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1. ABOUT GLOBAL 
OMNIUM AND
IDRICA

GLOBAL OMNIUM EN NÚMEROS
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< < <

+ 130

ANYS 
D'EXPERIÈNCIA

400

MUNICIPIS 
GESTIÓS

450 M€

INGRESOS

97%

PROPIETAT 
FAMILIAR

4M

LLARS ATENDES

+ 2.900

EMPLEATS

LES NOSTRES LÍNIES 
DE NEGOCI

Estacions de tractament 
d'aigües potables i 
residuals

O&M de xarxes d'aigua 
potable i clavegueram

Enginyeria i construcció

Serveis relacionats amb 
l'aigua

Aquaris
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Inventari d'actius i 
clients (GIS, 
comercial)

Sensorització 
dels actius 
principals 
(SCADAs)

Sensorització de 
xarxes principals 
i secundaries

Gestió d'ordres de 
treball i gestió de 
lafacturació/cobra
ments.

Desplegament 
de l'AMI

0.000
00.000

00.000.000

000.000

000.000.000

Manca de connexió entre 
els KPI operatius, les 
ordres de treball i els 
resultats financers

AMI és el futur , però 
els casos d'ús no són 
100% clars

Diferents fabricants i 
venedors que utilitzen 
tecnologies incompatibles

Actius i dades distribuïdes 
(SCADA, GIS, CMMS, ERP) 
creant grans sitges 
operacionals

Principals reptes als quals s'enfrontava en 
aquell moment

Fa 10 anys, quan nosaltres vam començar desplegant infraestructura 
, teniem el repte de gestionar una gran quantitat de dades generades 
i desbloquejar tot el seu potencial
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Eficiència operativa

Reducció de l'aigua 
no 
facturada/registrada

Experiència del 
client

• Minimitzar el consum d'energia i les emissions 
de CO2

• Millorar les operacions de les forces de camp

• Optimitzeu el desplegament de capex i la 
planificació mestra

• Minimitzar les pèrdues d'aigua aparents i no 
aparents (DMA, balanços hídrics, perfils de clients)

• Minimitzar el temps per a la detecció i reparació 
de fuites connectant tots els sistemes i processos

• Maximitzar la transparència cap als clients sobre el 
consum d'aigua i la notificació d'esdeveniments

• Proporcionar autoservei per a la generació 
d'alarmes, facturació, etc.

• Generar serveis de valor afegit als municipis (per 
exemple, gent gran, pisos de lloguer, etc.)

Nosaltres decidirem començar una gran transformació amb un triple 
objectiu de negoci



Sobre IDRICA

IDRICA acompanya les utilities en la digitalització dels seus
processos d'O&M i gestió centralitzada de la informació.

IDRICA té el seu origen en el si d'una Utility de l'aigua amb més de 130
anys d'història, (Global Omnium/Aguas de València). Les solucions
tecnològiques d'IDRICA, (GoAigua) van començar a desenvolupar-se el
2008, sent una tecnologia ja contrastada.

IDRICA és un proveïdor de tecnologia i serveis el valor diferencial dels quals
es basa en la combinació entre experiència i l' aplicació de tecnologia.
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Vam començar la nostra transformació digital l'any 2006, i vam estar 
liderats per IDRICA

2003/06
2006/13

2014/19

• L'escassetat d'aigua i els problemes de 
sequera a la comarca (València). Pla d'acció 
d'Aigua No Reigstrada (ANR).

• Cal reduir l'OPEX

• Definició de la planificació del procés de 
digitalització

• Lectures estimades (insatisfacció del client)

• Necessitat de seguir avançant en el control 
de NRW

• Gran quantitat de dades recopilades: no hi 
ha casos d'ús clars/organització en silos. 
Arquitectura informàtica 'basada en 
espaguetis'

• Smart Metering (lançament de la xarxa fixa)

• Optimització i automatització del 
funcionament

• Primers projectes internacionals que 
aprofiten la plataforma de big data i els 
casos d'ús creuat avançats

• Nou objectiu: centrat en el client

• Industrialització i seguiment de processos

• Adquisició i processament de dades 
independents del proveïdor

• Benchmark i desplegament de tecnologies i 
proveïdors (sensors, SCADA, comunicació)

• Projecte de modelització hidràulica

• Solució de control de fuites

• Transició a una arquitectura centrada en 
dades

• Unitat de científics de dades (algoritmes 
avançats)

• Serveis per calibrar solucions 
informàtiques

• Motor d'aigua intel·ligent (big data)

• Aplicacions empresarials (fuites, mesurament 
intel·ligent, SCADA intel·ligent, ordres de treball, 
facturació, clients, Digital Twin, gestió d'actius i 
SOC)

• Serveis de valor afegit (Experiència + 
Tecnologies d'avantguarda)
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• Detecció i prevenció de fuites/fraus
• Balanç hídric horari
• Ubicació de l'àrea de fuites més probable 

dins de DMA
• Previsions de demanda
• Automatització d'ordres de treball

• Bessó digital connectat a la vida real amb 
tota la utilitat

• Sistema de suport a la presa de decisions 
per a la planificació d'emergències, millor 
moment per a les operacions, escenaris de 
què passa si

• Automatització de les operacions de les 
plantes d'aigua mitjançant algorismes 
intel·ligents

• Elaboració de perfils de clients i detecció de petites 
fuites (aprenentatge automàtic)

