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OBJECTIUS

PRESENTACIÓ

INNOVACIÓ i R+D 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

NETWORKING

INTERNACIONALITZACIÓ

COMPETITIVITAT

ECONOMIA CIRCULAR 

CLÚSTER

ÚS SOSTENIBLE DE L’AIGUA 

22 PROJECTES EN CURS (35% DIGITALS) + 9 

aprovats provisionalment (100% DIGITALS)

9 Projectes Europeus

6 Activitats internacionals/any

118 socis

2,1% del PIB Catalunya

6 GRUPS DE TREBALL ACTIUS (1 DIGITAL)

CWP



ENTITATS ASSOCIADES (119 socis)



LA CIUTAT CONNECTADA: SMART WATER

Digital Future (GWI)



Les pressions per a innovar creixeran en el nostre sector:

• L’adaptació al canvi climàtic, l’estrès hídric, etc ens obliguen a innovar.

• Ciutadans més exigents en resultats i qualitat del servei, quan més avançada sigui la 

societat en la seva interacció digital en d’altres entorns (laborals, oci, etc) més crític 

serà amb els procediments de l’administració i els seus serveis.

• La pressió per l’eficiència operativa (manca de recursos i sostenibilitat del sistema)

• La relació entre creixement econòmic i prosperitat relacionat amb la innovació. Una 

entitat pública o concessions, a mig termini, no podrà plantejar-se només com 

l’execució d’uns compromisos, exigirem capacitat innovadora. 

Innovar i digitalitzar en un nou context...
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Font: OCDE (2020)

Objectius i direcció clara

Molts recursos

Recorregut incert

Adaptar a un entorn canviant,

nous comportaments, nous 

canals per interaccionar amb 

els ciutadans, etc

Noves tecnologies emergents

que poden condicionar àmbits 

sencers (IA, blockchain, Big Data, etc)

Orientació a la millora,

processos més eficients,

Innovació incremental,…

INNOVATION FACETS MODEL (2019)
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• La transformació digital en el marc de l’estratègia.

• Capacitat absortiva d’una organització de més 
informació, en diverses dimensions a la vegada amb 
múltiples tecnologies que emergeixen de forma 
exponencial i amb evolucions incertes. 

• Un canvi organitzatiu i cultural amb impacte en tots 
els nivells i noves necessitats formatives pels 
treballadors i els directius.

• El finançament de la digitalització i la gestió de 
potencials oportunitats en un període molt curt.

• La gestió dels projectes innovadors digitals. Del 
pilot innovador a la implementació en tota 
l’organització.

FACTORS CLAU EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL DEL SECTOR



FACTORS CLAU EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL 

SECTOR: La transformació digital en el marc de l’estratègia
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ESTRATÈGIA DIGITAL EN EL SECTOR DE L'AIGUA
Gestió de l’aigua – Water Management 

Font: https://www.ibm.com/blogs/internet-of-things/iot-water-utility/

Reptes interrelacionats en els sistemes 

globals de l'aigua que generen 

vulnerabilitats: adquisició / transmissió i 

anàlisi dades

INDÚSTRIA 4.0. I 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL 



INDÚSTRIA 4.0. I 

TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL

REPTES

SECTOR
TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL

▪ Preocupacions en relació a la 

ciberseguretat

▪ Resistència al canvi (processos, 

personal, etc)

▪ Falta de finançament i d’inversió

▪ Lentitud en la presa de decisions 

▪ Informació i know-how insuficient 

▪ Rapidesa del canvi tecnològic 

▪ Dubtes sobre el Retorn de la inversió



REPTES DE LA DIGITALITZACIÓ

Font: Global Water Intelligence

Reptes/obstacles en la implementació de solucions digitals en la gestió de l’aigua

Font: GWI 2019



“Semblava impossible fins que va deixar de ser-ho”

Scott Galloway
The Four: Amazon, Apple, Facebook, and Google





THE ORIGINAL TECHNOLOGY / 

INNOVATION ADOPTION CYCLE

Early 

adopters, 

13.5%

Early 

majority, 34%

Late 

majority, 34%
Laggards, 

16%

Innovators, 

2.5%

Mean time of adoption →

Decreasing tolerance of risk →



REVISED TECHNOLOGY / INNOVATION 

ADOPTION CYCLE



STRATEGY IN THE AGE OF DEVASTING INNOVATION



FACTORS CLAU EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL DEL SECTOR: capacitat absortiva organitzacions



Cohen and Levinthal, 1990

Capacitat absortiva?



