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ESTAT DELS EMBASSAMENTS

Font: BCASA, juliol 2017
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EVOLUCIÓ BIANUAL DELS EMBASSAMENTS DE CONQUES INTERNES

Font: ACA, juny 2017
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ESTAT DELS EMBASSAMENTS
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PLUVIOMETRIA BARCELONA
(Actualitzat 16/07/2017)

La pluja acumulada fins el 16 de juliol: 251 mm. La pluviometria de l’any 2017 (tenint en compte que s’han acumulat 251 mm i

encara no ha finalitzat el mes de juliol) es troba un 14% per sota de la mitjana històrica (293 mm). La major part de les pluges es

van acumular al mes de març i la resta de mesos sempre ha estat per sota de la mitjana.
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SEGUIMENT DE L’ENCOMANA AJUNTAMENT A BCASA: GESTIÓ PÚBLICA DE 

L’AIGUA

Tasques desenvolupades des de l’aprovació de l’encomana de gestió fins a la data:

1. Contractació del Director de l’estudi de la gestió pública de l’aigua a la ciutat de Barcelona. Contracte

temporal per obra i servei determinat.

2. Petició d’informació a la Societat d’Economia Mixta, Aigües de Barcelona, Empresa Mixta de Gestió

del Cicle Integral de l’Aigua, S.A. (ABEMGCIA), respecte:

a. els elements de la xarxa d’abastament de la ciutat de Barcelona (canonades, elements de

maniobra i regulació, elements de mesura i control, registres, galeries, estacions de bombament

i dipòsits), en format compatible amb el GIS disponible a BCASA. També la informació dels

elements que integren el Telecontrol existent: sensors i actuadors; PLC’s, etc.

b. la informació respecte a la operativa de l’abastament de la ciutat: el diagrama funcional,

l’operativa, pisos de pressió.

c. els elements de mesura (comptadors): tipologia i quantitat de comptadors de cada tipus, plànol

de zonificació dels tipus de comptadors instal·lats per carrers, etc.

La petició d’informació es realitza d’acord amb les competències de l’Ajuntament pel que fa a les

instal·lacions de serveis públics que ocupen el domini públic i el subsòl de la ciutat.

ABEMGCIA ha respost negativament a la petició d’informació, adduint que l’Ajuntament ja

disposa del plànol de situació de les instal·lacions i que la resta d’informació sol·licitada no és

procedent, indicant que qualsevol petició d’informació sobre el servei públic del cicle de l’aigua,

l’Ajuntament l’adreci a l’òrgan competent de l’AMB. La resposta està sent d’objecte d’anàlisi per part

dels Serveis Jurídics municipals.
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SEGUIMENT DE L’ENCOMANA AJUNTAMENT A BCASA: GESTIÓ PÚBLICA DE 

L’AIGUA

3. Elaboració de la proposta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea

Metropolitana de Barcelona pel desenvolupament dels treballs de l’estudi de l’abastament i compartir

informació i dades, així com col·laborar en el seguiment de les inversions a la xarxa d’abastament de

la ciutat. Traslladat a Serveis Jurídics municipals per a la seva revisió i tramitació administrativa.

4. Contractació d’assistència legal externa especialitzada per a la redacció dels informes jurídics

respecte:

a. l’àmbit competencial

b. els títols de concessió

c. la creació de la SEM

d. la proposta per a la recaptació de la prestació del servei.

