels nostres socis
i col·laboradors que, dia a dia, apliquen el seu
coneixement expert a donar solució als grans
reptes lligats a l’eficiència del cicle de l’aigua i la
sostenibilitat.
Ara és el moment de consolidar aquest camí que
junts hem iniciat i de posar la vista en un 2022 ple
de noves oportunitats. És el nostre desig continuar
aportant valor a la ciutat, les persones i el medi a
través de l’impuls de l’aigua.
Gràcies a tots i totes per fer-ho possible.
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Pla Estratègic de l'Agenda Aigües de Barcelona 2030

Implicació social

Amb l’impuls de l’aigua
canviem el futur. Treballem
per a les persones fent de les
ciutats un millor lloc per viure.

Sostenibilitat i neutralitat climàtica
Contribució a l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament
Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides, a la transició ecològica i a
l’acció climàtica

Contribució a resoldre els
problemes socials i ambientals
de la Barcelona metropolitana

A Aigües de Barcelona treballem dia a dia alineats
amb el nostre ferm propòsit de crear valor a través
de l’aigua per contribuir a fer possible l'Àrea
Metropolitana de Barcelona sostenible del demà.

Governança

Creació de valor social,
ambiental i econòmic

Participació i codisseny amb
els grups de relació

Innovació i apoderament
Innovació com a eix de transformació,
apoderant a totes les persones i
establint un entorn d’emprenedoria
interna i externa

La innovació com a principi
orientador d’Aigües de Barcelona

Es tracta d’un principi imprès dins l’ADN de tots els
grups de relació de la companyia que ens posiciona
com a eix transformador de la metròpoli Barcelona i
com a un referent de la transició ecològica justa.
5

Transparència i escolta activa
Diàleg obert amb clients i
els ciutadans i rendició de comptes

Posem la innovació al servei d’aquest propòsit com
a una eina que ens ha de permetre imaginar-nos aquest
futur i dissenyar noves solucions que ens ajudin a
millorar la qualitat de vida de les persones.

La innovació és un dels nostres valors intrínsecs
i, com a tal, forma part dels principis orientadors
que vam definir l’any 2020 dins el Pla Estratègic de
l’Agenda Aigües de Barcelona 2030 per fer front als
nous reptes socials, mediambientals i econòmics.
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Alinear totes i cadascuna de les actuacions previstes
per Aigües de Barcelona en el camp de la recerca i
la innovació amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible és la nostra manera de contribuir a crear
un ecosistema urbà biodivers, resilient i pròsper.

Contribució als Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)
De forma directa

De forma indirecta
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Aigües de Barcelona,
Cultura de la innovació

6

persones

76
persones

Doctorands

46

Direcció
d'Innovació i
Coneixement

Cetaqua
persones

Xarxes internes
Aigües de Barcelona

1.121

2

persones

4
persones

Participació activa en esdeveniments interns de difusió del coneixement

23
%

Innovation i
Knowledge Coffee

Plantilla total
d’Aigües de Barcelona
Total de participació activa
en l’ecosistema d’innovació
d’Aigües de Barcleona

Cada any, la direcció d’Innovació i Coneixement
impulsem projectes que donen solucions als nostres
reptes diaris i que ens ajuden a dissenyar el futur.
Però sabem que és l’esforç i la implicació de
cadascun dels membres que formen part de les
diferents àrees de la companyia i dels nostres
col·laboradors el veritable motor que dona vida a cada
projecte i aconsegueix que la innovació ja sigui una
realitat integrada en la nostra cultura.
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Participació activa en l’ecosistema d’Innovació

La innovació ha estat, des dels inicis d’Aigües de
Barcelona, un dels nostres senyals d’identitat i la
nostra manera natural d’adaptar-nos de forma continua
a un entorn canviant que requereix respostes ràpides
per fer front als nous reptes globals.
La nostra mirada sobre la innovació va més enllà de la
metodologia i busca el coneixement continu, intern i
extern, per potenciar el talent propi i crear sinergies fora
de la companyia que impulsin projectes transversals.
Només si vinculem el talent amb iniciatives innovadores
podrem aportar solucions que contribueixin realment
a millorar el futur de la nostra societat.
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persones
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Estratègia

ESTRATÈGIA

Reptes

Punt de
partida

Línies

Tipus
d’innovació

A Aigües de Barcelona
concebem la innovació com la
via necessària per donar resposta
als reptes estratègics de futur que
com a empresa ens plantegem,
però que també són compartits
de forma global per la societat.
I pensem que la millor manera
de fer-ho és a través de l’impuls
del talent, el coneixement i de la
nostra capacitat per innovar
i resoldre problemes des de
la creativitat.
8
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ESCASSETAT DE RECURSOS

Reptes
estratègics
2021: continuem
aportant valor
Tal com vam definir al Pla Estratègic 2030 els
nostres reptes de futur es corresponen amb 3
eixos d’actuació que ens permeten aportar valor,
dins l’àmbit metropolità, a les persones, la ciutat
i el medi. Uns reptes que aquest 2021 han estat
el fil conductor de projectes d’innovació a través
dels quals hem contribuït a satisfer necessitats i
proporcionar millores als nostres clients i equips.

PACTE SOCIAL
Fa temps vam entendre que si
volem contribuir a la recuperació
equitativa de les desigualtats socials,
accentuades en l’actual context de
pandèmia, hem d’innovar buscant
la identificació de projectes que
incorporin aquest vessant social.
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Som responsables de la gestió d’un
recurs escàs com és l’aigua i, per tant,
és necessari que ens qüestionem de
manera contínua com podem posar la
innovació al servei dels desafiaments
que ens planteja el canvi climàtic.

CENTRATS EN EL CLIENT

La nostra innovació ha de continuar
posant al client al centre, per aquest
motiu, orientem els nostres projectes
i accions a generar cada vegada una
millor atenció i servei.

VALORITZACIÓ
DE LES DADES
Explorem noves vies d’innovació
intel·ligent que ens permetin posar
en valor les dades de què disposem
per posar-la a disposició dels nostres
col·laboradors i col·laboradores
de manera transparent.

menú
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Cap a una innovació
d’impacte, alineem
estratègia i resultats
El marc de les temàtiques en les quals centrem
la nostra investigació es regeix per les 6 línies de
desenvolupament definides en els Acords del Consell
Metropolità del 6 de novembre de 2012 i el 21 de maig
de 2013 i contemplades en l’acord de constitució d’
Aigües de Barcelona signat conjuntament amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Durant aquest 2021, amb l’objectiu d’aportar més
eficiència en la decisió i priorització de projectes, hem
introduït una nova visió d’impacte orientada a analitzar
quin tipus de resultats produiran cadascun dels
projectes plantejats.
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Tipologia d’impactes Aigües de Barcelona

D’aquesta manera, no només duem a terme una
R+D+I marcada pels àmbits d’activitat preestablerts,
sinó que ens centrem a maximitzar aquells projectes
que realment donen resposta als nostres reptes i que
tindran un major impacte i retorn en els resultats.
De cara al 2022 treballem per definir uns indicadors
d’impacte que facilitin la unificació de criteris
d’avaluació i valorin de forma prèvia cada projecte
més enllà de la seva qualitat científica i tècnica,
contemplant també el tipus de plantejament que es
farà amb el resultat.

Millora
ambiental i
resiliència al
canvi climàtic

Millora en l´’ús
dels recursos
naturals

Millora per a
la ciutadania
Millora
d’ingressos

Innovació
d’impacte

Millora de
la qualitat
de l’aigua

Millora
dels costos
d’inversió
Millora del risc
operatiu

“La innovació en si no és un objectiu, l’objectiu són les
respostes que la innovació ens permet donar als reptes que
com a companyia ens plantegem, per això és important que
la nostra innovació sigui d’impacte. Encara que no es pugui
planificar ni anticipar, és necessari que intentem plantejar
projectes que donin resposta a problemes concrets”.
Raquel Lalueza, directora de transformació
i control de gestió d’ Aigües de Barcelona.
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Millora
dels costos
operatius
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La innovació al servei
de la transformació global
d’Aigües de Barcelona
A Aigües de Barcelona ens trobem immersos
en un procés de transformació global de la
companyia que ens ha de permetre adequar-nos a
les noves realitats i assolir una innovació d’impacte.
El projecte ABancem!, desenvolupat i implantat
durant el 2021 per la direcció de Transformació i
Control de Gestió de la companyia, esdevé l’eix
d’aquesta transformació interna que s’ha focalitzat
en 3 vessants amb l’objectiu d’accelerar tot el procés.
El procés de transformació ha suposat l’anàlisi
de tots els processos principals de la companyia
per tal d’orientar-los cap a la millora en l’eficiència
i la qualitat del nostre servei, així com l’establiment
de noves sinergies entre els equips de transformació
i innovació que donin una resposta més àgil i
transversal als reptes de futur. Perquè entenem que
els projectes d’innovació no finalitzen amb l’obtenció
d’uns resultats positius, sinó amb la seva consolidació
i una implementació exitosa que ofereixi respostes
d’acord amb uns objectius concrets.

ESTRATÈGIA

TRANSFORMACIÓ
ORGANITZATIVA
Definint una nova organització dual,
alliberant persones per tal que es
dediquin 100% al desenvolupament
dels projectes de transformació, tot
mantenint l’estructura operativa per la
gestió del dia a dia.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Generant tres programes de
transformació digital orientats a
transformar el nostre model d’atenció
al client, els processos operatius de la
companyia i la gestió de la dada.

TRANSFORMACIÓ
CULTURAL
Impulsant una transformació cultural de
tota Aigües de Barcelona que ens permeti
situar-nos com una organització enfocada,
empoderada i capacitada per assolir
aquests reptes estratègics.

11

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

“La coordinació entre les àrees
d’innovació i transformació
és necessària perquè és
complementària. Mentre la
innovació aporta una visió més
creativa i disruptiva dels projectes
i crea l’espai d’assaig-error que
permet trobar les solucions
més adients, la transformació té
l’objectiu de canviar la forma en la
qual fem les coses i s’encarrega
d’implementar amb èxit aquells
projectes que han estat validats”.
Patricia Posadas, directora de transformació
a Aigües de Barcelona.
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Laboratoris d’innovació,
fent-nos les preguntes correctes
Un dels conceptes que hem introduït a la nostra
estratègia d’innovació 2021 i que volem consolidar
al llarg del pròxim any, són els laboratoris com a
paraigües de projectes. Es tracta d’una nova idea
orientada a integrar els projectes d’una mateixa
naturalesa en un marc de gestió més ampli per tal
d’extreure’n el màxim potencial.
Els laboratoris són espais de cocreació on
poder fer-nos preguntes i provar tecnologies i
casos d’ús relacionats en àmbits concrets, per
incorporar funcionalitats o descartar-les d’una
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manera àgil. Perquè tan important com dedicar
recursos a respondre una pregunta, és el temps
que dediquem a fer-nos la pregunta correcta, a
identificar els reptes conjunts i prioritzar-los segons
siguin realment estratègics per donar resposta al
nostre propòsit.
Aquesta és la via necessària a través de la qual
aconseguirem una innovació de més impacte i
que realment aporti valor mesurable en termes
d’eficiència, posicionament i operativitat.

LAB’s creats a Aigües de Barcelona durant el 2021

LAB 3D

LAB INNOVACIÓ OBERTA

Creat per dur a terme l’estudi i la
implementació de la fabricació additiva
a Aigües de Barcelona, a través de
l’entrenament de competències dins els
equips de l’organització, la consultoria
tecnològica per identificar i seleccionar
casos d’ús, sessions de treball en equip
i l’obtenció de cinc demostradors que
evidenciïn els beneficis i capacitats de la
fabricació additiva.

Neix amb l’objectiu de convertir els
municipis en laboratoris d'innovació,
impulsant aliances globals dins de
l’ecosistema d’innovació. Dona resposta
als reptes reals del territori en l’àmbit
local, multiplicant l’impacte a través de
la col·laboració publicoprivada i posant la
tecnologia al servei de la societat.

LAB CLIENTS

DIGITAL TWINS

Permet posar de manifest la potencialitat
de l’analítica de dades i la intel·ligència
artificial aplicada en l’àmbit dels clients.
Es tracta d’apropar la innovació al nostre
negoci en un exercici iteratiu de preguntesrespostes (experiments) al voltant de
necessitats concretes de l’activitat.

El laboratori de bessons digitals posa en
marxa el desenvolupament i pilotatge d'una
solució digital associada al manteniment
predictiu de bombaments d'Aigües de
Barcelona que permeti millorar el nivell de
servei i optimitzar els costos operacionals.
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Pla d’acció
L’àrea d’Innovació i Coneixement
d’Aigües de Barcelona funciona
com a catalitzador dels diferents
projectes que han d’executar
els nostres equips interns en
col·laboració amb els diferents
grups que conformen l’ecosistema
extern de la companyia.
A través de la implementació de
metodologies d’innovació i amb una
mentalitat Agile hem aconseguit
incrementar la immediatesa en
la resposta als nostres clients i
augmentar la implicació de tots els
equips, obtenint el millor resultat
possible per a cada projecte en
terminis més reduïts.

“Des de l’àrea d’Innovació
i Coneixement treballem
per a mantenir-nos com
a referència de tots els
processos de transformació
de l’organització. La nostra
voluntat és continuar sent el
punt de trobada de totes les
iniciatives que ens han de
permetre construir l’Aigües de
Barcelona del demà”.
Catalina Balseiro, directora d’innovació i
coneixement a Aigües de Barcelona.
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Expliquem cada projecte basant-nos en
6 territoris d’innovació com a àrees que
responen als 5 principis orientadors de
la companyia i als seus diferents àmbits
de creació de valor, més enllà de les
temàtiques d’investigació.
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TERRITORIS
2
ADN Innovador

Els territoris d’innovació engloben
les diferents línies de recerca més generals
i permeten una classificació orientada a
definir els àmbits d’impacte on actua cada
projecte (territori, social, mediambiental) i
l’enfocament i lideratge de la innovació.
1
Recerca per a
la innovació

5
Innovació
sostenible
i circular

6
Innovació
transformadora

1
Innovació
i apoderament

5
Sostenibilitat
i neutralitat
climàtica

PRINCIPIS
ORIENTADORS

4
Governança

4
Innovació
territorial

15
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Territoris — principis orientadors

Territoris
d’innovació
La innovació a Aigües de Barcelona
es basa avui en un model bidireccional
d'innovació oberta, que desenvolupa
projectes transversals i de cocreació amb
tot l’ecosistema d’activitat d’R+D+I.

PLA D’ACCIÓ

2
Implicació social
3
Transparència
i escolta activa
3
Innovació
oberta i social
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Territoris — Línies de recerca — Reptes

RIS
O
T
I
RR
E
T

Laboratori de
qualitat de l’aigua

Doctorands
industrials

1
Recerca per a
la innovació

Plataformes
experimentals
RCA
ECE
R
DE
S
E
NI
LÍ

Laboratori de
qualitat de l’aigua

L

ES
PT
E
R
Escassetat
de recursos

6
Innovació
transformadora

Centrats
en el client

L

L
2
ADN Innovador

Pacte
social

Valorització
de dades

Xarxes de
coneixement
L
Knowledge &

5
Innovació
sostenible i
circular

L

4
Innovació
territorial
16

Ponències,
esdeveniments i
webinars

L

Publicacions
científiques
3
Innovació
oberta i social

LÍNIES DE RECERCA
•
•
•
•
•
•

L1: Recursos alternatius
L2: Impacte del canvi global
L3: Gestió eficient d’infraestructures
L4: Medi ambient i salut
L5: Aigua i energia
L6: Gestió de la demanda de l’aigua
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Línies estratègiques d’investigació,
desenvolupament i innovació

Nom de la línia
d’investigació

Fet

Repte

Línies prioritàries
d’investigació

Nre. de
projectes

8

L’aigua és un recurs
cada cop més escàs,
la demanda de la qual
augmenta cada dia.

Desenvolupar i validar processos i sistemes
relacionats amb la reutilització d’aigües urbanes,
potabilització, dessalinització, aprofitament de
l’aigua de pluja i recàrrega dels aqüífers.

Garantir l’aprofitament eficient i sostenible de tots els recursos
hídrics disponibles:

L2
Impacte del canvi
global

El planeta està canviant.

Estudiar efectes del canvi global en el cicle de l’aigua,
dissenyant estratègies de mitigació i adaptació.

• Gestió d’impactes del cicle de l’aigua (petjades)
• Adaptació al canvi global
• Transició cap a territoris més circulars

L3
Gestió eficient
d’infraestructures

El sector de l’aigua
usa infraestructures
intensament.

Desenvolupar tecnologies per xarxes intel·ligents,
detectant fuites, analitzant l’envelliment de les
canonades i dipòsits d’emmagatzematge, utilitzant
sensors, modelitzant processos i integrant i
optimitzant els sistemes de control.

L1
Recursos alternatius

• Potabilització, Dessalinització d’aigua de salobres
• Reutilització d’aigües regenerades
• Explotació i recàrrega d’aqüífers

Investigació de tecnologies per aconseguir unes xarxes
intel·ligents, sistemes de localització de fuites i avaluació de
l’envelliment de les infraestructures i de la modelització de
processos:
• Gestió intel·ligent d’actius: ús de la intel·ligència artificial per
la caracterització i la predicció d’esdeveniments relacionats
amb el cicle de vida dels actius i les operacions a les xarxes.
• Operació avançada infraestructures: integració i optimització
de sistemes de control.

17

13

24
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Línies estratègiques d’investigació,
desenvolupament i innovació
Nom de la línia
d’investigació

L4
Medi ambient i salut

L5
Aigua i energia

L6
Gestió de la
demanda de l’aigua

Fet

La qualitat de l’aigua és
i serà una de les nostres
prioritats principals
d’investigació.

Repte

Treballar en el control biològic i químic de la qualitat
de l’aigua, amb el fi d’avaluar el risc dels contaminants
emergents, reduint l’impacte sobre la biodiversitat, sabor
i olor. Les noves tecnologies de tractament també formen
part de les activitats d’aquesta línia.

Innovació en els aspectes mediambientals de la gestió
de l’aigua i en solucions que asseguren la qualitat per al
consum:

El sector de l’aigua té
una responsabilitat i una
oportunitat amb l’eficiència
energètica i la generació
d’energia verda.

Investigar i desenvolupar tecnologies per millorar
l'eficiència energètica en el tractament de l’aigua, però
també noves maneres de produir energia a partir de
residus en format d’electricitat, calor, biogàs o hidrogen.

Investigació i desenvolupament per millorar l’eficiència
energètica de les explotacions i produir energia a partir de
biomassa i altres fonts renovables:

L’aigua es mou en un món
governat per la
sòcio-economia.

Estudiar nous sistemes tarifaris, aprofitar l’impacte de
la telemesura per millorar el coneixement sobre el
comportament dels usuaris i sobre la definició de nous
serveis.

Nre. de
projectes

14

• Control avançat de la qualitat de l’aigua: Tecnologies i
processos de millora de la qualitat de l’aigua potable
• Control organolèptic de l’aigua
• Millora mediambiental del cicle de l’aigua
3

• Eficiència energètica en el cicle integral de l’aigua
• Valoració energètica de residus
• Economia de l’hidrogen i biometà

Desenvolupament de nous conceptes com la petjada
hídrica i l’aigua virtual. Aprofundir en el coneixement de
l'opinió i el comportament del consumidor per respondre
satisfactòriament a les expectatives actuals i futures.

18

Línies prioritàries
d’investigació

Estudi del comportament dels consumidors per a respondre
de manera satisfactòria a les seves expectatives.
• Demanda i relació clients
• Tarifes innovadores i sostenibles
• Avaluació d’externalitats ambientals i socials

8
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La innovació en xifres
D’on venim — Innovació i impacte 2021

Accés global en R+D+I el 2021

Esforç en R+D+I el 2021

1M€

En innovació
a Aigües de
Barcelona

3,7M€

En el centre
de recerca
de Cetaqua

4,7M€

L’esforç en R+D+I
de 4,7 M€ permet
mobilitzar projectes
d’investigació per
un import global de
21,1M€.

0,9M€

En cartera
anual de
projectes
propis

20,1M€

En cartera
anual de Cetaqua
i finançament
públic

21,1M€

Nre. de projectes impulsats per tipus de finançament

60

6

Propis

4

Públic Autonòmic

Públic Europeu

Accés global per tipus de finançament

Accés global per línies de recerca

Nre. de projectes segons línies de recerca
L2

8,6%

L1

Públic internacional

57,1%

87,7%

24
8
L1 —
Recursos
alternatius

19

14

13
L2 —
Impacte del
canvi global

L3

7,4%

3
L3 — Gestió
eficient d’infraestructures

L4 — Medi
ambient
i salut

L5 —
Aigua i
energia

8

Propi

Públic
nacional

9,3%

L5

3,6%

1,2%

L6 — Gestió
de la demanda
de l’aigua

Públic
autonòmic

1,8%

L6

1,4%

L4

22,1%
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Recerca per
a la innovació
A Aigües de Barcelona ens plantegem
de manera constant com podem contribuir
a millorar la societat en què vivim. Sabem
que la innovació i la recerca són les eines
indispensables, a través de les quals, podem
plantejar i explorar nous processos i iniciatives
orientades a introduir avenços en el cicle
integral de l’aigua. Perquè aquesta, és la
nostra manera de generar valor social,
econòmic i mediambiental.

Projectes destacats 2021
IMAQUA

TRON

VIRUS - Covid
Regireu

STOP IT

DOMA

Prestrategy

Perseo i xarxa calmada

PRIMA MAGO
Prepare
Doctorats industrials

“Una de les claus per
afrontar els reptes
actuals de l’aigua, com
l’escassetat del recurs
hídric o la neutralitat
climàtica és sens dubte
la recerca, com a palanca
de canvi cap a una gestió
sostenible de l’aigua”
Eva León González, responsable de
projectes d'innovació de la direcció
d'innovació i coneixement.

21
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Laboratori de
qualitat de l’aigua

El laboratori d’Aigües de
Barcelona, focus d’innovació
El laboratori d’Aigües de Barcelona és un centre
de referència internacional, acreditat per la norma
ISO 17025 sobre competència tècnica dels laboratoris
d’assaig i calibratge, màxim estàndard internacional
d’exigència pel que fa a laboratoris d’anàlisi.
Entre les seves tasques principals, el laboratori
facilita la recerca i el coneixement en xarxa participant
activament en els principals fòrums mundials
relacionats amb la gestió i la millora de la qualitat de
l’aigua (congressos, jornades tècniques, etc.), realitzant
publicacions científiques a les revistes més importants
del sector i organitzant seminaris interns per difondre
i compartir el coneixement generat. Gràcies a la seva
activitat, s’han desenvolupat múltiples projectes
d’innovació de gran importància per a la companyia.
22

Un dels elements diferenciadors del laboratori que
el situa com un centre únic al país —i dels pocs que hi
ha al món amb aquest actiu de coneixement— és un
equip d’especialistes que hi desenvolupen estudis
específics sobre el gust i l’olor de les aigües per
controlar-los i millorar-los.
La qualitat de les aigües de consum està regulada
a tots els països de la UE per una mateixa normativa
comunitària, la Directiva (UE) 2020/2184, de la qual
s’està acabant el procés de transposició a la legislació
estatal. Aquesta normativa pren com a base les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i s’articula a través d’un Reial Decret (fins ara, el
140/2003) que estableix el control dels paràmetres
que s’han de mesurar.
Aigües de Barcelona disposa de la certificació
alimentària ISO 22000, de sistemes de gestió de
la innocuïtat dels aliments, que assegura la garantia
sanitària de l’aigua i l’equipara a qualsevol altre aliment.
A més, el 2020 va completar la implantació de la nova
directiva europea d’aigües de consum, encara no
transposada i, per tant, encara no vigent, i que exigeix
els plans sanitaris de l’aigua a tot l’àmbit de gestió.
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Cetaqua, tecnologia
i innovació constant al
cicle integral de l’aigua
El Centre Tecnològic de l’Aigua, Cetaqua, és,
des de la seva creació com a Fundació l’any 2007,
la pedra angular en el model d’innovació d’Aigües de
Barcelona. Un centre de recerca que, seguint un model
de col·laboració publicoprivada amb la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC) i el Consell Superior
d’Investigacions Científiques (CSIC), vehicula una part
molt important dels nostres projectes
de recerca i innovació.

Una tasca que aquest 2021 ha estat reconeguda pel
Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España, que
acredita Cetaqua Barcelona com a Centro de Apoyo a
la Innovación Tecnológica (CAIT).
A aquesta acreditació també se suma la recent
aprovació de la certificació de l’ UNE 166002:2014 en
Gestió de la R+ D+ i, que permet fomentar i millorar
de manera sistemàtica les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació i integrar-les en la gestió
general de l'empresa.
23

Projectes
desenvolupats a
través de Cetaqua

Des de Cetaqua promovem la investigació,
el desenvolupament tecnològic i la innovació en
els processos del cicle integral de l’aigua cap a una
economia circular. Mantenim la mirada posada al futur
per garantir la sostenibilitat i l’eficiència a través
de la creació de solucions d’R+D+I que tinguin
en compte les necessitats territorials de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.

46

“Apostem per una innovació
oberta que neix de la
detecció d'oportunitats i
necessitats que exigeix el
nostre entorn i continua amb
la generació i transferència del
coneixement adquirit perquè
tingui un impacte positiu en
la societat. Perquè aquest
procés pugui dur-se a terme
de forma eficaç, promovem
ecosistemes que involucren a
tots els actors clau (empreses,
administracions, centres
de recerca i universitats)
per a aconseguir un
desenvolupament sostenible.”
Joana Tobella, directora tècnica
de programes a Cetaqua.
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REFERENT EUROPEU
EN INNOVACIÓ

La seva seu a Cornellà de Llobregat
ha creat un ecosistema únic d’innovació
referent a Europa en aigua a l'àrea
metropolitana.

CETAQUA Barcelona,
les claus de l’èxit

EL VALOR DE LA
COL·LABORACIÓ PUBLICO
PRIVADA
Implicar de manera contínua les entitats
públiques ajuda a garantir que les
solucions que es proposen responguin
a reptes reals de la societat, assegurant
que es puguin posar en pràctica en
contextos territorials i marcs normatius
actuals i futurs.

24
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INNOVACIÓ ESTRATÈGICA
AMB IMPACTE REAL

INNOVACIÓ
COL·LABORATIVA

Fa possible la implementació real de
tecnologies desenvolupades pels
investigadors amb un impacte directe
en la consecució dels objectius.

Acosta el món universitari,
el científic i l’empresarial, creant una
amplia i destacada xarxa de col·laboració
internacional formada per més de
350 entitats. El treball en xarxa amb
institucions de reconegut prestigi
assegura la solidesa científica
dels projectes.

MODEL BASAT EN
EL CONEIXEMENT

LIDERATGE NACIONAL
EN FINANÇAMENT PÚBLIC

INNOVACIÓ OBERTA

Facilita la difusió del coneixement i
beneficis dels nostres projectes a la
societat i a la comunitat científica.

Palanquejament en finançament extern
aconseguint per Barcelona projectes
europeus de referència.

Fa possible una estratègia R+D+I més
disruptiva i innovadora més enllà de la
innovació incremental.

ALIANCES

LIDERATGE EN EL
CICLE DE L’AIGUA

Treballa amb els actors principals de l’àrea
metropolitana per ajudar a realitzar una
transformació sostenible al territori.

Permet mantenir el servei d’aigua de l’àrea
metropolitana al capdavant dels serveis
d’aigua arreu del món.

OCUPACIÓ LOCAL
DE QUALITAT

Actua com a formador i exportador
de talent, permetent als investigadors
de perfils STEM desenvolupar la seva
vocació científica en local.

menú
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Cetaqua,
coneixement en xarxa
Molts dels projectes que desenvolupem a través
de Cetaqua es duen a terme en col·laboració amb
referents científics, associacions professionals,
empreses i entitats públiques. Tots ells, constitueixen
una xarxa de coneixement que ens permet garantir
que totes les solucions innovadores que treballem són
consistents i que generen valor per a la societat.
La comunitat professional de Cetaqua està actualment
formada per 56 professionals, un terç dels quals tenen
el grau de doctor, i compta amb un grup d’assessors
científics i tècnics format per personal investigador del
CSIC, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i
de la Universitat de Barcelona (UB).
També juga un paper molt important el Consell
Cientificotècnic de Cetaqua, on figuren experts del
CSIC, la UPC, la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), la Universitat de Girona (UdG), l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i EURECAT,
Centre Tecnològic de Catalunya. Es tracta d’un òrgan
assessor, designat pel patronat i renovat periòdicament,
que s’encarrega de:
•

Orientar sobre les polítiques de recerca i proposar
noves línies de recerca i desenvolupament
tecnològic.

•

Donar assessorament tècnic sobre els programes
d’investigació que es duran a terme i orientar sobre
les possibilitats de finançament.

•

Avaluar les necessitats empresarials plantejades.

Aquest model de col·laboració fa que Cetaqua sigui,
avui, un referent internacional en temes de recerca
relacionats amb el cicle integral de l’aigua i el medi
ambient.
25

RECERCA PER A LA INNOVACIÓ

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

menú

Infraestructures
crítiques i Resiliència

ECOFACTORIA I
RECUPERACIÓ DE
RECURSOS

AIGUA 4.0

Solucions per convertir les plantes de
tractament en ecofactories (instal·lacions
productores d’aigua, energia i materials).

Aplicacions d’intel·ligència artificial que
milloren la presa de decisions de tot el
cicle integral de l’aigua.

SOSTENIBILITAT
AMBIENTAL

Solucions que asseguren el
desenvolupament sostenible i el
benestar de la ciutadania.

GESTIÓ
D'INFRAESTRUCTURES
CRÍTIQUES I RESILIÈNCIA
Solucions per a una gestió i un control
avançats i eficients del cicle urbà de l’aigua
enfront de possibles incidents causats per
fenòmens naturals o intencionats, o pel
deteriorament de les infraestructures.