• Detecció de comptadors amb mal funcionament
• Previsió i extrapolació del comportament del 

consumidor
• Cicle de lectura/facturació/cobraments totalment 

digital
• Serveis de valor afegit als ajuntaments i als clients

6M
Factures per any

+6 mil milions
Punts de dades processats 

cada any

~1M
Comptadors intel·ligents a la 

ciutat de València

+2.500
SCADAS

+1.950
DMA monitoritzats cada 

hora

+400
Instal·lacions 

controlades a distància

~1K
Sensors de pressió i cabal

+150k
Les ordres de treball es 

processen automàticament 
cada any

Casos d'ús

AMI: Ingestió de dades / MDM / Big Data / Dockers

El que som avui

Gestió de clients Eficiència operativa Suport a la presa de decisions i planificació

Avui nosaltres gestionemmés de 6 mil milions de punts de dades 
anual , generant casos d'ús basats en resultats
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La nostra estratègia: 3 pedres angulars, 2 dimensions, 1 gol

ASSIST

FACTURACIÓ/ COL·LECCIONS I 
GESTIÓ DE CIENT PROCESSOS

(GENT)

SISTEMA DE DECISIÓ INTELLIGENT / AUTOMÀTIC

FORCES DE CAMP 
(ORDRES DE 

TREBALL)

GESTIÓ D'ACTIUS

INFRAESTRUCTURES 
(INSTRUMENTACIÓ)

El resultat: connectivitat completa i real a tota la xarxa d'aigua
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La vida al nostre planeta depèn i està basada en l'Aigua.

El problema en la gestión del Agua





Barreras en la digitalización del agua



Un camí complet de transformació digital 

1 2 3 4 5 6 7 8

WO | GIS | 
Maps | 

Cadaster | 
Billing

Data 
Ingestion

IOT: SCADA + 
AMI + 

Sensors

Data Lake 
Platform

SWE: IOT, 
Algoritmes, 

GIS

Leaks, 
CSO/SSO, 

Energy 
Efficiency

Bessó
Digital

Intel·ligència
Operacional

Tot i que hi ha enfocaments similars, 
cada domini té les seves pròpies
peculiaritats i diferències.

La transformació digital:el camí

Notas del ponente
Notas de la presentación
My presentation is to present the digital fundamentals, the main steps in Idrica we think are necessary to achieve smart asset management.



La Transformació digital: què necessitem?

El personal ha de conèixer com la tecnologia, internet i les xarxes socials estan
transformant la societat i les relacions amb aquesta.

Conscienciació

Implementació de projectes clau
Els projectes que considerem de major rellevància estan detallats dins de l' 
estratègia de transformació digital.

Definició de l' estratègia de transformació digital
Com alinear processos i tecnologia.
Com redefinir el model organitzatiu per situar el Ciutadà al centre.
Com implicar els treballadors.
Com mesurar la consecució dels processos.



Transformació digital: què necessitem?

Implantació de xarxes socials corporatives.
Treball col·lectiu.
Lideratge obert, no compartiments.

En aquesta fase es desenvolupa un procés de millora contínua sobre els
processos implementats.

Desplegament, anàlisi i optimització

Transformació de l' organització

L' eficiència en els processos i 
en el seu control per part dels

treballadors.

La satisfacció tant dels
ciutadans com de les persones 

que formen el Servei. 



Qué es la sostenibilitat  digital?

Spaguetti arquitectura basa en estudios de Gartner

SCADA GIS

CMMS

AMI

OPC

PLs Mobility

LIMS

CIS

Private Cloud



Amb el suport d'un motor d'aigua intel·ligent

Data Centric

Intel·ligent

Vista 
Qlik

3a part

TableauQlik-
view …

Facturació

GMAO

Detecció de 
fuites.

Anàlisi de 
comptadors 
intel·ligents

Gestió d'actius.

Portal del client

Solucions

Fonts de dades

PLCOPC BBDD SCADA IoT Sentilo ERP …

Ingesta de dades i MDM (gestió de dades mestres)

Repositori de dades

Emmagatzematge/processamen
t de dades

Canalització de big dataMicroserveis / algorismes

Motor d'aigua intel·ligent

Bessó digital

…

Principis del nostre " 
Smart Water Engine"

• Centrat en dades: 
amb un 
model/estratègia de 
dades que enllaça els 
atributs necessaris 
amb tots els 
elements d'utilitat 
d'una manera 
estàndard.

• Independent: capaç 
de processar 
qualsevol informació 
de qualsevol 
proveïdor i protocol 
de dades

• Intel·ligent : admet 
algorismes de big 
data i d'aprenentatge 
automàtic

• Modular: fàcil 
d'integrar amb 
solucions de tercers

La transformació va ser possible gràcies a la nostra plataforma centrada en dades, que ens 
permet connectar constantment tota la utilitat i generar casos d'ús aprofitant dades 
històriques.

https://www.go-aigua.com/es/


Els objectius principals del nostre Bessó Digital es van definir des del 
principi i van incloure la planificació a llarg termini i el suport 
operatiu real

GESTIÓ NRW
• Optimitzador de fuites
• Nautilus d'Aganova

MOTOR DE L'AIGUA INTELLIGENT
• Vendedor agnòstic
• Modular
• Totalment escalable

OPTIMITZACIÓ OPERATIVA
• SCADA intel·ligent
• Optimitzador d'eficiència energètica

PLANIFICACIÓ DE PATRIMONI
• Bessó digital
• Plans directors

• Facturació i cobraments
• Plataforma de client
• Analítica de mesura intel·ligent

GESTIÓ DE CLIENTS

FORCES DE CAMP O&M
• CMMS (inclou la versió de l'aplicació)

• Disseny i desplegament de DMA
• Gestió contínua de l'eficiència de la xarxa 

(assistència analítica presencial i remota)

