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Resum 

El projecte de final de carrera s’emmarca en el control dels recursos hídrics de Catalunya. 

Concretament, es centra en l’avaluació de les dades hidrològiques preses a camp i els 

tractaments que s’apliquen sobre aquestes. L’ avaluació pretén garantir que el Sistema 

Integral de Control de l’Aigua del Territori (SiCat) establert per l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) treballi de forma més eficaç, precisa i amb major informació relativa a les dades. 

Els elements físics encarregats de recaptar les dades del medi mitjançant diferents 

sistemes de sensorització són els anomenats Punts de Control del Territori (PCT). 

Enclavats arreu del territori català, són l’essència del SiCat, essent la base de la cadena 

que permet recaptar les dades en brut les quals, posteriorment, podran ser tractades i 

millorades per garantir la fiabilitat de les decisions estratègiques de l’ACA respecte els 

recursos hídrics del territori. 

A fi de millorar la gestió dels recursos d’aigua, l’ACA ha iniciat diversos projectes, un dels 

quals és aquest mateix. Les dades recaptades pels PCT actualment presenten un dèficit 

qualitatiu i una carència de control que vol ser exigida. Per aquesta raó es realitzarà un 

procés d’avaluació  de dades a camp mitjançant  una metodologia implantada en forma 

d’algoritme a les unitats remotes dels PCT. 

Per fer-ho s’ha hagut  d’estudiar les possibilitats tecnològiques dels diferents PCT, s’ha 

analitzat la metodologia actual de recaptació de dades i les incidències més usuals de les 

dades durant els darrers anys. S’han realitzat diferents algoritmes de prova, consensuant i 

establint un equilibri entre els interessos de l’ACA i les possibilitats reals de les empreses 

implantadores i mantenidores dels PCT. 

Donades unes dades en brut, aquestes són avaluades a la remota per un avaluador 

compost de 4 etapes per tal de dotar als valors enregistrats a la memòria de la remota 

d’una etiqueta numèrica de qualitat en forma de 5 dígits (en 2 bytes). Aquesta etiqueta 

aporta  informació bàsica sobre cada valor registrat referida a la qualitat, validesa, dispersió 

i tendència. 

Finalment s’ha aconseguit definir un avaluador i algoritme bàsic per les dades de les unitats 

remotes de camp que s’està implantant en fase pilot en diversos PCT del territori. 

L’avaluador proposat s’ha integrat en el nou model d’observació dades hidrològiques de 

l’ACA. S’ha realitzat una eina en Excel que permet contrastar i supervisar la veracitat de les 

avaluacions establertes a camp.  En definitiva, s’ha posat la primera pedra per controlar i 

avaluar automàticament les dades de camp. L’avaluador proposat, bàsic, podrà 

desenvolupar-se i millorar-se paral·lelament a la tecnologia implantada.  
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1. Glossari 

ACA: Agència Catalana de l’Aigua 

SAIH: Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica 

XACQA: Xarxa Automàtica de Control i Qualitat de l’Aigua 

SiCat: Sistema integral de Control de l’aigua del territori 

PCT: Punt de Control del Territori 

SIX: Sistema d’Informació de Xarxes 

CTC: Centre de TeleControl 

SCADA: Supervisory Control And Data Adquisition 
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2. Prefaci 

En el transcurs dels darrer anys s’han produït diversos esdeveniments a nivell global que 

han ubicat la temàtica de l’aigua en un primer pla.  Malgrat que tothom coneix el vincle 

ancestral que ha lligat la vida a l’aigua aquesta no ha gaudit de l’atenció i cura que 

suposadament mereixeria. 

Tanmateix, poc a poc, però amb una freqüència creixent, es produeixen fenòmens naturals 

extrems: inundacions mortíferes des de l’Amèrica central fins a l’Est Asiàtic passant per 

l’Europa Central, sequeres severes a l’Àfrica, huracans i tifons que assolen les costes de 

Cuba, Haití, Estats Units , la Xina, Indonèsia... A conseqüència d’aquests i molts altres fets 

el focus dels medis s’ha centrat en debatre el perquè d’aquest successos. El concepte del 

canvi climàtic s’ha estat introduint, amb més o menys fortuna, en l’àmbit públic. Les 

preocupacions mediambientals han ascendit a un nivell col·lectiu fins ara mai vist, creant 

teòricament un entorn favorable per aquells que poden i han de prendre mesures per 

preservar en nostre entorn. 