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

Línies de treball en curs
•

Regenerar aigües: generem nou coneixement
necessari per desenvolupar tecnologies
innovadores que aportin avantatges competitius i
posicionin el sector de l’aigua de Catalunya entre
els principals proveïdors mundials de serveis per a
la regeneració d’aigua residual.

•

Millorar la qualitat de l’aigua: investiguem per
conèixer millor les variables que afecten la qualitat
de l’aigua per tal de poder minimitzar riscos i
anticipar-nos a la normativa, entre altres aspectes,
la qual cosa permet oferir la garantia sanitària total
del subministrament.

•

•

26

Preservar aigües subterrànies: treballem
en diferents iniciatives per preservar l’aigua
subterrània que han demostrat l’eficiència de
tècniques innovadores per millorar la qualitat i la
quantitat de l’aigua dels aqüífers i la sostenibilitat
econòmica i ambiental de la recàrrega
d’aigües subterrànies.
Fomentar l’economia circular: apostem per
instaurar un model d’economia sostenible als
territoris de l’àrea metropolitana de Barcelona.
Treballem junt amb ajuntaments i empreses
per recuperar i valoritzar els residus, és a dir, per
convertir-los en un nou recurs en lloc de rebutjarlos. Així mateix, investiguem per aconseguir una
millor eficiència en el consum de recursos i per
fomentar-ne la reutilització.

•

Reduir el consum energètic: desenvolupem
projectes destinats a millorar el balanç energètic
a les plantes de depuració d’aigües residuals.
A partir de projectes pilot, hem provat noves
tecnologies per reduir el consum d’energia en les
operacions i per produir biocombustibles a partir
dels fangs de les depuradores.

•

Augmentar la resiliència urbana: treballem per
augmentar la resiliència de les ciutats, és a dir,
per millorar la seva capacitat per anticipar-se,
respondre i recuperar-se de les amenaces del
clima d’avui i del futur.

•

Protegir les infraestructures crítiques:
desenvolupem diverses iniciatives per millorar el
control de les infraestructures crítiques, assegurant
així la màxima qualitat de l’aigua en tot moment.

•

Aquest 2021 Cetaqua ha participat en
30 propostes europees. Cetaqua té una ràtio
d'èxit dels projectes LIFE de 3,5 sobre la mitjana
europea i d’1,5 per sobre de la mitjana europea en
la ràtio d’èxit de projectes Horizon2020. A més, ha
generat 8 noves publicacions científiques.
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Plataformes
experimentals
Posem a prova les noves
tecnologies
El repte tecnològic que assolim a Aigües
de Barcelona ens planteja la necessitat d’avaluar
i validar, de forma exhaustiva, cadascuna de les
solucions proposades als projectes d’innovació
amb l’objectiu de garantir el seu òptim
funcionament abans de la implementació real.
Per tal de desenvolupar aquesta tasca, treballem
amb una xarxa de plataformes experimentals,
pròpies i en col·laboració amb Cetaqua, creades
com a espais de prova on analitzar, validar i testejar
cada nova tecnologia.

Plataforma de sensors Collblanc
Descripció: Circuit dissenyat per a
la validació i comparació simultània
de sensors online, en diferents
configuracions, pel control continu
de la qualitat de l’aigua de xarxa.
Veure tour virtual

Plataforma de sensors ETAP Sant Joan Despí
Descripció: Infraestructura per a la
validació de sensors que compta amb
flux continu de més de 30 mostres
diferents, monitoratge simultani de
processos, des de la captació fins a
la cloració i automatització, i accés
remot a tots els resultats.
Veure tour virtual

27
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Doctorats industrials,
impulsem el talent
Des de la seva primera edició, l’any 2014, participem
activament en el Pla de Doctorats Industrials
impulsat per la Generalitat de Catalunya, en
col·laboració amb universitats públiques i privades.
Es tracta d’una iniciativa que busca contribuir a la
competitivitat i la internacionalització del teixit
industrial català, atraure talent i formar estudiants de
doctorat que puguin desenvolupar projectes d’R+D+I
a les empreses.
Aquest 2021, a Aigües de Barcelona, hem treballat
en 2 projectes:
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Estudi de sistemes de rehabilitació
CIPP aplicats a les canonades de
transport d'aigua potable a pressió
El CIPP és un sistema de rehabilitació de canonades
que comença a estar consolidat en el camp del transport
d’aigües residuals. En canvi, es tracta d’una tecnologia que
encara té un llarg camí per recórrer en matèria d’abastiment
on les altes pressions dificulten les condicions de treball.
L'objectiu principal de la nostra tesi és, precisament,
aprofundir en el coneixement cientificotècnic del CIPP
aplicat a les canonades de transport d’aigua potable a
pressió. El projecte ens ha de permetre:
•

Analitzar i revisar les metodologies de càlcul per al
dimensionament de la mànega.

•

Establir unes pautes per al disseny i la configuració
del seu reforç (orientació i gramatge), i de les unions o
costures de les capes de teixits, els paràmetres dels
quals han d'adequar-se als requeriments estructurals de
la rehabilitació (estructural o semi estructural).

Data d’inici: 2019
Data final prevista: 2022
Línia bàsica d’actuació: L3 - Gestió eficient d'infraestructures
Línia específica d’actuació: Gestió intel·ligent d’actius
Veure web doctorands: http://doctoratsindustrials.gencat.cat
Col·laboradors: Universitat Ramon Llull i Institut Químic de Sarrià
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Veure vídeo: Jornada de Benvinguda dels
Doctorats Industrials d'Aigües de Barcelona 2020
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Desenvolupament i implementació de metodologies analítiques per al
control i seguiment de microplàstics a la xarxa de distribució d’aigües
que controla Aigües de Barcelona
La contaminació derivada del plàstic representa
una amenaça en l’àmbit global que no deixa de
créixer. Les petites partícules de plàstic de mides
inferiors a 5 mm, anomenades microplàstics
(MPs), estan àmpliament distribuïdes als mars,
oceans, llacs i rius i poden acumular-se fàcilment
als organismes, arribant a provocar efectes
negatius sobre la fauna i les persones.
El nostre projecte (2019 DI-51) se centra en el
desenvolupament d’una metodologia d’anàlisi
i monitoratge, duta a terme íntegrament al
laboratori d’Aigües de Barcelona, que permeti:
•

•

•

Determinar la presència de microplàstics
a les aigües, tant naturals com de consum
(aigua produïda i distribuïda per Aigües de
Barcelona).
Avaluar també la presència de microplàstics
a les aigües de captació emprades per al
tractament, així com a les aigües de consum
subministrades.
Avaluar la presència de microplàstics a les
diferents fases del procés de potabilització
portat a terme a l’ETAP de Sant Joan Despí.

Fruit d’aquest treball, S’han publicat 2 articles
científics:
•

Dalmau-Soler et al (2021) Microplastics from
headwaters to tap water: occurrence and
removal in a drinking water treatment plant
in Barcelona Metropolitan area (Catalonia,
NE Spain). Environ Sci Pollut Res 28:59462–
59472. https://doi.org/10.1007/s11356-02113220-1

•

Dalmau‐Soler et al (2021) Microplastics
throughout a tap water supply network.
Water Environ J 1–7. https://doi.org/10.1111/
wej.12766

Paral·lelament, en relació amb aquest tema,
Aigües de Barcelona participa com a Beneficary
en el projecte Marie Sklodowska-Curie Actions,
on es du a terme el monitoratge de les
concentracions de micro i nanoplastics a l’aigua,
de manera off-line i on-line (MONPLAS).

Data d’inici: 2019
Data final prevista: 2022
Línia bàsica d’actuació: L4 - Medi ambient i salut
Línia específica d’actuació: Control avançat de la qualitat de l’aigua
Veure web doctorands: http://doctoratsindustrials.gencat.cat
Col·laboradors: CSIC i IDAEA
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Espectre de masses de patrons de microplàstics
analitzats amb la metodologia desenvolupada
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L4: Medi ambient i salut

Augmentar el coneixement
sobre els virus
VIRUS

El projecte Virus analitza aigua potable
i regenerada per avaluar-ne el risc microbiològic
El projecte fa una caracterització microbiològica amb càlcul
de reduccions logarítmiques i avaluació quantitativa del risc
a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant
Joan Despí i a les estacions de regeneració d’aigua (ERA) del
Baix Llobregat i de Gavà-Viladecans. El benefici cercat és un
augment del coneixement per a la gestió del risc de diferents
microorganismes, amb èmfasi en els patògens vírics i els
indicadors virals.
A l’ETAP de Sant Joan Despí i la xarxa de distribució, es dissenya
i s’executa un pla de mostreig anual que inclou un mostreig
mensual de diferents punts del circuit. Cada tres mesos, s’hi fa un
tractament de dades específic per confirmar que se’n tenen totes
les anàlisis i per estructurar-ne els resultats.
A l’ERA del Baix Llobregat i a l’ERA de Gavà-Viladecans, el pla de
mostreig dissenyat inclou una freqüència d’una campanya per
trimestre. S’hi analitzen els diferents microorganismes (indicadors
fecals i virals, i, també, patògens específics com els rotavirus o els
enterovirus, entre d’altres).
Finalment, amb totes les analítiques d’indicadors virals i patògens
obtingudes, juntament amb la informació suplementària que
es pugui tenir, es fa una caracterització microbiològica de
cada estació; s’avaluen possibles correlacions amb paràmetres
fisicoquímics generals; s’estudien les reduccions logarítmiques i
es fa una avaluació quantitativa del risc microbiològic (QMRA, per
les sigles en anglès) dels paràmetres que sigui possible identificarhi, com ara els rotavirus. Els resultats obtinguts es comparteixen
amb l’equip de l’ETAP i de les dues EDAR per discutir què poden
aportar-hi i com poden ajudar a millorar-ne el tractament.
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Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 174.682€
2021: 104.809€
Col·laboradors
Stakeholders
Universitat de Barcelona
ODS implicats
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Aprenentatge reforçat aplicat al
control de la xarxa de distribució

REGIREU

Perseo aplica tècniques
d’aprenentatge reforçat profund a
vàlvules reguladores de pressió

Un cop validats, s’han analitzat quatre aspectes
relacionats amb l’explotació i l’escalabilitat de la
solució desenvolupada: la possible reducció de
costos de manteniment, l’extensió del mètode, els
models escalables i la transferència de coneixement.
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Metodologies per regenerar
aigua amb tota seguretat

PERSEO I XARXA CALMADA

El projecte Perseo s’ha focalitzat a validar l’aplicabilitat
de les tècniques de DRL a l’operació autònoma de
sistemes de control d’aigua; en concret, per definir les
consignes de vàlvules reguladores de pressió. S’han
identificat un conjunt de casos d’ús com a suport per
avaluar l’aplicabilitat de la tècnica, executar una prova
de concepte de cadascun i validar-ne els resultats.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

L1: Recursos alternatius

L3: Gestió eficient d'infraestructures

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha
treballat amb Aigües de Barcelona en projectes
centrats a desenvolupar pilots basats en
aprenentatge reforçat profund (DRL, per les sigles
en anglès) i capaços de donar suport a la presa de
decisions dels elements de control de la xarxa. Els
pilots van demostrar el potencial que la tecnologia té
per automatitzar i aportar suggeriments operacionals
a aquestes xarxes en punts de regulació de pressió.
És per això que en aquest projecte s’ha decidit fer
servir aquesta mateixa tecnologia aplicant-hi com a
base el coneixement ja adquirit.

RECERCA PER A LA INNOVACIÓ

www.comunitataigua.cat

El projecte RIS3CAT REGIREU se
centra a identificar-ne, minimitzar-ne i
controlar-ne els riscos
Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 20.000€
2021: 6.000€
Col·laboradors
Cetaqua
SGAB
Stakeholders
ODS implicats

Per obtenir aigua regenerada segura, cal avaluar-ne
i controlar-ne els riscos microbiològics. Els plans de
seguretat sanitària (SSP, per les sigles en anglès)
cobren importància en aquest marc juntament
amb tecnologies emergents com els analitzadors
microbiològics en línia.
REGIREU pretén aconseguir aigua regenerada de
qualitat de forma eficient, eficaç i sostenible, i fer-ho,
també, a baix cost i sense riscos sanitaris.
Els principals resultats comprenen innovadors
sistemes integrats de membrana per reduir
l’embrutiment de l’aigua i optimitzar-ne els costos
d’explotació, tecnologies d’electrooxidació d’alta
eficiència energètica per al tractament d’aigües del
rentat de fruita, un sistema híbrid de bioreactors de
membrana i bioreactors de llit mòbil (MBR-MBBR)
per a la regeneració d’aigua, un sistema d’ajuda a
la decisió en sistemes integrats de membranes, i
un sistema d’alta eficiència amb gestor intel·ligent
per a l’optimització energètica de la tecnologia
d’electrooxidació, així com metodologies per
identificar els riscos sanitaris per tal de minimitzar-los
i controlar-los en tot moment per poder reaccionar
davant de possibles desviacions.

Data inici
2018
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 2.161.586€
Total: 167.849€
2021: 21.379€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Eurecat, BIOFIL, CASSA,
Cetaqua, Chemipol,
Hidroquimia, IQS, Leitat,
Teqma, UdG i UPC.
Stakeholders
ODS implicats
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L4: Medi ambient i salut

Analitzar la qualitat de l’aigua de manera constant
IMAQUA

www.comunitataigua.cat

El projecte Imaqua permet identificar-ne
i controlar-ne els contaminants en temps real
El projecte Imaqua ha posat a punt i implementat una
metodologia d’anàlisi d’aigua integrada en el temps
fent servir mostrejadors passius ceràmics. L’avantatge
d’aquest sistema és una caracterització total dels
contaminants, ja que permet retenir tots els que hi ha en
una massa d’aigua durant un període de temps d’un dia
a un mes. Això ha permès definir quins són els més ubics i
controlar-los amb metodologies de mesura en temps real.
Aquests mostrejadors, junt amb d’altres paràmetres, s’han
integrat a les estacions transportables, que envien les
dades obtingudes via connexió remota ecoData (Adasa)
per a la seva valoració. Tècnicament, les eines s’integren
amb una arquitectura de tecnologies de la informació i
la comunicació (ICT, per les sigles en anglès) composta
per diferents capes d’intel·ligència interrelacionades que
donen servei a la comunitat RIS3Cat d’aigua.
Imaqua inclou quatre activitats:
1.

Monitoratge i control de contaminants.

2. Integració de les dades i els sistemes.
3. Control i recomanació d’estratègies
operatives i de gestió.
4. Accés a la informació i simulació de dades.
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En detall, l’activitat de monitoratge i control de
contaminants està composta per eines de detecció
d’esdeveniments crítics de qualitat de forma continuada
i per mostrejadors passius. Els sensors de detecció
en línia inclouen el monitoratge de paràmetres
fisicoquímics de qualitat que permeten actuar davant
esdeveniments crítics relacionats amb la presència
d’elevades concentracions de contaminants a l’aigua,
i, específicament, de certs agents que poden posar les
persones en risc. Aquests sensors s’integren amb un
sistema de detecció en temps real de certs contaminants
orgànics.
Complementant la vigilància en línia, s’ha desenvolupat i
aplicat un mostrejador passiu que permet la identificació
i el control de tots els contaminants ambientals presents
en l’aigua durant un període de temps. Aquests
mostrejadors s’instal·len al llarg de la xarxa de distribució
d’aigua potable, incloent-hi la captació. Els mostrejadors
passius són uns cilindres ceràmics porosos que contenen
sorbents capaços de retenir els contaminants estudiats
en el projecte presents a l’aigua. La seva anàlisi permet
identificar un gran nombre de contaminants, incloenthi plaguicides, compostos prioritaris, contaminants
emergents, toxines i metalls.
Imaqua, doncs, desenvolupa eines de monitoratge i
control que permeten una gestió integral de l’aigua des
de la captació fins al punt de consum, i que asseguren
la qualitat i minimitzen les pèrdues en el circuit de
distribució.

Data inici
2018
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis; 1.754.542€
Total: 107.150€
2021: 24.098€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Eurecat, Adasa, B’GEO,
CSIC, Prodaisa, S::CAN,
UdG i URV.
Stakeholders
ODS implicats
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L3: Gestió eficient de les infraestructures

www.stop-it-project.eu

H2020 STOP-IT en reforça la seguretat amb una nova
plataforma de tecnologies innovadores
H2020 STOP-IT vol aconseguir que els
sistemes d’aigua siguin més segurs i
resilients tot millorant la preparació, la
conscienciació i el nivell de resposta a
les amenaces físiques i cibernètiques
—i a la seva combinació—, i tenint
en compte, alhora, els problemes
sistèmics i els efectes en cascada.
Amb aquest objectiu, s’han
desenvolupat un seguit de solucions
tecnològiques enfocades a la
prevenció, detecció i mitigació dels
atacs a les infraestructures d’aigua
crítiques.
Aigües de Barcelona ha mostrat
interès per avaluar solucions que
permetin identificar vulnerabilitats
tant en escenaris actuals com en
potencials escenaris futurs i, també,
solucions que alertin de l’alteració
(intencionada o no) del funcionament
habitual de la xarxa d’abastament.
Sota aquesta premissa, i com a front
runner dins del projecte STOP-IT,
Aigües de Barcelona ha col·laborat en
el desenvolupament i ha posat a prova
tecnologies en dos àmbits clau:
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L4: Medi ambient i salut

Protegir la xarxa davant amenaces
físiques i cibernètiques
STOP-IT

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

Des de la perspectiva de la
qualitat de l’aigua, s’ha determinat
la combinació òptima de
paràmetres i sensors en línia per a
la detecció àgil de contaminacions
intencionades a l’aigua
d’abastament, així com la ubicació
estratègica d’aquests sensors a la
xarxa.
Des de la vessant hidràulica,
s’han testejat eines de simulació
que permeten determinar els
punts més febles de la xarxa
i suggerir vies alternatives de
subministrament per restablir el
servei en cas de produir-se un atac
fortuït que inhabilités l’abastament
d’alguna zona pel recorregut de
l’aigua habitual.

Totes aquestes solucions s’han
integrat en la plataforma STOP-IT
en un format escalable, adaptable i
flexible. El seu valor afegit és que tots
els mòduls i eines estan integrats,
interconnectats i estructurats per
permetre tasques de planificació
estratègica, avaluació d’impactes
davant de diferents amenaces, i
suport en la presa de decisions.

Data inici
2017
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 9.616.525€
Total: 349.625€
2021: 33.025€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
SINTEF, Aplicatzia,
ATOS, Cetaqua,
De Watergroep,
EMASAGRA, Eurecat,
Hessenwasser, KWR,
Mekorot, Mnemonic,
PNO, RISA, Technion,
WssTP, IWW
Rheinisch, ICCS/
NTUA, Bergen
Kommune, BWB,
World Sensing i Oslo
Kommune.
Stakeholders
Asociación Española
de abastecimientos de
Agua y Saneamiento,
Aguas Municipales de
Alicante.
ODS implicats

Control automàtic del potencial
de formació dels trihalometans
TRON

Tron permet monitorar el potencial de
formació d’aquests compostos en temps real
El monitoratge de la
matèria orgànica dissolta
i la seva reducció amb
diverses tècniques són
clau per al control dels
trihalometans (THMs). El
projecte Tron desenvolupa
una solució per mesurar
el potencial de formació
de THMs en temps real.
Es tracta d’un sensor
espectral d’ultraviolats
que treballa amb altres
paràmetres operacionals
i de qualitat segons un
model d’aprenentatge
supervisat capaç de predir
aquest potencial al cap de
24 hores. Sensors i models
conformen un sensor
virtual que permet obtenir
resultats immediats i amb
un funcionament automàtic
i autònom.
El model es va iniciar dins
el projecte SpectroETAP,
un dels resultats més

prometedors del qual
va ser el potencial de
formació de THMs. Atesa
la novetat i el caràcter
innovador del model, en
aquest nou projecte, Tron,
s’ha continuat entrenant
amb més dades, i s’ha
habilitat per funcionar en
línia i en temps real.
Aquesta nova metodologia,
innovadora i única,
permetrà, un cop validada,
millorar el temps de
resposta i reduir el cost
associat dels mètodes
actuals, alhora que
garantirà la gestió eficient
i la protecció d’un recurs
tan vital com l’aigua. El
retorn de la inversió es
completarà amb l’aplicació
del sensor virtual al control
rutinari en planta.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 59.189€
2021: 5.919€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

05

ADN
							INNOVADOR

menú

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

ADN INNOVADOR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

ADN Innovador
L’esperit innovador que forma part de la cultura
d’Aigües de Barcelona des dels seus orígens, ens
permet implicar, de forma molt directa, a cadascun
dels equips en tots els processos de detecció de
problemes i cerca de solucions que ha de respondre
la innovació.

Xarxes de
coneixement

Knowledge &
Innovation coffee

IN

Adaptant tecnologies ja existents al mercat o bé
desenvolupant de noves, aconseguim donar resposta
a cada repte plantejat. Això és possible gràcies a
aquest ecosistema intern que contribueix a fomentar
el talent propi, de manera constant, amb la creació
d’espais de creixement (bottom-up) i mitjançant la
planificació estratègica corporativa (top-down).

OUT

Projectes destacats 2021
DRUMBEAT

Watersen

Xarxa InnovAB - PRL hipercloració
Cultura de la innovació 2021

Publicacions

Ponències,
esdeveniments i
webinars

“A Aigües de Barcelona
estem transformant la nostra
manera de viure la innovació,
entenent que és un valor que
construïm entre tots. Comptem
amb un grup d’experts que
lidera l’estratègia, però tots
els departaments hi estan
involucrats. A través de taules
de diàleg internes aconseguim
que, un cop assolida la
solució d’un projecte, amb un
petit esforç, pugui esdevenir
una realitat integrable que
transformi la nostra manera de
funcionar”.
Toni Carrasco, tècnic d’operacions del
departament de digitalització operativa
d’Aigües de Barcelona.
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Tres xarxes en una.
Neix INNfluencers.

Les tres xarxes d’intraprenedoria d’Aigües
de Barcelona existents fins ara s’han unificat en una
de sola per donar més força a la innovació
que lideren els seus propis empleats.
La companyia ha creat els últims anys diverses
comunitats d’intraprenedoria que troben innovadors
en potència i en posen en valor el talent, alhora
que acceleren projectes i iniciatives estratègics i
potencien l’aprenentatge continu i la cohesió. Per
impulsar encara més al talent innovador propi, la
Direcció d’Innovació i Coneixement ha unificat les tres
xarxes d’intraprenedoria (xarxa innovAB, comunitat
Aquamakers, i Xarxa d’Influencers Digitals; nascudes,
totes tres, el 2017) en una xarxa única, INNfluencers.
És més forta, emocional i innovadora; posa el focus
36

en l’impacte, i manté els trets específics de les tres
comunitats inicials, si bé té un tarannà enfocat als
equips àgils que la componen.
INNfluencers aposta per la innovació, també
entesa com la mentalitat necessària per detectar
oportunitats i convertir-les en progrés a través
de solucions creatives. Els seus objectius, amb
mentalitat Agile, facilitaran treballar amb la
transparència radical sobre què es vol aconseguir
i com els equips poden impactar dins i fora de
l’organització.
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Knowledge & Innovation coffees.
Formació continua, millora continua.
Un any més, des de la direcció d’Innovació i
Coneixement, s’han dut a terme les trobades
Knowledge & Innovation Coffee amb l’objectiu de
potenciar l’aprenentatge col·lectiu i l’intercanvi de
coneixement entre els equips d’Aigües de Barcelona.
Perquè sabem que només a través de la formació
continuada, podrem mantenir viu el procés de millora
constant de la companyia.

A més, cada any, obrim als membres de la companyia
les sessions Innovation Coffee a les quals compartim
els processos i els resultats obtinguts en les diferents
iniciatives desenvolupades en matèria d’innovació. La
finalitat és aconseguir la sistematització i assegurar la
transferència de coneixement derivada de cadascun
dels nostres projectes. Enguany hem celebrat 6:

Les trobades digitals o webinars, Knowledge Coffee,
ofereixen als assistents píndoles de coneixement i
entrenament de competències, que els permeten
aprendre noves metodologies de treball i conèixer
tots els recursos digitals disponibles per tal d’aplicar
solucions estratègiques en projectes reals d’innovació.

Sessions Innovation Coffee celebrades l’any 2021
MARÇ		

AcAnalytics – Optimització del manteniment de bombes hidráuliques.

JUNY		

Més enllà de l’anàlisi de SARS-CoV-2 a l’aigua residual.

		Projectes sobre predicció i modelització de Trihalometans.
SETEMBRE

Transformació Digital de la Xarxa.

OCTUBRE

Valorització de residus en EDAR urbana.

NOVEMBRE Regireu.

Sessions Knowledge Coffee celebrades l’any 2021
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GENER

FEBRER

Com moderar
workshops
digitals de forma
efectiva.

Organització
individual entorns
VUCA.

MARÇ

Design Thinking:
La metodologia
d’innovació dels
dissenyadors
per a no
dissenyadors.

ABRIL

MAIG

JUNY

SETEMBRE

Tendències
2021: El context
global un any
després de la crisi
sanitària.

La importància
d’un bon
feedback.

Design Sprint:
La solució
d’innovació ideal
per validar idees
i solucionar
problemes en
menys d’una
setmana.

Metodologia
Lightning
Decision Jam:
Com solucionar
un problema de
manera creativa
en 1h.

OCTUBRE

Fabricació
Additiva:
Materials,
tecnologies i
aplicacions.

DESEMBRE

Experimentació:
El motor de
la innovació
empresarial.
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Conferències, tallers, seminaris i webinars

1.

Paraira, M., & Villanueva, A. (2021). Monitoreig
del nivell de presència del SARS -Cov-2 en les
Aigües residuals: Experiències i interpretació de
resultats. Jornades City Sentinel.

2. Baquero, D., González, S., Paraira, M., De la
Cal, A., Galofré, B., Vilaró, C., Boleda, M. R.,
Minoves, M., & Bernat, X. (2021). STOP IT, Water
Quality Technologies for Early Detection of
Contamination in Water Distribution Networks.
IWA’s Digital World Water Congress. https://iwanetwork.org/events/iwa-digital-world-watercongress
3. Martín-Alons, J. (2021). Water Reuse Risk
Management in Europe. Workshop: Case Studies
for Water Reuse.
4. Martín-Alonso, J. (2021). Impactos de la nueva
DWA en las ETAP: más allá de las sustancias.
Jornada TecnoAqua: Nueva Directiva Europea Del
Agua Potable: Como Garantizar La Calidad Del
Agua.
5. Paraira Faus, M. (2021). Anàlisi de les aigües
residuals com a indicador del virus SARS-CoV2.
IV Congrés de l’aigua a Catalunya, Reptes a La
Gestió Dels Recursos Hídrics Davant l’emergència
Climàtica. Mesures d’adaptació Al Canvi Climàtic.

Transferència
del coneixement
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6. Saucedo, G. (2021). Methodology for
quantification of SARS-CoV2 in wastewater:
managing public health. Amsterdam International
Water Week. https://aiww2021.com/programme
7. Saucedo, G. (2021). Quantification of SARS-CoV2
in wastewater: how can it help to manage public
health? Amsterdam International Water Week.
https://aiww2021.com/programme

8. Saucedo, G. (2021). Smart Water Quality &
Wastewater: Keys to a Resilient Future. Panel 2:
Maintaining Water Quality: From Microorganisms
to Customers. Amsterdam International Water
Week. https://aiww2021.com/programme
9. Serra-Compte, A., Galofré, B., González, S.,
Arnaldos, M., Saucedo, G., Pinar-Méndez, A., &
Paraira, M. (2021). SARS-CoV-2 in wastewater
treatment plants: detection, fate and elimination.
CESE 2021 The Fourteen Annual Conference on
the Challenges in Environmental Science and
Engineering. http://cese-conference.org/2021home.htm
10. Paraira, M. (2021). The role of water in
sustainability. Quality of drinking water. II
Science & Cooking World Congress.
11. Pinar-Méndez, A., Galofré, B., Wangensteen,
O. S., Blanch, A. R., & García-Aljaro, C. (2021).
Diversidad y estructura de las comunidades
bacterianas en procesos de potabilización
por metabarcoding del gen 16S rRNA. XXVIII
Congreso Sociedad Española de Microbiología,
1. https://www.semicrobiologia.org/wp-content/
uploads/2021/06/Libro-de-Resumenes-XXVIIICongreso-Nacional-de-Microbiología-2021-DEF.
pdf
12. Martín, J., Paraira, M., & Cabeza, A. (2021). Los
Sanitation Safety Plans como herramienta clave
en la gestión de riesgos en aguas regeneradas.
Webinar ASERSA, 40. http://www.asersagua.
es/Asersa/Webinars/ASERSA Webinario %238
JMartin.pdf
13. Paraira Faus M (2021) Review of technologies for
PFAS removal. In: EurEau annual congress: PFAS
– Are the ‘Forever chemicals’ a forever problem
for the water sector? EurEau, Virtual event, p 12
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Publicacions científiques
1.