• Disseny i optimització 
d'operacions de plantes d'aigua 
potable i residual

• Planificació mestra
• Planificació de contingències basada en el bessó digital
• Modelatge hidràulic
• Suport en el desplegament de sensors a nivell de xarxa

• Optimització dels cicles lectura-
facturació-cobrament

• Suport en el disseny i desplegament de 
xarxes AMI



OPC SENSORS MGIS SIS DMS CCBS MWMS 3º PARTY 
SW

Smart Meters

Apps

3º party SW



Arquitectura GOAIGUA

Notas del ponente
Notas de la presentación
GoAigua unifica datos, información y conocimiento en una única plataforma.Las tres capas de la arquitectura adquieren masivamente datos de múltiples orígenes, los transforman en información útil para la operación y generan conocimiento para optimizar la toma de decisiones.



COMPONENTES en SMART WATER ENGINE

Etc.

OPC SQL

CSV REST

MQTT

DMD
Domain
Master Data

• Configuració de nous connectors
• Llistes de variables
• Definició de llindars, alarmes, etc..
•

GoAigua Apps

Data Ingestion

Plataforma GoAigua IoT

Capa d' anàlisi avançada

Dades mestres de domini (DMD)

GoAigua:Smart Water Engine

Plataforma IoT unificada: encara dades de sensors i comptadors
intel·ligents i els emmagatzema en un repositori únic.

Realitza neteja de dades, mantenint el model matemàtic per al
Bessó Digital.

Treballa amb algoritmes intel·ligents que aprofiten les dades de les
bases de dades mitjançant tècniques d'aprenentatge automàtic.



La nostra solució tecnològica
GoAigua proporciona a cada client
una visió holística del cicle de l'aigua.

SOLUCIONS

Experiència internacional en 
gestió, operacions i 
manteniment, enginyeria i 
consultoria.

SERVICIOS

5. GoAigua: soluciones y servicios



5. GoAigua:Panel BI

Eina que permet obtenir mètriques de negoci (KPIs), mitjançant
l'accessibilitat i explotació de la dada, creant reports i afavorint l'anàlisi per
a una eficient presa de decisions.
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ESVAL (VALPARAISO)
Solutions

Work Orders
5 years

USA

PERÚ

SAUDI ARABIA QATAR

Ashghal – PUBLIC WORKS 
AUTHORITY
Services and Technology
West catchment zone - WW
5 + 5 years

ANGOLA

MINISTRY OF ENERGY 
AND WATER (WORLD 

BANK) 
Services

Technical assistance for 
the O&M (Malanje, Uige & 

N´Dalatando)
4 years

ROMANIA

COLOMBIA

AQSUR ( ATLANTICO SUR 
MUNICIPALITIES)
Services
O&M and infrastructure 
rehabilitation (20 year)

VENEZUELA

HIDROVEN (CAF)
Services
Improvement of the 
rehabilitation and 
optimization 
program of the 
largest water 
treatment plants

ECUADOR

EPA (EMPRESA PUBLICA DEL AGUA)
Services and technology
Digital Transformation and Technical Assistance
10 years

MEXICO

SACMEX
Services and technology
Digital Transformation and loss control

HOUSTON
Solutions
CSO/SSO early warning

SEDALIB (TRUJILLO)
Solutions

Billing and Customer Care
3 years

CHILE

SPAIN

GLOBAL OMNIUM
Technology
SW Maintenance and 
Framework Agreement
10 years

HONG KONG

Projects & Offices

Projects

WATER SUPPLIES DEPARTMENT
Technology
Development of a digital twin
for fresh water network.
18 months

BRABANT WATER
Technology
Digital Twin Consultancy
SW GoAigua

CONSORCIO DE AGUAS 
BILBAO BIZKAIA
Technology
SW Billing and Customer 
Care

EMPRESA MANCOMUNADA 
DEL ALJARAFE, S.A.
Technology
Asset & Mobility Manager 
(GAM)

CANADA

CITY OF TORONTO
Technology
Digital transformation consultancy & PoC

NEOM
Technology
Implementation of 5G technology for 
water meters in Neom

YORKSHIRE WATER
Technology
Implementation of 
GoAigua platform

AA EN MAS
Technology
SW GoAigua

CA ARIES
Technology
SW GoAigua

Proyectos destacados y HQ



35%

4Hm 3

2.500

ANR i reducció fuites Millora l'experiència del client i la 
generació d'ingressos Opex /Capex

45%

20%

60%

10x

15%

2.000 Tn500

3-5%

Resultats de la transformació

millora de l'eficiència de 
la xarxa

estalvi d'aigua no 
facturada a la xarxa de 
distribució

les fuites de clients 
reportades cada mes

reducció de les 
reclamacions dels 
clients

Adopció de la plataforma 
digital per part dels clients

fraus detectats cada mes

augment dels ingressos

millora de 
l'eficiència de les 
forces de camp

estalvi en el 
manteniment Opex

estalvi energètic

reducció de les 
emissions de CO2
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El nostre enfocament de 5 passos per a la transformació digital ens 
ha proporcionat aprenentatges clau al llarg de cada procés

01. 
Arquitectura de dades i 
industrialització de 
processos

02. 
Monitorització i operació 
d'actius centralitzats

04. 
Casos d'ús d'AMI i 
micromesura

03. 
Gestió de NRW i 
reducció de fuites 
(DMA)

05. 
Automatització i IA

Si
st

em
es

 in
fo

rm
àt

ic
s

• Model de dades únic 
vinculat a l'inventari 
d'actius i clients (GIS, 
SCADA, etc.)