Capacitat absortiva sector aigua en un entorn holistic…

La crisi climàtica, l'augment de la demanda d'aigua, l'escassetat de mà d'obra qualificada i

digitalitzada, l'impacte ambiental; aquests són només alguns dels reptes als quals s'enfronten les

empreses de serveis d’aigua d'avui a tot el món que només s'agreujaran amb el temps.

Noves capacitats digitals: Millorar l'experiència del client, la interacció de la força de treball

amb les tecnologies digitals i la col·laboració en un entorn cibersegur són crucials per crear

aquest futur.

Aigua Intel·ligent: 

Planejant un futur  

De resiliència 

climàtica

Millor la 

satisfacció del 

consumidor

La importància del 

treball en equip

Iniciatives de 
col·laboració 

d’empreses de 
serveis públics i 

privats, universitats

• Creació d’una reserva

sostenible d’aigua

• Gestionar el futur del

malbaratament d’aigua

• Serveis públics ambientalment

sostenibles

• Experiència del consumidor

• Millorar la resposta davant les

incidències

• Impulsar la innovació

• Atraure el talent jove

• Cicles d’acceptació del

treball en equip

• Col·laboració entre

empreses de serveis

• Iniciatives liderades per

empreses de serveis del

cicle de l’aigua



REPTE ORGANITZATIU PER A LA INNOVACIÓ (DIGITAL)

Rita G. McGrath

The End of the Competitive Advantage



FACTORS CLAU EN EL 

PROCÉS DE  

TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

DEL SECTOR: un canvi

organitzatiu i cultural



I on estem nosaltres?

Aigua Intel·ligent:
Planejant un futur
De resiliència
climàtica

Digital Future (GWI)



(I × M × P) > Cost del canvi

I = Insatisfacció actual

M = Model futur (visió)

P = Procés / Primers passos

Font: Organizational Transitions: Managing Complex Change, 2.a edición, R. Beckhard y R. T. Harris

FÓRMULA DE CANVI DE BECKHARD I HARRIS



Adaptado de Kurt Lewin. “Frontiers in Group Dynamics”. 

Forces a favor 

del canvi

Costos directes noves inversions

Els que es beneficien del status quo

Por al que és desconegut (incertesa?)

Ruptura d'hàbits i nous aprenentatges

Sistemes incongruents

Dinàmiques incoherents als equips

SATISFACCIÓ AMB L’STATU QUO: 

RESISTÈNCIA AL CANVI I COSTOS DEL CANVI



Insatisfacció: Energia emocional associada a les diferencies d'oportunitats.

• Comunicar la necessitat del canvi i el cost de no implementar-lo, explicitar 

la insatisfacció amb el model actual.

• Anàlisis de les diferencies d’oportunitats 

▪ Dades comparatives (anterior model actual vs futur)

▪ Anàlisi de la resta d’actors similars / Anàlisi comparatiu

▪ Actituds dels  empleats (guanyadors? Perdedors amb el canvi?)

• Quin model proposem? Quins canvis? Quines prioritats?

• Convocar i treballar amb les persones clau

AUGMENT DE LA INSATISFACCIÓ: QUIN ÉS EL NOU MODEL?



Desitjable

• Complau a les 

parts 

interessades

• Motiva als 

empleats

Factible

• Oportunitat per 

obtenir 

resultats 

positius a 

curt termini

• Esforç realista

Pertinent

• Adequat al 

context

• Coherent amb 

l’estratègia i la 

cultura 

empresa

ETAPES DEL CANVI: PROCÉS



Els rols, les responsabilitats i els targets

han de ser definits clarament.
La responsabilitat i unes mètriques clares són

igual d’importants que escollir la tecnologia

correcta per aconseguir l’èxit.

Una visió a llarg termini és essencial
La gestió de l’empresa de serveis públics ha de

ser transparent amb l’equip sobre els objectius

d’estratègia digital per evitar sorpreses

desagradables.

La comunicació de l’equip ha d’estar

enfocada als propers passos.