Postigo, C., Ginebreda, A., Barbieri, M. V., Barceló,
D., Martín-Alonso, J., de la Cal, A., Boleda, M. R.,
Otero, N., Carrey, R., Solà, V., Queralt, E., Isla, E.,
Casanovas, A., Frances, G., & López de Alda, M.
(2021). Investigative monitoring of pesticide and
nitrogen pollution sources in a complex multistressed catchment: The lower Llobregat River
basin case study (Barcelona, Spain). Science of
The Total Environment, 755, 142377. https://doi.
org/10.1016/j.scitotenv.2020.142377

2. Dalmau-Soler, J., Ballesteros-Cano, R., Boleda,
M. R., Paraira, M., Ferrer, N., & Lacorte, S. (2021).
Microplastics from headwaters to tap water:
occurrence and removal in a drinking water
treatment plant in Barcelona Metropolitan area
(Catalonia, NE Spain). Environmental Science and
Pollution Research, 28(42), 59462–59472. https://
doi.org/10.1007/s11356-021-13220-1
3. Pinar-Méndez, A., Fernández, S., Baquero, D.,
Vilaró, C., Galofré, B., González, S., Rodrigo-Torres,
L., Arahal, D. R., Macián, M. C., Ruvira, M. A., Aznar,
R., Caudet-Segarra, L., Sala-Comorera, L., Lucena,
F., Blanch, A. R., & Garcia-Aljaro, C. (2021). Rapid
and improved identification of drinking water
bacteria using the Drinking Water Library, a
dedicated MALDI-TOF MS database. Water
Research, 203, 117543. https://doi.org/10.1016/j.
watres.2021.117543
4. Dalmau‐Soler, J., Ballesteros‐Cano, R., Ferrer, N.,
Boleda, M. R., & Lacorte, S. (2021). Microplastics
throughout a tap water supply network. Water
and Environment Journal, January, 1–7. https://doi.
org/10.1111/wej.12766
5. Tröger, R., Ren, H., Yin, D., Postigo, C., Nguyen,
P. D., Baduel, C., Golovko, O., Been, F., Joerss,
H., Boleda, M. R., Polesello, S., Roncoroni, M.,
Taniyasu, S., Menger, F., Ahrens, L., Yin Lai, F., &
Wiberg, K. (2021). What’s in the water? – Target
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and suspect screening of contaminants of
emerging concern in raw water and drinking
water from Europe and Asia. Water Research,
198, 117099. https://doi.org/10.1016/j.
watres.2021.117099
6. Chavarria-Miró, G., Anfruns-Estrada, E., MartínezVelázquez, A., Vázquez-Portero, M., Guix, S.,
Paraira, M., Galofré, B., Sánchez, G., Pintó, R. M., &
Bosch, A. (2021). Time Evolution of Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) in Wastewater during the First Pandemic
Wave of COVID-19 in the Metropolitan Area of
Barcelona, Spain. Applied and Environmental
Microbiology, 87(7). https://doi.org/10.1128/
AEM.02750-20
7. Serra-Compte, A., González, S., Arnaldos, M.,
Berlendis, S., Courtois, S., Loret, J. F., Schlosser,
O., Yáñez, A. M., Soria-Soria, E., Fittipaldi, M.,
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B., Lema, J. M., Balboa, S., Mauricio-Iglesias,
M., Bosch, A., Pintó, R. M., … Litrico, X. (2021).
Elimination of SARS-CoV-2 along wastewater
and sludge treatment processes. Water
Research, 202, 117435. https://doi.org/10.1016/j.
watres.2021.117435

Publicació "Elimination of SARSCoV-2 along wastewater and
sludge treatment processes" a la
revista científica Water Research.
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Publicacions tècniques

1.

Bonastre, L., Baquero, D., González, S., Ganzer,
M., S., M., Arrébola, C., Durán, E., Galofré, B.,
& Paraira, M. (2021, May). Control del riesgo
sanitario microbiológico en potabilización
mediante analizadores en tiempo real. Retema,
Revista Técnica de Medio Ambiente, 130–135.
https://issuu.com/r.retema/docs/retema231

2. Puidomènech, C., González, S., Galofré, B., &
Vilaró, C. (2021, December). Monitorización en
tiempo real de la actividad de E. Coli en agua
regenerada como herramienta para la gestión
de riesgos microbiológicos. IDi AGUA, 52–55.
http://www.plataformaagua.org/images/
Revista_21/RevistaIDIAGUA21.pdf

Ponència d'Aigües de Barcelona: Urban tech hub
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Conferències, tallers, seminaris i webinars

1.

González, S. (2021). Presentación de Cetaqua.
100tífiques, Jornada Networking Barcelona.

2. Arnaldos, M. & Villanueva, A. (2021). Detección
del material genético en el ciclo del agua. El
proyecto REVEAL y la herramienta City SentinelCovid19’. XI Jornada de Agua y Sostenibilidad.
Online.
3. Arnaldos, M. (2021). Desafíos, requisitos y
necesidades de datos climáticos en la gestión
de los recursos hídricos. Servicio de Cambio
Climático de Copernicus: Retos y soluciones en
España. Online.
4. Amores, M.J. (2021). Assessing urban circularity:
development and application of a multiscale circular economy model in regions.
II International Congress on Water and
Sustainability. Online.
5. Arnaldos, M. (2021). Agua regenerada y economía
circular. Casos de implantación y aceptación
social. 5ª microsesión de Ideas del grupo de I+D+i
de AEAS. Online.
6. Amores, M.J. (2021). Barreras y Facilitadores.
Acelerando la Transición a la Economía Circular.
Taller COTEC. Online.
7. Marín, D. From a sectoral to a systemic approach:
how the circular economy can accelerate the
blue and green economy in cities and regions.
3rd OECD Roundtable on the Circular Economy.
Online.
8. Montero, C. (2021). Perspectives actuals i futures
en la R+D relacionada amb la identificació de
SARS-COV2 en aigües residuals. Workshop
Catalan Water Partnership. Barcelona.
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9. Guerrero, M. (2021). Intangible damages of
combined sewer overflows spills in recreational
services of coastal urban areas. Ecosystem
Services Partnership Europe. Online.
10. Echevarría, C. (2021). Innovative solutions to
minimize wastewater discharges in the mining
and metallurgy industries. RECOPPs Summer
Workshop: Industrial Research and Innovation in
Circularity and Resource Recovery. Online.
11. Meseguer, J. (2021). Efficient Integrated Realtime Control in Urban Drainage and Sanitation
Systems for Environmental Protection. Singapore
International Water Week 2021 Online (SIWW
2021). Online.
12. Arnaldos, M. (2021). Water and COVID-19 :
Impacts and Solutions. 1st IAHR Online Forum :
Hydro-Environmental Challenges, Solutions and
Trends for Water Security. Online.
13. Guerrero, M. (2021). Green and blue transition
in Spain: Key opportunities & links for NBS and
water. Webinar Nature-Based Solutions for water
in cities. Online.
14. Arnaldos, M. (2021). Proyecto B-WaterSmart.
Webinar Horizon Europe Aigua. Online.
15. Giménez, Rafael (2021). Construyendo las redes
de agua de nueva generación: Digital Twins y
agentes inteligentes para la operación del ciclo
del agua. AI & Big Data Congress 2021. Online.
16. Pouguet, L. (2021). Proyecto WQeMS:
Monitorización de la calidad del agua superficial
por satélite. Grupo de Trabajo Planificación AEAS.
Online.

17. Henry, D., Sun C., Vendrell, J., Puig, V. & Bonet, E.
(2021). Pipe Life Prognosis in Water Distribution
Networks using Reliable Data-based
Approaches. 5th International Conference on
Control and Fault-Tolerant Systems (SysTol). SaintRaphaël, France.
18. Arnaldos, M. (2021). Buscando soluciones para
nuestra salud: un paso más allá gracias a la
ciencia y la tecnología. Barcelona New Economy
Week. Barcelona.
19. Amores, M.J. (2021). Analizando la circularidad
urbana: desarrollo y aplicación de modelos de
economía circular multinivel en las ciudades y
regiones. Retos EcoCirculares. Online.
20. Pouget, L. (2021) . Adaptació al canvi climàtic
en la gestió del cicle de l’aigua. IV Congrés de
l’Aigua. Barcelona.
21. Cortina, J.L. (2021). Impacte social, cultural i
econòmic. IV Congrés de l’Aigua. Barcelona.
22. Termes, M. (2021). Ciutadania: conscienciació i
participació. IV Congrés de l’Aigua. Barcelona.
23. Martínez-Gomariz, E. (2021). Mesures d’adaptació
al canvi climàtic. IV Congrés de l’Aigua.
Barcelona.
24. Pouget, L. (2021). Soluciones de REUSE
del proyecto PRIMA MAGO. Webinar sobre
tratamiento, reutilización del agua y economía
circular en la agricultura e industria alimentaria.
Online.
25. Amores, M.J. (2021). Assessing urban circularity:
development and application of a multi-scale
circular economy model in regions. Circular
Economy Hotspot Catalonia 2021. Online.
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Publicacions científiques

1.

Russo, B., & Martínez-Gomariz, E. (Eds.). (2021).
Integrated Assessment of Climate Change
Impacts and Urban Resilience. From Climate
and Hydrological Hazards to Risk Analysis and
Measures. MDPI. https://www.mdpi.com/books/
pdfview/book/3474

2. Velasco, M., Russo, B., Monjo, R., Paradinas, C.,
Djordjević, S., Evans, B., Martínez-Gomariz, E.,
Guerrero-Hidalga, M., Cardoso, M. A., Brito, R. S.,
& Pacheco, D. (2021, January). Resiliencia urbana
frente al cambio climático. Resultados del
proyecto RESCCUE. Tecnoaqua, 7. https://www.
tecnoaqua.es/descargar_documento/articulotecnico-resiliencia-urbana-cambio-climaticoproyecto-resccue-tecnoaqua-es.pdf
3. Martínez-Gomariz, E., Forero-Ortiz, E., Russo,
B., Locatelli, L., Guerrero-Hidalga, M., Yubero,
D., & Castan, S. (2021). A novel expert opinionbased approach to compute estimations of
flood damage to property in dense urban
environments. Barcelona case study. Journal of
Hydrology, 598, 126244. https://doi.org/10.1016/j.
jhydrol.2021.126244
4. Martínez-Gomariz, E., Guerrero-Hidalga, M.,
Forero-Ortiz, E., & Gonzalez, S. (2021). Citizens’
Perception of Combined Sewer Overflow Spills
into Bathing Coastal Areas. Water, Air, & Soil
Pollution, 232(9), 370. https://doi.org/10.1007/
s11270-021-05305-x
5. Romero, L., Joseph-Duran, B., Sun, C., Meseguer,
J., Cembrano, G., Guasch, R., Martínez, M., Muñoz,
E., & Puig, V. (2021). An integrated software
architecture for the pollution-based real-time
control of urban drainage systems. Journal of
Hydroinformatics, 23(3), 671–687. https://doi.
org/10.2166/hydro.2021.149
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6. Pinar-Méndez, A., Fernández, S., Baquero, D.,
Vilaró, C., Galofré, B., González, S., Rodrigo-Torres,
L., Arahal, D. R., Macián, M. C., Ruvira, M. A., Aznar,
R., Caudet-Segarra, L., Sala-Comorera, L., Lucena,
F., Blanch, A. R., & Garcia-Aljaro, C. (2021). Rapid
and improved identification of drinking water
bacteria using the Drinking Water Library, a
dedicated MALDI-TOF MS database. Water
Research, 203, 117543. https://doi.org/10.1016/j.
watres.2021.117543
7. Sun, C., Romero, L., Joseph-Duran, B., Meseguer,
J., Palma, R. G., Puentes, M. M., Puig, V., &
Cembrano, G. (2021). Control-oriented quality
modelling approach of sewer networks. Journal
of Environmental Management, 294, 113031.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113031

Publicacions tècniques
1.

Serra, A., Puigdomènech, C., González, S., Muñoz,
X., Ackermann, T., Máñez, M., Navalón, P., & Yañez,
A. (2021). Tecnologías para la monitorización de
biofilm a tiempo real en redes de distribución de
agua potable. TecnoAqua.

2. Puigdomènech, C., González, S., Vilaró, C., &
Galofré, B. (2021). Caracterización microbiológica
del proceso de producción de agua regenerada
en la EDAR de Gavà-Viladecans. TecnoAqua.
https://www.tecnoaqua.es/kiosco/revista52#.
YiIZMOhKiM9
3. Gadea, A., Castro, M., E., M., M., R., Barat, R., A., R.,
Mayor, A., Carreras, M., Biel, C., & Petit, X. (2021).
Proyecto LIFE Enrich: Recuperación de nitrógeno
y fósforo del agua residual e integración en la
cadena de valor. TecnoAqua.

4. Pastur, M. (2021). LIFE Conquer: Cerrando el
ciclo del agua, nutrientes y gestión de recursos
para el riego. IDi AGUA, 39–42. http://www.
plataformaagua.org/images/Revista_21/
RevistaIDIAGUA21.pdf
5. Cascales, P., Mena, E., Castro, M., Hurtado, I. M., &
Pouget, L. (2021). Proyecto WQeMS: vigilancia de
las aguas de consumo mediante el programa
Copernicus. TecnoAqua, 64–69. https://www.
tecnoaqua.es/articulos/20211029/articulotecnico-proyecto-wqems-emuasa-vigilanciaaguas-consumo-programa-copernicus#.
YiILzujMKM8
6. Albert Serra-Compte, Susana González, S. del
proyecto Life. (2021). Verificación de Tecnologías
Ambientales (ETV). Herramienta para facilitar
la entrada a mercado de tecnologías verdes
innovadoras. Retema, Revista Técnica de
Medio Ambiente, 64–69. https://www.retema.
es/articulo/verificacion-de-tecnologiasambientales-etv-facilitando-la-entrada-amercado-de-tecno-3Cjqv
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D’una dotzena de calendaris de guàrdies a un de sol
DRUMBEAT

En guàrdia! unifica l’eina i simplifica el procés
de gestió dels torns de caps de setmana i festius
A Aigües de Barcelona convivien, fins ara, una
trentena de calendaris de guàrdies de caps
de setmana i festius elaborats en deu formats
diferents. L’existència d’aquesta dotzena de
graelles obligava els gestors a validar-les amb
Recursos Humans i a fer-hi molts canvis un
cop comunicades als més de 200 empleats
afectats. La gestió de les modificacions de la
planificació inicial generava més de 400 correus
electrònics anuals. Entre el 2020 i el 2021, el
projecte En guàrdia! ha permès millorar la
coordinació operativa entre les Direccions de
Zona i la Direcció de Suport Operatiu, així com
de les diferents àrees que participen en els
processos implicats.
L’equip Drumbeat, integrat per diversos
participants de la Xarxa d’Influencers Digitals,
ha treballat per unificar l’eina i agilitzar i
descentralitzar el procés de gestió dins la 2a
Expedició Digital Employee, que ha inclòs tres
projectes més. Treballant colze a colze, els
participants hi han estudiat, valorat i revisat
el procés existent; hi han proposat millores, i
han protocol·litzat les actuacions considerades
importants per assegurar l’excel·lència del
servei. Tot plegat ho han fet posant el focus
en la millora del flux i en l’automatització
de la gestió del calendari de guàrdies de la
companyia.
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I el resultat d’aquest treball en equip
ha estat un èxit rotund: se n’han sortit.
L’equip ha aconseguit passar d’una gestió
centralitzada del calendari de guàrdies a
una de descentralitzada, i de 29 calendaris i
401 correus electrònics originats el 2019 per
gestionar-los, a un únic calendari de guàrdies,
amb impacte directe en dos centenars
de professionals. La solució innovadora
al problema plantejat consisteix en un
desenvolupament tecnològic basat en eines
corporatives del paquet Microsoft365: com a
resultat del talent dels influencers digitals i del
seu treball en equip, una combinació de cinc
programes (Teams, Sharepoint, Power Apps
i Power Automate) fa fàcil i ràpid el que era,
fins ara, complex i feixuc. La digitalització de
la informació en un repositori en línia sempre
actualitzat la fa accessible a tothom via
dispositius mòbils i de sobretaula. Problema
resolt i repte assolit, doncs.
Algunes dades d’impacte:
• 236 integrants implicats en guàrdies.
• Més 100 visitants en mode consulta.
• Més de 300 usuaris de l’aplicació de manera
autònoma.
Un cop acabat el pilot d’innovació, la iniciativa,
liderada per la Direcció de Suport Operatiu, s’ha
continuat treballant amb el repte d’aplicar el
nou calendari de guàrdies a principis del 2022.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 37.295€
2021: 5.500€
Col·laboradors
Actio Global; Quantion
Stakeholders
ODS implicats
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Trobar corrents ocults per
frenar el consum fraudulent
WATERSEN

El projecte Watersen prova dispositius
exteriors a la canonada en boques
d’incendi i hidrants
La iniciativa pretén localitzar
a la xarxa pas d’aigua no
registrat amb dispositius de
baix cost per lluitar contra
el frau. Per aconseguir-ho,
s’instal·la un dispositiu que
indica la circulació d’aigua
per la canonada per fora de la
canonada per fer proves
de detecció de fraus en
ramals d’incendis.
Els objectius específics del
projecte Watersen són provar
dispositius de detecció de
pas d’aigua amb nivells de
maduresa tecnològica (TRL,
per les sigles en anglès) baixos
susceptibles de redisseny; fer
diverses proves de camp amb
els dispositius en diferents
escenaris d’operacions; aportar
informació del seu resultat per
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tal de millorar i adequar els
aparells; adquirir coneixement
sobre els casos d’aplicació
dels ginys; avaluar i prioritzar
els casos en funció del retorn
esperat, i, finalment, analitzar
una possible implantació de
la tecnologia a Aigües de
Barcelona.
D’entrada, es vol detectar
possible frau per ús fraudulent
de boques d’incendi, hidrants
i altres elements de la xarxa
d’aigua. El dispositiu provat
dona resposta a diversos
requeriments de la companyia:
estanquitat, connectivitat
automàtica, detecció del pas
de l’aigua, mida, autonomia
i interfície de programació
d’aplicacions (API) disponible.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 11.000€
Col·laboradors
Suez España
Stakeholders
ODS implicats
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Innovació oberta i social
A Aigües de Barcelona entenem que la missió de
la innovació ha de ser transformadora i beneficiosa
per la ciutadania, enfocada a aconseguir un
veritable impacte local i social. Un concepte que
dona cabuda a tots els nostres projectes orientats a
aportar millores a la vida de les persones, la ciutat
i el medi. Accions que contribueixen de manera
decisiva a crear una veritable consciència sobre
l’escassetat de l’aigua i que ens ajudin a millorar la
relació que mantenim amb els clients.
La nostra gestió de la innovació és oberta i
territorial, ja que col·laborem de manera directa amb
la societat: socis tecnològics, organismes públics,
universitats, startups, centres de recerca, empreses
privades i la ciutadania en general. Perquè més
enllà de la nostra pròpia capacitat d’innovar, tenir
accés directe al coneixement exterior, ens ajuda a
accelerar i donar impuls a cadascun dels projectes
que posem en marxa.

Projectes destacats 2021
Vulnerability

SENSIGHT

Kamleon

UX - Alexa

Programa d’innovació oberta AAPP

IoT Telelectura - HackatH2On

Projectes destacats en col·laboració amb startups
Sewermapper
Innovae ATR
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Innovae SAAM
Kamleon

“Hi ha dos punts de partida a l'hora
de donar sentit a la nostra innovació:
el repte de donar resposta a una
necessitat concreta, i el mapeig
d'oportunitats alineat a la visió i
l'estratègia d'Aigües de Barcelona.
En ambdós casos, més enllà de la
tecnologia, ser capaços de trobar el
millor talent és la clau per impulsar,
potenciar, i transformar l'Organització
de forma àgil generant un impacte
positiu a través de les col·laboracions.
L'ecosistema d'innovació, com el
talent, va més enllà de les quatre
parets de la Companyia. I en aquest
sentit, la innovació oberta és una gran
palanca per nosaltres.”

Validated ID

IA - Tech4climate - BIA POWER

Ana Reyes, responsable de projectes d'innovació
de la direcció d'innovació i coneixement.
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Anar més enllà de la telelectura
IOT TELELECTURA

www.aiguesdebarcelona.cat/hackath2on

La HackatH2On IoT premia tres iniciatives basades
en aquesta xarxa que generen valor social
Aigües de Barcelona planteja que la telelectura
pot tenir recorregut per a la bona gestió dels
serveis més enllà de la lectura intel·ligent de
comptadors de consum d’aigua. Per això,
ha donat suport al desenvolupament d’un
sistema compatible amb la telelectura de
diferents dispositius i tecnologies. Gràcies
al desenvolupament d’aquesta tecnologia,
anomenada comercialment Wize, es poden
investigar aplicacions i solucions basades en la
tecnologia de telelectura que vagin més enllà
de les oportunitats ja identificades i que puguin
aportar un valor significatiu a la societat.
L’objectiu del projecte IoT Telelectura ha estat
la identificació i el prototipatge de solucions
basades en la xarxa de telelectura més enllà
del sector de l’aigua. El projecte ha integrat de
manera central la col·laboració entre grups de
recerca, centres tecnològics i universitats per
definir i desenvolupar les idees detectades que
aportin un valor clar als serveis. El treball dut
a terme ha cobert de manera integral el cicle
complet des de la identificació de casos d’ús
fins al prototipat de les solucions aportades
per cadascun dels casos. En el transcurs del
projecte, s’han definit els tres grans àmbits
(reptes) sobre els quals s’articularan les
solucions: Ciutat, Medi i Persones. Hi ha hagut,
finalment, vuit solucions prototipades: tres per a
Ciutat, tres per a Medi i dues per a Persones.
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Les propostes s’han desenvolupat dins el marc
de l’edició IoT (Internet de les coses) de la
HackatH2On de la companyia, en la qual deu
equips han treballat durant dues setmanes.
Entre els diferents projectes presentats, n’hi
ha hagut tres de guanyadors, un per cadascun
d’aquests tres àmbits. El jurat, format per
especialistes de referència del sector, n’ha
valorat la viabilitat i l’originalitat de la idea, la
innovació, l’impacte social i l’escalabilitat, entre
d’altres criteris. Les propostes vencedores han
estat les següents:
•

•

•

Repte Ciutat: H2OMG!, solució per disminuir
la contaminació de l’entorn i per reduir els
costos operatius i de manteniment de la
xarxa de clavegueram.
Repte Persones: Mariachis, proposta per
fomentar l’ús sostenible i socialment
responsable de l’aigua tenint en compte
criteris de pobresa energètica.
Repte Medi: Kunhack, solució per mesurar
la qualitat de l’aire mitjançant una xarxa de
sensors.

La iniciativa té continuïtat en l’evolució de
les idees prioritzades i treballades i la seva
integració en el full de ruta de projectes
d’innovació d’Aigües de Barcelona.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 68.536€
2021: 35.418€
Col·laboradors
Barcelona Activa; AllWize;
StartUB; Innobaix, UPC;
Lichen Innovación Social;
Cetaqua, y FabLab
Barcelona.
Stakeholders
ODS implicats
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Anàlisi de dades per trobar i ajudar qui ho necessita
VULNERABILITY

VulnerABility detecta clients vulnerables amb
segmentació per comportament de pagament
La crisi actual ha posat en manifest la complicada
situació que viuen moltes famílies. És cert que la
societat s’ha bolcat a ajudar i que les institucions
públiques han dut a terme actuacions mai vistes per
alleujar l’impacte de la COVID-19. No obstant això,
per prendre decisions amb impacte, és necessari
tenir una base d’informació sòlida i fiable. En el cas
de les dades socioeconòmiques del territori de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi havia un buit
d’informació disponible i de dades tractades i a punt
per fer-les servir. El projecte VulnerABility té com a
objectiu aplicar una metodologia de segmentació
de clients basada en el comportament de pagament
registrat i que incorpori el concepte de vulnerabilitat.
En última instància, el projecte pretén incorporar
la metodologia d’extracció i anàlisi de dades
desenvolupada a les eines de gestió de clients
d’Aigües de Barcelona per tal d’aportar un nou
canal d’informació que contribueixi a ampliar-ne
l’abast dels programes socials. A més, vol servir per
incrementar la interrelació amb entitats socials i
millorar el posicionament de la companyia en l’àmbit
de l’acció social. Finalment, es proposa, alhora,
millorar el coneixement dels departaments de gestió
de clients i de deute per millorar-ne l’efectivitat.
L’ús de dades de l’aigua més enllà del mateix servei
té un gran potencial en el nou ecosistema de dades,
i el projecte es posiciona, també, com a palanca
en aquesta línia.
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L’aplicació d’aquesta metodologia ha permès
incrementar la capacitat d’anàlisi dels diferents
tipus de clients en funció del seu comportament i
de la situació socioeconòmica mitjana de la seva
zona. VulnerABility ha millorat, també, la velocitat de
detecció de col·lectius de clients que puguin tenir
vulnerabilitat sobrevinguda, però que no formin part
de programes socials. Això s’ha aconseguit a través
de la creació d’un codi de segmentació que creua
dades anonimitzades de clients i dades públiques, i
la visualització geogràfica dels resultats a escala de
secció censal en mapes de calor.

Data inici
2021

Els impactes del projecte són, per una banda,
la millora del servei a través d’un potencial
d’optimització dels processos d’anàlisi de clients
segons el seu comportament de pagament, i, per
altra banda, la millora de la qualitat de la informació
per al desenvolupament d’accions i programes
socials a escala micro.

Stakeholders
-

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 60.553€
2021: 60.553€
Col·laboradors
-

ODS implicats
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Vigilar la hidratació dels
pacients analitzant-ne l’orina

SENSIGHT

KAMLEON

Sensight analitza el consum de
gent gran que viu sola per descobrir-ne
conductes anòmales

S’han fet servir diferents tècniques estadístiques per a
l’extracció i l’anàlisi de patrons. Les dades corresponen
als consums de dos segments de clients: control i estudi.
El segment d’estudi inclou dades de consum horari de
dos anys (2018 i 2019) corresponents a 18 clients d’edat
avançada que viuen sols, dels quals s’han definit els trets
diferencials respecte al grup de control.
S’ha dissenyat un mètode que ha permès identificar
i validar intervals de confiança a partir dels quals es
poden definir comportaments anòmals i indicadors, per
tant, de potencials situacions de degeneració cognitiva.
La metodologia ha identificat intervals per a 15 dels 18
clients analitzats, i, per tant, s’ha confirmat la validesa del
mètode i la viabilitat d’escalar-lo.
El projecte constitueix la primera iniciativa dins
l’estratègia de l’explotació analítica de les dades de
telelectura com a eina de millora del servei als clients.
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Detectar malalties de degeneració
cognitiva amb la telelectura

L’objectiu principal del projecte Sensight és la
caracterització dels patrons de consum d’aigua de
gent gran com a base per facilitar la presa de decisions
en diferents àmbits: des de l’adaptació del procés de
producció fins a la detecció d’alarmes que requereixin
assistència sanitària urgent.

INNOVACIÓ OBERTA I SOCIAL

El projecte Pilot smart urinal en
controla diversos indicadors gràcies
a un vàter intel·ligent
Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 35.848€
2021: 35.848€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

El projecte Pilot smart urinal desenvolupa un vàter
intel·ligent que monitora la hidratació dels pacients en
temps real amb una nova plataforma. El sistema n’avalua
la hidratació de manera no invasiva a través de l’orina,
n’analitza diversos paràmetres i els recorda que han de
beure, alhora que informa els professionals mitjançant
una plataforma digital completa. L’objectiu de tot plegat
és fomentar una bona hidratació de la gent gran i
contribuir, així, a millorar-ne el benestar i la salut.

Data inici
2021

Més de la meitat de la població pateix deshidratació,
un percentatge que supera el 70% en el cas dels avis.
També és un factor de risc en malalties cròniques
com ara la malaltia renal crònica, la del tracte urinari o
la insuficiència cardíaca, i té un impacte directe en el
benestar diari de les persones a causa del deteriorament
del sistema cognitiu, de l’estat d’ànim i del rendiment
físic, entre d’altres.

Col·laboradors
-

El projecte permetrà a l’Hospital del Mar fer seguiment
dels pacients sense costos afegits que fan inviables les
pràctiques actuals, ja que requereixen un ús constant
de consumibles i la participació de professionals
formats, i atès que no se’n digitalitzen les dades per
prendre millors decisions. La visualització directa de
l’estat d’hidratació per part del pacient n’incrementa
la sensibilització envers les necessitats d’hidratació i
fomenta que se’n responsabilitzi i que incorpori noves
pràctiques per satisfer-les.

Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 19.850€
2021: 19.850€

Stakeholders
ODS implicats

menú
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Innovació territorial
Projectes destacats 2021

Des de fa anys, a Aigües de Barcelona col·laborem
amb ajuntaments i agents territorials de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per impulsar iniciatives
que ens permetin promoure, de manera activa, la
innovació territorial. Cocreem projectes que ens
permeten desenvolupar una innovació transversal,
que va més enllà del cicle de l’aigua i enfocada
a produir un impacte local positiu que beneficiï
directament a la ciutadania de cada territori.