5. Contractació d’assistència tècnica externa especialitzada per a l’anàlisi econòmica de valoració dels

actius de la xarxa d’abastament. Per a la realització dels informes econòmics contemplats a

l’encomana de gestió, BCASA no disposa del personal propi per a fer aquests treballs. Així s’ha

contractat serveis d’assistència econòmica especialitzada a Global & Local Audit, SL.
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SEGUIMENT DE L’ENCOMANA AJUNTAMENT A BCASA: GESTIÓ PÚBLICA DE 

L’AIGUA

6. Seguiment pressupostari de l’encomana de gestió:

CONCEPTE IMPORT (IVA inclòs) EXECUCIÓ EN CURS IMPORT (IVA inclòs)

Informes Tècnics 100.000,00 Cost empresa Director estudi 69.634,00

Contractació estudi econòmic G&LA 32.670,00

Informes Jurídics 80.000,00 Contractació P&A Adv. 30.250,00

Contractació M&A Adv. 42.350,00

Proposta model de gestió 20.000,00 0,00

TOTAL PRESSUPOST 200.000,00 TOTAL EXECUCIÓ 174.904,00
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COMPLIANCE-BCASA

La Llei Orgànica 5/2010, de 22 de juny, per la qual es modifica el Codi Penal, va introduir a Espanya la

responsabilitat penal de les persones jurídiques que responen pels delictes comesos per:

• Els seus administradors, tant de fet com de dret, i representants legals, per compte d’aquestes.

• Els seus subordinats (empleats, subcontractats, ETTs, etc.) sempre que no s’hagi exercit sobre ells el

degut control.

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, va donar lloc a una important modificació introduint la novetat

d’estendre el règim de responsabilitat, a les societats mercantils públiques estatals, autonòmiques i locals.

Després de  la reforma, la responsabilitat de les societats es circumscriu al següent catàleg de delictes del 

codi penal:

1. Tràfic d’òrgans.

2. Tracta de sers humans.

3. Prostitució i corrupció de menors.

4. Accés il·lícit a dades i processos informàtics.

5. Estafa.

6. Insolvències punibles.

7. Delictes informàtics.

8. Delictes relatius a la propietat intel·lectual.

9. Delectes relatius a la propietat industrial.

10. Delictes contra el dret de marques

11. Delictes per utilització indeguda de “denominació d’origen”.

12. Delictes relatius al mercat i els consumidors.

13. Alteració de preus de productes, títols, instruments financers.
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COMPLIANCE-BCASA

14. Utilització d’informació privilegiada.

15. Accés a serveis de comunicació sense permís del prestador de serveis.

16. Receptació i blanqueig de capitals.

17. Finançament il·legal dels partits polítics.

18. Delictes contra la hisenda i la seguretat social.

19. Tràfic il·legal de persones e immigració clandestina.

20. Delictes contra la ordenació del territori.

21. Delictes contra la salut pública i despatx il·legal de medicaments o adulteració d’aliments i begudes.

22. Actes de cultiu i elaboració de drogues tòxiques per consum il·legal.

23. Falsificació de moneda i efectes timbrats.

24. Falsificació de targetes de crèdit.

25. Suborn.

26. Tràfic d’influències.

27. Corrupció en transaccions comercials e internacionals.

31. Incitació a l’odi i la discriminació.

32. Promoure i constituir organitzacions criminals.

33. Finançament del terrorisme. 

34. Contraban.

Establir sistemes de degut control a la persona jurídica amb l’objecte de prevenir i/o, en el seu cas,

detectar e identificar les conductes que poden ser constitutives d’aquests delictes, així com preveure la

reacció interna davant de dites conductes, eximeix a la persona jurídica de responsabilitat penal.

Per aquest motiu, s’ha iniciat la implantació d’un Sistema de Prevenció de Riscos Penals - Compliance

amb l’objectiu de complir la normativa establerta i protegir a la persona jurídica d’eventuals

responsabilitats amb transcendència penal.
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COMPLIANCE-BCASA

El Sistema de Prevenció consisteix en la implantació d’un programa de gestió de riscos, mitjançant l’anàlisi

preventiu dels riscos penals, per establir mesures de control eficaces que permetin prevenir o detectar la

comissió d’un delicte.

Les Fases per la seva implementació són:

 Fase 1: Diagnòstic del model d’Organització. Conèixer l’organització per a la identificació dels riscos

associats per a la seva activitat i els mecanismes de control que disposa actualment i els que serien

necessaris.