L’equip s’adaptarà a les noves eines amb més

ganes si es presenta amb un o dos canvis

prioritaris al mateix temps.

Introducció de noves 

tecnologies

Per a l'acceptació per part

dels treballadors és crucial

demostrar els beneficis

positius que són aplicables als

treballadors a cada etapa de

la transformació digital

Educar adequadament i

dotar l’equip de

coneixement per

adoptar les tecnologies

digitals és la clau

Acceptació per part 

del personal

Una vegada els treballadors

s'adonen del valor, és més

probable que donin una

resposta positiva, cosa que

facilita la introducció de

noves tecnologies digitals.

Motivar el

treballador a la

innovació

Si els empleats se senten

part del canvi, és més

probable que ho acceptin.

Suport i

formació de

l’equip

Font: Digital Futures GWI White
Paper , 2021. Liam Neville

Font: Digital Agility GWI

White Paper , 2021. Liam
Neville

Un canvi organitzatiu i cultural



Font: Nadja Yousif (2018)

COM TRACTEM LA TECNOLOGIA EN L’ORGANITZACIÓ?



Font: Nadja Yousif (2018)

COM TRACTEM LA TECNOLOGIA EN L’ORGANITZACIÓ?



PROJECTE DE DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES (SOC) 
Finançat per la UE – Next GenerationUE i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Objectius: 

✓ Identificar les necessitats dels perfils competencials a les empreses:

L’evolució constant del mercat de treball i l’adaptació als nous reptes (canvi tecnològic, 

digitalització, sostenibilitat, teletreball...) requereix una revisió constant de l’adequació de 

l’oferta formativa promoguda des dels serveis públics.

✓Crear/revisar programes formatius que donin resposta a les necessitats identificades.

Donarem d’alta al catàleg d’accions formatives les noves especialitats identificades, als 

efectes incorporació a les convocatòries de subvencions i també a la formació de demanda.

✓Establir una col·laboració metodològica i estable en el temps.





FACTORS CLAU EN EL PROCÉS

DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL

DEL SECTOR: Finançar la

digitalització



OPORTUNITATS: EFICIÈNCIA / INNOVACIÓ / 

IMPACTE AMBIENTAL



POTENCIAL DIGITAL WATER

Surt a compte?

La digitalització del sector de l’aigua apunta en 

ESTALVIS econòmics tant pel que fa a CAPEX i 

OPEX en:

- ETAPs

- Distribució aigua potable

- Recollida i drenatge aigües residuals

- EDARs

- Atenció al client, mesura i facturació



FACTORS CLAU EN EL PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL 

SECTOR: La gestió dels projectes innovadors digitals



SMART & DIGITAL WATER

Projectes digitals del sector de l’aigua

Tractament intel·ligent d'aigua per a la 

conservació de l'aigua combinat amb la 

producció d'energia i la recuperació de 

materials

Crear un nou ecosistema d'aigua, integrant 

un marc digital intel·ligent per als serveis 

d'aigua descentralitzats i la presa de 

decisions

Tancament dels cicles de l’aigua 

mitjançant models de negoci intel·ligents i 

innovadors en regions mediterrànies, amb 

sistemes de control avançat.

Desenvolupament de noves tècniques de 

monitorització de l'aigua i tractament 

d'aigües pluvials adaptades a les dades.

Millorar la gestió integrada del drenatge 

urbà i reduir impactes sobre sistemes 

naturals aquàtics d’aigües pluvials urbanes 

no tractades mitjançant monitoreig a 

temps real i modelització 



VALOR COMPARTIT I 

COOPERACIÓ AMB ALTRES 

SECTORS

DESENVOLUPAMENT DE 

NEGOCI 

I CANVI ESTRATÈGIC

INTERNACIONALITZACIÓ I 

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

IMPULS DE PROJECTES R+D+I 

I TRANSFERÈNCIA 

TECNOLÒGICA

VISIBILITAT, 

FORMACIÓ I

NETWORKING

ECONOMIA 

CIRCULAR INDUSTRIA 4.0. I 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL

EIXOS ESTRATÈGICS CWP



COOPERACIÓ AMB ALTRES ACTORS

OPEN INNOVATION CANVIS TECNOLÒGICS

REPTE

ORGANITZATIU

NOVES OPORTUNITATS

“No matter who you are, most of 

the smartest people work for 

someone else.