Centres d’Innovació i Recerca

Entitats públiques
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Portal obert municipal

IND+I 2021

Agenda urbana i Green Deal
Innovació oberta i talent emprenedor 2021
BAETULO

Associacions

Universitats

Empreses

“La innovació, ja sigui des
de la seva vessant educativa,
social o tècnica, és un punt
clau a Aigües de Barcelona
per apropar-nos a cada territori
a través de la cocreació
amb els seus ajuntaments.
Treballant colze a colze amb
l’administració estem fortificant
aliances i aportant a cada
projecte un plus intangible”.
Elies Serravinyals, gerent desenvolupament
Aliances zona Llobregat d’Aigües de Barcelona.
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MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

INNOVACIÓ TERRITORIAL

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

L6: Gestió de la demanda de l'aigua

Obrir una finestra a mida a cada xarxa d’aigua local
PROTOTIPATGE EMPRENEDOR: PORTAL OBERT I MAPA DE L’ESTAT DEL SERVEI

Portal obert desenvolupa un portal
d’informació específic per als ajuntaments
La comunicació entre Aigües de Barcelona i els municipis
als quals dona servei exigeix un canal excel·lent que els
faciliti visualitzar i monitorar tota la informació relativa a la
gestió del cicle integral de l’aigua a la població: una eina
que els mantingui en contacte constant amb la companyia.
La fita del projecte Portal obert és el desenvolupament de
la nova plataforma d’informació
vinculada al servei d’aigua, que Aigües de Barcelona vol
posar a disposició dels ajuntaments per als
quals treballa per tal generar-hi un vincle més estret i
continuat en el temps.
Per crear aquest nou portal de transparència adreçat als
municipis, s’ha dut a terme un procés de
cocreació amb personal intern i extern d’Aigües de
Barcelona, i amb la participació de tècnics dels
ajuntaments de Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i
Gavà. El resultat d’aquest procés és, en una primera etapa,
un prototip visual navegable que simula
la plataforma a desenvolupar, a partir del qual es llança una
prova de concepte (POC, per les sigles
en anglès) que permetrà testejar, el 2022, en un entorn
acotat i controlable, la viabilitat i l’interès
real de la plataforma abans d’emprendre el
desenvolupament de la solució final.
Els principals objectius del nou portal desenvolupat per als
consistoris són:
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1. Oferir un servei diferencial que aporti el màxim valor
possible als ajuntaments.
2. Posicionar la dada com a valor diferencial.
3. Posar a l’abast dels ajuntaments informació sobre l’estat
de l’aigua al seu municipi en una plataforma dinàmica i àgil,
actualitzada periòdicament.
4. Establir Aigües de Barcelona com a un
col·laborador imprescindible dels ajuntaments en les
futures plataformes municipals d’informació dels serveis a
la ciutadania.
5. Posar a l’abast dels ajuntaments la capacitat de mostrar
alertes o avisos referents al servei i dotar-los d’un canal
personalitzat de contacte.
La pàgina de benvinguda del portal, encara en fase
prototip, inclou un mapa que mostra tots els
contractes geolocalitzats i, a sota, un quadre de
comandament bàsic amb les quatre variables
fonamentals: el consum diari per càpita, l’aigua facturada, el
nombre de famílies acollides a la tarifa
social i els clients servits. A partir d’aquí, el web consta de
quatre apartats: «Contractes», que
mostra l’històric de consum i de facturació de les pòlisses
municipals; «Estat del servei», que indica
les actuacions vigents i les previstes al municipi; «Xarxa»,
que traça les conduccions d’aigua, els
hidrants i les seves àrees de cobertura sobre el
terme municipal, i «Dades globals», que es poden
descarregar com a informe. La interfície ofereix la
possibilitat de caracteritzar les escomeses en funció del
seu ús per millorar-ne la gestió.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 109.300€
2021: 60.000€
Col·laboradors
Stakeholders
Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de El Papiol
Ajuntament de Cornellà
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Viladecans
ODS implicats
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L2: Impacte del canvi global

Impulsar la innovació oberta i el coneixement en xarxa
INNOVACIÓ OBERTA I TALENT EMPRENEDOR 2021

La companyia participa en programes com
HubTalent, Metròpolis FPLab o Innobus
Aigües de Barcelona ha participat en els
programes d’innovació oberta HubTalent,
Metròpolis FPLab3, Metròpolis FPLab4, el
programa Innobus i Sant Boi Talent.
HubTalent, impulsat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) a través d’un espai digital, posa
en contacte empreses impulsores de reptes
amb altres que puguin aportar-hi solucions.
Aigües de Barcelona hi presenta el repte
«Reduir o neutralitzar l’empremta de carboni a la
companyia». Més del 80% és conseqüència de les
emissions d’abast 3, vinculades als col·laboradors
externs.
El Metròpolis FPLab va néixer el 2018 arran de
la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i la Fundació BCN Formació
Professional. Posa en valor el talent dels alumnes
d’FP i els apropa al mercat laboral. Aigües de
Barcelona ha participat al Metròpolis FPLab3
(tercera edició) i FPLab4 (quarta) amb els reptes
«Com podem fomentar el consum responsable
d’aigua i aliments per tal de reduir-ne el
malbaratament i els residus, que contribueixen
a deteriorar el medi ambient?», i «Com podem
impulsar i premiar la mobilitat sostenible entre
els treballadors d’Aigües de Barcelona?». A la
tercera edició van participar 700 alumnes d’uns
30 centres, que van resoldre 12 reptes de sengles
empreses.
Els equips guanyadors de cada repte posen en
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pràctica les seves propostes a les corporacions
respectives.
El programa Innobus, impulsat per Innobaix amb
el suport de l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB, apropa els i les joves
emprenedors i emprenedores a l’ecosistema
empresarial. Aigües de Barcelona hi participa
des de la primera edició —el 2021 se n’ha fet la
sisena— plantejant reptes reals sota el paraigua de
la seva missió: «Compromesos amb les persones,
cuidem l’aigua i fem ciutat», donant a conèixer
l’activitat de la companyia i acompanyant els
equips amb mentories fetes per treballadors.
Aigües de Barcelona hi ha participat amb el repte
«Contribuir a la millora de la salut de les persones
i crear un impacte positiu en el seu benestar,
tenint en compte l’aigua com a eix essencial».
Després d’un procés de selecció, 32 joves han
pujat al bus i han visitat empreses inspiradores;
durant el programa, s’han format vuit equips
multidisciplinaris de quatre participants, que han
treballat en els reptes de les companyies.
La quarta edició del Sant Boi Talent ha comptat
amb la participació de 10 centres educatius, més
de 400 alumnes participants en les diferents parts
del projecte, i més de 30 empreses mentores,
patrocinadores, i col·laboradores. La iniciativa,
liderada per Talent Factory i l'Ajuntament de Sant
Boi promou la cultura de l'emprenedoria a les
aules. La final està prevista el maig de 2022.

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 5.952€
2021: 5.952€
Col·laboradors
AMB, Fundació BCN
Formació Professional,
Innobaix i Talent Factory.
Stakeholders
ODS implicats
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Trobar solucions innovadores
per gestionar l’aigua

Endevinar la indústria que ve
i connectar-ne els agents
IND+I 2021

AGENDA URBANA I GREEN DEAL

•
•
•

•

Formació genèrica en matèria dels programes dins
dels eixos particulars aplicables a les xarxes d’aigua
de les ciutats.
Presentació de solucions innovadores vinculades al
cicle de l’aigua (depuració, potabilització, reutilització,
eficiència energètica, etc.).
Creació d’un espai de cotreball amb els agents
implicats dels municipis per tal de detectar
desafiaments i avinenteses a què s’enfronten
respecte al cicle de l’aigua.
Proposta de mapa de finançament dels reptes
identificats.

Els projectes seleccionats inclouen quatre àmbits: l’aigua
regenerada, les dades massives i la tecnologia 5G, l’aigua
freàtica i la renaturalització.
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www.indi.cat

L'IND+I és una xarxa institucional que impulsa
la reflexió sobre innovació industrial

Agenda Urbana i Green Deal en concreta reptes
i oportunitats dins els programes verds
La iniciativa ha identificat reptes i oportunitats quant a
la gestió del cicle urbà de l’aigua a l’àrea de Barcelona
amb solucions innovadores dins el marc dels programes
Agenda Urbana i Green Deal i des del punt de vista de
la planificació estratègica i del disseny de solucions de
ciutat intel·ligent.
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Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 25.000€
2021: 5.000€

L’IND+I és un ecosistema de reflexió, intercanvi i anàlisi
de conceptes, tendències i polítiques públiques
relacionades amb la indústria i la innovació, un espai
imprescindible per debatre sobre el camí cap a una
economia competitiva, sostenible, innovadora, que tingui
la indústria com a motor.
L’IND+I s’estructura en tres iniciatives:
•

L’IND+I Day és una trobada anual sobre innovació i
indústria. Es tracta d’un acte referent en l’àmbit de la
divulgació i la discussió de tendències i innovacions
industrials i les polítiques d’innovació i competitivitat
necessàries per abordar-les. L’edició del 2021 va tenir
lloc en format virtual els 6 i el 7 de maig.

•

L’IND+I Club és una xarxa de reflexió i intercanvi
formada per més de 400 persones d’arreu de l’estat
espanyol interessades en l’àmbit de la indústria i la
innovació. Entre novembre del 2020 i març del 2021,
se n’han organitzat sis noves sessions híbrides o
virtuals.

Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

•

L’IND+I Science és una plataforma de recerca que
interactua amb la societat, les ciutats i el medi
ambient per construir millors estratègies, projectes
i polítiques gràcies a l’aportació científica. S’està
redefinint, per la qual cosa no se n’ha convocat, per
ara, una tercera edició.

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 20.000€
2021: 20.000€
Col·laboradors
Ajuntament de
Viladecans, Generalitat
de Catalunya, Incasòl,
AMB i Diputació de
Barcelona.
Stakeholders
ODS implicats

menú

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

08

INNOVACIÓ
SOSTENIBLE
										I CIRCULAR

menú

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

INNOVACIÓ SOSTENIBLE I CIRCULAR

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

menú

Innovació sostenible i circular
Mantenim el nostre compromís constant amb
el desenvolupament sostenible. La nostra Agenda
Aigües de Barcelona 2030 constitueix el pla estratègic,
basat en un procés col·laboratiu i de cocreació, que ha de
guiar l’activitat de la companyia en els pròxims anys per
tal de continuar creant valor social, ambiental i econòmic.
Des de l’any 2015, tots els nostres projectes
i línies de recerca estan alineats amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) i, com a companyia,
hem incorporat els criteris ASG en la nostra presa de
decisions tot contemplant, a cada projecte o acció que
iniciem, els aspectes ambientals, socials i de governança
que hi incideixen.
La implementació d’un model d’innovació circular ens
permet posar en marxa la recerca de noves solucions
sostenibles que modifiquin els actuals sistemes de
producció o en desenvolupin de nous, enfocats en
l’aprofitament de l’energia i els recursos.

Projectes destacats 2021
Circulab Gavà
Ecobast

Circular ETAP

NIMBUS

Blockvaluechain
Ultrareuse

Prints

Carbolockdown

“Si volem contribuir a una societat més
sostenible i justa, la innovació ha d’actuar
com a catalitzador que ens ajudi a impulsar
tota la transició ecològica i social”.
Mireia Hernan, directora estratègia 2030
i retiment de comptes.
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ECOBAST

CircularETAP demostra a escala
brench que es podria recuperar el
90% de l’alumini del fang de l'ETAP

La tecnologia recupera el 90% de l’alumini del fang
de l’ETAP i per aprofitar-lo com a coagulant a l’EDAR
de Sant Feliu de Llobregat. A més, les proves a escala
laboratori i pilot mostren que pot funcionar de forma
similar al PAX (el seu homòleg comercial) en dosis de
30 parts per milió.
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Generar energia amb els residus
presents a l’aigua residual

CIRCULARETAP

S’ha seleccionat un tren de tractament basat en
acidificació del fang deshidratat, ultrafiltració per
separar el fang acidificat, que es retornarà a planta, i
sobrenedant on, finalment, es concentra l’alumini amb
una etapa de nanofiltració. Aplicant un tractament àcid
al fang, se’n pot solubilitzar fins al 90% de l’alumini, i que
es pot concentrar mitjançant nanofiltració per obtenir un
producte que pot ser emprat com a coagulant en una
estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). A més,
s’aconsegueix una reducció de fins el 42% de
fang generat i enviat a gestió.
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L5: Aigua i energia

Valorització del fang
resultant de potabilitzar aigua

La iniciativa cerca noves opcions d’aprofitament
del fang generat a l’estació de tractament d’aigües
potables (ETAP) de Sant Joan Despí que permetin
millorar tant el rendiment econòmic com l’impacte
ambiental del model de gestió actual (atomització
i tramesa a cimentera). Per això s’ha fet una revisió
bibliogràfica avaluant-ne possibles
alternatives i tecnologies.

INNOVACIÓ SOSTENIBLE I CIRCULAR

Ecobast aprofita els desbastos de la
depuradora Besòs i suposa beneficis
econòmics i ecològics
Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 97.196€
2021: 58.318€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

L’objectiu del projecte
Ecobast és avaluar el
possible aprofitament dels
residus sòlids garbellats
(desbastos) de l’estació
depuradora d’aigües
residuals (EDAR) Besòs
mitjançant la incineració
amb valorització energètica.
Per aconseguir-ho i
per complir amb els
requeriments normatius
i de les instal·lacions de
destí, se n’han analitzat el
poder calorífic inferior (PCI),
la humitat i el LOI (loss on
igniton), i se n’ha valorat el
pes relatiu de cadascuna de
les fraccions (grollers, fins i
plàstics).
Els mostrejos han demostrat
una elevada variabilitat al PCI.
Això és degut, principalment,
a la composició de les
fraccions i a la humitat. Al
voltant del 70% de la matèria
correspon a la fracció
grollera (principalment,

tovalloletes); el 30% restant,
a la fina, i al voltant de l’1%,
als plàstics. També s’ha
comprovat que, si se separa
la fracció grollera de la
fina, la primera es podria
aprofitar sense necessitat de
condicionament previ.
Finalment, s’ha fet una
estimació econòmica
contemplant dos possibles
escenaris. L’aprofitament
de la fracció grollera
comportaria un estalvi d’un
30% sobre el cost de gestió;
d’altra banda, un possible
condicionament que permeti
reduir la humitat de la fracció
fina amb el consegüent
augment del PCI de cara a la
seva valorització energètica
suposaria un estalvi del 42%.
A més, en el primer cas,
s’aconsegueix una reducció
de la petjada de carboni de
l’11%, i, en el segon, del 18%.

Data inici
2019
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 69.147€
2021: 20.744€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Generar biometà a partir
de fangs de depuradora
NIMBUS

www.life-nimbus.eu

NIMBUS impulsa la mobilitat verda a
partir dels residus de l’EDAR del Baix
Llobregat
NIMBUS és un projecte europeu cofinançat pel
programa LIFE. Facilita que un dels recursos que es
generen a les depuradores a partir dels residus, el
biometà, es faci servir com a combustible per a la
xarxa d’autobusos de TMB, i impulsa, així, el transport
verd a la ciutat.
Gràcies a la investigació i a la col·laboració entre els
sectors públic i privat, el projecte també promou
la tecnologia de conversió de l’electricitat en
gas (power-to-gas) per tal d’emmagatzemar els
excedents de les energies renovables.
Dins el marc del projecte, es dissenyarà i es
construirà una planta de demostració de metanació
biològica a l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) del Baix Llobregat, que serà l’encarregada de
revaloritzar els residus produint biometà apte per a la
injecció com a combustible al transport públic.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Global socis: 1.987.494€
Total: 260.970€
2021: 58.544€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Cetaqua, Labaqua,
Genocov (UAB), i TMB.
Stakeholders
CASSA,
AMB AEBIG,
UITP,
Water Europe,
Suez.
ODS implicats
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L2: Impacte del canvi global

Implantació d'un pilot de reutilització d'aigua i contribució a
l'establiment d'un ecosistema innovador a Gavà per avançar
en la seva transició cap a un model territorial circular
CIRCULAB GAVÀ

Circulab Gavà promou la reutilització
d’aigua i l’ús eficient dels recursos
El projecte facilita la implementació de models d’economia
circular associats a la innovació i a les noves tecnologies
per avançar cap a la sostenibilitat i cap a la neutralitat
climàtica. També dona suport a la creació d’un hub
d’innovació en economia circular, el hub ECCUS (Economia
Circular i Ciutats Urbanes Sostenibles), i introdueix Gavà i
Castelldefels a la xarxa europea Intelligent Cities Challenge
(ICC). Amb aquests objectius:
•

Data inici
2020
•

Promoure un model d’ús per a la implementació d’un
pilot de reutilització d’aigües a PRESEC (empresa
municipal gavanenca de manteniment de l’espai urbà)
mitjançant l’ús d’una aqualinera i la seva possible
escalabilitat.

•

Implantació del pilot Recaigua, una aqualinera que, en
una primera fase, permetrà que PRESEC pugui estalviar
fins a 3.000 metres cúbics d’aigua potable cada any en
les tasques de neteja i jardineria. També s’està estudiant
la viabilitat d’un segon punt de recàrrega intel·ligent
al parc empresarial per a usos industrials d’aigües
regenerades.

Demostrar la viabilitat de la reutilització d’aigua
regenerada de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) Gavà mitjançant la implementació d’un pilot
adaptat i fent ús d’una aqualinera, prèviament testada
per a la càrrega de camions cisterna amb aigua freàtica.
•

•

Dotar l’administració local de la informació tècnica i
econòmica necessària per facilitar-li que implementi
la reutilització, que en plantegi models d’ús i
finançament, i que actuï com a agent impulsor davant
les administracions competents.

•

Contribuir activament a les iniciatives en curs amb
l’Ajuntament de Gavà (el hub d’economia circular i l’ICC).

Per assolir els objectius establerts, s’han dut a terme les
tasques següents:
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Contribuir a establir l’ecosistema innovador sobre
economia circular a Gavà i Castelldefels. Cetaqua i
Aigües de Barcelona n’han empès la creació: s’han
involucrat en el seu desenvolupament i hi han aportat
saber fer, habilitats i experiència:
-

Propostes d’innovació dins l’ICC per avançar en el pla
d’acció de l’Ajuntament de Gavà.

-

Creació del hub d’economia circular ECCUS.

-

Formacions i tallers d’economia circular
per als ciutadans.

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 72.003€
2021: 44.979€
Col·laboradors
Ajuntament de Gavà
Stakeholders
ODS implicats
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Innovació transformadora
En el marc de la transformació global que
estem duent a terme a Aigües de Barcelona
per tal d’assolir una veritable innovació d’impacte,
hem posat el focus en prioritzar aquells projectes
que, un cop validats, poden implementar-se en els
processos interns de la companyia.

Un procés que fem possible gràcies a la col·laboració
transversal entre els departaments d’innovació
i transformació, que lideren cada projecte, i a la
implicació directa de tots els equips de la companyia
que participen activament en cada projecte.

Estem canviant la nostra manera de fer.
Anem més enllà dels resultats obtinguts a cada
projecte i treballem perquè cadascun dels nostres
esforços generi una acció pràctica i aplicable, que
vagi acompanyada d’una gestió del canvi adequada
i del seguiment dels indicadors d’impacte definits.

Projectes destacats 2021
3D LAB

GoReady

Terbolesa Fase II
REDUCAP

Computer vision

“Des de la Direcció d’Innovació
i Coneixement posem tots
els nostres esforços perquè
s’aconsegueixi una àgil
transferència dels resultats. Les
proves de concepte s’escullen
amb cura per maximitzar
l’impacte en cas d’obtenir bons
resultats i d’implementar-se
als sistemes i/o processos
d’Aigües de Barcelona.”
Eduardo Martínez Gomariz, responsable
de projectes d'innovació de la direcció
d'innovació i coneixement.
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L3: Gestió eficient d’infraestructures

Trobar frau o subcomptatge
en clients industrials
GO READY

El projecte GoReady ho fa amb una eina
informàtica que n’analitza les tendències
de consum

TERBOLESA. FASE II

El projecte ha creat un programa
que n’anticipa els episodis per a
l’ETAP Sant Joan Despí

Aquesta captació s’inicia
novament quan es considera
que els valors de la terbolesa
es mantindran sota un valor
llindar determinat. Com que
els episodis d’alta terbolesa
es produeixen en situacions
climatològiques adverses com
ara els trens de borrasques,
poder disposar de prediccions
a curt termini de l’evolució
de la terbolesa al riu ajuda
a gestionar les aturades i
les represes de la captació

d’aigua superficial. Per aquest
motiu, s’ha desenvolupat un
projecte que ho fa possible
en col·laboració amb el
Departament de Genètica,
Microbiologia i Estadística de
la UB.
Usant mètodes de càlcul
moderns com l’aprenentatge
automàtic, l’aplicació fa una
predicció a curt termini de
l’evolució dels valors de
terbolesa al riu i de la durada
de la seva decaiguda. Les
dades es poden consultar a
través d’una connexió remota
o mitjançant una consulta
web.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 29.590€

El projecte pretén detectar
fraus en grans clients industrials
i millorar el subcomptatge en
comptadors de gran diàmetre per
millorar el rendiment de la xarxa
incidint en l’aigua no registrada
(ANR). L’eina informàtica GoReady
disposa de dos mòduls per assolir
sengles objectius:

En un pilot d’un any, es vol validar:

•

Modelitzar el consum de
cada client. Davant qualsevol
anomalia, el sistema en genera
un avís. Poden ser presumptes
fraus o bé, simplement, canvis
de patrons de demanda.

3.

Detectar el possible
subcomptatge. La demanda
pot haver variat. Això pot fer
que el comptador treballi amb
errors de comptatge superiors
o inferiors al 2%, el marge
acceptat.

5.

Col·laboradors
Stakeholders
•
ODS implicats

1.

2.

4.

Control i seguiment de la mida
de 266 comptadors de la
direcció de zona
Llobregat Sud.
Analitzar els comptadors amb
disminució del consum i les
seves raons, així com detectarne fuites i consums anormals.
Obtenir informació per reduir
les pèrdues i fuites comercials.
Conèixer els resultats de les
accions dutes a terme i valorar
la necessitat d’una estratègia
intel·ligent de canvis de
comptadors i inspeccions.
Automatització de les tasques
de baix valor i generació
dels informes realitzats
manualment:
•
•
•
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Aplicació informàtica per a
la predicció dels episodis
d'alta terbolesa

Els episodis d’alta terbolesa
són una de les causes
d’aturada de la captació de
l’aigua superficial a l’estació
de tractament d’aigua potable
(ETAP) de Sant Joan Despí.
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Seguiment de grups de
comptadors.
Comparacions de consum
per a diferents períodes.
Augment dels registres
de consum.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 25.375€
2021: 10.000€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Impressió 3D per obtenir peces en un tres i no res
3D LAB

El projecte 3DLab estudia i implementa
l’anomenada fabricació additiva a la companyia
La fabricació additiva, també anomenada «impressió
en 3D» o «impressió tridimensional», és una
tècnica de creació d’objectes en la qual el relleu
dels elements s’obté disposant capes de material
les unes sobre les altres segons un model digital
dissenyat per ordinador. El projecte consisteix a
estudiar-la i implementar-la a Aigües de Barcelona.
Es tracta de proporcionar als treballadors un marc
teòric i pràctic que els permeti fer una immersió
profunda en el moviment maker i en l’aplicació de
la fabricació additiva a l’empresa, amb entrenament
de competències a diferents nivells i segons el rol
i les funcions dins de l’organització. Es pretén que
adquireixin els coneixements i criteris necessaris
per fer un ús sostenible i beneficiós d’aquestes
tecnologies i continuar impulsant el laboratori 3DLab.
Es vol facilitar a la corporació l’assessoria necessària
per identificar-hi i seleccionar-hi els casos d’ús
i aplicació de la fabricació additiva amb una
recollida de necessitats i reptes per posar-los en
pràctica. Per aconseguir-ho, s’han fet diferents
visites a instal·lacions amb personal especialitzat en
fabricació additiva.
La iniciativa ha inclòs sessions de treball amb l’equip
intern per tal d’identificar les peces, els components
i les aplicacions susceptibles de ser obtinguts
mitjançant fabricació additiva, i, també, sessions
de pluja d’idees i entrevistes grupals amb un equip
de treball multidisciplinari per recopilar diferents
63

perspectives, necessitats, interessos, millores,
punts crítics, etc.

Data inici
2021

S’han aconseguit vuit demostradors en diferents
materials i tecnologies que donen resposta a la
posada en valor, els beneficis i les capacitats de
la fabricació additiva i que serveixen, alhora, com
a exemple i aprenentatge. Hi ha hagut un estudi i
propostes de redisseny per obtenir-los mitjançant
tecnologies de fabricació additiva i extreure’n
el màxim de beneficis.

Data final
En curs

Durant el procés, s’han avaluat i determinat els
materials, les tecnologies i els postprocessos
més adequats per obtenir les especificacions i
funcionalitats cercades. Aquesta tasca, com la resta
del projecte, s’ha desenvolupat amb Leitat i amb
l’equip intern amb l’objectiu que els treballadors
participessin en tot el procés, aprenguessin
mètodes i procediments, i es formessin per guanyar
autonomia en la fabricació additiva.

Esforç en innovació
Total: 76.311€
2021: 27.811€
Col·laboradors
Stakeholders
DFactory
ODS implicats

"La fabricació additiva representa
un conjunt de tecnologies que,
amb els coneixements adequats
i la col·laboració i l’impuls de
l’empresa, poden aportar
grans beneficis en la millora de
productes i processos, i en
el seu rendiment, la seva
productivitat i els seus costos."
Òscar Alonso, area manager de l’Àrea de
Fabricació Additiva i Impressió 3D de Leitat.
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L1: Recursos alternatius

Avaluació en planta pilot de tecnologies
d'osmosi convencional per a recuperació d'aigua
de la salmorra de l'ETAP de Sant Joan Despí

Pilotatge de tecnologia de
tractament de membranes compacta
COMPACT

ESPREM

COMPACT avalua tecnologies de nanofiltració
capil·lar pel tractament de potabilització i
regeneració de recursos al Besòs i al Llobregat
Gràcies al projecte LIFE
UFTEC es van validar les tres
tecnologies d’UF (Ultrafiltració),
PENTAIR, DOW i WTS-GE,
com a pretractaments per les
etapes d’O.I. (Osmosi Inversa),
tecnologia estudiada com a
alternativa complementària per
augmentar els recursos hídrics
disponibles als actuals processos
de potabilització d’aigües
superficials i subterrànies i de
reutilització d’aigües depurades.
Tot i obtenir una clarificació i
desinfecció completa i eliminar
l’ús de reactius reduint el
risc microbiòtic, aquest nou
procés implicava una sèrie
de limitacions, entre elles un
consum energètic més alt.
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Davant d’aquest context,
el projecte COMPACT s’ha
centrat en avaluar el potencial
d’implantació a escala real de
tecnologies de NF (nanofiltració
capil·lar) pel tractament i
potabilització de l’aigua, en
substitució de les tecnologies
com l’UF, l’OI i les tecnologies.
En el projecte s’ha treballat amb
l’objectiu d’optimitzar l’operació
de la NF en diferents condicions;
optimitzar les neteges químiques
i hidràuliques de les membranes;
identificar-ne els agents
causants d’embrutiment; el
tipus de membrana idoni per
operar a cada aigua d’entrada
i per caracteritzar la salmorra
generada, avaluant les diferents
tecnologies aplicables pel seu
tractament.

Millorar la conductivitat i minimitzar els precursors
de formació de trihalometans en l'aigua tractada

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 132.079€
2021: 51.642€
Col·laboradors
Cetaqua
Stakeholders
ODS implicats

Per tal de reduir el volum de
salmorra generada i abocada en
el procés d’Osmosi Inversa (OI) al
col·lector de salmorres propietat
de l’ACA a Sant Joan Despí
durant el procés actual d’osmosi
inversa, el qual generava un
cost elevat, l’any 2020 es va dur
a terme el projecte MINIMAL.
Aquest va concloure a escala
bench que l’única opció viable
econòmicament era aplicar una
etapa d’osmosi operant al 50% en
una configuració concreta.
El projecte ESPREM neix per a
validar a escala pilot aquesta
tecnologia d’osmosi i el seu
potencial d’implantació a escala
real. Per a fer-ho, ESPREM
se centra en identificar les
condicions d'operació idònies

pel funcionament estable de
l'osmosi per a diferents graus
de conversió, optimitzant el
procés en resposta a variacions
de composició de la salmorra i
el grau d'embrutiment observat;
així com les neteges químiques
de les membranes d’Osmosi
Inversa (O.I.) i identificant els
principals agents causants del
seu l'embrutiment.
A més, es treballa per a fer una
caracterització química tant de
la salmorra pel seu abocament
final com de l'aigua produïda per
al seu reaprofitament, avaluant
els consums d'energia i reactius
i identificant els paràmetres de
disseny per definir els costos
d'operació i d'inversió de la
instal·lació a escala real.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 236.289€
2021: 89.704€
Col·laboradors
Cetaqua
Stakeholders
ODS implicats
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L1: Recursos alternatius

Estudi dels efectes de la recàrrega
directa amb aigua filtrada per sorra al
voltant del pou 18

Solucions mediterrànies de gestió de
l'aigua per a una agricultura sostenible
PRIMA MAGO

Solucions de gestió de l'aigua per a una
agricultura sostenible a partir d’una plataforma
de col·laboració en línia
Els problemes derivats de l’aigua
són particularment difícils per al
sector de l’agricultura donada la
divergència entre els diferents
actors implicats i les restriccions
socials. El canvi climàtic fa palesa
la necessitat de canvis profunds
en els models de producció i els
hàbits dels consumidors.
En aquest context, el projecte
MAGO estableix un procés
d’innovació oberta per tal de cocrear noves eines, metodologies
i models de negoci operatius
implicant a investigadors,
agricultors, gestors de serveis
públics d’aigua, associacions
d’usuaris, autoritats i reguladors.
Aquest procés permet produir
aplicacions web gratuïtes
i comercialitzables que es
tradueixen en serveis de mapes
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QUEEN

www.mago.prima.eu

basats en web i l’ús de la
teledetecció i modelització per
satèl·lit per desenvolupar nous
serveis per a l’eficiència de l’ús de
l’aigua i la conservació del sol. A
més, desenvolupa una nova eina
per donar suport a la planificació
de la seguretat del sanejament
a l’agricultura, i crea aplicacions
web i una plataforma de serveis
climàtics per afavorir l’adopció de
solucions per part del mercat.
Les solucions resultants del
projecte MAGO es validaran a
4 llocs de demostració (França,
Espanya, Tunísia i Líban) tenint en
compte els nivells local, regional i
nacional a la Mediterrània.

