
Consell d’Administració de 
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS 
(Actualitzat 19/09/2016)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: ACA, setembre 2016
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: BCASA, setembre 2016
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Situació Sistema Ter-LLobregat (2016)
Prealerta, Alerta, Excepcionalitat i Emergència

(segons proposta de Pla Especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera)

Σ Sistema Ter-
Llobregat

Prealerta

Alerta (Entrada)

Excepcionalitat
(Entrada)

Emergència
(Entrada/Sortid
a)

Capacitat
Potencial
Màxima del
Sistema
Alerta (Sortida)

Excepcionalitat
(Sortida)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 20/09/2016)
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
(Actualitzat 20/09/2016)
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PLUVIOMETRIA BARCELONA

La pluja acumulada fins el 26 de setembre: 224 mm. La pluviometria de l’any 2016 es troba un 39% per sota de la mitjana

històrica (406 mm). S’ha registrat un mes de gener molt sec, un mes d’abril per sobre de la mitjana i la resta de mesos fins setembre

molt per sota de les seves mitjanes històriques.

(Actualitzat 26/09/2016)
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PLA ESPECIAL D’ACTUACIÓ EN SITUACIÓ D’ALERTA I EVENTUAL SEQUERA 

(PES) DE L’AGENCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA)

Calendari

• Actualment en període d'informació pública fins el dia 3 d'octubre de 2016 (inclòs).

• Preparació d’al·legacions per part de BCASA.

• Incorporació d’al·legacions considerades per l’ACA al PES.

• Aprovació del PES.

• Un cop aprovat el PES: període de 6 mesos per a la presentació de 

Plans d’emergència en situació de sequera de municipis o ens locals que presten servei

d’abastament en alta amb població > 20.000 habitants.

• ACA informarà sobre la suficiència de les mesures dels Plans d’Emergència presentats.

Una vegada aprovat el PES de l’ACA:

Actualització d’actuacions amb els diferents implicats.

 Aigua (BCASA)  Aigua (AMB)  Parcs i Jardins  Neteja

MESURA DE GOVERN PER ACTUALITZAR EL PLA SEC MUNICIPAL I ELABORAR EL PLA DE

RECURSOS HÍDRICS ALTERNATIUS
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Llindars Sistema Ter-Llobregat (capacitat total Sistema: 612 hm3)

• Alerta: situació en la qual, atesa l’excepcional escassetat de recursos hídrics, cal que s’adoptin

mesures d’estalvi a l’abastament i restriccions parcials a la resta d’usos.

• Excepcionalitat: atès l’agreujament en l’escassetat de recursos hídrics, cal que s’intensifiquin les

mesures restrictives en relació amb els usos i el medi previstes per a l’escenari d’alerta, incloent la

prohibició d’alguns usos interns a les xarxes d’abastament urbà.

• Emergència: restriccions i limitacions extraordinàries en els usos de l’aigua a fi i efecte de garantir-

ne l’abastament.

ALGUNS ASPECTES A DESTACAR DEL PES

Decret 84/2007, de 3 d’abril Proposta PES (Amb dessaladora i regenerades)

Entrada Alerta ( 270 hm3) < 40%

Entrada Excepcionalitat (145hm3) un dels dos < 20%

Entrada Emergència (100hm3) un dels dos < 16%

% ompliment conjunt 
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ALGUNS ASPECTES A DESTACAR DEL PES

Mesures de gestió previstes- usuaris urbans (Consum Barcelona 2015: 160 lpd)
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Contingut mínim dels plans d’emergència municipals

• Marc legal, i passos seguits per a l’aprovació del Pla. 

• Descripció de la demanda d’aigua del municipi. 

• Definició dels objectius d’estalvi. 

• Descripció dels servei de subministrament d’aigua municipal. 

• Anàlisi tècnica de la resposta del sistema durant la sequera. 

• Anàlisi de clients sensibles i alternatives de subministrament. 

• Mesures previstes en cada fase de la sequera.

• Organització administrativa de la sequera. 

• Informe de sostenibilitat ambiental.

• Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.

• Pla de comunicació. 

• Règim sancionador. 

Estructura orgànica per a la gestió d’una sequera d’acord al PES

 Comitè permanent de la Sequera: 

 Funcions: Acorda la declaració dels diferents estats de sequera; establir les directrius de

planificació, gestió, execució i informació; impulsar la redacció dels instruments normatius que

siguin necessaris.

 Integrants: Director de l’ACA (president), directors de les principals unitats orgàniques de

l’Agència vinculades a la gestió de la sequera i pel coordinador de l’Observatori. També hi pot

assistir un representant de cadascun dels ens públics d’abastament i dues persones

representants dels ens locals.

ALGUNS ASPECTES A DESTACAR DEL PES
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 Observatori de la Sequera:

 Funcions: mantenir els càlculs dels indicadors i ordenar la publicació de l’estat i escenari de

cada àmbit; realitzar el seguiment de les mesures del PES; proposar altres iniciatives a

l’Agència; fer seguiment de les tasques de revisió del PES.