• Desplegament inicial d' 
instrumentació i 
xarxa de comunicació

• MDM independent de la 
tecnologia

• Plataforma centrada en 
dades (integració de 
dades històriques i en 
temps real)

• Unitat de científics de 
dades

• AMI (comptadors 
intel·ligents d'1 m).

• Consolidació de plataforma 
(+connectors, +algorismes)

• Des de la plataforma 
centrada en dades fins a 
la plataforma de grans 
dades (dockers basats 
en IA/aprenentatge 
automàtic)

Be
ne

fic
is • Augment dels ingressos

• Control de capex
• Eficiència de les forces 

de camp

• Optimització energètica
• Resposta més ràpida als 

esdeveniments
• Funcionament de planta 

autònoma

• NRW reduït (-30%)
• Risc de xarxa reduït 

gràcies al control de 
pressió

• Reducció de pèrdues de 
clients i millor compromís

• Previsió de la demanda, 
perfils de clients, valor afegit 
serv.

• Resiliència millorada i 
risc reduït

• Planificació directora 
optimitzada

• Gestió automatitzada . 
del cicle de facturació

• Forces de camp 
optimitzades

• Control SCADA unificat
• Disponibilitat total de dades a 

tots els nivells de 
l'organització

• Seguiment en temps real 
de NRW i gestió 
optimitzada de la pressió

• Millora de l'experiència del 
client

• Optimitzat gestió de fuites 
. mitjançant balanços 
hídrics

• decisions 
automatitzada i 
planificació d'escenaris

• Control total de la 
xarxa

O
pe

ra
ci

on
s



01. 
Arquitectura de dades i 
industrialització de 
processos

02. 
Monitorització i operació 
d'actius centralitzats

04. 
Casos d'ús d'AMI i 
micromesura

03. 
Gestió de NRW i 
reducció de fuites 
(DMA)

05. 
Automatització i IA
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s • Model de dades únic 
vinculat a l'inventari 
d'actius i clients (GIS, 
SCADA, etc.)

• Desplegament inicial d' 
instrumentació i 
xarxa de comunicació

• MDM independent de la 
tecnologia

• Plataforma centrada en 
dades (integració de 
dades històriques i en 
temps real)

• Unitat de científics de 
dades

• AMI (comptadors 
intel·ligents d'1 m).

• Consolidació de plataforma 
(+connectors, +algorismes)

• Des de la plataforma 
centrada en dades fins a 
la plataforma de grans 
dades (dockers basats 
en IA/aprenentatge 
automàtic)

Be
ne

fic
is • Augment dels ingressos

• Control de capex
• Eficiència de les forces 

de camp

• Optimització energètica
• Resposta més ràpida als 

esdeveniments
• Funcionament de planta 

autònoma

• NRW reduït (-30%)
• Risc de xarxa reduït 

gràcies al control de 
pressió

• Reducció de pèrdues de 
clients i millor compromís

• Previsió de la demanda, 
perfils de clients, valor afegit 
serv.

• Resiliència millorada i 
risc reduït

• Planificació directora 
optimitzada

• Gestió automatitzada . 
del cicle de facturació

• Forces de camp 
optimitzades

• Control SCADA unificat
• Disponibilitat total de dades a 

tots els nivells de 
l'organització

• Seguiment en temps real 
de NRW i gestió 
optimitzada de la pressió

• Millora de l'experiència del 
client

• Optimitzat gestió de fuites 
. mitjançant balanços 
hídrics

• decisions 
automatitzada i 
planificació d'escenaris

• Control total de la 
xarxa

O
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El nostre enfocament de 5 passos per a la transformació digital ens
ha proporcionat aprenentatges clau al llarg de cada procés



transparència i 
accés a les 
dades

velocitat per 
reaccionar

Opex d' actius 
optimitzats 

control de capex

Disponibilitat 
de 
dades/totalmen
t obert als 
usuaris finals

• Capacitat d' accedir a totes les dades 
distribuïdes de manera centralitzada, tant 
en directe com històriques, per a tots els 
usuaris operatius i de control

• Dades fàcilment disponibles per a tots els 
nivells jeràrquics

Intel·ligència de 
2n nivell a nivell 
d'actius

• Funcionament autònom basat en 
algorismes avançats , per exemple, 
optimització energètica mitjançant E/S a 
les estacions de bombeig, resposta 
d'emergència segons les condicions 
meteorològiques, risc microbiològic

Interconnectivit
at amb altres 
sistemes i 
processos

• L'enllaç entre el control d'actius i tots els 
altres sistemes i processos (CMMS, GIS, 
previsió de la demanda, condicions 
meteorològiques, control de pressió) genera 
eficiències operatives i velocitat de resposta.

En la nostra experiència , hi ha 3 dimensions claus en què la 
transformació digital desbloqueja el valor real de la monitorització i 
operació dels actius

↑

↑

↑

↑



El nostre enfocament de 5 passos per a la transformació digital ha 
proporcionat nosaltres amb clau aprenentatges al llarg cadascun
dimensió

01. 
Arquitectura de dades i 
industrialització de 
processos

02. 
Monitorització i operació 
d'actius centralitzats

04. 
Casos d'ús d'AMI i 
micromesura

03. 
Gestió de NRW i 
reducció de fuites 
(DMA)

05. 
Automatització i IA

Si
st

em
es

 
in

fo
rm

àt
ic

s • Model de dades únic 
vinculat a l'inventari 
d'actius i clients (GIS, 
SCADA, etc.)