Estudiant els efectes i vies d’optimització de
processos per tal d’injectar aigua filtrada per sorra
al voltant del pou 18 a l’aqüifer del Baix Llobregat
Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Global socis: 2.495.500€
Total: 100.000€
2021: 15.383€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Cetaqua. AMB. CSIC,
INRAE, Lisode, UTH,
INRGREF, AUB.
MetaMeta, Anatolia,
EZZAYRA SOLUTIONS
Stakeholders
ODS implicats

L’actual model d'explotació de
l'aqüífer del Baix Llobregat es
millorarà pròximament mitjançant
la construcció d'una bateria de
pous duals destinats a extreure
aigua subterrània per tal de
satisfer la demanda d’aigua
potable.
Aquests pous han de servir, a
més, per recarregar de forma
directa l'aqüífer (quan les
circumstàncies ho permetin),
incrementant la disponibilitat de
recursos subterranis de bona
qualitat per satisfer la demanda
d'aigua potable en moments
d'estrès hídric. Per això, resulta
crucial conèixer els efectes
hidroquímics, microbiològics i
hidrodinàmics que suposarà la
injecció directa d'aigua filtrada
per sorra a la zona saturada de

l'aqüífer, atès que els canvis en la
qualitat de l'aigua d'entrada que
es produiran afectaran l'operativa
de la potabilitzadora.
El projecte QUEEN neix per a
identificar l’eficiència operacional
d’aquest procés basant-se en
l’estabilització fisioquímica i
composicional de la matriu,
per tal de reduir els costos de
tractament i el consum energètic
de la planta. Aquest es realitzarà
sota noves condicions de
pretractament d’aigua potable,
que afectaran la qualitat de
l’aigua filtrada per sorra, incloenthi novetats respecte de l’anterior
projecte DESSIN, com ara l’anàlisi
de contaminants orgànics i
d’indicadors vírics, bacterians i
microbiològics.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 81.862€
2021: 16.372€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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L1: Recursos alternatius

Demostració de la viabilitat de l'ús
d'aigua regenerada per a l'agricultura
hidropònica a nivell municipal

Metodologies per regenerar
aigua amb tota seguretat
REGIREU

www.comunitataigua.cat
REGREEN

El projecte RIS3CAT REGIREU se
centra a identificar-ne, minimitzar-ne i
controlar-ne els riscos
Per obtenir aigua regenerada segura, cal avaluar-ne
i controlar-ne els riscos microbiològics. Els plans de
seguretat sanitària (SSP, per les sigles en anglès)
cobren importància en aquest marc juntament
amb tecnologies emergents com els analitzadors
microbiològics en línia.
REGIREU pretén aconseguir aigua regenerada de
qualitat de forma eficient, eficaç i sostenible, i fer-ho,
també, a baix cost i sense riscos sanitaris.
Els principals resultats comprenen innovadors
sistemes integrats de membrana per reduir
l’embrutiment de l’aigua i optimitzar-ne els costos
d’explotació, tecnologies d’electrooxidació d’alta
eficiència energètica per al tractament d’aigües del
rentat de fruita, un sistema híbrid de bioreactors de
membrana i bioreactors de llit mòbil (MBR-MBBR)
per a la regeneració d’aigua, un sistema d’ajuda a
la decisió en sistemes integrats de membranes, i
un sistema d’alta eficiència amb gestor intel·ligent
per a l’optimització energètica de la tecnologia
d’electrooxidació, així com metodologies per
identificar els riscos sanitaris per tal de minimitzar-los
i controlar-los en tot moment per poder reaccionar
davant de possibles desviacions.
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Demostrant la viabilitat de l'ús d'aigua
regenerada per a l'agricultura hidropònica
a nivell municipal
Data inici
2018
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 2.161.586€
Total: 167.849€
2021: 21.379€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Eurecat, BIOFIL, CASSA,
Cetaqua, Chemipol,
Hidroquimia, IQS, Leitat,
Teqma, UdG i UPC.
Stakeholders
ODS implicats

L’agricultura hidropònica
consisteix en el cultiu de plantes
utilitzant dissolucions minerals
en lloc de sòl agrícola. Així,
s’estalvien aigua i fertilitzants i
s’obtenen cultius d’alta qualitat, ja
que la dosificació de fertilitzants,
adobs, nutrients i aigua es fa
de manera molt precisa. A més,
permet aplicar-se en condicions
desfavorables al no dependre
del sòl, fent-ne possible la
implantació a nivell mundial
promovent una agricultura
urbana sostenible i de proximitat.
En aquest context, l’aigua
regenerada suposa l’aliat
perfecte per a l’hidroponia, ja que
la seva producció es pot adaptar
a l’ús final alternant la composició
de nutrients. Aquesta combinació
suposa un consum d’aigua

reduït a causa de l’eficiència de
l’hidroponia i l’ús de recursos
hídrics alternatius.
El projecte REGREEN se centra
en avaluar els beneficis d’un
potencial desenvolupament
d’agricultura urbana amb aigua
regenerada que permeti millorar
la petjada hídrica, la circularitat
i la neutralitat climàtica dels
municipis. En concret, posarà
a prova l’agricultura urbana
hidropònica en dos municipis
de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, impulsant el potencial
positiu de visibilitat dels
impactes ambientals i socials
positius derivats de l’ús d'aigua
regenerada.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 44.671€
2021: 23.910€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Tractament de la salmorra
rebuig de l'Osmosi

Avaluació tecnicoeconòmica de
tecnologies Zero Liquid Discharge

STARGATE

MINIMAL

Els resultats d’aplicar la tecnologia de
biofiltració demostren una eliminació d’entre
el 80 i el 100% dels nitrats de la salmorra
L’aplicació d’aquest tipus de tecnologies per
desnitrificar salmorres d’Osmosi Inversa es presenta
com una oportunitat per tal d’abaratir els costos
d’operació en un procés d’una baixa complexitat
que permetria eliminar els nitrats presents a les
salmorres.
L’objectiu del projecte STARGATE és avaluar
l’aplicació d’una tecnologia de biofiltració (Biofor®
DN, SUEZ) per a desnitrificar concentrats d’osmosi
inversa en plantes de dessalinització d'aigües
superficials. STARGATE s’integra dins d’un projecte
liderat pel CIRSEE (SUEZ, França) on prèviament s’ha
validat la viabilitat de la tecnologia per aquest ús a
escala laboratori.
Aquesta validació a escala pilot en un entorn operatiu
real ha permès validar la tecnologia en un entorn
d’operació contínua, obtenint-se eliminacions de
nitrats d’entre 80-100%. L'operació ha demostrat
ser viable i no es van observar problemes associats
a precipitació de sals. El procés no va afectar a
l'eliminació de fòsfor i només de forma marginal
a l’eliminació de microcontaminants (cafeïna i
iopromida), mentre que sí que es va detectar una
reducció aparent en la toxicitat de la salmorra.

68

A l’ETAP de Sant Joan Despí l’abocament de
salmorra al col·lector suposa un repte, per
tant busquem la manera de reduïr-lo i millorar
l’eficiència hídrica i estalvi de costos
Data inici
2019
Data final
2020
Esforç en innovació
Global socis: 72.000€
Col·laboradors
Cetaqua
Suez
Stakeholders
ODS implicats

Per tal de reduir el volum de
salmorra generada i abocada en
el procés d’Osmosi Inversa (OI) al
col·lector de salmorres propietat
de l’ACA a Sant Joan Despí, el
qual genera un cost elevat, s’ha
dut a terme el projecte MINIMAL.
Aquest projecte es basa
en realitzar una avaluació
tecnicoeconòmica de
tecnologies i trens de tractament
per a l’eliminació total del volum
de salmorra generat en l'etapa
d'osmosi de l'ETAP de SJD;
cercant el denominat Zero Liquid
Discharge (ZLD).
Mitjançant assaigs a escala
bench, s'ha comprovat que
l’opció més viable és la
reducció de salmorra mitjançant
tecnologia d'osmosi inversa (OI).

L'operació és viable a nivell de
procés, per tant, s’ha realitzat
una estimació econòmica de la
implantació a escala real obtenint
les conclusions següents:

Data inici
2020

- Augment de l’eficiència hídrica
de l’ETAP del 3% i reducció del
50% al 75% del volum de salmorra
abocada al col·lector.

Esforç en innovació
Total: 99.855€
2021: 4.993€

- Costos d’inversió de 3M€ i
costos d’operació per aconseguir
la reducció del 75% compensats
per l’estalvi de costos
d’abocament de salmorra al
col·lector de 300.000€ l’any.
Tot i el resultat positiu del
projecte, cal verificar l'estabilitat
de l'operació mitjançant proves
a escala pilot semi industrial.
Aquestes proves s'han
contemplat al projecte ESPREM
que va començar el 2021.

Data final
2021

Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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BAdalona integrated Early warning sysTem for
mULti-hazard and risk management to ensure
urban climate change adaptatiOn

Trobar solucions innovadores
per gestionar l’aigua
AGENDA URBANA I GREEN DEAL

BAETULO

Agenda Urbana i Green Deal concreta reptes i
oportunitats dins els programes verds
La iniciativa ha identificat reptes i oportunitats quant a
la gestió del cicle urbà de l’aigua a l’àrea de Barcelona
amb solucions innovadores dins el marc dels programes
Agenda Urbana i Green Deal i des del punt de vista de
la planificació estratègica i del disseny de solucions de
ciutat intel·ligent.
•
•
•

•

Formació genèrica en matèria dels programes dins
dels eixos particulars aplicables a les xarxes d’aigua
de les ciutats.
Presentació de solucions innovadores vinculades al
cicle de l’aigua (depuració, potabilització, reutilització,
eficiència energètica, etc.).
Creació d’un espai de cotreball amb els agents
implicats dels municipis per tal de detectar
desafiaments i avinenteses a què s’enfronten
respecte al cicle de l’aigua.
Proposta de mapa de finançament dels reptes
identificats.

Els projectes seleccionats inclouen quatre àmbits: l’aigua
regenerada, les dades massives i la tecnologia 5G, l’aigua
freàtica i la renaturalització.
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Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 25.000€
2021: 5.000€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

www.life-baetulo.eu

El projecte LIFE BAETULO implementarà i testejarà
a la ciutat de Badalona un sistema innovador per
detectar i pal·liar els efectes d’episodis climàtics
abans, durant i després que passin
El projecte LIFE BAETULO té
per objectiu desenvolupar i
implementar un sistema d’alerta
primerenca integral i multirisc
que permeti reduir l’exposició
dels habitants i dels diferents
elements urbans als perills
derivats del canvi climàtic com
ara les inundacions pluvials,
les onades de calor, els
temporals marítims o episodis de
contaminació atmosfèrica, entre
altres.
Aquest sistema, implementat i
testejat a la ciutat de Badalona,
anticiparà i monitorarà els
episodis de perill climàtic,
n’avaluarà els riscos derivats,
automatitzarà i activarà els
diversos protocols d’emergència
necessaris abans, durant i

després d’aquests episodis.
Emetrà els avisos corresponents
tant als gestors locals del risc
(ajuntament, protecció civil i
policia) així com a la ciutadania
per tal de disminuir l’exposició a
aquests perills climàtics i reduirne els impactes derivats.
Ho farà mitjançant una sèrie
de sensors i altres equips
que permetran comptar amb
informació en temps real. I per
a transmetre aquestes alertes a
la ciutadania es desenvoluparà
una aplicació mòbil gratuïta
que enviarà alertes i protocols
d’actuació per tal d’evitar
situacions que puguin posar
en risc la seva salut o les seves
propietats.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Global socis: 1.237.554€
Total: 43.313€
2021: 20.056€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Aquatec, Ajuntament
de Badalona, AMB
Stakeholders
ACA, Diputació de
Barcelona, Generalitat
de Catalunya
ODS implicats
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Mock-up de plataforma
Blockchain per a la gestió de
carboni amb proveïdors

Gestió de les emissions directes
de GEH en depuració

BLOCKVALUECHAIN

CARBOLOCKDOWN

Co-disseny amb proveïdors d'un
mock-up de plataforma bassat en
Blockchain
En els últims anys Aigües
de Barcelona ha reduït
significativament les seves
emissions de CO2, sobrepassant
l'objectiu de reducció del 10%
durant el període 2015- 2020
arribant fins al 43%.
De cara a plantejar futures
accions de reducció d'emissions
(2020-2030), cal prendre
noves mesures fent focus
especialment en les emissions
directes de procés (Abast 1) i en
les emissions de la cadena de
proveïdors (Abast 3).
Climatetrade, start-up participant
del programa START4BIG, ha
desenvolupat una eina que
facilita a empreses i consumidors
compensar, de forma segura
i transparent, la seva petjada
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de carboni. Aprofitant aquesta
iniciativa, es va plantejar
desenvolupar una prova de
concepte, treballant en equip
diferents perfils d’Aigües de
Barcelona, Cetaqua, Climatetrade
i proveïdors d’Aigües de
Barcelona seleccionats.
El projecte BLOCKVALUECGHAIN
se centra en co-dissenyar les
principals característiques
d'una eina blockchain que
permeti disposar d'un entorn
de col·laboració on compartir
informació amb els proveïdors
d’Aigües de Barcelona per
tal d’identificar, compartir i
gestionar la petjada de carboni
de la cadena de valor mitjançant
criteris verds.

Un projecte per identificar l’abast real de
les emissions a les EDARs i detectar vies de
millora per a reduir-les
Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 43.549€
2021: 23.734€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

En el marc del full de ruta
d’Aigües de Barcelona cap a
la neutralitat climàtica, s’ha
identificat la necessitat de
conèixer les emissions de Gasos
d’Efecte Hivernacle (GEH)
de procés per poder establir
mesures reductores.
El projecte CARBOUPDATE
va demostrar que hi havia
diferències significatives
entre els Factor d'emissió (FE)
utilitzats actualment, provinents
de campanyes experimentals
prèvies en altres instal·lacions,
amb el nou set de FE proposat
pel Grup Intergovernamental
d'Experts sobre el Canvi Climàtic
(IPCC) al seu informe de 2019.
L'objectiu del projecte
CARBOLOCKDOWN és conèixer
l'abast real de les emissions
directes de GEH generades en

els processos de depuració de
les EDARs per tal de prendre
mesures per reduir-les i
gestionar-les.
Per a fer-ho, s’han realitzat
campanyes de mesura de llarga
durada a les EDARs del Besòs
i del Baix Llobregat, obtenint
factors d'emissió experimentals
representatius. Aquests han
permès definir el nou set de
factors d’emissió (FE) i identificar
tecnologies per reduir aquestes
emissions.
Carbolockdown tindrà continuïtat
amb el projecte REDUCAP, on
s’acabarà de veure la viabilitat
d’implementar les tecnologies
identificades per a la captura i
eliminació o valorització de les
emissions de CO2, CH4 i N2O a
tot el cicle de l’aigua.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 90.868€
2021: 54.521€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Implantació d'un pilot de reutilització d'aigua i contribució a
l'establiment d'un ecosistema innovador a Gavà per avançar
en la seva transició cap a un model territorial circular
CIRCULAB GAVÀ

Circulab Gavà promou la reutilització
d’aigua i l’ús eficient dels recursos
El projecte facilita la implementació de models d’economia
circular associats a la innovació i a les noves tecnologies
per avançar cap a la sostenibilitat i cap a la neutralitat
climàtica. També dona suport a la creació d’un hub
d’innovació en economia circular, el hub ECCUS (Economia
Circular i Ciutats Urbanes Sostenibles), i introdueix Gavà i
Castelldefels a la xarxa europea Intelligent Cities Challenge
(ICC). Amb aquests objectius:
•

Data inici
2020
•

Promoure un model d’ús per a la implementació d’un
pilot de reutilització d’aigües a PRESEC (empresa
municipal gavanenca de manteniment de l’espai urbà)
mitjançant l’ús d’una aqualinera i la seva possible
escalabilitat.

•

Implantació del pilot Recaigua, una aqualinera que, en
una primera fase, permetrà que PRESEC pugui estalviar
fins a 3.000 metres cúbics d’aigua potable cada any en
les tasques de neteja i jardineria. També s’està estudiant
la viabilitat d’un segon punt de recàrrega intel·ligent
al parc empresarial per a usos industrials d’aigües
regenerades.

Demostrar la viabilitat de la reutilització d’aigua
regenerada de l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) Gavà mitjançant la implementació d’un pilot
adaptat i fent ús d’una aqualinera, prèviament testada
per a la càrrega de camions cisterna amb aigua freàtica.
•

•

Dotar l’administració local de la informació tècnica i
econòmica necessària per facilitar-li que implementi
la reutilització, que en plantegi models d’ús i
finançament, i que actuï com a agent impulsor davant
les administracions competents.

•

Contribuir activament a les iniciatives en curs amb
l’Ajuntament de Gavà (el hub d’economia circular i l’ICC).

Per assolir els objectius establerts, s’han dut a terme les
tasques següents:
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Contribuir a establir l’ecosistema innovador sobre
economia circular a Gavà i Castelldefels. Cetaqua i
Aigües de Barcelona n’han empès la creació: s’han
involucrat en el seu desenvolupament i hi han aportat
saber fer, habilitats i experiència:
-

Propostes d’innovació dins l’ICC per avançar en el pla
d’acció de l’Ajuntament de Gavà.

-

Creació del hub d’economia circular ECCUS.

-

Formacions i tallers d’economia circular per als
ciutadans.

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 72.003€
2021: 44.979€
Col·laboradors
Ajuntament de Gavà
Stakeholders
ODS implicats
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La innovació com a cultura
i resultat d’impacte

Endevinar la indústria que ve
i connectar-ne els agents
IND+I 2021

CULTURA DE LA INNOVACIÓ 2021 — ECOSISTEMA D'INNOVACIÓ

L'IND+I és una xarxa institucional que impulsa
la reflexió sobre innovació industrial

El projecte de projectes: com es genera i impulsa
l’ecosistema d’innovació a Aigües de Barcelona
Dins el marc de la Cultura de
la Innovació, i amb l’objectiu
de potenciar la creativitat, la
innovació, i la intraprenedoria a
Aigües de Barcelona, la Direcció
d’Innovació i Coneixement
garanteix a totes les persones
treballadores l'accés a
l'experimentació, la iteració i
l'aprenentatge continu. Ho fa
treballant de forma holística en
les següents palanques de valor:
- Acompanyament als equips
que desenvolupen la innovació a
l’empresa, establint metodologies
d’innovació alineades amb els
processos interns i externs.
- Generació d’espais de
coneixement en xarxa i sinergies
entre les diferents xarxes i àrees
d’actuació de la innovació.
- Dotació a cada projecte
dels recursos i metodologies
necessàries per generar un
impacte positiu en el mínim de
temps.
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- Disseny i conceptualització
de sessions de participació
que reforcin la consecució dels
objectius de cada projecte.
- Suport en la definició
estratègica de la comunicació i
difusió de cada projecte.
- Generació de recursos de
suport a la comunicació i difusió,
prioritzant la transparència dels
processos.
- Anàlisis i benchmark en matèria
d’innovació i coneixement per
tal de garantir l’alineació amb les
tendències i bones pràctiques en
l'àmbit global.
- Dinamització i monitorització
de projectes a través d’eines
col·laboratives i de gamificació.

www.indi.cat

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 63.735€
2021: 63.735€

L’IND+I és un ecosistema de reflexió, intercanvi i anàlisi
de conceptes, tendències i polítiques públiques
relacionades amb la indústria i la innovació, un espai
imprescindible per debatre sobre el camí cap a una
economia competitiva, sostenible, innovadora, que tingui
la indústria com a motor.
L’IND+I s’estructura en tres iniciatives:
•

Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

•

•

L’IND+I Day és una trobada anual sobre innovació i
indústria. Es tracta d’un acte referent en l’àmbit de la
divulgació i la discussió de tendències i innovacions
industrials i les polítiques d’innovació i competitivitat
necessàries per abordar-les. L’edició del 2021 va tenir
lloc en format virtual els 6 i el 7 de maig.
L’IND+I Club és una xarxa de reflexió i intercanvi
formada per més de 400 persones d’arreu de l’estat
espanyol interessades en l’àmbit de la indústria i la
innovació. Entre novembre del 2020 i març del 2021,
se n’han organitzat sis noves sessions híbrides o
virtuals.
L’IND+I Science és una plataforma de recerca que
interactua amb la societat, les ciutats i el medi
ambient per construir millors estratègies, projectes
i polítiques gràcies a l’aportació científica. S’està
redefinint, per la qual cosa no se n’ha convocat, per
ara, una tercera edició.

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 20.000€
2021: 20.000€
Col·laboradors
Ajuntament de
Viladecans, Generalitat
de Catalunya, Incasòl,
AMB i Diputació de
Barcelona.
Stakeholders
ODS implicats
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Impulsar la innovació oberta i el coneixement en xarxa
INNOVACIÓ OBERTA I TALENT EMPRENEDOR 2021

La companyia participa en programes com
HubTalent, Metròpolis FPLab o Innobus
Aigües de Barcelona ha participat en els
programes d’innovació oberta HubTalent,
Metròpolis FPLab3, Metròpolis FPLab4, el
programa Innobus i Sant Boi Talent.
HubTalent, impulsat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) a través d’un espai digital, posa
en contacte empreses impulsores de reptes
amb altres que puguin aportar-hi solucions.
Aigües de Barcelona hi presenta el repte
«Reduir o neutralitzar l’empremta de carboni a la
companyia». Més del 80% és conseqüència de les
emissions d’abast 3, vinculades als col·laboradors
externs.
El Metròpolis FPLab va néixer el 2018 arran de
la col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (AMB) i la Fundació BCN Formació
Professional. Posa en valor el talent dels alumnes
d’FP i els apropa al mercat laboral. Aigües de
Barcelona ha participat al Metròpolis FPLab3
(tercera edició) i FPLab4 (quarta) amb els reptes
«Com podem fomentar el consum responsable
d’aigua i aliments per tal de reduir-ne el
malbaratament i els residus, que contribueixen
a deteriorar el medi ambient?», i «Com podem
impulsar i premiar la mobilitat sostenible entre
els treballadors d’Aigües de Barcelona?». A la
tercera edició van participar 700 alumnes d’uns
30 centres, que van resoldre 12 reptes de sengles
empreses.
Els equips guanyadors de cada repte posen en
73

pràctica les seves propostes a les corporacions
respectives.
El programa Innobus, impulsat per Innobaix amb
el suport de l’Agència de Desenvolupament
Econòmic de l’AMB, apropa els i les joves
emprenedors i emprenedores a l’ecosistema
empresarial. Aigües de Barcelona hi participa
des de la primera edició —el 2021 se n’ha fet la
sisena— plantejant reptes reals sota el paraigua de
la seva missió: «Compromesos amb les persones,
cuidem l’aigua i fem ciutat», donant a conèixer
l’activitat de la companyia i acompanyant els
equips amb mentories fetes per treballadors.
Aigües de Barcelona hi ha participat amb el repte
«Contribuir a la millora de la salut de les persones
i crear un impacte positiu en el seu benestar,
tenint en compte l’aigua com a eix essencial».
Després d’un procés de selecció, 32 joves han
pujat al bus i han visitat empreses inspiradores;
durant el programa, s’han format vuit equips
multidisciplinaris de quatre participants, que han
treballat en els reptes de les companyies.
La quarta edició del Sant Boi Talent ha comptat
amb la participació de 10 centres educatius, més
de 400 alumnes participants en les diferents parts
del projecte, i més de 30 empreses mentores,
patrocinadores, i col·laboradores. La iniciativa,
liderada per Talent Factory i l'Ajuntament de Sant
Boi promou la cultura de l'emprenedoria a les
aules. La final està prevista el maig de 2022.

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 5.952€
2021: 5.952€
Col·laboradors
AMB, Fundació BCN
Formació Professional,
Innobaix i Talent Factory
Stakeholders
ODS implicats
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Gestionant la petjada de carboni i hídrica
d’Aigües de Barcelona 2020

Convertint el territori
en un laboratori

PRINTS

PROGRAMA INNOVACIÓ OBERTA AAPP

Avenç notori en totes les fases de gestió de
petjades, incorporant potencials millores de
gestió al full de ruta per a la neutralitat

En els darrers anys Aigües
de Barcelona ha fet avanços
importants amb relació al
càlcul de les petjades hídrica i
de carboni de les instal·lacions
que gestiona, dirigits a agilitzar
i homogeneïtzar-ne el càlcul a
través del desenvolupament de
l’eina Aquaprint.
En el projecte ens proposàvem
avançar en totes les fases de
la gestió de les empremtes:
càlcul, reducció, compensació
i comunicació. Els principals
objectius han estat analitzar la
petjada d’Aigües de Barcelona
i la situació del sector; facilitar
la gestió de les petjades
(tendències i càlculs, accions
de reducció, generació d’una
eina d’ajuda a a decisió,
compensació i comunicació

de petjades); introduir millores
a l’eina AQUAPRINT i analitzar
els impactes en la petjada de
carboni de diferents alternatives
per a la gestió de fangs de
depuradores.
A través de tallers de difusió, el
projecte ha permès identificar
més de 30 actuacions potencials
de reducció de la petjada de
carboni. Aquestes actuacions
han passat a incorporar-se en el
Full de Ruta per a la neutralitat
d’Aigües de Barcelona, tant
per la definició i establiment
d’objectius de reducció com pels
futurs càlculs de petjada hídrica
i de carboni, amb un impacte
potencial de reducció sobre el
full de ruta de 4.900 tn CO2 eq.

Innovació Oberta amb els municipis i l'ecostistema
de startups per impulsar el pensament global per a
l’impacte local
Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 44.385€
2021: 8.877€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

El Laboratori d'Innovació Oberta
amb la col·laboració de les
Administracions Públiques
(AAPP) té per objectiu convertir
el territori en un laboratori
d'innovació, fent de nexe d'unió
entre els municipis i les startups de l'ecosistema d'innovació
a favor de reptes comuns,
generant impacte positiu a les
Smart Cities i la ciutadania. El
Programa apropa el pensament
global a l’impacte local, posant la
tecnologia al servei de la societat
i multiplicant l'impacte a través
de la col·laboració
público-privada.
Els objectius específics que
persegueix aquest Programa,
sota la metodologia Call for
Solutions (reptes innovadors),
són:
- Mapeig per a la identificació
de les solucions digitals i
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tecnologies existents (a nivell
local i internacional) que
responguin a la problemàtica
definida a cada convocatòria
amb sessions de cocreació amb
les Administracions Públiques
participants, i que contribueixin
a la consecució d'un o diversos
ODS, a l'Agenda Urbana, i
les Línies d'Actuació de la
Companyia.
- Pilotatge d'aquestes
solucions, amb un nivell de
desenvolupament tecnològic
superior a TRL6, en un entorn
real, amb l'objectiu de validar les
tecnologies guanyadores, així
com avaluar el seu impacte.
- Explorar les possibilitats
d'escalar les solucions amb major
impacte i potencial.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 95.188€
2021: 15.118€
Col·laboradors
Mobile World
Capital
Stakeholders
ODS implicats
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Vigilància tecnològica de
Sensors de mesura a temps real

Captura de carboni
al cicle de l’aigua

RADAR

REDUCAP

Aigües de Barcelona dedica esforços en
referència a la validació de sensors per a control
de processos, risc operatiu o risc sanitari
Fruit del treball conjunt entre
Aigües de Barcelona i Cetaqua,
es va detectar la necessitat
de comptar amb un espai que
permetés la validació de sensors
en condicions reals i extremes
de manera controlada, per la
qual cosa Aigües de Barcelona
va construir una plataforma de
sensors ubicada a l'edifici de
Collblanc i una altra a l'ETAP Sant
Joan Despí, per fer avaluacions
en aigua potable i en les diferents
etapes de tractament.
Aquests espais han estat
utilitzats durant els darrers anys
per avaluar sensors a temps
real comercials o gairebé
comercials, tant de paràmetres
fisicoquímics com microbiològics,
principalment per a aigua potable
o prepotable

Amb el projecte Radar es manté
el focus en avaluar i conèixer els
resultats de validació de sensors
a temps real que es puguin
aplicar a la seva activitat diària,
a fi de millorar el control de la
qualitat de l'aigua, disminuint el
risc operatiu i evitant sobrecostos
derivats de l’adquisició d'equips
no optimitzats.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 70.574€
2021: 9.410€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

El projecte revisa les opcions i les avalua
en base a diferents factors per tal d’engegar
projectes de reducció de les emissions de
GEH i de compensació
La petjada de carboni d’Aigües
de Barcelona és aproximadament
unes 70.000-80.000 tn CO2/
any, de les quals una part
són emissions reduïbles, una
part tenen potencial de ser
capturables i valoritzables
i la resta hauran de ser
compensades.
El present projecte té com a
objectiu identificar opcions
innovadores per a reduir les
emissions de GEH mitjançant la
creació de projectes embornal
de GEH que permetin capturar
i emmagatzemar, valorar o
eliminar CO2, CH4 o N2O, és a dir,
els Gasos d’Efecte Hivernacle
que se solen produir a les
instal·lacions del cicle de l’aigua.
Per a fer-ho, es genera un mapa
amb punts de les instal·lacions
del cicle de l’aigua sobre la
captura i valorització d’emissions,
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identificant les opcions de millora
i avaluant-les sota diferents
factors: ubicació en el cicle de
l’aigua, quantitat i concentració
d’emissió, maduresa i
disponibilitat de les tecnologies,
efecte embornal aconseguit,
inversió necessària i possibles
ingressos per venda de crèdits
de carboni al mercat voluntari.
Així doncs, l’objectiu final és
definir projectes embornals de
carboni al cicle de l’aigua que
siguin viables tècnicament,
econòmica i ambientalment i
que esdevinguin en projectes
de reducció d’emissions o bé de
compensació.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 32.307€
2021: 24.230€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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A la recerca de Sandboxes
pel cicle integral de l’aigua
SANDBOX

Més enllà del sandbox regulador per a
tecnologies digitals i financeres, cal generar
espais segurs d’innovació i testeig de forma
coordinada entre impulsors i reguladors,
també en la gestió de l’aigua
El concepte sandbox regulador
es refereix a una eina que
trenca intencionadament una
barrera reguladora per fomentar
proves de nous productes,
aconseguint la seguretat jurídica
de les innovacions en un període
de temps determinat. Ho fa
creant una sortida de les regles
governamentals existents al
voltant dels permisos, llicències
o aprovacions, tot i que no per
això estan exemptes de regulació,
ja que, fins i tot en condicions
sandbox reguladores, els
consumidors, la salut i el medi
ambient han de ser protegits per
la llei.
L’aplicació de sandboxes suposa
un intercanvi obert i transparent
entre organitzacions innovadores
i l'autoritat reguladora. A més,
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aquests proporcionen proves del
fiable i correcte funcionament de
la innovació. Es tracta, així doncs,
d’una eina per oferir innovacions a
la societat que, d’una altra manera,
haurien necessitat molt més
temps per arribar als mercats a
causa d’una regulació densa o poc
clara.