 Integrants: membres de l’Agència.

 Comissió Interdepartamental de la Sequera: (s’activa només en cas d’excepcionalitat)

 Funcions: realitzar el seguiment de l’evolució dels diferents escenaris i acordar les mesures

normatives necessàries.

 Integrants: persona titular del departament d'adscripció de l’ACA (presidència); les persones

titulars dels Departaments competents en matèria de Govern Local, Agricultura, Sanitat,

Indústria, Energia i Interior així com el Director de l’Agència (amb veu però sense vot).

 Unitat de Gestió de l’Emergència: (s’activa només en cas d’emergència)

 Funcions: valorar el nivell de recursos disponibles i les demandes a satisfer; assessorar i

formular propostes sobre criteris de distribució entre recursos i usos amb l’objectiu de màxim

estalvi i estudi de fonts alternatives de recurs.

 Integrants: responsable designat pel Director de l’Agència, representant de cada ens

d’abastament i de cada comunitat d’usuaris legalment constituïda.

ALGUNS ASPECTES A DESTACAR DEL PES
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Sobre recursos hídrics alternatius

• A les mesures aplicables en fase d’Alerta, Excepcionalitat i Emergència, l’ACA hauria de establir

explícitament les limitacions que apliquen a l’aigua potable i les que apliquen a l’aigua de recursos

hídrics alternatius pels diferents usos municipals incorporant l’ús de fonts ornamentals i neteja de

vehicles municipals amb la mateixa importància que altres usos (Espais verds, neteja viària,...). El

redactat actual pot donar peu a confusió.

• No s’especifica la dessalobració de l’aigua regenerada per a ús de reg (usos urbans de Barcelona).

Sí ho contemplen per al reg agrícola a la zona del Prat.

Sobre disponibilitat d’aigües subterrànies

• Es presenta la variació dels nivells piezomètrics com a indicador de les reserves disponibles i no hi ha

cap indicador de qualitat d’aquestes aigües. En relació a la disponibilitat del recurs cal un altre

indicador de caire qualitatiu que no es presenta al PES i que és coherent amb l’objectiu de la

Directiva 2000/60/CE. Per tal d’incrementar la periodicitat de mostreig i vigilància es proposa a l’ACA

impulsar una xarxa de col·laboració entre organismes per a incrementar la periodicitat de mostreig i

vigilància.

• Es demana més concreció respecte les infraestructures recuperades i el règim d’ús del Rec Comtal

donat que actualment l’Ajuntament de Barcelona es titular d’un dret d’ús d’aprofitament del citat Rec.

VALORACIÓ GENERAL DEL PES PUBLICAT
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Actualització d’actuacions amb els diferents implicats:

 Aigua (BCASA)

Coordinació de tasques.

Adequació de les mesures al Pla de Sequera establert per l’ACA.

Mesures previstes respecte les fonts ornamentals i de beure.

 Aigua (AMB):

Identificació de grans consumidors.

Discriminació de la demanda per usos.

Descripció del servei de subministrament d’aigua.

Anàlisi de clients sensibles. Alternatives de subministrament.

Anàlisi tècnica de la resposta del sistema durant la sequera.

Mesures previstes en cada fase de sequera.

 Parcs i Jardins

Mesures previstes respecte el reg d’espais verds.

 Neteja

Mesures previstes respecte la neteja viària.

TREBALL ACTUALITZACIÓ DEL PLA SEC



18

FASES ESPAIS VERDS

PREALERTA (60%) Es deixaran de fer tota mena de plantacions tant de gespes, planta de temporada, arbustatge i
arbrat.

ALERTA El consum per al reg de la superfície verda no haurà d’ésser superior a 450 m3/ha/mes.

Reg en horari de 20 a 8 hores.

EXCEPCIONALITAT Restarà prohibit l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, tant públics com
privats, excepte per al reg de supervivència, arbres catalogats (Arbres d'Interès Local, Arbres
de memòria) o de jardins que per les seves característiques requereixin d'una especial
protecció com ara els Jardins del Laberint d'Horta (Jardí Museu) o el Park Güell (Patrimoni de la
UNESCO).

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplicarà al reg amb aigües de pluja recollides a
teulades, ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora pública. Tampoc
s’aplicarà al reg municipal amb aigües freàtiques sempre que a judici de l’Agència Catalana de
l’Aigua no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari.

Accions concretes respecte l’ús d’aigua freàtica i/o regenerada seran:
1)  Increment de torns de reg mitjançant la contractació de personal extern.
2) Compra de dipòsits de 1.000 litres i equips de bombeig i instal·lació sobre furgonetes de les
brigades de manteniment.

EMERGÈNCIA Restarà prohibit l’ús d’aigua potable per al reg de jardins i zones verdes, tant públics com
privats.