Més enllà de les conviccions, creences o raons que un té sobre quina és la causa del canvi 

climàtic, és prou evident, almenys per la major part dels experts en la matèria, que aquest 

s’està produint i que els seus efectes s’han de prendre sèriament en consideració. El que 

és rellevant per aquest projecte és el fet que el canvi climàtic ha permès, entre altres 

temes, plantejar-se molt seriosament com i de quina manera s’estan utilitzant els recursos 

hídrics del planeta. Però per tal de prendre decisions (globals, nacionals o territorials) 

primer cal tenir informació d’aquests recursos hídrics i és precisament aquí on entren en 

escena els processos de control, adquisició i avaluació de dades en què s’emmarca aquest 

projecte. 

2.1. Origen del projecte 

La possibilitat de treballar amb l’empresa Creatividad y Tecnologia S.A. ha estat 

determinant a l’hora de donar origen a aquest projecte. Aquesta empresa treballa per a 

l’Agència Catalana de l’Aigua (d’ara en endavant ACA), concretament elaborant part del 

Nou Model de Servei per al control i la gestió de l’aigua del territori català i proporcionant-li 

assistència tècnica.  

Aquesta oportunitat ha brindat a l’autor un entorn idoni de recursos i eines per tal de 

fusionar els propis interessos mediambientals amb la joia de plasmar els coneixements 

sobre l’Automàtica adquirits al llarg dels anys a l’Etseib. Aquest projecte és només una part 



Pàg. 8  Memòria 

 

d’un projecte més ampli i complex que pretén avaluar meticulosament totes les dades de 

caràcter hidrològic que es recapten avui dia a Catalunya. 

2.2. Motivació 

La gran motivació a l’hora de fer aquest projecte no és altra que les ganes d’utilitzar el 

coneixements adquirits al llarg de la carrera i alhora aprendre realitzant una tasca que serà 

d’utilitat per a la millora de la gestió i control de l’aigua de Catalunya.  

D’altra banda, la present edició del Fòrum Mundial d’Economia [10] celebrat al gener 

d’aquest any 2009 ha donat un nou impuls en la motivació d’aquest projecte. Malgrat que 

els diferents estudis sobre el canvi climàtic han donat les primeres veus d’alarma sobre la 

vital importància de respectar i cuidar els recursos naturals del planeta , dóna la impressió 

que els progressos per mitigar-lo són lents i costosos. Donades les previsions  

descoratjadores que han arribat a sortir a la llum sembla ser que les preocupacions i 

pronòstics purament mediambientals  perden pes quan la seva correcció requereix 

importants despeses econòmiques. Per aquesta raó cal remarcar l’interès i menció especial 

que ha tingut el Fòrum Mundial de l’Economia per la necessitat imperiosa de millorar i 

canviar les tendències actuals en matèria hidrològica. 

El Fòrum Mundial de l’Economia té com a primer i necessari objectiu el de fer prendre  

consciència que les economies i polítiques de tots els països són totalment permeables als 

problemes de gestió i abundància d’aigua. Només quan aquesta presa de consciència  

sigui una realitat es podrà arribar a un quòrum mundial sobre com tractar i afrontar un futur 

on l’aigua serà un bé cada vegada més escàs. Tanmateix, hi ha un problema bàsic en 

aquesta proesa. Més enllà de la odissea en què es converteixen gran part dels pactes 

mundials, el de l’aigua és particularment dificultós. Els problemes d’escassetat d’aigua són 

un fenomen molt concret i localitzat que s’estén poc a poc. Es produeixen brots d’alarmes 

en indrets molt concrets, cosa que dificulta enormement arribar a tenir una consciència 

global del problema. Tanmateix, a mesura que aquests brots es vagin estenent i 

perpetuant, les conseqüències mediambientals, econòmiques, sanitàries, polítiques i 

socials seran extremadament nocives. 