• Desplegament inicial d' 
instrumentació i 
xarxa de comunicació

• MDM independent de la 
tecnologia

• Plataforma centrada en 
dades (integració de 
dades històriques i en 
temps real)

• Unitat de científics de 
dades

• AMI (comptadors 
intel·ligents d'1 m).

• Consolidació de plataforma 
(+connectors, +algorismes)

• Des de la plataforma 
centrada en dades fins a 
la plataforma de grans 
dades (dockers basats 
en IA/aprenentatge 
automàtic)

Be
ne

fic
is • Augment dels ingressos

• Control de capex
• Eficiència de les forces 

de camp

• Optimització energètica
• Resposta més ràpida als 

esdeveniments
• Funcionament de planta 

autònoma

• NRW reduït (-30%)
• Risc de xarxa reduït 

gràcies al control de 
pressió

• Reducció de pèrdues de 
clients i millor compromís

• Previsió de la demanda, 
perfils de clients, valor afegit 
serv.

• Resiliència millorada i 
risc reduït

• Planificació directora 
optimitzada

• Gestió automatitzada . 
del cicle de facturació

• Forces de camp 
optimitzades

• Control SCADA unificat
• Disponibilitat total de dades a 

tots els nivells de 
l'organització

• Seguiment en temps real 
de NRW i gestió 
optimitzada de la pressió

• Millora de l'experiència del 
client

• Optimitzat gestió de fuites 
. mitjançant balanços 
hídrics

• decisions 
automatitzada i 
planificació d'escenaris

• Control total de la 
xarxa

O
pe

ra
ci

on
s



Seqüència típica d'una fuita. Caudal, m3/h

Aprenentatge clau: com el 
digital ens va ajudar a 
augmentar l'eficiència de la 
xarxa en un 35-40%

Fuga de 3 m 3 /h
6-7 dies (temps excessiu)

ReparacióUbicacióDetecció

Seqüència temporal d'una fuga (marc IWA)

• Analítica horària centralitzada per a 
dades a nivell de DMA (flux i pressió)

• Generació de patrons de 
comportament per a cada tipus de 
DMA (previsió de demanda, detecció 
de petites fuites)

• Millorar l'anàlisi amb dades AMI per 
fer balanços hídrics per hora

• Aprofitament de l' historial de 
reparacions , el cost de les 
reparacions i l'historial de pressió per 
actiu per apuntar a la ubicació més 
probable d'una fuita

Les dades i les anàlisis centralitzades i en temps real a nivell de DMA 
poden reduir significativament la seqüència de temps d'una filtració
a 1-2 dies, estalviant milions de dòlars en NRW



Millora de 
l'eficiència de la 
xarxa

Monitorització contínua de 
cabal i pressió a nivell 
municipal

Monitorització contínua de flux 
i pressió a nivell de DMA

Dades d'interconnectivitat i AMI 
que complementen l'anàlisi de 
DMA

x 1,10 – 1,15

Localització de fuites geoespacials 
mitjançant historització i model 
hidràulic

• Mesuradors de cabal i 
pressió a nivell municipal

• Infraestructura de 
comunicació .

• DMA físics

• Mesuradors de cabal i 
pressió a nivell DMA

• Infraestructura de 
comunicació .

• Adv. capacitats analítiques

• Desplegament de l'AMI 
esgotat

• Infraestructura de 
comunicació .

• Plataforma de big data per 
executar algorismes a nivell 
micro

• Plataforma independent del 
venedor

• Connectivitat amb SCADA, 
CMMS, GIS, etc. (amb 
monitorització centralitzada 
d'actius)

• Model hidràulic constantment 
calibrat a nivell DMA

• Plataforma de big data amb 
dades històriques i en temps 
real

Pr
er

eq
ui

si
ts

x 1,30 – 1,35

x 1,40 – 1,50

x 1,60

Detecció de fuites més 
ràpida que la lectura 
mensual manual

Detecció de fuites d'1 a 2 dies 
mitjançant anàlisis a nivell de 
DMA

Detecció accelerada de pèrdues 
reals i aparents mitjançant 
balanços hidràulics (<1 dia)

Localització i reparació 
accelerades

Detecció precisa + localització 
prèvia de fuites dins dels DMA

Be
ne

fic
is

Normalment veiem les utilities en una de les 4 etapes de maduresa
per a la detecció de fuites, pel que fa al digital i a l'anàlisi



Exemple a Global Omnium

Ordre de treball 
manual

Ordre de treball 
automàtica

Comportament històric 
de la xarxa i 

modelització hidràulica 
per a

pre-ubicació

Smart Ball ( Aganova )

Fibra òptica

Reparació i 
documentació

ReparacióUbicacióConscienciació

Fuga oculta

Fuga visible

Reportat

GEÒFON
CORRELADOR 
AR TERMOGRAFIA 
SEGUIMENT 
HIDRÒFONS 
DE GAS

2-3 dies

Analítica de 
fuites

Feedback al motor analític

Seqüència típica de fuites E2E a l'etapa de maduresa més alta

Fuga de xarxa a DMA sense AMI Fuga de xarxa a DMA amb AMI Fuga de client a DMA amb AMI Fuga de client

https://www.go-aigua.com/es/


• Generació de patrons de 
comportament per a DMA mitjançant 
aprenentatge automàtic

• Identificació intel·ligent 
d'esdeveniments a nivell DMA, basat 
en el comportament del patró i el flux 
mínim

• Identificació intel·ligent 
d'esdeveniments en funció de 
l'equilibri hidràulic (quan es desplega 
l'AMI)

• Previsió de demanda horària i diària i 
extrapolació de DMA

• …

Desenvolupant aquestes capacitats 
analítiques...