TREBALL ACTUALITZACIÓ DEL PLA SEC: ACCIONS
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FASES NETEJA VIÀRIA

PREALERTA Els contractistes s'hauran de preparar per a una evolució cap a una fase posterior, tant
pel que respecta a la transformació dels equips com a la revisió d’itineraris.

ALERTA Tots els equips amb vehicles-cuba (80%) carregaran només aigua freàtica.

La resta d’equips (20%) podran mantenir la càrrega dels dipòsits amb aigua potable. 

EXCEPCIONALITAT Es prohibirà la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i
similars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un
risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà
amb el mínim d’aigua indispensable.

Únicament podrà emprar-se aigua no potable quan aquesta procedeixi de la
regeneració. Es podrà emprar aigua freàtica sempre que a judici de l’Agència Catalana
de l’Aigua no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament
domiciliari.

EMERGÈNCIA Reducció dels equips de baldeig.

Es suprimirà el rentat de vehicles en els centres dels proveïdors.

TREBALL ACTUALITZACIÓ DEL PLA SEC: ACCIONS
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FASES FONTS ORNAMENTALS

PREALERTA Els contractistes s'hauran de preparar per a una evolució cap a una fase posterior.

ALERTA Fonts Ornamentals: restarà prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals i
llacs artificials amb aigua potable.

En llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permetrà el mínim ús de
l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s’estudiarà i es
realitzarà, si és viable, el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a
aquell entorn que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d’aigua.

EXCEPCIONALITAT Fonts Ornamentals: Reducció en un 50% del temps d’operació.

Fonts de beure: Tancar el subministrament fins al 10% de les fonts. (estalvi estimat 800
m3/mes)

EMERGÈNCIA Fonts Ornamentals: Aturada total de les fonts Ornamentals.

Fonts de beure: Tancar el subministrament fins al 20% de les fonts. (estalvi estimat
1.600 m3/mes). Aquest tancament es farà selectivament de manera que no resti
desatès cap sector de la ciutat (llevat dels que no tinguin subministrament per
aplicació del Pla de Contingència), aplicant criteris de proximitat.

Fonts de beure: En cas d’emergència nivell III es tancarà fins al 40% de les fonts deixant
només les ubicades als parcs. (estalvi estimat 3.200 m3/mes)

TREBALL ACTUALITZACIÓ DEL PLA SEC: ACCIONS
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(1.250 m2, aforament 100 gossos)

ESPAI PER A CIUTADANS AMB GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT

Període prova pilot aprovat per Decret d’alcaldia: del 19 de juliol al 25 de setembre de 2016.

A partir d’aquest moment i segons el Decret de l'Alcaldia de 20 de febrer de 2015, de regulació de l'accés

dels gossos a les platges, torna a ser vigent la prohibició d’accedir amb els animals domèstics a les

platges de Barcelona durant la temporada de bany, de la qual resten els caps de setmana del mes

d’octubre, amb l’excepció dels gossos d’assistència que no tenen cap limitació.
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(1.250 m2, aforament 100 gossos)

Serveis

 Dos informadors ambientals, horari de 8:00 a 19:00 hores de dilluns a diumenge realitzant tasques

de control d’accessos (gossos identificats amb microxip), tasques de seguiment i informació als

usuaris.

 Un veterinari, 2 hores matí i 2 hores tarda.

ESPAI PER A CIUTADANS AMB GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT
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(1.250 m2, aforament 100 gossos)

ESPAI PER A CIUTADANS AMB GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT

 Neteja de l’espai:

• Neteja manual: de dilluns a diumenge, mati i tarda tant de

l’espai com dels accessos.

• Neteja mecànica:

• De dilluns a divendres: Garbellat a la nit mitjançant tractor

(15 cm de profunditat, igual que a la resta de les platges).

• Tres cops per setmana, dilluns, dimecres i diumenge:

Llaurat de matinada amb tractor (30 cm de profunditat).

• Remullat de la zona d’esbarjo amb aigua.

 Control analític: amb col·laboració de l’ASPB s’han realitzat controls analítics de l’aigua i de la sorra

setmanals:

• Sorra: Els resultats dels mostrejos compleixen els criteris de qualitat respecte a les zones de jocs de

parcs públics de l’Institut Pasteur de Lille.

• Aigua: En tots els mostrejos es compleixen els criteris normatius de qualitat microbiològica

establerts normativament (Directiva 200/7/CE).
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Dades a data 25/09/2016

 Afluència de més de 13.241 gossos

• Juliol (19/7-31/7): 3.468 gossos

• Agost (1/08-31/08): 6.948 gossos

• Setembre (1/09-25/09): 2.825 gossos

S’observa que aproximadament el 67% provenen de la ciutat de

Barcelona.

(1.250 m2, aforament 100 gossos)

ESPAI PER A CIUTADANS AMB GOSSOS A LA PLATJA DE LLEVANT

 Franja horària: s’observa major afluència en les franges horàries de 12 a 14 hores i de 16 a 18 hores

majoritàriament.