Data inici
2021

L'objectiu d´aquest projecte és
identificar possibles sandboxes
relacionats amb el cicle integral
de l´aigua. S’espera també que els
sandboxes identificats incloguin
els reguladors corresponents, amb
qui es pugui generar un diàleg
actiu i obert, sobretot per construir
i ampliar una cultura d'innovació
moderna i àgil.

Col·laboradors
-

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 11.828€
2021: 11.828€

Stakeholders
ODS implicats
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Impressió 3D per obtenir peces en un tres i no res
3D LAB

El projecte 3DLab estudia i implementa l’anomenada
fabricació additiva a la companyia
La fabricació additiva, també anomenada «impressió
en 3D» o «impressió tridimensional», és una
tècnica de creació d’objectes en la qual el relleu
dels elements s’obté disposant capes de material
les unes sobre les altres segons un model digital
dissenyat per ordinador. El projecte consisteix a
estudiar-la i implementar-la a Aigües de Barcelona.
Es tracta de proporcionar als treballadors un marc
teòric i pràctic que els permeti fer una immersió
profunda en el moviment maker i en l’aplicació de
la fabricació additiva a l’empresa, amb entrenament
de competències a diferents nivells i segons el rol
i les funcions dins de l’organització. Es pretén que
adquireixin els coneixements i criteris necessaris
per fer un ús sostenible i beneficiós d’aquestes
tecnologies i continuar impulsant el laboratori 3DLab.
Es vol facilitar a la corporació l’assessoria necessària
per identificar-hi i seleccionar-hi els casos d’ús
i aplicació de la fabricació additiva amb una
recollida de necessitats i reptes per posar-los en
pràctica. Per aconseguir-ho, s’han fet diferents
visites a instal·lacions amb personal especialitzat en
fabricació additiva.
La iniciativa ha inclòs sessions de treball amb l’equip
intern per tal d’identificar les peces, els components
i les aplicacions susceptibles de ser obtinguts
mitjançant fabricació additiva, i, també, sessions
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de pluja d’idees i entrevistes grupals amb un equip
de treball multidisciplinari per recopilar diferents
perspectives, necessitats, interessos, millores, punts
crítics, etc.
S’han aconseguit vuit demostradors en diferents
materials i tecnologies que donen resposta a la
posada en valor, els beneficis i les capacitats de
la fabricació additiva i que serveixen, alhora, com
a exemple i aprenentatge. Hi ha hagut un estudi i
propostes de redisseny per obtenir-los mitjançant
tecnologies de fabricació additiva i extreure’n el
màxim de beneficis.
Durant el procés, s’han avaluat i determinat els
materials, les tecnologies i els postprocessos
més adequats per obtenir les especificacions i
funcionalitats cercades. Aquesta tasca, com la resta
del projecte, s’ha desenvolupat amb Leitat i amb
l’equip intern amb l’objectiu que els treballadors
participessin en tot el procés, aprenguessin
mètodes i procediments, i es formessin per guanyar
autonomia en la fabricació additiva.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 76.311€
2021: 27.811€
Col·laboradors
Stakeholders
DFactory
ODS implicats

"La fabricació additiva representa
un conjunt de tecnologies que,
amb els coneixements adequats
i la col·laboració i l’impuls de
l’empresa, poden aportar
grans beneficis en la millora de
productes i processos, i en
el seu rendiment, la seva
productivitat i els seus costos."
Òscar Alonso, area manager de l’Àrea de
Fabricació Additiva i Impressió 3D de Leitat

menú

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

ANNEX

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

menú

L3: Gestió eficient d'infraestructures

Assistent a l'operador per optimitzar
el funcionament de la planta

Aplicant Digital Twins a
l'operació de xarxes d'aigua

ACTIV 4.0

AB TWIN

Desenvolupament del pilot per a
definir el model de referència
La xarxa gestionada i operada
per Aigües de Barcelona
destaca per la seva elevada
complexitat. Des del punt
de vista de la planificació i
l'operació de la xarxa, els darrers
anys s'han desplegat nombrosos
models analítics i sistemes
d'informació destinats a millorar
el nivell de servei i optimitzar els
costos operacionals.
Aquests sistemes han
demostrat, en molts casos, un
gran rendiment per a l'operació
i l'anàlisi de la situació actual,
d’escenaris passats i per a
prediccions a curt termini 2448h. Tot i així, la plena integració
dels sistemes d’informació en
l'operació per a tenir capacitat
predictiva encara és limitada.
Per tal de complementar l’ús
de models digitals en els
actius d’operació, es proposa
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incorporar tecnologia basada
en el Digital Twins, entès com
la representació virtual d’actius
i les seves dinàmiques per tal
de predir el seu comportament
davant diferents escenaris.
A tal efecte, el projecte AB
TWIN es basa en una prova
de concepte d'un Digital Twin
aplicat al Manteniment Predictiu
de Bombaments d'Aigües de
Barcelona; tenint en compte
les necessitats, funcionalitats
i sistemes a integrar, així com
els models físics o basats en
dades existents que es podrien
utilitzar per a les funcionalitats
de predicció i simulació.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 91.501 €
2021: 63.701€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

www.ris3catutilities.com

Apostant per la interoperatibilitat entre màquines,
sensors i persones a través de l’Internet de les
Coses (IoT) i l’anàlisi predictiva per a decisions
àgils, preventives i de menor cost i risc
El projecte RIS3CAT ACTIV4.0
té per objecte la transformació
cap a la gestió digital dels actius
i processos en instal·lacions i
xarxes proveïdores de serveis
del cicle integral de l’aigua. Ho
fa centrant-se en la recerca de
noves tecnologies habilitadores
cap a la digitalització, sensorització
i monitoratge dels actius a través
de l'Internet de les coses (IoT)
i l'aplicació de la tecnologia
BIM com a eina integradora
d'informació per al disseny,
operació i manteniment de les
instal·lacions a partir de models
avançats de representació 3D.
Es tracta d’un projecte col·laboratiu
que prova tècniques en entorns de
laboratori i reals, centrat en:

- Optimitzar els processos a
temps real, provant les opcions
tecnològiques disponibles i
implementant mòduls analítics i
sistemes de validació.
- Desenvolupar una eina de
manteniment predictiu i suport
a la presa de decisions que
permeti identificar anomalies
d’algunes variables mesurades
als actius per tal d’establir patrons
i comportaments anòmals per
poder anticipar l’estat de l’actiu.
- Desenvolupar una eina per a la
valoració i optimització de la vida
dels actius, que agrupi aquells
actius amb condicions d’estat
semblant (risc de trencament).

Data inici
2018
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 2.226.169€
Total: 55.828€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
EURECAT, ABS,
Aquatec. Cetaqua, CVC,
IDP, Naturgy, Nedgia,
PICVISA
Stakeholders
ODS implicats
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Detecció ràpida d’alertes de procés
en plantes d’aigua amb Computer Vision
(DEEP PLANT ) i Aplicació de la tecnologia 5G

Prevenint la cavitació
en les bombes d’aigua

COMPUTER VISION

CAVEWAP

La prova pilot a les principals ETAPs aplica
sistemes de Digital Twins gràcies a les tecnologies
de computer vision i 5G per gestionar alertes

Investiguem el motiu de les pèrdues
de rendiment prematures en els grups
d’impulsió per establir mesures de
prevenció de la cavitació
Aigües de Barcelona compta
amb un parc de més de 200
grups d'impulsió, cadascun
d'ells amb diferents condicions
de contorn i requisits tècnics.
En alguns grups s'han detectat
pèrdues de rendiment
prematures. En desmuntarlos, s'ha observat la presència
de cavitats, picades i òxid en
l'interior de les bombes.
El projecte CAVEWAP
ha buscat determinar la
casuística de problemàtiques
hidràuliques que generen
desgast prematur a l'interior
dels grups de bombament per
a, posteriorment, definir una
metodologia per mitigar el risc
de cavitació i recirculació en
bombes. En aquest sentit, s’ha
conclòs el següent:
- Es confirma la possibilitat
que aquests fenòmens es
79

produeixin tot i complir els
principals requisits d’enginyeria.

Data inici
2020

- A les instal·lacions de
bombament, sovint per
limitació d’espai, es col·loquen
elements hidràulics en una
zona molt propera a la bomba,
provocant turbulències i
diferències de pressió en el flux
d’entrada.

Data final
2021

- Es detecta cavitació en
tres de les quatre centrals
d’impulsió analitzades,
generada per turbulències
degudes a una resposta de la
configuració geomètrica del
sistema.
- Es proposa instal·lar elements
que estabilitzin el flux a
l’entrada de la bomba per tal
d’evitar la cavitació.

Esforç en innovació
Total: 46.865€
2021: 37.492€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

Les ETAPs de Sant Joan Despí
i el Besòs són les principals
infraestructures de la xarxa que
proveeix aigua potable de l'àrea
metropolitana de Barcelona.
Requereixen de monitoratge
continua dels processos per
part de personal especialitzat,
i compten amb diversos
sistemes de control avançat.
Aquest projecte persegueix
incrementar la resiliència de les
plantes per fer front a situacions
de pandèmia i confinament,
explorant tecnologies digitals
que facilitin una operació
remota al màxim nivell. Per
a fer-ho s’aposta per una
primera prova de concepte
pilot basada 5G, que aprofita
les capacitats combinades
de les comunicacions 5G i la
intel·ligència artificial d'última
generació per tal de dotar
les ETAPs de nous sistemes

de monitoratge basats en
Computer Vision, facilitant
l'operació remota.
En concret, els reptes que
afronta el projecte es basen
en la seguretat perimetral
de la infraestructura, el
monitoratge de l'estat general
dels processos i equipaments,
el monitoratge de l'aigua en
captació i el suport a operaris
en camp. Aquests es traduiran
en la instal·lació de càmeres
amb connexió 5G per poder
fer rondes de seguretat de la
planta de forma remota i el
control de vehicles a l'entrada
de la instal·lació.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 104.477€
2021: 50.126€
Col·laboradors
Mobile World Capital,
Telefonica
Stakeholders
ODS implicats
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D’una dotzena de calendaris de guàrdies a un de sol
DRUMBEAT

En guàrdia! unifica l’eina i simplifica el procés
de gestió dels torns de caps de setmana i festius
A Aigües de Barcelona convivien, fins ara, una
trentena de calendaris de guàrdies de caps
de setmana i festius elaborats en deu formats
diferents. L’existència d’aquesta dotzena de
graelles obligava els gestors a validar-les amb
Recursos Humans i a fer-hi molts canvis un
cop comunicades als més de 200 empleats
afectats. La gestió de les modificacions de la
planificació inicial generava més de 400 correus
electrònics anuals. Entre el 2020 i el 2021, el
projecte En guàrdia! ha permès millorar la
coordinació operativa entre les Direccions de
Zona i la Direcció de Suport Operatiu, així com
de les diferents àrees que participen en els
processos implicats.
L’equip Drumbeat, integrat per diversos
participants de la Xarxa d’Influencers Digitals,
ha treballat per unificar l’eina i agilitzar i
descentralitzar el procés de gestió dins la 2a
Expedició Digital Employee, que ha inclòs tres
projectes més. Treballant colze a colze, els
participants hi han estudiat, valorat i revisat
el procés existent; hi han proposat millores, i
han protocol·litzat les actuacions considerades
importants per assegurar l’excel·lència del
servei. Tot plegat ho han fet posant el focus
en la millora del flux i en l’automatització
de la gestió del calendari de guàrdies de la
companyia.
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I el resultat d’aquest treball en equip
ha estat un èxit rotund: se n’han sortit.
L’equip ha aconseguit passar d’una gestió
centralitzada del calendari de guàrdies a
una de descentralitzada, i de 29 calendaris i
401 correus electrònics originats el 2019 per
gestionar-los, a un únic calendari de guàrdies,
amb impacte directe en dos centenars
de professionals. La solució innovadora
al problema plantejat consisteix en un
desenvolupament tecnològic basat en eines
corporatives del paquet Microsoft365: com
a resultat del talent dels influencers digitals i
del seu treball en equip, una combinació de
cinc programes (Teams, Sharepoint, Power
Apps i Power Automate) fa fàcil i ràpid el que
era, fins ara, complex i feixuc. La digitalització
de la informació en un repositori en línia
sempre actualitzat la fa accessible a tothom
via dispositius mòbils i de sobretaula. Problema
resolt i repte assolit, doncs.
Algunes dades d’impacte:
• 236 integrants implicats en guàrdies.
• Més 100 visitants en mode consulta.
• Més de 300 usuaris de l’aplicació de manera
autònoma.
Un cop acabat el pilot d’innovació, la iniciativa,
liderada per la Direcció de Suport Operatiu, s’ha
continuat treballant amb el repte d’aplicar el
nou calendari de guàrdies a principis del 2022.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 37.295€
2021: 5.500€
Col·laboradors
Actio Global; Quantion
Stakeholders
ODS implicats
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Trobar frau o subcomptatge
en clients industrials

Assistència tècnica en
remot i a temps real

GO READY

INNOVAE ATR

Quan la innovació oberta amb startups ens
porta a millorar la qualitat i l’eficiència en la
resolució d’incidències

El projecte GoReady ho fa amb una eina
informàtica que n’analitza les tendències
de consum
El projecte pretén detectar
fraus en grans clients industrials
i millorar el subcomptatge en
comptadors de gran diàmetre per
millorar el rendiment de la xarxa
incidint en l’aigua no registrada
(ANR). L’eina informàtica GoReady
disposa de dos mòduls per assolir
sengles objectius:
•

•

Modelitzar el consum de
cada client. Davant qualsevol
anomalia, el sistema en genera
un avís. Poden ser presumptes
fraus o bé, simplement, canvis
de patrons de demanda.
Detectar el possible
subcomptatge. La demanda
pot haver variat. Això pot fer
que el comptador treballi amb
errors de comptatge superiors
o inferiors al 2%, el marge
acceptat.

En un pilot d’un any, es vol validar:
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1.

Control i seguiment de la
mida de 266 comptadors de
la direcció de zona Llobregat
Sud.

2. Analitzar els comptadors amb
disminució del consum i les
seves raons, així com detectarne fuites i consums anormals.
3. Obtenir informació per reduir
les pèrdues i fuites comercials.
4. Conèixer els resultats de les
accions dutes a terme i valorar
la necessitat d’una estratègia
intel·ligent de canvis de
comptadors i inspeccions.
5. Automatització de les tasques
de baix valor i generació
dels informes realitzats
manualment:
•
•
•

Seguiment de grups de
comptadors.
Comparacions de consum
per a diferents períodes.
Augment dels registres
de consum.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 25.375€
2021: 10.000€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

A Aigües de Barcelona treballem
per a trobar eines i mètodes de
treball innovadors que ens ajudin
a resoldre les incidències en
el menor temps possible, amb
la màxima qualitat de servei i
evitant els desplaçaments dels
nostres tècnics.
Des de START4BIG, la primera
iniciativa d'innovació oberta
multisectorial a Europa, es
van buscar les millors startups
amb qui desenvolupar
solucions tecnològiques per
a resoldre reptes de negoci.
Innovae, una de les startups,
desenvolupa solucions basades
en les tecnologies de realitat
virtual i realitat augmentada,
encaminades a potenciar el
rendiment de les persones en el
context de la Indústria 4.0, com
són l’eficiència, la seguretat i
l’estalvi de costos.

El projecte consisteix en una
prova pilot amb l’eina ATR
d’INNOVAE, que permet
identificar de forma ràpida
i eficient l'incident i donar
assistència als tècnics de
camp que necessiten l’ajuda
de l’expert. Ho fa aportant
un canal de comunicació de
Vídeo-Conferència a temps
real que incorpora Realitat
Augmentada, i permet a l’expert
donar instruccions clares i
precises per a la seva resolució
al tècnic. D'aquesta manera, es
redueix el temps de resolució
de la incidència i s'augmenta
la qualitat del servei al client
mentre s’estalvien costos de
desplaçament.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 13.360€
2021: 210€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Digitalitzar el coneixement i l’històric
d’incidències per traduïr-ho en indicacions
accessibles per als tècnics de camp
INNOVAE SAAM

Prova pilot del Sistema Avançat d'Assistència al
Manteniment per ajudar als tècnics a resoldre
les incidències pas a pas
La resposta tècnica àgil en el
manteniment industrial suposa un
repte per Aigües de Barcelona, ja
que sovint es troba amb problemes
comuns en el sector. La poca
experiència dels tècnics, la dificultat
per a realitzar procediments
complexos perquè no hi ha una font
d’informació clara o la manca d’un
històric d’incidències són algunes
de les causes que sovint dificulten
l’eficiència, la seguretat i l’estalvi
de costos en els processos de
manteniment i gestió d’incidències.
Per a revertir aquesta situació
hem aplicat una prova pilot que
comprova l’eficàcia del Sistema
Avançat d’Assistència al Manteniment
(SAAM), eina dissenyada per l’startup
INNOVAE, detectada gràcies a la
iniciativa START4BIG.
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Aquesta eina es basa en una app
mòbil per al tècnic de camp, que
li ofereix un accés fàcil i àgil al
coneixement de l’empresa sobre
certes operacions de manteniment
en forma d’instruccions pas a pas
sobre els processos d'intervenció; a
més de planificar tasques, recursos,
estadístiques i informes.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 25.500€
2021: 2.550€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Anar més enllà de la telelectura
IOT TELELECTURA

www.aiguesdebarcelona.cat/hackath2on

La HackatH2On IoT premia tres iniciatives basades
en aquesta xarxa que generen valor social
Aigües de Barcelona planteja que la telelectura
pot tenir recorregut per a la bona gestió dels
serveis més enllà de la lectura intel·ligent de
comptadors de consum d’aigua. Per això,
ha donat suport al desenvolupament d’un
sistema compatible amb la telelectura de
diferents dispositius i tecnologies. Gràcies
al desenvolupament d’aquesta tecnologia,
anomenada comercialment Wize, es poden
investigar aplicacions i solucions basades en la
tecnologia de telelectura que vagin més enllà
de les oportunitats ja identificades i que puguin
aportar un valor significatiu a la societat.
L’objectiu del projecte IoT Telelectura ha estat
la identificació i el prototipatge de solucions
basades en la xarxa de telelectura més enllà
del sector de l’aigua. El projecte ha integrat de
manera central la col·laboració entre grups de
recerca, centres tecnològics i universitats per
definir i desenvolupar les idees detectades que
aportin un valor clar als serveis. El treball dut
a terme ha cobert de manera integral el cicle
complet des de la identificació de casos d’ús
fins al prototipat de les solucions aportades
per cadascun dels casos. En el transcurs del
projecte, s’han definit els tres grans àmbits
(reptes) sobre els quals s’articularan les
solucions: Ciutat, Medi i Persones. Hi ha hagut,
finalment, vuit solucions prototipades: tres per a
Ciutat, tres per a Medi i dues per a Persones.
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Les propostes s’han desenvolupat dins el marc
de l’edició IoT (Internet de les coses) de la
HackatH2On de la companyia, en la qual deu
equips han treballat durant dues setmanes.
Entre els diferents projectes presentats, n’hi
ha hagut tres de guanyadors, un per cadascun
d’aquests tres àmbits. El jurat, format per
especialistes de referència del sector, n’ha
valorat la viabilitat i l’originalitat de la idea, la
innovació, l’impacte social i l’escalabilitat, entre
d’altres criteris. Les propostes vencedores han
estat les següents:
•

•

•

Repte Ciutat: H2OMG!, solució per disminuir
la contaminació de l’entorn i per reduir els
costos operatius i de manteniment de la
xarxa de clavegueram.
Repte Persones: Mariachis, proposta per
fomentar l’ús sostenible i socialment
responsable de l’aigua tenint en compte
criteris de pobresa energètica.
Repte Medi: Kunhack, solució per mesurar
la qualitat de l’aire mitjançant una xarxa de
sensors.

La iniciativa té continuïtat en l’evolució de
les idees prioritzades i treballades i la seva
integració en el full de ruta de projectes
d’innovació d’Aigües de Barcelona.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 68.536€
2021: 35.418€
Col·laboradors
Barcelona Activa; AllWize;
StartUB; Innobaix, UPC;
Lichen Innovación Social;
Cetaqua, y FabLab
Barcelona
Stakeholders
ODS implicats
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Art urbà com a eina de
dinamització cultural i social

Exploració analítica de dades
en la gestió de producció

WATERWALL SJD

Veure edició a Esplugues de Llobregat

Veure edició a Badalona

MANTRA

Els murals artístics, l'oportunitat per crear
comunitat i prendre consciència mediambiental

Disseny d’una solució basada en arquitectures datacentric, data mining i intel·ligència artificial per a generar
una explotació analítica intel·ligent de les dades
El procés de creació de
pressupostos de producció és
complex i crític per Aigües de
Barcelona. Les noves solucions
d’analítica de dades combinen
múltiples capacitats al voltant
del cicle de vida d’explotació de
les dades, oferint aplicacions
que milloren radicalment la
presa de decisions en entorns
empresarials.
Per aquest motiu, tenim el
repte de dissenyar una solució
tecnològica que ens faciliti
l’explotació analítica i incrementi
la informació disponible per a la
presa de decisions en el procés
de gestió de pressupostos.
És per això que neix el projecte
MANTRA, amb l’objectiu
de crear una aplicació que
combini les noves arquitectures
data-centric dels sistemes
d’informació i l’ús del data
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mining i la Intel·ligència Artificial.
Per a fer-ho, es planteja un
procés iteratiu participat tant per
la visió dels usuaris finals com
dels responsables de sistemes
per tal de definir les necessitats
del procés, les especificacions
funcionals, de disseny tècnic
i d'interacció de l’eina i
determinar-ne l’arquitectura, la
interfície i l’experiència d’usuari,
així com l’entorn de dades que
permeti l’explotació analítica
per extreure’n coneixement
mitjançant intel·ligència artificial.

Data inici
2021

Tot això buscant la integració de
manera nativa a l'arquitectura de
sistemes d'Aigües de Barcelona.

ODS implicats

Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 49.078€
2021: 9.816€
Col·laboradors
Stakeholders
-

Amb l'objectiu de posar en valor el
repte de dur a terme el procés de
potabilització de l’aigua de forma
sostenible, conèixer la gestió d’un
recurs natural com és l’aigua i els
processos tecnològics que es
desenvolupen, així com les funcions
que tenen les plantes pel servei de
subministrament d’aigua potable a
la ciutadania, Aigües de Barcelona
en col·laboració amb l'Ajuntament
de Sant Joan Despí posa en marxa
el projecte WaterWall; una iniciativa
d'intervenció artística que té com a
objectius:
01. Convertir problemes en
oportunitats. Transformar un espai
poc estètic (un dels murs de la
planta de tractament d’aigua
potable de Sant Joan Despí) i
font de possibles problemes de
vandalisme, en una oportunitat per
a la comunicació amb la ciutadania i
aportació de valor a la ciutat a través
d’un mural artístic. 
02. Posicionament. Tenir l’oportunitat
de traslladar els valors d’Aigües
de Barcelona (sostenibilitat, ús
responsable de l’aigua, etc.) i l’esforç

de gestió d’un recurs natural per
donar servei a la societat. 

Data inici
2020

03. Vincles. Establir aliances de valor
amb la comunitat local, a través de
l’Administració, l’entorn educatiu, i la
ciutadania en general. 

Data final
En curs

04. Fem ciutat. Millorar visualment un
espai d’ús per part de la ciutadania
de Sant Joan Despí, adjacent al mur
de l’ETAP gestionada per Aigües de
Barcelona, alhora que el protegim
contra els grafitis vandàlics. 
05. Innovació oberta. Tenir
l’oportunitat d’anar de la mà
d’especialistes com Rebobinart;
empresa amb un gran
reconeixement i àmplia experiència
en murals artístics urbans, així
com en dinamització de processos
participatius culturals i socials. 
06. Participació Ciutadana. Continuar
impulsant la cocreació dels
projectes d’innovació social amb els
principals actors de la ciutat, dotant
al projecte d’un impacte positiu en
tot el procés d’execució. 

Esforç en innovació
Total: 25.200€
Col·laboradors
Ajuntament de Sant
Joan Despí
Stakeholders
ODS implicats
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Estudi de sistemes de rehabilitació
CIPP aplicats a les canonades de
transport d'aigua potable a pressió

Aprenentatge reforçat aplicat al
control de la xarxa de distribució
PERSEO I XARXA CALMADA

DOCTORATS INDUSTRIALS

Perseo aplica tècniques
d’aprenentatge reforçat profund a
vàlvules reguladores de pressió
El Barcelona Supercomputing Center (BSC) ha
treballat amb Aigües de Barcelona en projectes
centrats a desenvolupar pilots basats en
aprenentatge reforçat profund (DRL, per les sigles
en anglès) i capaços de donar suport a la presa de
decisions dels elements de control de la xarxa. Els
pilots van demostrar el potencial que la tecnologia té
per automatitzar i aportar suggeriments operacionals
a aquestes xarxes en punts de regulació de pressió.
És per això que en aquest projecte s’ha decidit fer
servir aquesta mateixa tecnologia aplicant-hi com a
base el coneixement ja adquirit.
El projecte Perseo s’ha focalitzat a validar l’aplicabilitat
de les tècniques de DRL a l’operació autònoma de
sistemes de control d’aigua; en concret, per definir les
consignes de vàlvules reguladores de pressió. S’han
identificat un conjunt de casos d’ús com a suport per
avaluar l’aplicabilitat de la tècnica, executar una prova
de concepte de cadascun i validar-ne els resultats.
Un cop validats, s’han analitzat quatre aspectes
relacionats amb l’explotació i l’escalabilitat de la
solució desenvolupada: la possible reducció de
costos de manteniment, l’extensió del mètode, els
models escalables i la transferència de coneixement.
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Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 20.000€
2021: 6.000€

El CIPP és un sistema de rehabilitació de canonades que
comença a estar consolidat en el camp del transport
d’aigües residuals. En canvi, es tracta d’una tecnologia
que encara té un llarg camí per recórrer en matèria
d’abastiment on les altes pressions dificulten les
condicions de treball.
L'objectiu principal d'aquest estudi és, precisament,
aprofundir en el coneixement cientificotècnic del CIPP
aplicat a les canonades de transport d’aigua potable a
pressió. El projecte ens ha de permetre:
•

Col·laboradors
Cetaqua
SGAB
Stakeholders
ODS implicats

http://doctoratsindustrials.gencat.cat

•

Analitzar i revisar les metodologies de càlcul per al
dimensionament de la mànega.
Establir unes pautes per al disseny i la configuració
del seu reforç (orientació i gramatge), i de les unions o
costures de les capes de teixits, els paràmetres dels
quals han d'adequar-se als requeriments estructurals
de la rehabilitació (estructural o semi estructural).

Data inici
2019
Data final
En curs
Esforç en innovació
Col·laboradors
Stakeholders
Departament d'Empresa
i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya.
Agència de gestió d'Ajuts
Universitaris i de Recerca
(AGAUR)
ODS implicats
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Lectura intel·ligent de comptadors
mitjançant Intel·ligència artificial

Menys riscos laborals i sobreesforços, més
salut i eficiència en els processos i operacions

POC LECTURES

PRL INNOVACIÓ

Prevenció de riscos laborals millorant els processos
com l’hipercoració de canonades i la manipulació
de tapes i eines com la clau de clauer

Prova de concepte d’una app mòbil que llegeix, mitjançant
Intel·ligència artificial, el número de sèrie del comptador per tal
de comprovar-lo i els metres cúbics per a saber-ne el consum
Aigües de Barcelona disposa
d’una aplicació de mobilitat per
llegir els comptadors d’aigua
dels seus clients. Els lectors
introdueixen la lectura al terminal
teclejant els metres cúbics,
però, tot i que fa les seves
comprovacions per garantir
que està dins els límits, no es
comprova el número de sèrie
d'aquest.
L’objectiu de la prova de concepte
(PoC) és minimitzar el temps de
lectura i eliminar els errors humans
en la lectura manual. Per fer-ho,
es desenvoluparà una App en
Android que, a partir d’un lot de
lectura, activi la càmera i, enfocant
el comptador, sigui capaç de
detectar el número de sèrie i els
metres cúbics.
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Aquesta app té l’objectiu de
verificar la viabilitat de l’ús del
component d’Intel·ligència Artificial
de Visió per Computador. Cal
verificar, per exemple, la utilització
del flaix (les bateries tenen poca
llum) i el fet de poder posar el
mòbil sobre el comptador en
casos d’espai reduït. També cal
veure quina potència de càlcul ha
de tenir el mòbil per garantir que
sigui ràpid.
La prova de concepte es
dissenyarà específicament per a
un model concret de comptador
mecànic. Segons el resultat
d’aquesta prova es treballarà per a
fer-la adaptable per més models i
integrar-la a l'aplicació de lectura
d’Aigües de Barcelona.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 13.000€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

L’objectiu del projecte és la
reducció de riscos laborals (PRL)
i l’homogeneïtzació de l'operativa
de treball, arribant a l'acord entre
totes les àrees implicades Aigües
de Barcelona per tal d’evitar
la hipercloració de canonades
de forma manual i consensuar
la utilització d’una instal·lació
pràctica per dosificar l’hipoclorit a
les canonades.
Sobre l’hipercloració, es
persegueix modificar les eines
per homogeneïtzar els mètodes
de treball i disminuir els riscos
en els processos. En referència
a reclorar dipòsits, es busca
eliminar les actuacions manuals
adequant les instal·lacions que
ho requereixin. Pel que fa a les
dosificacions en canonades, es
planteja implantar una instal·lació
més completa que l’actual i
millorar-la al màxim.