60+ algorismes a 
la biblioteca

Detecta comunicacions 
aturades. canals

Identifiqueu ràpidament 
les fuites a nivell de 

xarxa

Detecteu el frau a gran 
escala i el flux invers

Generar alarmes i 
integrar-se amb ordres 

de treball

Identificar comptadors 
infradimensionats en 

grans clients

Detectar xarxes d'alta 
pressió

… vam poder augmentar l'eficiència de la xarxa en un 40% + en alguns 
municipis

Capacitats analítiques necessàries i aplicacions de casos d'ús
principals



El nostre enfocament en 5 passos de la transformació digital ens ha 
proporcionat aprenentatges clau en cada dimensió

01. 
Arquitectura de dades i 
industrialització de 
processos

02. 
Monitorització i operació 
d'actius centralitzats

04. 
Casos d'ús d'AMI i 
micromesura

03. 
Gestió de NRW i 
reducció de fuites 
(DMA)

05. 
Automatització i IA

Si
st

em
es

 
in

fo
rm

àt
ic

s • Model de dades únic 
vinculat a l'inventari 
d'actius i clients (GIS, 
SCADA, etc.)

• Desplegament inicial d' 
instrumentació i 
xarxa de comunicació

• MDM independent de la 
tecnologia

• Plataforma centrada en 
dades (integració de 
dades històriques i en 
temps real)

• Unitat de científics de 
dades

• AMI (comptadors 
intel·ligents d'1 m).

• Consolidació de plataforma 
(+connectors, +algorismes)

• Des de la plataforma 
centrada en dades fins a 
la plataforma de grans 
dades (dockers basats 
en IA/aprenentatge 
automàtic)

Be
ne

fic
is • Augment dels ingressos

• Control de capex
• Eficiència de les forces 

de camp

• Optimització energètica
• Resposta més ràpida als 

esdeveniments
• Funcionament de planta 

autònoma

• NRW reduït (-30%)
• Risc de xarxa reduït 

gràcies al control de 
pressió

• Reducció de pèrdues de 
clients i millor compromís

• Previsió de la demanda, 
perfils de clients, valor afegit 
serv.

• Resiliència millorada i 
risc reduït

• Planificació directora 
optimitzada

• Gestió automatitzada . 
del cicle de facturació

• Forces de camp 
optimitzades

• Control SCADA unificat
• Disponibilitat total de dades a 

tots els nivells de 
l'organització

• Seguiment en temps real 
de NRW i gestió 
optimitzada de la pressió

• Millora de l'experiència del 
client

• Optimitzat gestió de fuites 
. mitjançant balanços 
hídrics

• decisions 
automatitzada i 
planificació d'escenaris

• Control total de la 
xarxa

O
pe

ra
ci

on
s



Tenim una llarga història aprofitant la informació de l'AMI

0,7 M

COMPTADORS 
INTELLIGENTS A 

VALÈNCIA

Tots

TECNOLOGIES DE 
COMUNICACIÓ 

UTILITZADES

12

ANYS 
D'EXPERIÈNCIA 

AGRANTANT AMI

20+

ANALISTES DE DADES 
EXPERIMENTATS QUE 

GENEREN CASOS D'ÚS AMI 
CONSTANTMENT

10+

DIFERENTS 
FABRICANTS

6 mil 
milio

nsPUNTS 
GESTIONATS/ANY



Abans de pensar en desenvolupar capacitats analítiques d'AMI, és clau seleccionar la 
tecnologia de comunicació que millor s'adapti a les característiques del desplegament

Cost total de 
propietat (TCO)

LatènciaSeguretat 
de dades

Potència

Escalabilitat Qualitat de Servei

Longitud 
de càrrega útil

Disponibilitat

És crucial tenir en compte tots 
els components de costos 
(capex i opex ) necessaris per 
desplegar i mantenir tota la 
infraestructura de xarxa

L'escalabilitat varia segons la 
densitat urbana, la necessitat de 
noves infraestructures, etc. 
Mesura el fàcil i 
costós que és desplegar 
una xarxa addicional.

La qualitat del servei mesura la 
fiabilitat de les xarxes en la 

transmissió de tota la 
informació requerida de 

manera oportuna

Les tecnologies LPWA tenen 
una autonomia de potència 
més alta, tot i que 8-10 anys 
és el màxim que normalment 
es necessita per a l'AMI

El xifratge de dades a l'origen, l' 
ús de bandes amb llicència i no amb 
llicència i altres protocols de 
seguretat s'han de tenir en compte a 
l'hora de seleccionar la tecnologia 
adequada

La quantitat de bytes/s 
que es poden transmetre per les 

diferents xarxes té una gran variació 
entre tecnologies

Tot i que els casos d'ús d'AMI 
normalment no requereixen una 
latència elevada, les xarxes d'IoT 
cel·lulars solen estar a un nivell 
més alt que altres opcions.

La capacitat de superar 
obstacles arquitectònics i altres 
és un factor clau a tenir en 
compte en el disseny de la 
infraestructura de xarxa.



A continuació es 
detalla

Ca
so
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s 
cl

au
Be
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Facturació i alarmes de client 
senzilles

Previsions de demanda de simulació 
d'escenaris i bessó digital

• Bill consum real als clients

• Donar transparència en el consum 
horari

• Genereu alarmes senzilles (p. ex., 
fuites grans, fluxos inversos)

• Desconnexió remota

• Millorar la detecció de fuites 
mitjançant balanços d'aigua

• Genereu patrons de client mitjançant 
l'aprenentatge automàtic (petites 
filtracions, frau...)