Informe final de valoració

Mitjans octubre presentació de l’informe. Participants: CA, GU, ASPB, DSN.



4.621

85

24.878

73

48

157

1.399

Assistències

Intervencions

Recomanacions/Prevencions

Evacuacions

Rescats

Persones Perdudes

Bany assistit

Acumulat 2016

ACCIONS DE SALVAMENT A LES PLATGES
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Presència de meduses

Mala qualitat de l’aigua

Mal estat de la mar

Presència de meduses i mal estat de la mar

No hi ha valoració

56%

20%

20%

3%

1%

Motius Bandera groga

Sant Sebastià

Barceloneta

Somorrostro

Nova Icària

Bogatell

Mar Bella

Nova Mar Bella

Llevant

Fórum

Sant Miquel

67,74%

64,52%

64,52%

67,74%

67,74%

74,19%

74,19%

74,19%

87,10%

64,52%

Platja                          % Verda     % Groga   % Vermella

32,26%

35,48%

35,48%

32,26%

32,26%

25,81%

25,81%

25,81%

12,90%

35,48%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL Barcelona       70,65%       29,35% 0,00%

Bandera verda

Bandera groga

Bandera vermella

794

283

0

Acumulat 2016

BANDERES A LES PLATGES

26



Projecte del dipòsit de regulació d’aigües pluvials de la rambla Prim

Secció tipus

Planta

27

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS

Objectiu

• Execució del dipòsit de regulació de pluvials i

pou de captació d’aigües freàtiques.

Benefici

• La conca d’aportació és de 1008 ha provinent

de les conques de Riera d’Horta i Torrent

d’Estadella i l’àrea beneficiada és de 1743 ha.

• Reducció dels efectes d’inundacions per

episodis de pluja a la rambla Prim.

• Reducció del número d’abocaments al medi.

Dades principals

• Volum de regulació pluvial de 90.000 m3

• Volum de regulació d’aigua freàtica de 1.500 m3

Termini

• Prevista la finalització del projecte octubre

2016.



Planta detall

Planta

28

Projecte de remodelació de les fonts de la Gran Via a Bac de Roda

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS

Objectiu

• Rehabilitació integral per a millora i optimització de

les instal·lacions de les tres fonts.

Actualitzacions a realitzar

• Renovació i millora de les sales d’equips.

• Impermeabilització dels vasos.

• Millora del sistema d'emplenat dels vasos.

• Renovació i millora del sistema de filtració,

tractament i bombament d’aigua.

• Renovació i millora del sistema d'il·luminació.  

Termini

• Previsió octubre 2016.



Planta detall

Planta
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Projecte de millora dels llacs de la biblioteca del Parc de Joan Miró

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS

Objectiu

• Posada en marxa del llac actualment buit

per problemes de filtracions.

Actuacions a realitzar

• Nova sala seca soterrada al parc

independent de l’edifici de la biblioteca.

• Impermeabilització dels vasos.

• Renovació i millora del sistema de filtració,

tractament i bombament d’aigua.

• Instal·lació d’un brollador a cada vas.

Dades principals

• Volum d’aigua 1.800 m3

• 4 bombes recirculació i 2 pels brolladors.

Termini

• Prevista la finalització del projecte octubre

2016.



Emplaçament

Planta

30

Projecte de clavegueram del carrer de la Llibertat

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS

Objectiu

• Substitució de la claveguera existent al carrer

de la Llibertat entre els carrers Fraternitat i

Torrent de l’Olla. Aquesta claveguera es troba

en mal estat de conservació.

Dades principals

• 70 m de canonada de 800 mm de diàmetre.

Termini

• Prevista la finalització del projecte novembre

de 2016.



Emplaçament

Planta

31

Objectiu

• Substitució d’un clavegueró T7 existent per

una claveguera al carrer segle XX entre el

carrer Agregació i passeig Maragall.

Dades principals

• 140 m de canonada de 600 mm de diàmetre.

Termini

• Prevista la finalització del projecte novembre

de 2016.

Projecte de clavegueram del carrer Segle XX

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS



Objectiu

• Rehabilitació de la xarxa de clavegueram de

l’avinguda Paral·lel entre els carrers Sant Pau i

Cabanes que presenta els murs laterals i la

volta en mal estat de conservació.

Dades principals

• 370 m de seccions NT597.

Termini

• Prevista la finalització del projecte novembre de

2016.

Emplaçament

Planta

32

Projecte rehabilitació del clavegueram de l’avinguda Paral·lel

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS



Objectiu

• Execució d’un dipòsit de regulació d’aigua

freàtica a l’interior d’una cambra existent i

soterrada dintre de l’antic Museu del

Clavegueram.

Benefici

• Donar abastament d’aigua freàtica a la zona

de la Diagonal entre el Passeig de Gràcia i

Francesc Macià.

• Estalvi d’aigua potable pel reg.

Dades principals

• 150 m3 de volum i un pou de captació.

Termini

• Prevista la finalització del projecte desembre

de 2016.