En relació amb les eines, es
pretén modificar o buscar
alternatives a la clau de clauer
per millorar l’ergonomia en
la realització de la feina,
augmentant la seguretat i salut
laboral dels operaris durant el
seu ús evitant riscos de lesions
musculars.

Data inici
2019

Per la manipulació de tapes,
es busca una solució als
sobreesforços en la seva
manipulació per part dels
operaris i operàries de la
companyia, per tal de reduir
la sinistralitat en l'àmbit
d'operacions, evitar els
sobreesforços i lesions a
l’esquena dels tècnics que fan
tasques a les arquetes.

Col·laboradors
-

Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 15.921€
2021: 4.365€

Stakeholders
ODS implicats
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Confeccionant models predictius
d'avaries per prioritzar les inversions de
renovació de la xarxa de transport

Models predictius per a definir la
política de renovació de la xarxa de
distribució a llarg termini

RENEW

REPIPE

Quan el model estadístic genera prediccions a
curt termini que es poden millorar per a definir
l’estratègia a llarg termini

Aprofitant la capacitat del Barcelona Supercomputing
center per dissenyar un sistema de prediccions
autònom que permeti reduir el nombre d’avaries
Aquest projecte s’emmarca en el
cicle de gestió dels actius d’Aigües
de Barcelona, més concretament
en les partides de Renovació de la
Xarxa de Distribució i de Transport.
La priorització de les inversions
de renovació de la xarxa parteix
dels resultats de dos models
matemàtics: el de Renovació
de la Xarxa de Distribució i el
de Renovació de la Xarxa de
Transport. En el marc de renovació
de la xarxa de transport, el 2018
el Barcelona Supercomputing
Center (BSC), amb la col·laboració
amb Aigües de Barcelona,
va desenvolupar dos models
predictius: el model de probabilitat
d’avaria a curt termini i el model
de supervivència a llarg termini. En
ambdós es van identificar millores
a fer per optimitzar-ne la capacitat
predictiva.
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El projecte RENEW es basa en
aplicar les millores predictives
esmentades i desenvolupar un
sistema de confecció de les
prediccions que permeti a Aigües
de Barcelona la seva execució de
forma autònoma.
Els beneficis d’aquest projecte
seran proporcionals al grau de
millora de la predicció que el
BSC aconsegueixi. En la mesura
en què Aigües de Barcelona
pugui anticipar-se a les avaries, la
reducció de cost i la millora de la
qualitat de servei esdevindran una
conseqüència immediata.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 59.675€
2021: 29.838€
Col·laboradors
Stakeholders
-

Aigües de Barcelona compta
actualment amb un model
desenvolupat parcialment en
col·laboració amb el Barcelona
Supercomputing Center
(BSC) que permet estimar la
probabilitat de fallada d'un
element de la xarxa de distribució
i transport d'aigua.
Aquest innovador model
estadístic utilitza informació
tècnica i geoespacial i algoritmes
per donar una previsió a curt
termini, entre 1 i 4 anys, de la
probabilitat d'avaria de cada tram.

ODS implicats
Per a l’estratègia a llarg termini,
fixada en un horitzó dels
següents cinquanta anys, s’ha
d’establir un model de renovació
que compleixi característiques
com ara permetre estudiar
diferents escenaris de renovació

o determinar el volum anual
d'inversió òptim per a la xarxa de
distribució.
Actualment, es compta amb
una versió beta d’aquest model
que a part d'utilitzar-se en la
definició del pla quinquennal de
renovació de la xarxa, ha servit
per comprovar la factibilitat,
identificar els principals reptes
d'investigació i per establir un
punt de partida d'aquest projecte.
En una primera fase es
preveu incorporar millores de
prediccions de la taxa d'avaries
i d'optimització jeràrquica del
model a curt termini perquè doni
lloc al model a llarg termini. En
una segona fase, s'incorporaran
indicadors econòmics, socials i
mediambientals.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 335.647€
2021: 102.547€
Col·laboradors
Agència de Gestió
d'Ajuts Universitaris i
de Recerca (AGAUR),
Departament
d'Empresa i
Coneixement de
la Generalitat de
Catalunya
Stakeholders
AMB
ODS implicats
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Protegir la xarxa davant amenaces
físiques i cibernètiques

Prova pilot Sewermapper;
escàner multisensorial per
inspeccionar el clavegueram

STOP-IT

H2020 STOP-IT en reforça la seguretat amb una nova
plataforma de tecnologies innovadores

SEWERMAPPER

La prova pilot busca la digitalització
d’aquestes inspeccions, reduint els costos i
augmentant la seguretat operativa
L'empresa Spacepal
ofereix tecnologia per a la
construcció de bessons
digitals per a la millora de
la gestió dels actius de
clavegueram. La seva eina
SewerMapper és un escàner
multisensorial per capturar
dades, lligat a una plataforma
al núvol per consultar i
intercanviar informació,
capaç d’augmentar la
seguretat operativa amb un
estalvi potencial de fins a un
30% anual.
El projecte Sewermapper
s’ha basat en una prova
pilot a 8 punts pertanyents
a pous de col·lectors a la
zona de Pallejà i a 5 pous
d’inspecció del sistema de
clavegueram de Montcada
i Reixac. Amb la prova s’ha
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www.stop-it-project.eu

obtingut informació que
inclou fotografies, vídeos i
aixecaments 3D dels pous.
Amb això s’han comprovat
els avantatges de l’eina,
consistents en la facilitat i la
rapidesa de la intervenció.
El trànsit s’ha d’interrompre
només durant els pocs
minuts que dura la
senyalització del punt, la
col·locació del sensor i
l’escanejat del pou seguretat.
Evitem l’entrada dels
operaris als pous perquè
tota l'operació es fa des de
la superfície. La informació
queda arxivada a una única
plataforma i és de fàcil
consulta per a tothom,
essent compatible amb
altres programaris de gestió
d’actius i plataformes SIG.

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 15.000€
2021: 15.000€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

H2020 STOP-IT vol aconseguir que els
sistemes d’aigua siguin més segurs i
resilients tot millorant la preparació, la
conscienciació i el nivell de resposta a
les amenaces físiques i cibernètiques
—i a la seva combinació—, i tenint
en compte, alhora, els problemes
sistèmics i els efectes en cascada.
Amb aquest objectiu, s’han
desenvolupat un seguit de solucions
tecnològiques enfocades a la
prevenció, detecció i mitigació dels
atacs a les infraestructures d’aigua
crítiques.
Aigües de Barcelona ha mostrat
interès per avaluar solucions que
permetin identificar vulnerabilitats
tant en escenaris actuals com en
potencials escenaris futurs, i, també,
solucions que alertin de l’alteració
(intencionada o no) del funcionament
habitual de la xarxa d’abastament.
Sota aquesta premissa, i com a front
runner dins del projecte STOP-IT,
Aigües de Barcelona ha col·laborat en
el desenvolupament i ha posat a prova
tecnologies en dos àmbits clau:

•

•

Des de la perspectiva de la qualitat
de l’aigua, s’ha determinat la
combinació òptima de paràmetres
i sensors en línia per a la
detecció àgil de contaminacions
intencionades a l’aigua
d’abastament, així com la ubicació
estratègica d’aquests sensors a la
xarxa.
Des de la vessant hidràulica,
s’han testejat eines de simulació
que permeten determinar els
punts més febles de la xarxa
i suggerir vies alternatives de
subministrament per restablir el
servei en cas de produir-se un atac
fortuït que inhabilités l’abastament
d’alguna zona pel recorregut de
l’aigua habitual.

Totes aquestes solucions s’han integrat
en la plataforma STOP-IT en un format
escalable, adaptable i flexible. El seu
valor afegit és que tots els mòduls i
eines estan integrats, interconnectats
i estructurats per permetre tasques
de planificació estratègica, avaluació
d’impactes davant de diferents
amenaces, i suport en la presa de
decisions.

Data inici
2017
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 9.616.525€
Total: 349.625€
2021: 33.025€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
SINTEF, Aplicatzia,
ATOS, Cetaqua,
De Watergroep,
EMASAGRA, Eurecat,
Hessenwasser, KWR,
Mekorot, Mnemonic,
PNO, RISA, Technion,
WssTP, IWW
Rheinisch, ICCS/
NTUA, Bergen
Kommune, BWB,
World Sensing i Oslo
Kommune.
Stakeholders
Asociación Española
de abastecimientos de
Agua y Saneamiento,
Aguas Municipales de
Alicante
ODS implicats
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Aplicació informàtica per a
la predicció dels episodis
d'alta terbolesa

Tecnologies per a
localització de fuites
TECHLEAKS

TERBOLESA. FASE II

Identificar i avaluar les diferents
tecnologies de localització de fuites,
i prova pilot d'una d'elles
Donada la necessitat de tenir
una infraestructura més eficient
i responsable amb l'ús de
l'aigua, s'estableix la necessitat
d'identificar les millors eines
i tecnologies disponibles al
mercat per la recerca de fuites.
En aquest sentit, el projecte es
proposa obtenir un mapa d'ús o
arbre de decisió que permeti a
Aigües de Barcelona conèixer
quines són les tecnologies més
útils en la identificació de fuites a
la xarxa de distribució, transport i
escomeses. Ho farà en consultes
a altres operadores, empreses
o entitats amb experiència en
la gestió d'infraestructures
de proveïment, per tal
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d'agrupar tot el coneixement
adquirit avaluant el retorn de
l'experiència esegons la seva
efectivitat, precisió, facilitat d’ús
i implantació. D’aquesta manera,
es podrà identificar la millor
tecnologia en recerca de fuites
per tal d’aplicar-la a la seva
xarxa.

Data inici
2021

El segon objectiu serà l'avaluació
del pilotatge de la tecnologia
SuperSoniQ de l'empresa
FIBERSENSE per demostrar la
seva possible eficàcia o no en
la localització de fuites. Un cop
aconseguits aquests objectius,
s'avaluarà la idoneïtat de
continuar el projecte amb una de
les solucions estudiades.

Col·laboradors
Ajuntament de
Viladecans

Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 71.765€
2021: 35.882€

Stakeholders
ODS implicats

El projecte ha creat un programa
que n’anticipa els episodis per a
l’ETAP Sant Joan Despí
Els episodis d’alta terbolesa
són una de les causes
d’aturada de la captació de
l’aigua superficial a l’estació
de tractament d’aigua potable
(ETAP) de Sant Joan Despí.
Aquesta captació s’inicia
novament quan es considera
que els valors de la terbolesa
es mantindran sota un valor
llindar determinat. Com que
els episodis d’alta terbolesa
es produeixen en situacions
climatològiques adverses com
ara els trens de borrasques,
poder disposar de prediccions
a curt termini de l’evolució
de la terbolesa al riu ajuda
a gestionar les aturades i
les represes de la captació

d’aigua superficial. Per aquest
motiu, s’ha desenvolupat un
projecte que ho fa possible
en col·laboració amb el
Departament de Genètica,
Microbiologia i Estadística de
la UB.
Usant mètodes de càlcul
moderns com l’aprenentatge
automàtic, l’aplicació fa una
predicció a curt termini de
l’evolució dels valors de
terbolesa al riu i de la durada
de la seva decaiguda. Les
dades es poden consultar a
través d’una connexió remota
o mitjançant una consulta
web.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 29.590€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Reutilització de membranes de
l'ETAP Sant Joan Despí a l'ERA del
Baix Llobregat

Trobar corrents ocults per
frenar el consum fraudulent
WATERSEN

ULTRAREUSE

El projecte Watersen prova dispositius
exteriors a la canonada en boques
d’incendi i hidrants

Avaluació de la viabilitat econòmica i la viabilitat tècnica
de la reutilització de membranes que han arribat al final
de la seva vida útil en el procés de potabilització
Els tractaments amb membranes
en aplicacions d’aigua potable
impliquen substiuir-les en finalitzar
la seva vida útil i tractar-les com
a residu. El projecte Ultrareuse
pretén avaluar la viabilitat
econòmica i la viabilitat tècnica de
la reutilització de les membranes
que han arribat al final de la
seva vida útil en una aplicació
de gamma alta (producció
d’aigua potable) a una aplicació
de gamma baixa (recuperació
d’aigües residuals).
La viabilitat tècnica s’avaluarà
comparant el funcionament de
les membranes de l’ETAP de
Sant Joan Despi en un bastidor
del tractament avançat de
l’ERA del Baix Llobregat amb
el funcionament d’un bastidor
amb membranes noves i amb
membranes usades. La viabilitat
90

econòmica tindrà en compte els
estalvis i costos associats a les
reposicions de membranes i gestió
d'aquestes com a residus, neteges
químiques, costos de transport i
costos d'energia.
A més, es treballarà en assegurar
la reproductibilitat de l'aplicació
desenvolupant pautes per a la
reutilització de la membrana,
mitjançant l'estandardització
de protocols de caracterització
de l’estat i funcionament de les
membranes usades, així com dels
protocols de neteja necessaris per
establir l'aplicabilitat en una nova
instal·lació en funció de les seves
característiques específiques.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 67.328€
2021: 15.066€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

La iniciativa pretén localitzar
a la xarxa pas d’aigua no
registrat amb dispositius de
baix cost per lluitar contra
el frau. Per aconseguir-ho,
s’instal·la un dispositiu que
indica la circulació d’aigua
per la canonada per fora de
la canonada per fer proves de
detecció de fraus en ramals
d’incendis.
Els objectius específics del
projecte Watersen són provar
dispositius de detecció de
pas d’aigua amb nivells de
maduresa tecnològica (TRL,
per les sigles en anglès) baixos
susceptibles de redisseny; fer
diverses proves de camp amb
els dispositius en diferents
escenaris d’operacions; aportar
informació del seu resultat per

tal de millorar i adequar els
aparells; adquirir coneixement
sobre els casos d’aplicació
dels ginys; avaluar i prioritzar
els casos en funció del retorn
esperat, i, finalment, analitzar
una possible implantació de
la tecnologia a Aigües de
Barcelona.
D’entrada, es vol detectar
possible frau per ús fraudulent
de boques d’incendi, hidrants
i altres elements de la xarxa
d’aigua. El dispositiu provat
dona resposta a diversos
requeriments de la companyia:
estanquitat, connectivitat
automàtica, detecció del pas
de l’aigua, mida, autonomia
i interfície de programació
d’aplicacions (API) disponible.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 11.000€
Col·laboradors
Suez España
Stakeholders
ODS implicats
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Estratègies per a la monitorització i control
d'algues a l'ETAP de Sant Joan Despí

Analitzadors online pel control del risc
sanitari microbiològic a l'ETAP de SJD
BIONIA

GALA

Bactosense, testejada a la plataforma experimental
de Sant Joan Despí, ha resultat ser una tecnologia
fiable contra els riscos microbiològics
En els darrers anys han sorgit
múltiples tècniques i tecnologies
que permeten obtenir indicadors
microbiològics de forma ràpida i
in situ.
Aigües de Barcelona i Cetaqua
havien explorat, fins a l'inici
d'aquest projecte, 4 tecnologies
diferents en el marc de diversos
projectes R+D+I, cap vàlid per al
control microbiològic a l'ETAP
Sant Joan Despí.
L'objectiu del projecte BIONIA
és l'avaluació del funcionament i
l'aplicabilitat de dos analitzadors
en línia d'activitat microbiològica
a l'ETAP SJD. D'acord amb
l'experiència prèvia, es van triar
els mètodes d'ATP i Citometria.
Els equips seleccionats van
ser EZ-ATP i BactoSense, i es
van instal·lar en paral·lel a la
Plataforma de sensors ETAP.
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Així, el projecte conclou que
BactoSense és l'analitzador
de microbiologia en línia més
vàlid per ser implementat com
a eina de control de riscos
microbiològics al laboratori de
l'ETAP SJD. Aplicar aquest equip
suposarà optimitzar el procés
de potabilització, promovent
una millora en la qualitat de
l'aigua i un estalvi de costos en
evitar tractaments posteriors per
eliminar els riscos microbiològics
i incompliments legislatius,
permetent un control preventiu
dins del marc dels Plans Sanitaris
de l'Aigua, actualment certificats
per la norma ISO 22000.

Investiguem com detectar les algues
per tal de definir una estratègia eficaç
de monitoratge i control
Data inici
2019
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 192.214€
2021: 19.221€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

La presència d'algues
en potabilitzadores amb
captació d‟aigua superficial
representa un problema per
al tractament i la qualitat
de l‟'aigua servida. A més, el
canvi climàtic agreujarà en els
pròxims anys les condicions
que afavoreixen aquest
creixement algal.
Però els paràmetres
comunament mesurats en
els llocs de captació d'aigua,
com ara pH, conductivitat o
la temperatura, no són bons
indicadors de la possible
presència d'algues, per la
qual cosa cal instrumentació
especialitzada. Al mercat hi
ha diferents solucions per al
monitoratge d'algues amb
característiques tècniques i
funcionament dispar.

És per això que el projecte
Gala se centra en la cerca
i l'avaluació d’aquests
sistemes per a la ràpida
detecció d'algues a l'ETAP,
amb l’objectiu de definir una
estratègia de monitoratge i
control d'algues que permeti
anticipar-se a la formació de
blooms i reduir el risc i el cost
de tractament.
Concretament, ho fa
mitjançant l’anàlisi de dades
històriques sobre la presència
d’algues a l’ETAP de Sant Joan
Despi (SJD), fent vigilància
tecnològica de sistemes de
monitoratge i seleccionant 2
adients pel control a l’ETAP
per tal d’avaluar in situ el seu
funcionament i el rendiment
de l’eliminació d’algues
mitjançant l’addició de
desinfectants.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 187.511€
2021: 121.882€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Valorització del fang
resultant de potabilitzar aigua

Convenis d’investigació per a
tècniques complexes de laboratori

CIRCULARETAP

CONVENIS LAB 2021/2022

CircularETAP demostra a escala
brench que es podria recuperar el
90% de l’alumini del fang de l'ETAP
La iniciativa cerca noves opcions d’aprofitament
del fang generat a l’estació de tractament d’aigües
potables (ETAP) de Sant Joan Despí que permetin
millorar tant el rendiment econòmic com l’impacte
ambiental del model de gestió actual (atomització
i tramesa a cimentera). Per això s’ha fet una revisió
bibliogràfica avaluant-ne possibles alternatives i
tecnologies.
S’ha seleccionat un tren de tractament basat en
acidificació del fang deshidratat, ultrafiltració per
separar el fang acidificat, que es retornarà a planta, i
sobrenedant on, finalment, es concentra l’alumini amb
una etapa de nanofiltració. Aplicant un tractament àcid
al fang, se’n pot solubilitzar fins al 90% de l’alumini, i que
es pot concentrar mitjançant nanofiltració per obtenir
un producte que pot ser emprat com a coagulant en
una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR). A
més, s’aconsegueix una reducció de fins el 42% del fang
generat i enviat a gestió.
La tecnologia recupera el 90% de l’alumini del fang
de l’ETAP i per aprofitar-lo com a coagulant a l’EDAR
de Sant Feliu de Llobregat. A més, les proves a escala
laboratori i pilot mostren que pot funcionar de forma
similar al PAX (el seu homòleg comercial) en dosis de
30 parts per milió.
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Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 97.196€
2021: 58.318€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

La col·laboració amb equips experts externs
permet verificar l’eficiència del tractament d’aigües
i analitzar els patògens presents a la població a
través de les aigües residuals
Des d’Aigües de Barcelona es
destina un especial esforç en el
disseny del conveni virus amb
entitats externes de referència,
que cobreixen la investigació de
virus i elements radioactius a les
aigües.
Així, el projecte se centra en
millorar la caracterització de la
qualitat de les aigües més enllà
del que estableix la Directiva
Europea d'Aigües de Consum i
ampliar l'avaluació de riscos. Ho
fa centrant-se en els paràmetres
per als quals no es disposa de
prou capacitat tècnica d’anàlisi,
amb l'objectiu de:
- Continuar verificant l’eficiència
del tractament de l’aigua crua
i de les etapes del procés de
potabilització així com dels
principals punts de la xarxa

d’abastament mitjançant
tècniques complexes.

Data inici
2021

- Consolidar el coneixement del
funcionament de les EDARS pel
que fa a logaritmes d’eliminació
de microorganismes tals com
virus, bacteris i protozous,
mitjançant el seu estudi.

Data final
En curs

- Establir una correlació entre la
concentració de virus patogen
(normalment difícil de detectar)
amb el seu conseqüent indicador
gràcies a les analítiques de
patògens directes i els indicadors
vírics.

Col·laboradors
-

-Estudiar nous paràmetres com
els gens bacterians de resistència
a antibiòtics per establir el camí
cap a un model d’Observatori de
les aigües residuals.

Esforç en innovació
Total: 76.640€
2021: 39.140€

Stakeholders
ODS implicats
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Maduració
d'oportunitats d'Innovació

Determinació d'orígens
en mescla d'aigua

DRACO

DOMA

Cap a un model global que permeti
destriar les barreges d’aigua en
qualsevol punt de la xarxa a temps real
L'aigua adquirida en alta per
part d'Aigües de Barcelona
per donar resposta a la
demanda pot provenir
de tres orígens diferents:
ETAP de Cardedeu, ETAP
d‟'Abrera i ITAM del Prat, que
produeixen aigua potable
a partir del riu Ter, el riu
Llobregat i el mar Mediterrani,
respectivament. Aquests
orígens produeixen aigua
potable de característiques
molt dispars, generant un
desconeixement sobre el
tipus d’aigua servida després
de la seva combinació.
El coneixement a temps
real de l'origen de l'aigua i
el percentatge de mescles
a cada zona de la xarxa
permetria optimitzar-ne la
gestió i donar resposta a
canvis en les característiques
de l'aigua servida, degudes a
canvis a l'origen de l'aigua.
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Gestió estratègica per a l’avaluació,
detecció i conceptualització d’accions
d’innovació a Aigües de Barcelona

L'objectiu del projecte és
desenvolupar un model
quimiomètric d'aprenentatge
supervisat basat en
paràmetres mesurables a
temps real, que permeti
determinar l'origen de l'aigua i
el percentatge de cada origen
en cas de barreges binàries.

Data inici
2018

En aquest sentit, s’han
realitzat diferents models
fins a trobar-ne tres (basats
en Neural Network, Custom
R i en el model LWR) que
van presentar bons resultats
a l’hora de predir l’origen de
l’aigua i el percentatge de
barreges binàries a través
de paràmetres de fàcil
monitoratge amb sondes
de mesura a temps real
disponibles al mercat.

Col·laboradors
-

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 136.027€
2021: 13.603€

Stakeholders
ATL
ODS implicats

L'objectiu del projecte DRACO
és donar suport en la definició
d'objectius estratègics, en la
identificació i el dimensionament
d'accions específiques i en la
conceptualització d'oportunitats
identificades a nivell d'innovació
En el marc d'aquest projecte
es realitzarà una avaluació
sistemàtica o benchmark
de polítiques d'innovació a
diferents nivells territorials que
permetin accelerar i impulsar
una major absorció de solucions
innovadores per part de
l'operadora i el seu ecosistema.
Aquests treballs es faran de
manera transversal a les diferents
línies tècniques prioritàries
d'innovació per a Aigües de
Barcelona.

Així mateix, i per a cadascuna
de les sis línies de recerca,
es busca generar resultats
que suposin una millora
significativa en l'orientació
estratègica d'innovació d'Aigües
de Barcelona, permetent
una focalització de recursos i
esforços en aquelles iniciatives
que es detectin i s'avaluïn com
amb més potencial per tenir un
impacte positiu cap a l'operadora
i la societat general.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 31.830€
2021: 7.686€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Analitzar la qualitat de l’aigua de manera constant
IMAQUA

www.comunitataigua.cat

El projecte Imaqua permet identificar-ne
i controlar-ne els contaminants en temps real
El projecte Imaqua ha posat a punt i implementat una
metodologia d’anàlisi d’aigua integrada en el temps fent
servir mostrejadors passius ceràmics. L’avantatge d’aquest
sistema és una caracterització total dels contaminants,
ja que permet retenir tots els que hi ha en una massa
d’aigua durant un període de temps d’un dia a un mes.
Això ha permès definir quins són els més ubics i controlarlos amb metodologies de mesura en temps real.
Aquests mostrejadors, junt amb d’altres paràmetres, s’han
integrat a les estacions transportables, que envien les
dades obtingudes via connexió remota ecoData (Adasa)
per a la seva valoració. Tècnicament, les eines s’integren
amb una arquitectura de tecnologies de la informació i
la comunicació (ICT, per les sigles en anglès) composta
per diferents capes d’intel·ligència interrelacionades que
donen servei a la comunitat RIS3Cat d’aigua.
Imaqua inclou quatre activitats:
1.

Monitoratge i control de contaminants;

2. Integració de les dades i els sistemes;
3. Control i recomanació d’estratègies operatives i de
gestió;
4. Accés a la informació i simulació de dades.
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En detall, l’activitat de monitoratge i control de
contaminants està composta per eines de detecció
d’esdeveniments crítics de qualitat de forma continuada
i per mostrejadors passius. Els sensors de detecció
en línia inclouen el monitoratge de paràmetres
fisicoquímics de qualitat que permeten actuar davant
esdeveniments crítics relacionats amb la presència
d’elevades concentracions de contaminants a l’aigua,
i, específicament, de certs agents que poden posar les
persones en risc. Aquests sensors s’integren amb un
sistema de detecció en temps real de certs contaminants
orgànics.
Complementant la vigilància en línia, s’ha desenvolupat i
aplicat un mostrejador passiu que permet la identificació
i el control de tots els contaminants ambientals presents
en l’aigua durant un període de temps. Aquests
mostrejadors s’instal·len al llarg de la xarxa de distribució
d’aigua potable, incloent-hi la captació. Els mostrejadors
passius són uns cilindres ceràmics porosos que contenen
sorbents capaços de retenir els contaminants estudiats
en el projecte presents a l’aigua. La seva anàlisi permet
identificar un gran nombre de contaminants, incloenthi plaguicides, compostos prioritaris, contaminants
emergents, toxines i metalls.
Imaqua, doncs, desenvolupa eines de monitoratge i
control que permeten una gestió integral de l’aigua des
de la captació fins al punt de consum, i que asseguren
la qualitat i minimitzen les pèrdues en el circuit de
distribució.

Data inici
2018
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis; 1.754.542€
Total: 107.150€
2021: 24.098€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Eurecat, Adasa, B’GEO,
CSIC, Prodaisa, S::CAN,
UdG i URV.
Stakeholders
ODS implicats

MEMÒRIA D’INNOVACIÓ 2021

ANNEX

01 02 03 04 05 06 07 08 09 ANNEX

menú

L4: Medi ambient i salut

Caracterització de la matèria orgànica en el cicle
urbà de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona
mitjançant espectroscòpia de fluorescència

Desenvolupament i implementació de
metodologies analítiques per al control i seguiment
de microplàstics a la xarxa de distribució d’aigües
que controla Aigües de Barcelona

PHOENIX
DOCTORATS INDUSTRIALS

Potenciem l’estudi de la caracterització de la
matèria orgànica en el cicle urbà de l'aigua de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona mitjançant
aquesta tècnica
L'espectroscòpia de
fluorescència és una
eina analítica utilitzada
per monitorar mostres
d'aigua perquè és sensible,
selectiva i pot donar un
ampli espectre d'informació
per a la caracterització del
fraccionament de la matèria
orgànica en diferents fases
del cicle urbà de l'aigua,
aportant-nos coneixement
per la gestió en diferents
etapes del cicle urbà de
l’aigua, principalment en les
de potabilització, distribució i
regeneració.
Tot i comptar amb aquesta
tecnologia a Aigües de
Barcelona, aquesta es troba
en baixa aplicació donada la
complexitat del tractament
de les matrius de dades que
genera.
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És per això que el present
projecte es basa en l’anàlisi
del fraccionament de l’aigua
per tal d’obtenir, gràcies a
diferents campanyes de
mostreig, nova informació
sobre l’aplicació d’aquesta
tècnica per la gestió de
diferents etapes del cicle urbà
de l’aigua.
En concret, es treballa
com desenvolupar un
tractament de dades
simplificat i automatitzat
aplicat als resultats de la
tècnica espectroscòpica de
fluorescència, que pugui
ser aplicat de manera més
senzilla que el PARAFAC,
model de tractament actual
per tal de facilitar i estendre
l’ús d’aquesta tecnologia.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 170.852€
2021: 111.054€
Col·laboradors
Stakeholders
-

http://doctoratsindustrials.gencat.cat

La contaminació derivada del plàstic
representa una amenaça en l’àmbit
global que no deixa de créixer. Les
petites partícules de plàstic de
mides inferiors a 5 mm, anomenades
microplàstics (MPs), estan
àmpliament distribuïdes als mars,
oceans, llacs i rius i poden acumularse fàcilment als organismes, arribant
a provocar efectes negatius sobre la
fauna i les persones.
Aquest estudi (2019 DI-51) se centra
en el desenvolupament d’una
metodologia d’anàlisi i monitoratge,
duta a terme íntegrament al laboratori
d’Aigües de Barcelona, que permeti:
•

ODS implicats
•

•

Determinar la presència de
microplàstics a les aigües, tant
naturals com de consum (aigua
produïda i distribuïda per Aigües
de Barcelona).
Avaluar també la presència
de microplàstics a les aigües
de captació emprades per al
tractament, així com a les aigües
de consum subministrades.
Avaluar la presència de
microplàstics a les diferents fases
del procés de potabilització portat

a terme a l’ETAP de Sant Joan
Despí
Fruit d’aquest treball, S’han publicat 2
articles científics:
•

•

Dalmau-Soler et al (2021)
Microplastics from headwaters
to tap water: occurrence and
removal in a drinking water
treatment plant in Barcelona
Metropolitan area (Catalonia, NE
Spain). Environ Sci Pollut Res
28:59462–59472. https://doi.
org/10.1007/s11356-021-13220-1
Dalmau‐-Soler et al (2021)
Microplastics throughout a tap
water supply network. Water
Environ J 1–7. https://doi.
org/10.1111/wej.12766

Paral·lelament, en relació amb aquest
tema, Aigües de Barcelona participa
com a Beneficary en el projecte
Marie Sklodowska-Curie Actions,
on es du a terme el monitoratge
de les concentracions de micro i
nanoplastics a l’aigua, de manera offline i on-line (MONPLAS).