• Detectar un mal funcionament dels 
comptadors, apartaments buits...

• Donar suport als clients industrials en 
l'ús d'aigua

• Generar previsions a nivell de client 
per millorar el model hidràulic,
simular escenaris potencials (millor 
moment per operar, plans de 
contingència)

• Avaluar el microefecte de les 
campanyes de conscienciació 
pública

• Proporcionar altres serveis de valor 
afegit : control immobiliari en 
vacances, persones dependents, 
gamificació

Detecció d'esdeveniments 
complexos i balanços hídrics per a 
la gestió de NRW.

↑ 0,5-0,7% d' ingressos
↓ 20-30% queixes dels clients
↓ cost de les campanyes de lectura

↑ 1,0-2,0% d' ingressos
↓ 50-60% queixes dels clients
↓ 15-20% d'aigua no ingressos

↑ 3,0-4,0% d' ingressos
↓ 10-15% cost de l'energia
Millorar el control operacional i la 
planificació del capital

Trobem diferents etapes de maduresa en què les empreses 
aprofiten les dades i les capacitats analítiques d'AMI



Facturació

GMAO

Plataforma 
de client

Detecció de 
fuites

AMI
GIS

Bessó digital

Interconnectivitat de 
sistemes i processos

Les dades de l'AMI desbloquegen un gran valor quan es combinen 
amb tots els altres processos i sistemes de la utilitat:
• GIS
• Facturació
• Analítica a nivell de DMA
• Modelatge hidràulic
• GMAO…

Independència de la 
tecnologia

Capacitat d'ingerir i estandarditzar dades de qualsevol dispositiu 
industrial i protocol de comunicacions, per convertir-se en 
agnòstic i independent dels fabricants d'equips

Tanmateix, s'han de desenvolupar certes capacitats per tal de 
desbloquejar el màxim potencial

Big data i capacitats 
d'aprenentatge 
automàtic

Motor de big data capaç de processar dades en temps real i generar 
algorismes d'aprenentatge automàtic sobre dades històriques:
• Generació de patrons de client mitjançant algorismes de clustering
• Previsió de demanda horària i diària
• Extrapolació de la demanda per a clients sense comptador intel·ligent
• Detecció d' esdeveniments (frau, fuites, etc. )
• Perfil del tipus de client (p. ex., domèstic, restaurant, indústria) i 

activitat (p. ex., vacances, resident permanent)
• Sistemes de reg intel·ligents basats en el temps, la temperatura...

     

             
           

Data     
Centric

Smart

Qlik 
view

3rd party

TableauQlik-
view …

Billing

CMMS

Leak detect.

Smart meter 
analytics

Asset mgmt.

Customer 
portal

Solutions

Data sources

PLCOPC BBDD SCADA loT Sentilo ERP …

Data ingestion & MDM (Master Data Management)

Data repository

Data storing/ processing

Big data pipelineMicro-services / algorithms

Smart water engine

Digital twin

…
     

   
    

     
 

   
  
   

   

    
   

   
    



Experiència del client i generació d'ingressos Reducció de NRW

Millora contínua del funcionament de la xarxa Serveis de valor afegit

Gamificació i 
control de la 
demanda

Facturar el 
consum real

Fuites regulars i 
extremes

Transparència al 
portal/aplicació 

del client
Mal funcionament i 
comptadors aturats, 
apartaments buits Elaboració de 

perfils de clients

Previsió/extrapo
lació del consum

Millor caracterització 
dels DMA (equilibris 

hídrics)

Tecnologies de 
benchmarking

Dimensió de nous 
desplegaments

Previsió/extrapolac
ió del consum

Calibració del 
model

Serveis de valor 
afegit a clients i 
administració

Previsió de població 
a la ciutat, trànsit i 

altres serveis públics

Suport operatiu a 
determinats 

clients industrials

L'AMI normalment aporta valor en 4 dimensions: casos d'ús clau



El nostre enfocament en 5 passos de la transformació digital ens ha 
proporcionat aprenentatges clau en cada dimensió

01. 
Arquitectura de dades i 
industrialització de 
processos

02. 
Monitorització i 
operació d'actius 
centralitzats

04. 
Casos d'ús d'AMI i 
micromesura

03. 
Gestió de NRW i 
reducció de fuites 
(DMA)

• Model de dades 
únic vinculat a 
l'inventari d'actius i 
clients (GIS, SCADA, 
etc.)

• Desplegament inicial d' 
instrumentació i 
xarxa de comunicació

• MDM independent de la 
tecnologia

• Plataforma centrada en 
dades (integració de 
dades històriques i en 
temps real)

• Unitat de científics de 
dades

• AMI (comptadors 
intel·ligents d'1 m).

• Consolidació de 
plataforma (+connectors, 
+algorismes)

• Augment dels 
ingressos

• Control de capex

• Eficiència de les 
forces de camp

• Optimització energètica

• Resposta més ràpida als 
esdeveniments

• Funcionament de planta 
autònoma

• NRW reduït (-30%)

• Risc de xarxa reduït 
gràcies al control de 
pressió

• Reducció de pèrdues de 
clients i millor compromís

• Previsió de la demanda, 
perfils de clients, valor 
afegit serv.