Bill Joy, Sun Microsystems



CATÀLEG DIGITAL EN EL MARC DEL PERTE AIGUA

El catàleg digital s’ha creat en el marc del PERTE de digitalització de l’aigua. Consta d’una vintena

d’empreses sòcies del CWP les quals han aportat les seves diferents solucions digitals disponibles.





INDÚSTRIA 4.0 I TRANSFORMACIÓ DIGITAL (2016-2020)

Monitorització recuperació 

d’aigües residuals

Gestió intel·ligent EDAR

SAD contaminants 

en reutilització

Gestió digitalitzada 

de grasses i olis

Impressió 3D per millorar la 

cloració en xarxes distribució

SAD per a abastament 

d’aigua subterrània
Sistemes de control i 

predicció en xarxes

Sistema de detecció de 

fugues i càlcul del 

temps de permanència 

de l’aigua a xarxa

Bessó digital

Plataforma càlcul 

petjada hídrica 

sector vi

IoT i IA aplicat al 
sector de l’aigua 

Gestió aigua urbana 

Software lliure

Sistemes avançats per 

preveure inundacions



INDÚSTRIA 4.0 I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Convocatòria AEI 2021a

En justificació
Convocatòria AEI 2021b

En execució – agost2022

Despesa subvencionable: 1,642M€

Ajut aconseguit: +1M€

Socis implicats: 30

Grup de Treball sobre 

Digitalització

Convocatòria AEI 2022a

En execució – desembre 2022



SALWATERTWIN

Financiado por la Unión 
Europea -
Next Generation EU

Cofinançat per: 

Definició d’un bessó digital per tecnologies 

Intel·ligents i circulars aplicades al tractament 

local d’aigües salines 

OBJECTIU:

Dissenyar i validar, a escala de laboratori,

una planta semiautònoma de petita

envergadura que pugui ser operada a baix

consum i de manera descentralitzada de les

xarxes i les infraestructures generals de

distribució d'aigua per tractar la

problemàtica de salinitat en aigües

subterrànies. Aquesta planta incorpora un

bessó digital de tots els paràmetres que es

poden arribar a donar en un entorn real.



PROJECTES EN PREPARACIÓ AEIs 2022Convocatòria AEI - 2022b. 2M€ (1,5M€ ajut) / 26 associats

Projecte de solucions digitals en EDARs.

Estudi de viabilitat per projectes innovadors per donar resposta

als reptes d’aigua del sector cosmètic

Diseño de un sistema digital de diagnóstico y alerta en reactores y

decantadores de EDAR. Investigació.

ATMOSPHAIR
Estudi de viabilitat per Projectes digitals i de sostenibilitat en la

industria alimentaria de Galicia

NEXADA

FLOTCHECK
Connectivitat i dades per entendre i gestionar millor un territori.

Sistema de gestió de dades del cicle de l’aigua en el baix Ter.

SMARTLAND

COSMEAU

Ús de drons per inspeccionar interior i exterior de canonades per

determinar fuites i l’estat de les instal·lacions amb captació i

tractament d’imatges.

INAPDRON
Gestió intel·ligent de l’aigua en el sector hoteler. Investigació. 

SMARTH2OTEL

Avaluar qualitat aigua potable mitjançant tractament d’Imatges

satèl·lit

SATWATER
Bessó digital en la gestió del cicle de l’aigua

AQUATWINS



CONCLUSIONS

La transició cap a la digitalització està canviant de forma 

accelerada tots els sectors: també el de l’aigua.

La gestió intel·ligent de l’aigua passarà per a tots els actors 

involucrats i per a tots els sectors intensius en consum 

d’aigua, el clúster com a catalitzador per connectar oferta 

i demanda.

Repte de prioritzar les inversions amb més impacte

Gran oportunitat de finançament en el PERTE Digital

Els clústers com a agent clau per a l’impuls de projectes d’R+D 

del sector aigua, espai per compartir coneixement i 

experiències. 

Molts projectes ja executats o en marxa: cal 

implementar i transferir el coneixement adquirit en 

aquests anys!
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www.cwp.cat

Moltes gràcies per la 

vostra atenció!

Amb el suport de:

Xavier Amores Bravo

Director CWP
xav ier.amores@cwp.cat
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