 Fase 2: Elaboració d’un programa de “Compliance”. Elaboració del Pla d’Acció.

 Fase 3: Desenvolupament i validació. Implementació del Pla d’Acció i posta en marxa.

A dia d’avui, s’ha iniciat la fase I del projecte i la previsió és finalitzar-la a finals d’octubre d’enguany.
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Obres clavegueram vinculades a 

l‘estació de la Sagrera
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Col·lector carrer Josep Soldevila
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• La connexió del nou col·lector de 700 m, executat per ADIF, amb el col·lector existent a l'alçada del

carrer Garcilaso (aigües amunt) i la connexió amb la xarxa de col·lectors en el nus de Riera d'Horta

(aigües avall), havia d’estar coordinada amb l'execució del col·lector de Rambla Prim (que just es

comença ara).

• Calia que quan es comencés a desenvolupar el PAU 1 del Sector Entorns Sagrera, el col·lector existent

i en servei es pugues alliberar de forma permanent.

• Això no es podrà realitzar fins que es trobi executada i en servei la xarxa de col·lectors del nus de Riera

d’Horta, més coneguda com nus de Prim i la connexió final del nou col·lector de la Rambla Prim al

carrer Santander.

• Degut a les problemàtiques en l’inici de les obres per part de l’Adif, l’Ajuntament de Barcelona decideix

redactar el projecte de desviament provisional d’un tram del col·lector de Josep Soldevila, que discorre

actualment sota un tram fora de servei de l’antic carrer del Camp del Ferro, per tal d’alliberar de

càrregues la finca FR.03 PAU1 del sector d’entorn Sagrera.

• Aquest projecte ja està redactat i finalment l’Adif ha informat que s’encarregarà d’executar les obres.

Inici en el mes de Setembre. (Pressupost d’Execució per Contracte 1.081.662,52 €).

DESVIAMENT PROVISIONAL DEL COL·LECTOR DEL C/ JOSEP SOLDEVILA
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DESVIAMENT PROVISIONAL DEL COL·LECTOR DEL C/ JOSEP SOLDEVILA
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Projecte del dipòsit de retenció 

d’aigües pluvials a Rambla Prim

Dipòsit Rambla Prim
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ANTECEDENTS

Conca Riera d’Horta

La conca de Riera d’Horta és una de les conques més grans de la ciutat de Barcelona amb

aproximadament 1.200 hectàrees de superfície.
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ANTECEDENTS

Xarxa de clavegueram existent

Els principals eixos són:

• Onze de setembre – Rambla Fabra i Puig.

• Riera d’Horta.

• Josep Soldevila – Felipe II.

• Rambla Prim.

Actualment la conca disposa de tres dipòsits:

• Dipòsit Rieres d’Horta (65.200 m3), situat a la part alta. 

• Dipòsit Parc Central Nou Barris (14.000 m3), situat a la 

part alta.

• Dipòsit Taulat (51.000 m3), situat a la part baixa, abans 

de l’interceptor coster.

Josep Soldevila – Felipe II

Onze de setembre –
Rambla Fabra i Puig

Rambla Prim

Dipòsit Rieres d’Horta

Dipòsit Parc Central 
Nou Barris

Dipòsit Taulat

Riera d’Horta
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ANTECEDENTS

Conca pluvial d’aportació

Els tres grans eixos de la conca de Riera d’Horta

conflueixen en un únic punt de creuament sota les vies

ferroviàries.

El creuament antic no tenia capacitat hidràulica suficient.

Es va planificar augmentar la capacitat del nou creuament

a executar sota les vies ferroviàries

Punt crític: confluència dels tres 
col·lectors i reducció de secció
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ANTECEDENTS

Conca d’aportació

Actualment al col·lector de Rambla Prim arriben les aigües procedents de la Riera d’Horta. Amb

aproximadament 1,200 hectàrees de superfície, una de les conques més grans de la ciutat de Barcelona.