Planta

Secció

33

Projecte dipòsit de freàtic del passeig de Sant Joan

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS



Objectiu

• Executar les actuacions necessàries per fer que

les fonts ornamentals estiguin dins de la

normativa elèctrica vigent.

Benefici

• Compliment de la normativa relativa a

subministrament elèctric baixa tensió.

• Millora la seguretat de les instal·lacions.

• Augmentar l’eficiència energètica.

Dades principals

• 54 actuacions.

Termini

• Prevista la finalització del projecte novembre de

2016.

34

Projecte d’adequació a la normativa elèctrica de les fonts ornamentals

REDACCIONS DE PROJECTES EN CURS



Objectiu

• Completar la xarxa d’aigua freàtica existent per tal de

connectar el dipòsit d’alimentació de Lesseps amb el

nou dipòsit situat al carrer Muntaner sota la Ronda

General Mitre.

• Aprofitament de l’ús d’aigua freàtica per a la neteja

urbana i el reg dels espais verds.

Dades principals

• 375 m de tub de polietilè de 75 mm de diàmetre i 16

atmosferes de pressió nominal.

Estat de l’actuació

• Obra adjudicada a UTE CISA – Excavacions

Montserrat, per 157.455,04 € IVA inclòs.

• Inici d’obra: 20 de setembre de 2016.

• Termini d’execució: 3 mesos (finalització abans

festes de Nadal).

Planta

Emplaçament

35

Obra de connexió de la freàtica de la ronda del Mig entre Balmes i Homer

OBRES ANY 2016



Objectiu

• Substitució de la claveguera existent al camí de la

Foixarda on es connecta el drenatge del camp de

rugbi fins al carrer Polvorí, donat que aquesta es

troba en mal estat i la seva secció és insuficient.

Dades principals

• 146 m canonada de 800 mm de diàmetre.

Estat de l’actuació

• Previsió adjudicació finals de setembre de 2016

(PCA: 122.879,17 €).

• Previsió d’inici: 1a quinzena novembre 2016.

• Termini d’execució: 2,5 mesos (finalització gener

2017).

Planta

Emplaçament
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Obra de clavegueram del camí de la Foixarda

OBRES ANY 2016



Objectiu

• Rehabilitació de la xarxa de clavegueram del

carrer Viriat, entre el Passeig de Sant Antoni i el

carrer Tarragona, que presenta trams en deficitari

estat de conservació, tant als murs laterals com a

la volta.

Dades principals

• Rehabilitació de 100 m de claveguera de

seccions NT489 i NT380.

Termini i pressupost

• Previsió adjudicació finals de setembre de 2016 

(PCA: 155.710,87 €). 

• Previsió d’inici: 1a quinzena novembre 2016.

• Termini d’execució: 1,5 mesos (finalització abans 

festes de Nadal 2016).

Planta

Emplaçament

37

Obra de rehabilitació del clavegueram del carrer Viriat

OBRES ANY 2016



Longitud total xarxa clavegueram a rehabilitar any 2016: 3,2 km

Executats fins al mes d’agost: 2,4 km (103,2% compliment)
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OBRES ANY 2016. CONTRACTE DE MANTENIMENT
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EVOLUCIÓ REHABILITACIONS PLANIFICADES MENSUALS - ANY 2016

Execució mensual obres programades (m) Previsió mensual obres programades (m)

Execució acumulat a origen obres programades (m) Previsió acumulat a origen obres programades (m)



• Harmonia 2a fase (Vayreda - Pantomima + Mossèn Ferran Palau - Poesia), Horta-Guinardó: 360 m

• Cartellà (Santa Amàlia – Petrarca), Horta-Guinardó: 139 m

• Rambla Poblenou (Pujades – Ramon Turró), Sant Martí: 224 m

• Via Augusta (Pau Alcover – Pl. Orient), Sarrià-Sant Gervasi: 42 m

• Llibertat (Torrent de l’Olla – Milà i Fontanals), Gràcia, 159 m

• Cartagena (Rosselló – Mallorca), Eixample: 280 m

• Provença (Cartagena – Castillejos), Eixample: 134 m

• Av. Borbó (Pl. Virrey Amat – Pg. Maragall), Nou Barris: 542 m

• Sant Joan Bosco (Vergós – Buigas), Sarrià-Sant Gervasi: 485 m

• Balmes (Còrsega – Rosselló), Eixample: 144 m
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Obres programades executades:

Import executat fins a 31/08/2016: 1.490 mil € (IVA inclòs)

OBRES ANY 2016. CONTRACTE DE MANTENIMENT



• Saragossa (Putget – Sant Joanistes), Sarrià – Sant Gervasi: 460 m

• Ciutat de Granada (Pujades – Doctor Trueta), Sant Martí: 274 m
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Obres en execució, 4rt. trimestre 2016:

OBRES ANY 2016. CONTRACTE DE MANTENIMENT



SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2016
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Proposta de pressupost  per 

l’exercici 2017
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PROPOSTA DE PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2017

43



Precs i preguntes
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Consell d’Administració Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. 