Data inici
2019
Data final
En curs
Esforç en innovació
Col·laboradors
Stakeholders
Departament
d'Empresa i
Coneixement de
la Generalitat de
Catalunya. Consorci de
Serveis Universitaris
de Catalunya. Agència
de gestió d'Ajuts
Universitaris i de
Recerca (AGAUR)
ODS implicats
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Selecció i avaluació de
pretractaments per l'ETAP de Sant
Joan Despí

Prefiltració
equips online

PRESTRATEGY FASE I

PREPARE

Escolta tecnològica, selecció, testatge
i avaluació de solucions per identificar la
tecnologia més adequada
Aigües de Barcelona aposta
per un control preventiu i àgil
per evitar riscos, augmentant
el nombre d'analitzadors
que permeten fer mesures a
temps real. Per allargar la vida
útil d'aquests actius i reduir-ne
el temps de manteniment, es
requereix un pretractament
de la mostra en continu en
alguns casos, que permeti
reduir els nivells de partícules
en suspensió.
El projecte PREPARE, dut
a terme entre el 2019 i el
2021 a l'ETAP de Sant Joan
Despí (SJD), va tenir per
objectiu explorar solucions de
pretractament de mostra en
continu previ als analitzadors
a temps real que necessitin,
per al seu bon funcionament
i manteniment, aigua sense
terbolesa.
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Per això, es va fer engegar
una primera fase de definició
de requisits i recerca de
tecnologies adequades per
al cas d'ús, detectant 14
solucions; i una segona fase
d'adquisició de les tecnologies
seleccionades a la Plataforma
ETAP, validant-ne dues:
PurCon i Filternox, que es
van instal·lar a la plataforma
de sensors de l'ETAP de
SJD. L'equip PurCon va tenir
un rendiment més elevat
proporcionant una eliminació
tant de terbolesa com de
partícules pràcticament
completa i presentant més
autonomia, facilitat d'operació
i robustesa, proporcionant
aigua a l'analitzador de forma
constant i sense retard.

Selecció i avaluació de sistemes segons
les necessitats actuals i futures tant
d’infraestructura com reguladores
Data inici
2019
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 172.846€
2021: 17.285€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

En el context actual ens trobem
amb diferents circumstàncies
que fan necessària una avaluació
sistemàtica i la selecció de
pretractaments que substitueixin
els que hi ha actualment a l’ETAP
de Sant Joan Despi, entre ells
factors com ara l’envelliment
de la infraestructura, major risc
de fallada; els nous requisits
de qualitat a la sortida de
filtre de sorra segons la nova
directiva d’aigua potable, o
la necessitat d'implementar
pretractaments compatibles
amb la modernització de certes
unitats de procés, entre d’altres.
Els resultats del projecte
PRESTRATEGY serveixen de base
per seleccionar la tecnologia de
pretractament per substituir els
decantadors estàtics actuals de
l'ETAP de Sant Joan Despí.

En el projecte s'han quantificat
les diferències principals entre
les diferents tecnologies de
pretractament considerades
d'acord amb la informació
disponible d’ETAPs a escala
real i a proves de laboratori
realitzades amb aigua del mateix
riu Llobregat.

Data inici
2019

Així, s’ha conclòs que la
tecnologia que s'adapta millor
als criteris establerts és el
decantador amb llit polsant
de fangs, ja que presenta una
elevada robustesa davant de
canvis ràpids en la terbolesa de
l'aigua.

Col·laboradors
-

Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 190.785€
2021: 18.170€

Stakeholders
ODS implicats
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Avaluació i comprensió de la presència
i el risc de SARS-CoV-2 en el cicle urbà
de l'aigua i receptors d'aigua

Control automàtic del potencial
de formació dels trihalometans

REVEAL

TRON

Tron permet monitorar el potencial de
formació d’aquests compostos en temps real

Anàlisi de la concentració de SARS-CoV-2
a les aigües residuals per mesuar l’estat
de la pandemia entre la població
El projecte col·laboratiu
REVEAL neix amb l'objectiu
de recollir dades sobre la
concentració de material
genètic de SARS-CoV-2 en
aigües residuals i avaluar
possibles correlacions amb
la presència de virus en
poblacions. Així, s'ha realitzat:

- Les diferents estratègies
de tractament per extreure
informació de les dades de
concentració de material
genètic de virus en les aigües
residuals de manera que es
puguin generar indicadors
sobre el grau de circulació de
virus en les poblacions.

- El desenvolupament, posada
a punt i validació d'una
metodologia de mostreig i de
mesura basada en PCR per fer
el seguiment la presència de
material genètic de virus en
aigües de drenatge.

Com a retorn de la inversió
s'han obtingut dades de
la presència del virus al
cicle urbà de l'aigua i s'ha
confirmat de l'absència de
risc; obtenint un bon indicador
de la circulació del virus a
la població. A més, i gràcies
als resultats del projecte,
des d'AGBAR es va llançar la
plataforma CITY SENTINEL,
posada al servei de
l'administració per a facilitar
la presa de decisions sobre
l’evolució de la pandèmia.

- El seguiment de les
concentracions de SARSCoV-2 a l'entrada i sortida, així
com en diferents punts crítics
de procés de diferents EDAR.
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Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Global socis: 643.500€
Total: 57.500€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Amaem, Cetaqua,
LABAQUA,
Suez
Stakeholders
ODS implicats

El monitoratge de la matèria
orgànica dissolta i la seva
reducció amb diverses
tècniques són clau per al
control dels trihalometans
(THMs). El projecte Tron
desenvolupa una solució
per mesurar el potencial de
formació de THMs en temps
real. Es tracta d’un sensor
espectral d’ultraviolats
que treballa amb altres
paràmetres operacionals i
de qualitat segons un model
d’aprenentatge supervisat
capaç de predir aquest
potencial al cap de 24 hores.
Sensors i models conformen
un sensor virtual que permet
obtenir resultats immediats
i amb un funcionament
automàtic i autònom.
El model es va iniciar dins
el projecte SpectroETAP,
un dels resultats més

prometedors del qual va
ser el potencial de formació
de THMs. Atesa la novetat
i el caràcter innovador
del model, en aquest nou
projecte, Tron, s’ha continuat
entrenant amb més dades, i
s’ha habilitat per funcionar en
línia i en temps real.

Data inici
2020

Aquesta nova metodologia,
innovadora i única, permetrà,
un cop validada, millorar
el temps de resposta i
reduir el cost associat dels
mètodes actuals, alhora que
garantirà la gestió eficient i la
protecció d’un recurs tan vital
com l’aigua. El retorn de la
inversió es completarà amb
l’aplicació del sensor virtual
al control rutinari en planta.

Col·laboradors
-

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 59.189€
2021: 5.919€

Stakeholders
ODS implicats
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Augmentar el coneixement
sobre els virus
VIRUS

El projecte Virus analitza aigua potable
i regenerada per avaluar-ne el risc microbiològic
El projecte fa una caracterització microbiològica amb càlcul
de reduccions logarítmiques i avaluació quantitativa del risc a
l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant Joan Despí
i a les estacions de regeneració d’aigua (ERA) del Baix Llobregat
i de Gavà-Viladecans. El benefici cercat és un augment del
coneixement per a la gestió del risc de diferents microorganismes,
amb èmfasi en els patògens vírics i els indicadors virals.
A l’ETAP de Sant Joan Despí i la xarxa de distribució, es dissenya
i s’executa un pla de mostreig anual que inclou un mostreig
mensual de diferents punts del circuit. Cada tres mesos, s’hi fa un
tractament de dades específic per confirmar que se’n tenen totes
les anàlisis i per estructurar-ne els resultats.
A l’ERA del Baix Llobregat i a l’ERA de Gavà-Viladecans, el pla de
mostreig dissenyat inclou una freqüència d’una campanya per
trimestre. S’hi analitzen els diferents microorganismes (indicadors
fecals i virals, i, també, patògens específics com els rotavirus o els
enterovirus, entre d’altres).
Finalment, amb totes les analítiques d’indicadors virals i patògens
obtingudes, juntament amb la informació suplementària que
es pugui tenir, es fa una caracterització microbiològica de cada
estació; s’avaluen possibles correlacions amb paràmetres
fisicoquímics generals; s’estudien les reduccions logarítmiques i
es fa una avaluació quantitativa del risc microbiològic (QMRA, per
les sigles en anglès) dels paràmetres que sigui possible identificarhi, com ara els rotavirus. Els resultats obtinguts es comparteixen
amb l’equip de l’ETAP i de les dues EDAR per discutir què poden
aportar-hi i com poden ajudar a millorar-ne el tractament.
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Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 174.682€
2021: 104.809€
Col·laboradors
Stakeholders
Universitat de Barcelona
ODS implicats
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Generar energia amb els residus
presents a l’aigua residual

Predicció i optimització del procés de càrrega
dels vehicles elèctrics d’Aigües de Barcelona
IA - TECH4CLIMATE - BIA

ECOBAST

Ecobast aprofita els desbastos de la
depuradora Besòs i suposa beneficis
econòmics i ecològics
L’objectiu del projecte
Ecobast és avaluar el
possible aprofitament dels
residus sòlids garbellats
(desbastos) de l’estació
depuradora d’aigües
residuals (EDAR) Besòs
mitjançant la incineració
amb valorització energètica.
Per aconseguir-ho i
per complir amb els
requeriments normatius
i de les instal·lacions de
destí, se n’han analitzat el
poder calorífic inferior (PCI),
la humitat i el LOI (loss on
igniton), i se n’ha valorat el
pes relatiu de cadascuna de
les fraccions (grollers, fins i
plàstics).
Els mostrejos han demostrat
una elevada variabilitat al PCI.
Això és degut, principalment,
a la composició de les
fraccions i a la humitat. Al
voltant del 70% de la matèria
correspon a la fracció
grollera (principalment,
99

tovalloletes); el 30% restant,
a la fina, i al voltant de l’1%,
als plàstics. També s’ha
comprovat que, si se separa
la fracció grollera de la
fina, la primera es podria
aprofitar sense necessitat de
condicionament previ.
Finalment, s’ha fet una
estimació econòmica
contemplant dos possibles
escenaris. L’aprofitament
de la fracció grollera
comportaria un estalvi d’un
30% sobre el cost de gestió;
d’altra banda, un possible
condicionament que permeti
reduir la humitat de la fracció
fina amb el consegüent
augment del PCI de cara a la
seva valorització energètica
suposaria un estalvi del 42%.
A més, en el primer cas,
s’aconsegueix una reducció
de la petjada de carboni de
l’11%, i, en el segon, del 18%.

Innovació oberta amb BIA The Wireless Grid per
a resoldre els problemes de connectivitat i
optimitzar els carregadors de la flota elèctrica
Data inici
2019
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 69.147€
2021: 20.744€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

Fruit de les aliances
estratègiques generades
gràcies el programa
d'innovació oberta amb Ship2B,
Aigües de Barcelona va tenir
ocasió d'identificar la start-up
BIA The Wireless Grid, amb la
qual ha posat en marxa aquest
projecte de servei de dades
i simulació en la recàrrega
dels vehicles elèctrics. BIA és
una plataforma que prediu
i optimitza el procés de
càrrega de vehicles elèctrics
per facilitar la seva integració
a les instal·lacions i xarxes
elèctriques.
Els problemes de connectivitat
dels carregadors Wallbox amb
la xarxa d'Aigües de Barcelona
van ocasionar un retard en
la disponibilitat de dades de
recàrrega. L'anàlisi de dades
revela un gran potencial
d’optimització de la recàrrega
a les 6 ubicacions d'Aigües
de Barcelona, principalment
segons el criteri de reducció

dels becs de potència (i cost) i
d'integració amb instal·lacions
d'autoconsum.
Per disposar d’aquestes
mètriques en temps real i
desbloquejar l'optimització, es
va intentar el desplegament
de la plataforma Bia als
carregadors Wallbox. Tot i
això, aquests no tindran la
capacitat de connectar-se
amb una altra plataforma
fins al 2022. Mentrestant, ja
estem treballant amb BIA
pel desplegament de la
plataforma en 20 carregadors
més a les instal·lacions
d’Aigües de Barcelona.

Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 7.000€
Col·laboradors
Stakeholders
Ship2B
ODS implicats
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Non-impact Bus: Demonstration of a biological
methanation plant for sustainable transport
NIMBUS

www.life-nimbus.eu

LIFE NIMBUS impulsa la mobilitat
verda a partir dels residus de l’EDAR
del Baix Llobregat
NIMBUS és un projecte europeu cofinançat pel
programa LIFE. Facilita que un dels recursos que es
generen a les depuradores a partir dels residus, el
biometà, es faci servir com a combustible per a la
xarxa d’autobusos de TMB, i impulsa, així, el transport
verd a la ciutat.
Gràcies a la investigació i a la col·laboració entre els
sectors públic i privat, el projecte també promou
la tecnologia de conversió de l’electricitat en
gas (power-to-gas) per tal d’emmagatzemar els
excedents de les energies renovables.
Dins el marc del projecte, es dissenyarà i es
construirà una planta de demostració de metanació
biològica a l’estació depuradora d’aigües residuals
(EDAR) del Baix Llobregat, que serà l’encarregada de
revaloritzar els residus produint biometà apte per a la
injecció com a combustible al transport públic.

Data inici
2020
Data final
En curs
Esforç en innovació
Global socis: 1.987.494€
Total: 260.970€
2021: 58.544€
*Pressupost de despesa
sense subvenció

Col·laboradors
Cetaqua, Labaqua,
Genocov (UAB), i TMB.
Stakeholders
CASSA,
AMB AEBIG,
UITP,
Water Europe,
Suez
ODS implicats
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L6: Gestió de la demanda de l'aigua

Millorant l’experiència d’usuari
dels clients d’Aigües de Barcelona
ALEXA

Millorant el servei de backoffice
d’atenció al client

Veure vídeo

ECELI

Prova de concepte d’un nou canal
d’atenció al client basat en assistència
virtual per veu
Actualment els clients
d'Aigües de Barcelona poden
accedir a la seva informació
contractual (consums,
facturació) així com realitzar
consultes i gestions a
través de l'Àrea clients que
és l’àmbit privat del canal
web, i, per tant, cal estar
registrat, o bé fer les gestions
i les consultes a través dels
canals telefònic o presencial.

Així, s’ha plantejat com
una prova de concepte
basada en els casos d’ús
de consultes més habituals,
testejat de forma interna
per empleats d’Aigües de
Barcelona, en entorns no
productius, però amb un
joc de dades suficientment
representatiu que permeti
assolir els objectius definits i
extreure conclusions.

Aquest projecte proposa
validar la viabilitat tècnica
de la solució i l'experiència
d'usuari que es pot oferir als
clients mitjançant un canal
d’assistència virtual per veu
com és Alexa d’Amazon, així
com la seva integració amb
els sistemes comercials
d'Aigües de Barcelona.

Amb això, ofereix als clients
un nou canal per accedir de
manera ràpida a informació
relativa al servei d’aigua,
ajudant-lo a resoldre
preguntes bàsiques sobre
el seu consum i factura, així
com altres qüestions del
seu interès des d'un únic
dispositiu.

Com reduir la bossa d’emails entrants al
servei de Backoffice i el temps d’atenció al
client a través solucions Smart
Data inici
2020
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 19.900€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats

Buscant solucions d’Smart
Backoffice per a millorar la
gestió de correus electrònics
als usuaris
Aquest projecte ha analitzat
el procés actual del servei
de BackOffice d’atenció
al client per a trobar-hi
solucions tecnològiques. I és
que la quantitat de correus
electrònics rebuts per part
dels usuaris del servei de
la Companyia –estimat
actualment en 1.000 e-mails
diaris- suposa un volum
insostenible per la seva
gestió, principalment per dos
motius:
- Per termini: Donada la
quantitat de peticions i/o
incidències a gestionar, es fa
inviable resoldre-les dins el
termini.
- Per cost: El cost/hora de
les gestions de Back Office
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realitzades pel col·laborador
extern és elevat.

Data inici
2020

L’equip ECELI vol aconseguir,
en el marc de la 2a Expedició
Digital Employee, liderada
pels Influencers Digitals,
incloure millores al procés,
reduir el nombre d’e-mails
entrants tipus SPAM, reduir la
mitjana de temps d’atenció al
client i disminuir la quantitat
de contactes d’entrada que
s’atenen en un temps major
de 30 dies.

Data final
2021

Les solucions Smart
buscades pretenen
aconseguir una administració
més sostenible i àgil, a través
de respostes automàtiques,
algun tipus d’automatització
dels correus electrònics, o
bé aconseguint descartar
els correus electrònics que
hagin pogut estar resolts
a través d’altres canals
d’atenció al client.

ODS implicats

Esforç en innovació
Total: 25.853€
2021: 5.500€
Col·laboradors
Stakeholders
-
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El nou laboratori digital per
extreure oportunitats de valor
de les dades de telelectura

Vigilar la hidratació dels
pacients analitzant-ne l’orina
KAMLEON

LAB CLIENTS

El projecte Pilot smart urinal en
controla diversos indicadors gràcies
a un vàter intel·ligent

L’espai on definir, prioritzar i posar en marxa
casos d’ús amb intel·ligència artificial

El projecte Pilot smart urinal desenvolupa un vàter
intel·ligent que monitora la hidratació dels pacients en
temps real amb una nova plataforma. El sistema n’avalua
la hidratació de manera no invasiva a través de l’orina,
n’analitza diversos paràmetres i els recorda que han de
beure, alhora que informa els professionals mitjançant
una plataforma digital completa. L’objectiu de tot plegat
és fomentar una bona hidratació de la gent gran i
contribuir, així, a millorar-ne el benestar i la salut.

Data inici
2021

Més de la meitat de la població pateix deshidratació,
un percentatge que supera el 70% en el cas dels avis.
També és un factor de risc en malalties cròniques
com ara la malaltia renal crònica, la del tracte urinari o
la insuficiència cardíaca, i té un impacte directe en el
benestar diari de les persones a causa del deteriorament
del sistema cognitiu, de l’estat d’ànim i del rendiment
físic, entre d’altres.

Col·laboradors
Hospital del Mar

El projecte permetrà a l’Hospital del Mar fer seguiment
dels pacients sense costos afegits que fan inviables les
pràctiques actuals, ja que requereixen un ús constant
de consumibles i la participació de professionals
formats, i atès que no se’n digitalitzen les dades per
prendre millors decisions. La visualització directa de
l’estat d’hidratació per part del pacient n’incrementa
la sensibilització envers les necessitats d’hidratació i
fomenta que se’n responsabilitzi i que incorpori noves
pràctiques per satisfer-les.
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Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 19.850€
2021: 19.850€

Stakeholders
Ship2B
ODS implicats

L'operació d'una xarxa de
telelectura mitjançant comptadors
intel·ligents és un element amb un
potencial transformador enorme
sobre el model de gestió d'una
operadora d'aigua i sobre la
manera com aquesta es relaciona
amb el seu entorn.
Activar i canalitzar correctament
aquesta capacitat transformadora
de les dades de telelectura
requereix un esforç que alineï
visió, necessitats i tecnologia
dins un marc estratègic i alhora
flexible.
És per això que arranca el LAB
Clients, amb l’objectiu d’obrir les
dades i compartir la informació
extreta de la telelectura cap a
objectius data-driven, treballant
en:
- Definir una metodologia
unificada i multicriteri per a
formular i prioritzar casos d’ús on
aplicar la intel·ligència artificial.

- La posada en marxa d’un
sandbox per accedir a les dades
de telelectura facilitant-ne l’anàlisi
amb machine learning.
- Aplicar tècniques d’anàlisi
exploratòria sobre les dades de
telelectura i altres operatives per
detectar oportunitats de millora.
- Desenvolupar i validar models
d’intel·ligència artificial fets a mida
que automatitzin l'explotació de
les dades.
- La clara explicació dels resultats
obtinguts per facilitar la presa de
decisions
- La governança de la posada en
marxa dels models desenvolupats
i validats.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 192.044€
2021: 43.659€
Col·laboradors
Stakeholders
ODS implicats
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Obrir una finestra a mida a cada xarxa d’aigua local
PROTOTIPATGE EMPRENEDOR: PORTAL OBERT I MAPA DE L’ESTAT DEL SERVEI

Portal obert desenvolupa un portal
d’informació específic per als ajuntaments
La comunicació entre Aigües de Barcelona i els municipis
als quals dona servei exigeix un canal excel·lent que els
faciliti visualitzar i monitorar tota la informació relativa a la
gestió del cicle integral de l’aigua a la població: una eina
que els mantingui en contacte constant amb la companyia.
La fita del projecte Portal obert és el desenvolupament de
la nova plataforma d’informació
vinculada al servei d’aigua, que Aigües de Barcelona vol
posar a disposició dels ajuntaments per als
quals treballa per tal generar-hi un vincle més estret i
continuat en el temps.
Per crear aquest nou portal de transparència adreçat als
municipis, s’ha dut a terme un procés de
cocreació amb personal intern i extern d’Aigües de
Barcelona, i amb la participació de tècnics dels
ajuntaments de Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i
Gavà. El resultat d’aquest procés és, en una primera etapa,
un prototip visual navegable que simula
la plataforma a desenvolupar, a partir del qual es llança una
prova de concepte (POC, per les sigles
en anglès) que permetrà testejar, el 2022, en un entorn
acotat i controlable, la viabilitat i l’interès
real de la plataforma abans d’emprendre el
desenvolupament de la solució final.
Els principals objectius del nou portal desenvolupat per als
consistoris són:
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1. Oferir un servei diferencial que aporti el màxim valor
possible als ajuntaments.
2. Posicionar la dada com a valor diferencial.
3. Posar a l’abast dels ajuntaments informació sobre l’estat
de l’aigua al seu municipi en una plataforma dinàmica i àgil,
actualitzada periòdicament.
4. Establir Aigües de Barcelona com a un
col·laborador imprescindible dels ajuntaments en les
futures plataformes municipals d’informació dels serveis a
la ciutadania.
5. Posar a l’abast dels ajuntaments la capacitat de mostrar
alertes o avisos referents al
servei i dotar-los d’un canal personalitzat de contacte.
La pàgina de benvinguda del portal, encara en fase
prototip, inclou un mapa que mostra tots els
contractes geolocalitzats i, a sota, un quadre de
comandament bàsic amb les quatre variables
fonamentals: el consum diari per càpita, l’aigua facturada, el
nombre de famílies acollides a la tarifa
social i els clients servits. A partir d’aquí, el web consta de
quatre apartats: «Contractes», que
mostra l’històric de consum i de facturació de les pòlisses
municipals; «Estat del servei», que indica
les actuacions vigents i les previstes al municipi; «Xarxa»,
que traça les conduccions d’aigua, els
hidrants i les seves àrees de cobertura sobre el
terme municipal, i «Dades globals», que es poden
descarregar com a informe. La interfície ofereix la
possibilitat de caracteritzar les escomeses en funció del
seu ús per millorar-ne la gestió.

Data inici
2021
Data final
En curs
Esforç en innovació
Total: 109.300€
2021: 60.000€
Col·laboradors
Stakeholders
Ajuntament de
Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de
Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de El Papiol
Ajuntament de Cornellà
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Viladecans
ODS implicats

menú
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Detectar malalties de degeneració
cognitiva amb la telelectura

Creant un wallet multi-xarxa per
aprofitar el potencial de les identitats
sobiranes (SSI)

SENSIGHT

Sensight analitza el consum de
gent gran que viu sola per descobrir-ne
conductes anòmales
L’objectiu principal del projecte Sensight és la
caracterització dels patrons de consum d’aigua de
gent gran com a base per facilitar la presa de decisions
en diferents àmbits: des de l’adaptació del procés de
producció fins a la detecció d’alarmes que requereixin
assistència sanitària urgent.
S’han fet servir diferents tècniques estadístiques per a
l’extracció i l’anàlisi de patrons. Les dades corresponen
als consums de dos segments de clients: control i estudi.
El segment d’estudi inclou dades de consum horari de
dos anys (2018 i 2019) corresponents a 18 clients d’edat
avançada que viuen sols, dels quals s’han definit els trets
diferencials respecte al grup de control.
S’ha dissenyat un mètode que ha permès identificar
i validar intervals de confiança a partir dels quals es
poden definir comportaments anòmals i indicadors, per
tant, de potencials situacions de degeneració cognitiva.
La metodologia ha identificat intervals per a 15 dels 18
clients analitzats, i, per tant, s’ha confirmat la validesa del
mètode i la viabilitat d’escalar-lo.
El projecte constitueix la primera iniciativa dins
l’estratègia de l’explotació analítica de les dades de
telelectura com a eina de millora del servei als clients.

VALIDATED ID

Data inici
2021
Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 35.848€
2021: 35.848€
Col·laboradors
Stakeholders
Diputació de Barcelona
ODS implicats

Cas d’estudi amb tecnologia blockchain de la
mà de Caixabank dins la iniciativa Start4big
L’objectiu del projecte és validar
la possibilitat de disposar
d'un Wallet multi-xarxa. Per a
l'usuari final un wallet ha de
ser únic independentment
del marc d'identitat i de la
xarxa blockchain utilitzada per
a la generació i consum de
credencials. El pilot està liderat
per Caixabank i s’ha convidat a
Aigües de Barcelona a sumars’hi aportant un cas d’estudi en
el marc de la iniciativa Start4Big.

de diferents sectors i poder
demostrar el potencial de SSI
(reutilització de credencials,
interoperabilitat, control dades
personals).

Data inici
2020

Per a testejar-ho, es farà servir la
plataforma VIDchain que permet
les següents funcionalitats:

Esforç en innovació
Total: 10.0o0€
2021: 2.500€

- Autenticació passwordless (via
OpenID) i autorització mitjançant
credencials

Col·laboradors
Caixabank

Els reptes concrets d’aquesta
prova pilot són els següents:

- Generació i emissió de
credencials digitals

- Facilitar l'accés a SSI
(Emissions, ús i validació de
credencials).

- Enviament de credencials al
wallet de l'usuari

- Fomentar i validar la possibilitat
d'utilitzar credencials basades
en diferents tipus de ledgers.
- Aprofitar el marc de Start4Big
per realitzar una prova de
concepte amb empreses

104

- Sol·licitud de credencials a
l'usuari
- Validació de les esmentades
credencials
- Back-up i recuperació de
credencials

Data final
En curs

Stakeholders
Programa Start4Big
ODS implicats
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Anàlisi de dades per trobar i ajudar qui ho necessita
VULNERABILITY

VulnerABility detecta clients vulnerables amb
segmentació per comportament de pagament
La crisi actual ha posat en manifest la complicada
situació que viuen moltes famílies. És cert que la
societat s’ha bolcat a ajudar i que les institucions
públiques han dut a terme actuacions mai vistes per
alleujar l’impacte de la COVID-19. No obstant això,
per prendre decisions amb impacte, és necessari
tenir una base d’informació sòlida i fiable. En el cas
de les dades socioeconòmiques del territori de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, hi havia un buit
d’informació disponible i de dades tractades i a punt
per fer-les servir. El projecte VulnerABility té com a
objectiu aplicar una metodologia de segmentació
de clients basada en el comportament de pagament
registrat i que incorpori el concepte de vulnerabilitat.
En última instància, el projecte pretén incorporar
la metodologia d’extracció i anàlisi de dades
desenvolupada a les eines de gestió de clients
d’Aigües de Barcelona per tal d’aportar un nou
canal d’informació que contribueixi a ampliar-ne
l’abast dels programes socials. A més, vol servir per
incrementar la interrelació amb entitats socials i
millorar el posicionament de la companyia en l’àmbit
de l’acció social. Finalment, es proposa, alhora,
millorar el coneixement dels departaments de gestió
de clients i de deute per millorar-ne l’efectivitat. L’ús
de dades de l’aigua més enllà del mateix servei té
un gran potencial en el nou ecosistema de dades, i
el projecte es posiciona, també, com a palanca en
aquesta línia.

105

L’aplicació d’aquesta metodologia ha permès
incrementar la capacitat d’anàlisi dels diferents
tipus de clients en funció del seu comportament i
de la situació socioeconòmica mitjana de la seva
zona. VulnerABility ha millorat, també, la velocitat de
detecció de col·lectius de clients que puguin tenir
vulnerabilitat sobrevinguda, però que no formin part
de programes socials. Això s’ha aconseguit a través
de la creació d’un codi de segmentació que creua
dades anonimitzades de clients i dades públiques, i
la visualització geogràfica dels resultats a escala de
secció censal en mapes de calor.

Data inici
2021

Els impactes del projecte són, per una banda,
la millora del servei a través d’un potencial
d’optimització dels processos d’anàlisi de clients
segons el seu comportament de pagament, i, per
altra banda, la millora de la qualitat de la informació
per al desenvolupament d’accions i programes
socials a escala micro.

Stakeholders
-

Data final
2021
Esforç en innovació
Total: 60.553€
2021: 60.553€
Col·laboradors
-

ODS implicats

menú
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