Amb les obres d’ADIF s’incorporaren part de les aigües procedents del Torrent Estadella.

L’augment dels requeriments de la xarxa aigües avall provoca que, tot i augmentar la secció del col·lector

de Rambla Prim, hi hagi una insuficiència de la xarxa per sota de Ronda Sant Martí.
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OBJECTIUS I BENEFICIS DEL DIPÒSIT

Reducció d’insuficiència de la xarxa

Amb les obres d’ADIF s’incorporaren part de les aigües

procedents del Torrent Estadella, augmentant els requeriments

de la xarxa aigües avall.

Això provoca que, tot i augmentar la secció del col·lector de

Rambla Prim, hi hagi una insuficiència de la xarxa per sota de

Ronda Sant Martí quan s’incorporin aquestes aigües.

BENEFICI DEL DIPÒSIT ANTI-INUNDACIÓ Volum retenció

aigua > 90.000 m3

La xarxa dels entorns de Sagrera i Sant Andreu funciona

correctament per la pluja T=10 anys.
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OBJECTIUS I BENEFICIS DEL DIPÒSIT

Reducció de vessaments al mar

Uns dels principals objectiu del nou dipòsit es la de evitar Vessaments d’aigua de la xarxa unitària  al medi 

receptor (anti.DSU).

Comparació de volum d’aigua de la xarxa unitària abocada amb i sense dipòsit.

S’aconsegueix reduir en un 63% el volum abocat al mar en episodis de pluja generat per la conca

aigües amunt del dipòsit.

S’aconsegueix reduir en un 46% el volum abocat al mar en episodis de pluja generat per la totalitat

de la conca de Riera d’Horta.

Volums % reducció

V total abocat a Fòrum sense dipòsit 2.606.909 m3

V col·lector entrada al dipòsit 1.887.920 m3

V retingut al dipòsit * 1.188.607 m3 63%

V total abocat a Fòrum amb dipòsit 1.418.302 m3 46%

* En un any mig de pluja, segons el model, el dipòsit s’omple al 100% de la seva capacitat en 5 episodis. 
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OBJECTIUS I BENEFICIS DEL DIPÒSIT

Aprofitament de recursos hídrics alternatius

Nou dipòsit de regulació i emmagatzematge d’aigua freàtica.

Dos nous pous d’extracció d’aigua freàtica.
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DESCRIPCIÓ DEL DIPÒSIT

Descripció general

Situat al tram de Rambla Prim entre la Ronda Sant Martí i el carrer Carbonell
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DESCRIPCIÓ DEL DIPÒSIT

Descripció general

Ocupa pràcticament tota la superfície de la illa central i un tram de 149 m a la calçada costat Besòs.
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DESCRIPCIÓ DEL DIPÒSIT

Descripció general

Dipòsit retenció 
aigües pluvials

Centre de neteja

Dipòsit aigües 
freàtiques

Locals tècnics
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de comportes, entrades i sortides
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema d’ompliment
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Nivell màxim d’aigua retinguda
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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FUNCIONAMENT DEL DIPÒSIT

Esquema de buidat
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DADES DE LA CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT

El termini d’execució de les obres és de vint-i-tres mesos (23 mesos)

Termini de les obres

L’import del pressupost d’execució per contracta de l’obra puja a la quantitat de QUARANTA-UN MILIONS 

QUATRE-CENTS QUAARANTA-SET MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES 

CÈNTIMS (41.447.504,43€), I.V.A. inclòs.

Pressupost de l’actuació

Pressupost d’execució material 28.784.988,14€

Despeses generals (13%) 3.742.048,46€

Benefici industrial (6%) 1.727.099,29€

Suma 34.254.135,89€

IVA (21%) 7.193.368,54€

Pressupost d’execució per contracte 41.447.504,43€
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SEGUIMENT DEL PRESSUPOST 2017
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Precs i preguntes

03
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