Pressupost corresponent a l’exercici 2017 

Barcelona, a 3 d’Octubre de 2016 
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MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2017 BARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A. 

En el nou mandat que se’ns presenta treballarem per una Barcelona més justa. Una ciutat que 

faci valdre la intel·ligència col·lectiva de la ciutadania, que tingui cura de tots els que hi viuen i 

que sigui capaç de preveure i fer front als reptes socials i ambientals. 

Barcelona Cicle de l’Aigua té com a missió el gestionar, coordinar, supervisar i optimitzar amb 

criteris de qualitat, sostenibilitat i participació el cicle integral de l’aigua on s’inclou el 

sanejament, la xarxa d’aigües freàtiques, les fonts, les platges, els consums i l’abastament 

d’aigua potable de la ciutat de Barcelona. 

Els valors que ens mouen són:  

 Interès per les persones 

 Sostenibilitat emmarcada en els eixos socials, econòmics i ambientals 

 Innovació aplicada a la millora dels serveis pel ciutadà 

 Compromís amb els resultats 

 Integritat, ètica i transparència    

Es continua apostant per la marca Barcelona del Cicle de l’Aigua. Una marca que vol esdevenir 

un referent de ciutat i on el seu objectiu final és el benestar i la seguretat dels ciutadans tenint 

present en tot moment criteris de sostenibilitat, eficiència i participació ciutadana.  

La integració de BCASA en la Tinença d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat possibilita projectes 

transversals i sinèrgies positives amb l’objectiu de aconseguir una Barcelona participativa, 

sostenible, productiva i resilient tant a escala de barris com en la visió dels Grans Projectes i 

Infraestructures de ciutat. 

Són pilars fonamentals de BCASA el servei directe al ciutadà atenent les queixes, incidències i 

suggeriments que se’ns plantegin, aportant les solucions més adequades en cada cas. En aquesta 

línia s’elaboren polítiques de participació ciutadana, basades principalment en la informació i 

l’educació ambiental i es treballa intensament en la dinamització de la ciutat en tot allò relatiu 

al cicle de l’aigua.  

BCASA també ofereix un servei tècnic especialitzat respecte les infraestructures que gestiona, 

explota i en realitza el manteniment ja sigui directament com indirectament. Proposa els Plans 
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Directors i impulsa el criteris tècnics i els protocols de les instal·lacions del cicle de l’aigua, 

aplicant polítiques de racionalització del consum d'aigua i energètics.  

Tanmateix, s’encarrega del desplegament dels esmentats plans realitzant els projectes i 

executant les obres corresponents. També és el Responsable d’Espai Públic encarregat de 

realitzar l’assistència tècnica, estudis i redacció d’informes en tots els àmbits del Cicle de l’Aigua. 

Un altre aspecte fonamental de l'activitat de BCASA, és la de la vigilància. Barcelona 

necessàriament ha de ser productiva i resilient, és per això que BCASA disposa d’una gestió 

tècnica centralitzada en temps real que supervisa el comportament de la xarxa de drenatge urbà 

tant en temps sec com en període de pluges, tanmateix és la responsable del sistema d’Alerta 

Hidrològica del Riu Besòs i del sistema d’Alerta de les Platges. 

BCASA en el marc de l'estalvi d'aigua com a objectiu de ciutat, incorpora el telecontrol de les 

instal·lacions de reg i incentiva l'increment del consum dels recursos hídrics alternatius (RHA) 

respecte del total d'aigua consumida pels serveis de la ciutat. Pel que fa a l'eco-eficiència 

energètica, BCASA impulsa diverses polítiques que afavoreixen la reducció de les emissions de 

gasos d'efecte hivernacle a Catalunya i en aquest sentit forma part dels "Acords voluntaris" que 

promou l'oficina del canvi climàtic.  

En l’exercici de les seves funcions BCASA disposa de convenis de col·laboració amb altres ens 

destacant, el conveni de col·laboració  amb el Servei Meteorològic de Catalunya, amb l’Autoritat 

Portuària de Catalunya, amb la unitat de Subsòl del Cos de Mossos d’Esquadra i el Centro 

Superior de Investigaciones Científicas. 

També participa en projectes europeus: el projecte  fp7 l’ECHORD++, un projecte pilot de robots 

urbans que inspeccionaran la xarxa de drenatge urbà i clavegueram del subsòl, i el projecte 

H2020 RESCCUE, un projecte per millorar la resiliència front el canvi climàtic en àrees urbanes.  