Les previsions de creixement econòmic i demogràfic mundial en els propers anys denoten 

que és urgentment necessari canviar la cultura de l’aigua a curt i llarg termini. Les 

previsions establertes en el Fòrum Mundial d’Economia resumeixen els futurs problemes. A 

banda de l’actual situació, en què 1.1 bilions de persones no tenen accés a l’aigua potable, 

en que mort més gent per manca d’aigua que per la SIDA i malària juntes, es produiran les 

següents situacions. Més població, més necessitat d’alimentar-se i beure: necessitat de 

més aigua. Canvi en les dietes dels països emergents (de cereals a carns): necessitat de 
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més aigua. Més industrialització dels països emergents: necessitat de més aigua. Més 

població urbana: més necessitat d’aigua en llocs concrets dels territoris. Tanmateix, el 

manteniment de les polítiques d’aigua actual, la ineficiència del seu transport, la 

sobreexplotació, el descontrol dels recursos hídrics, la contaminació i la incidència del canvi 

climàtic faran que no es disposi de més aigua. Menys aigua provocarà fam, disputes 

nacionals per obtenir-ne, neocolonialisme hídric, migracions en massa, més gent sense 

accés a l’aigua, estancament d‘economies, fallida de mercats financers... De fet, com bé 

deia Margaret Catley-Carlson (patrona del Global Water Partnership), cal tenir present que 

avui dia hi ha la mateixa aigua a la Terra que en l’època dels dinosaures o Juli Cèsar.  

Revisant què ha passat aquests darrers anys a Catalunya es poden observar certs 

paral·lelismes amb el que s’acaba d’esmentar. De les previsions globals es passa a l’anàlisi 

proper del territori local on s’evidencia el següent: població creixent, estius secs, estat de 

sequera, restriccions estacionals unides al fet de portar aigua potable amb vaixells a 

Barcelona, onades de calor, conflictes polítics i socials pel transvasament de l’Ebre... les 

similituds són prou visibles. A més a més, els diferents estudis predictius no auguren una 

situació massa optimista.  

En la Figura 2.1, extreta d’un annex de l’informe Institut Nacional de Meteorologia Espanyol 

de 2007 [1] es presenta l’evolució prevista de les temperatures màxima i mínima durant el 

segle XXI a Catalunya, basant-se en els resultats de diverses tècniques de regionalització i 

disminució d’escala, incloent-hi a partir de l’any 2071 els resultats del projecte Prudence 

(Prediction of Regional scenarios and Uncertainties for Defining EuropeaN Climate change 

risks and Effects). A partir de la Figura 2.1 s’elabora la Taula 2.1  amb els valors 

corresponents als períodes 2011-2040 i 2071-2100, en la qual s’han afegit els increments 

previstos per a la temperatura mitjana, considerant que es pot estimar com la mitjana entre 

les temperatures màxima i mínima.  
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Figura 2.1 Evolucions previstes de temperatures i precipitacions segons les diferents 

tècniques [1].  

 

 

Taula 2.1 Increments de temperatura (ºC) a Catalunya per a dos escenaris (A2 i B2) i dos 

horitzons temporals [1].  

A conseqüència de tots aquests problemes, la Generalitat ha donat un impuls Econòmic al 

Departament de Medi Ambient, permetent realitzar diversos projectes que garanteixin el 

subministrament d’aigua a Catalunya durant el propers anys. 