• Gestió automatitzada 
. del cicle de 
facturació

• Forces de camp 
optimitzades

• Control SCADA unificat

• Disponibilitat total de 
dades a tots els nivells de 
l'organització

• Seguiment en temps 
real de NRW i gestió 
optimitzada de la 
pressió

• Millora de l'experiència del 
client

• Optimitzat gestió de fuites 
. mitjançant balanços 
hídrics

05. 
Automatització i 
IA

Sistemes 
informàtics

• Des de la plataforma 
centrada en dades fins 
a la plataforma de 
grans dades (dockers 
basats en 
IA/aprenentatge 
automàtic)

Beneficis
• Resiliència 

millorada i risc 
reduït

• Planificació 
directora 
optimitzada

• decisions 
automatitzada i 
planificació d'escenaris

• Control total de la 
xarxa

Operacions



Els bessons digitals reprodueixen el 
comportament real del sistema en a
model virtual que serveix de base 

per a l'experimentació

MONITOR

SIMULAR MILLORA

ANALITZAR

Què és un bessó digital?



Contínuament emparellat amb dades del món físic

Què necessites d'un bessó digital?

Calibrat/validat per comportar-se com el sistema real

Capacitats d'aprenentatge 
automàticPlataforma centrada en dades Modelatge hidràulic



GIS

Infraestructura

Inventari de
clients

SENSORS

Temps real

Dades 
històriques

SCADA

Seguiment

Remot
Funcionament

Mesuració 

Client Servei

Funcionament 

GMAO

Registre de
manteniment

Treball mòbil 
gestió

MODEL HIDRÀULICO

BESSÓ DIGITAL

PLATAFORMA BIG DATA

ALGORISMES AI

Un bessó digital requereix una gran quantitat d'entrades històriques i en temps 
real per funcionar: la nostra plataforma permet modelar la xarxa cada 15 segons.

Notas del ponente
Notas de la presentación
Així doncs, si integrem el model hidràulic amb totes les fonts d'informació obtindrem un bessó digital. Una plataforma de big data ajudarà a assolir l'objectiu.



MODEL ESTRATÈGIC
870 km

10.340 canonades

28 tancs

47 Bombes

254 Vàlvules

CONNECTAT EN TEMPS REAL
426 metres de pressió

204 cabalímetres

20% Variables imposades

80% de variables de calibració

dades de camp

Exemple de cas: Bessó Digital de València

València Metropolitana Àrea

Notas del ponente
Notas de la presentación
Tanmateix, aquest model és massa gran per ser utilitzat en temps real, per la qual cosa s'ha de simplificar per reduir-lo a un model estratègic més operatiu.El model estratègic connectat avui amb les dades de camp registrades pel sistema SCADA té més o menys 10.000 canonades. Aquestes dades de camp s'utilitzen per imposar el funcionament de la xarxa en temps real (regles de control) per ajustar les demandes als cabals injectats, pressions, nivells i estat dels elements de regulació en cada moment, per tal d'aconseguir un bessó operatiu actualitzat en cada moment. qüestió de segons. Les dades de camp també s'utilitzen per validar el model, perquè un conjunt de dades s'utilitza per establir el funcionament real del sistema (en el nostre cas d'estudi 20%) mentre que l'altre conjunt de dades s'utilitza per validar el model (80%).



Sistema de suport a la presa 
de decisions per a la resposta 

a emergències

Els principals casos d'ús del nostre bessó digital inclouen la resiliència/preparació 
per a esdeveniments

Simula el funcionament de la 
xarxa en qualsevol moment 

(passat, present, futur)

Planifiqueu el millor dia i hora 
per realitzar operacions de 

xarxa i formació per als 
operadors

Estimar valors per a punts 
sense sensors

Localització de petites fuites 
sense necessitat de DMA

Avaluació de les accions de 
control mitjançant la 

simulació del seu impacte en 
el comportament de la xarxa

Control de la demanda 
mitjançant el control de la 

pressió i la conscienciació del 
públic

Disseny òptim de xarxa i 
planificació magistral

A continuació es detalla



Aprofitem el nostre Digital Twin per preparar-nos per a la possible fallada 
simultània de diverses xarxes

Definir escenaris de 
fallada Simular conseqüències Preparar i planificar

• Construïm tots els escenaris 
de fallada potencial basant-
nos en combinacions 
probables de fallades de la 
xarxa elèctrica alhora

• Simuleu els escenaris de què passa si 
suposem que no s'ha pres cap acció:
- # clients amb interrupció del servei
- # clients amb caiguda de pressió

• Troba millor resposta immediata a 
l'escenari de falla: la intuïció no sempre 
és la millor resposta!

• Planificar inversions a mitjà termini per 
minimitzar les conseqüències en el 
servei

Tenint el Digital Twin connectat en temps real amb la utilitat i aprofitant les dades de l'AMI per fer la previsió de la demanda, som 
capaços de: i ) avaluar escenaris molt diferents, ii) reavaluar les accions sempre que vulguem, i iii) el dia de la fallada, re - Prova 

conseqüències durant les properes 24 hores



També aprofitem la nostra plataforma de transformació digital i centrada en dades per 
a la gestió d'actius i la planificació magistral

Monitorització 
DMA• Historial de fuites

• Índex de fuites

GMAO
• Historial de 

reparacions
• Cost de 

manteniment per 
tipus d'actiu

Motor d'optimització de 
Capex considerant totes 

les variables de risc i 
cost a nivell d'actiu

Evolució històrica del risc a nivell d'actiu i DMA

Pla de substitució que minimitza l'inversió per a un nivell de risc 
determinat

Pla de substitució que minimitza el nivell de risc per a l'inversió de 
capital disponible

Facturació
• Inventari del client
• Queixes de clients per àrea/actiu

GIS
• Inventari 

d'actius
• Obsolescència

Model hidràulic
• # clients afectats
• Previsió de la demanda
• Estimació de pressió
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