BCASA col·labora amb l’Organització Global Water Operators’ Partnerships Alliance per a 

projectes de capacitació tècnica en les administracions que gestionin instal·lacions del cicle de 

l’aigua destacant el conveni establert amb la ciutat de Bethlem, i col·labora amb MedCités dins 

del projecte USUDS, per al desenvolupament sostenible en l’àmbit mediterrani. 
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PART DECISÒRIA  

1. Aprovació, si escau, del pressupost corresponent a l’exercici 2017 

1.1 Compte de Pèrdues i Guanys provisional a tancament de l’exercici 2017 

(en euros)  

  Previsió 2017 

    

Ingressos d'explotació 6.257.000 

Ingressos de fibra òptica 842.000 

Ingressos dels ports 555.000 

Ingressos per projectes i obres 183.000 

Subvenció Ajuntament 4.677.000 

Despeses de personal -4.498.000 

Sous i salaris -3.425.000 

Càrregues socials -1.028.000 

Formació i altres -45.000 

Altres despeses d'explotació (1) -1.712.000 

Direcció de Planificació i Innovació -279.000 

Direcció de Projectes i Obres -74.000 

Direcció d’Operacions -666.000 

Direcció de Recursos -693.000 

Amortització de l'immobilitzat -47.000 

    

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0 

    

RESULTAT FINANCER 0 

    

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0 

    

Impost sobre beneficis 0 
   
  

RESULTAT DE L'EXERCICI 0 
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1.2 Bases utilitzades per avaluar les previsions d’ingressos i despeses 

Ingressos de fibra òptica: 

 Els clients son els diversos operadors de fibra òptica que utilitzen els tubs porta fibra 

òptica instal·lats a l’interior del clavegueram de la ciutat. 

 Els ingressos corresponen a les activitats de manteniment preventiu i correctiu de la 

xarxa actual instal·lada, sense previsió d’increments importants de la xarxa i per tant 

sense previsió d’ingressos per projectes i/o noves instal·lacions. 

 No està contemplada cap reducció de les tarifes durant aquest exercici, reducció ja 

realitzada, comunicada i acceptada pels operadors de fibra òptica durant l’exercici 2014. 

 Els operadors de fibra òptica principals (Grup Orange, Colt i Cable Runner) tenen més 

del 80% de longitud de la xarxa total a mantenir. 

Ingressos dels ports: 

 Els ingressos corresponen als serveis prestats per explotació i manteniment de la xarxa 

de clavegueram als diferents clients de l’àrea del port de Barcelona. 

 Dels principals clients d’aquesta àrea (Autoritat Portuària de Barcelona i Port 2000) 

s’obtenen el 80% dels ingressos. 

Ingressos per projectes i obres: 

 Els ingressos corresponen a projectes i obres realitzats segons encàrrecs de diferents 

organismes i/o empreses municipals. 

Subvenció Ajuntament: 

 La subvenció de l’Ajuntament correspon a l’aportació municipal prevista per l’anualitat.  
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Despeses de la Direcció de Planificació i Innovació: 

 Correspon a les despeses directes i indirectes generades per les compres i prestacions 

de serveis d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret :  

o Les despeses del Servei de Control de la Gestió: despeses de coordinació en 

matèria de Seguretat i Salut dels contractes de prestació de serveis de 

manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts 

públiques i ornamentals, despeses d’equips de seguretat i equips de protecció 

individual, roba, calçat i manteniment del Sistema de Gestió (ISO’s).  

o Les despeses del Servei de Cartografia: materials de manteniment de fibra 

òptica, actualització dades del Sistema d’Informació Geogràfica i materials 

cartogràfics. 

o Les despeses del Servei de Relacions Exteriors i I+D: neteja i desinfecció del 

freàtic, presa de mostres, laboratori, comunicació i difusió i convenis externs. 

Despeses de la Direcció de Projectes i Obres: 

 Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis 

d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret:  

o Les despeses del Servei de Projectes: geotècnia, càlculs d’estructures, estudis 

ambientals, topografia, possibles redaccions de projectes.  

o Les despeses del Servei d’Obres: conveni amb la UPC.  

Despeses de la Direcció d’Operacions: 

 Correspon a les despeses directes generades per les compres i prestacions de serveis 

d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret:  

o Les despeses del Servei d’Explotació: Convenis amb el Servei Meteorològic de 

Catalunya i l’Agència Estatal de Meteorologia.  

o Les despeses del Servei de Manteniment: manteniment preventiu i correctiu 

dels ports, de l’edifici  així com els seus subministraments, del freàtic i  del 

Sistema d’Alerta Hidrològica del Parc Fluvial del Besòs. 

o Les despeses del Servei d’Inspecció i Neteja: neteja dels ports, materials de les 

brigades de camp i neteges diverses. 
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Despeses de la Direcció de Recursos: 

 Correspon a les despeses generals i indirectes generades per les compres i prestacions 

de serveis d’aquesta Direcció i els seus Serveis, en concret:  

o Les despeses del Servei d’Administració i Finances: serveis jurídics i d’auditoria 

econòmica, materials i serveis d’oficina, assegurances, leasing i combustible 

dels vehicles i locomoció.  

o Les despeses del Servei de Sistemes d’Informació: comunicacions, 

manteniments de software i hardware, col·laboracions amb l’Institut Municipal 

d’Informàtica, posta al dia de software i desenvolupament d’aplicatius.  

Amortització de l’immobilitzat: 

 Inclou les amortitzacions econòmiques relatives a l’immobilitzat material de la societat 

(ordinadors, equips d’oficina i vehicles). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) No estan contemplades les despeses d’explotació corresponents als contractes de prestació 

de serveis de manteniment de la xarxa de clavegueram i del manteniment de les fonts 

públiques i ornamentals de Barcelona, al ser contractes econòmicament gestionats per 

l’Ajuntament de Barcelona. 
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1.3 Balanç de Situació provisional a tancament de l’exercici 2017 

(en euros)  

ACTIU Previsió 2017 

    

Actiu no corrent 102.000 

Despeses de constitució 0 

Immobilitzat intangible 0 

Immobilitzat material 97.000 

Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material 97.000 

Immobilitzat en curs i bestretes 0 

Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini 0 

Instruments de patrimoni 0 

Actius financers no corrents 5.000 

Altres actius financers 5.000 

Actius per impost diferit 0 

    

Actiu corrent 943.000 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 717.000 

Clients per vendes i prestacions de serveis 241.000 

Clients, empreses del grup i associades 476.000 

Deutors diversos 0 

Actius per impost corrent 0 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0 

Altres actius financers corrents 0 

Valors representatius de deute 0 

Altres actius financers 0 

Periodificacions a curt termini 0 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 226.000 

Tresoreria 226.000 

    

ACTIU 1.045.000 
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(en euros)  

PATRIMONI NET I PASSIU Previsió 2017 

    

Patrimoni net 83.000 

Fons Propis 83.000 

Capital Subscrit 60.000 

Capital escripturat 60.000 

Prima d'emissió 0 

Reserves 23.000 

Reserva legal i estatutàries 2.000 

Altres reserves 21.000 

Resultats d'altres exercicis 0 

Romanent 0 

Resultat de l'exercici 0 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 0 

    

Passiu no corrent 0 

Passius per impost diferit 0 

Periodificacions a llarg termini 0 

    

Passiu corrent 962.000 

Deutes a curt termini 0 

Creditors per arrendament financer 0 

Altres passius financers 0 

Creditors comercials i altres comptes a pagar 962.000 

Proveïdors 639.000 

Proveïdors, empreses del grup i associades 23.000 

Creditors diversos 102.000 

Personal (remuneracions pendents de pagament) 0 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 198.000 

Periodificacions a curt termini 0 

    

PATRIMONI NET I PASSIU 1.045.000 
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1.4  Bases utilitzades per avaluar la previsió del Balanç de Situació 

ACTIU : 

ACTIU NO CORRENT: 

Immobilitzat material:  

 Correspon al valor net comptable de l’immobilitzat  material (ordinadors, equips 

d’oficina i vehicles). 

Actius financers no corrents: 

 Correspon al dipòsit constituït a llarg termini a favor de l’Ajuntament de Barcelona pel 

gual de l’edifici. 

ACTIU CORRENT: 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 

 Clients per vendes i prestacions de serveis  

Estimació del deute dels clients (operadors de fibra òptica, ports i altres) a la data de 

tancament de l’exercici, calculat en funció del volum d’ingressos previst d’aquests 

clients segons el Compte de Resultats i del promig ponderat de dies que triguen en fer 

efectiu el pagament (període mig de cobrament). 

 Clients, empreses del grup i associades  

Estimació de la diferència entre la subvenció de l’Ajuntament de l’exercici segons el 

Compte de Resultats i els pagaments efectivament realitzats pel propi Ajuntament de 

Barcelona fins la data de tancament de l’exercici. 
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PATRIMONI NET I PASSIU: 

PASSIU CORRENT: 

Creditors comercials i altres comptes a pagar: 

 Proveïdors  

Estimació del deute amb els proveïdors a la data de tancament de l’ exercici, calculat en 

funció de les despeses directes i indirectes segons el Compte de Resultats i del promig 

ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de mesures de 

lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de pagament). 

 Creditors diversos  

Estimació del deute amb els creditors a la data de tancament de l’ exercici, calculat en 

funció de les despeses d’estructura i indirectes segons el Compte de Resultats i del 

promig ponderat de dies de pagament de BCASA segons la Llei del sector públic de 

mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials (període mig de 

pagament). 

 Personal (remuneracions pendents de pagament) 

Estimació del deute amb els treballadors i treballadores de BCASA motivat per la 

meritació de les pagues extres de l’empresa. Cal recordar que la meritació de les pagues 

extres és trimestral, i per tant el deute per aquest concepte a final de cada trimestre és 

zero. 

 Altres deutes amb les Administracions Públiques  

Estimació del deute amb Hisenda per l’IRPF (retencions als treballadors i treballadores 

de BCASA) i a la Seguretat Social per les cotitzacions (quotes patronal i quotes obreres), 

corresponents a les declaracions del darrer període de l’any. 

 