Un dels projectes més determinats és on s’emmarca aquest treball de final de carrera. En 

el Fòrum Mundial Econòmic s’elaboren diverses pautes a seguir per tal de canviar l’ús i la 

gestió de l’aigua per fer-ho d’una forma realment sostenible. Una de les tasques bàsiques 

és la de tenir un bon control sobre els recursos hídrics del territori en qüestió, en el nostre 



Avaluació de dades en les Unitats Remotes del Sistema Integral de Control del Territori Català Pàg. 11 

 

cas, Catalunya. Sense xarxes de control que, valgui la redundància, controlin l’estat dels 

recursos hídrics, hi ha moltes decisions que es prendrien a cegues. L’adquisició de dades 

és vital i, alhora, costosa. Per tal poder fer front als costos s’indica que és necessari 

incloure el sector privat, fent-lo còmplice i actiu en la problemàtica de l’aigua. Tanmateix, és 

primordial que el control sobre els recursos hídrics recaigui en mans públiques. 

Precisament aquestes dues recomanacions, potenciar les xarxes de control i introduir el 

sector privat, és el que està realitzant l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest projecte abraça 

ambdues propostes, millorant l’adquisició de dades i alhora sent l’esquer per tal que 

l’empresa privada s’hi interessi. Per aquesta raó és encara més motivant emprendre 

aquesta tasca, ser partícip d’una iniciativa, a priori, adequada per la conservació i bon ús de 

l’aigua en aquesta terra.   

Al no ser polític de renom ni científic brillant, què millor que col·laborar de la forma més 

bàsica possible en la tasca de controlar i gestionar de forma adequada l’aigua del nostre 

territori. Per damunt de les grans decisions i estratègies que s’ha de prendre a l’hora de 

gestionar els nostres recursos hídrics hi ha una tasca fonamental que s’ha de realitzar de la 

millor de les maneres. No és altra que l’adquisició de les dades. S’ha d’establir una xarxa de 

control eficient que permeti recaptar la informació dels rius, llacs, pantans, aqüífer, canals... 

per tal de poder prendre decisions fermes i conseqüents per controlar i gestionar l’aigua del 

territori català. 

2.3. Requeriments previs 

Per tal de realitzar aquest treball ha estat necessari tenir uns coneixements mínims en 

Automàtica que permetin engranar les diverses tasques i procediments seguits al llarg de la 

seva elaboració. D’altra banda, com es mostra en l’Annex A i B s’ha implementat l’algoritme 

que realitza el procés d’avaluació de dades presentat i s’ha creat una Eina en Excell que 

l’utilitza, fet que requereix un cert grau de coneixement de programació i algorismes. 

2.4. Història del SICAT 

Per tal de conèixer la raó de sí d’aquest projecte cal tenir present l’escenari que envolta 

l’actual sistema de control de la xarxa hidrogràfica de Catalunya. Al llarg d’aquest apartat  

es farà referència a l’evolució de la quantitat de punts de control del territori (PCT) i les 

seves variables del què oficialment s’anomena Sistema Integral de Control de l’Aigua del 

Territori (en endavant SICAT) des de l’any 1912 fins l’actualitat [2]. 
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El SICAT constitueix la xarxa de control que s’estén al llarg tot el territori integrant un seguit 

de subxarxes que han anat apareixent al llarg dels anys. De les lectures d’escales 

limnimètriques ancestrals s’ha passat a la creació d’un Sistema Automàtic d’Informació 

Hidrològica (SAIH), l’adhesió d’una Xarxa Automàtica de Control de Qualitat de l’Aigua 

(XACQA), d’una xarxa de control de piezòmetres.... 

 

Figura 2.2 Xarxes de Control de Catalunya (piezòmetres, qualitat superficial, aforaments, 

pluviòmetres i embassaments) [2] 

 

Les circumstàncies de l’evolució de les infraestructures del SiCat es centren principalment 

en la prevenció d’avingudes fluvials. La previsió d’una avinguda  permet vetllar per al 

benestar de les persones, evitar pèrdues humanes i atenuar els danys materials. Després 

de l’avinguda fluvial de 1996 (la més mortífera de l’últim quart del segle XXI), es fan 

importants inversions per evitar i prevenir futures adversitats. El SiCat, concebut inicialment 

per prevenir avingudes, evoluciona en mida, tecnologia i tractament de dades i alarmes per 

obtenir informació segons la funcionalitat i categorització de les dades. 
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En els darrers anys l’Agència s’ha centrat en incrementar el volum de dades, augmentant 

les seves infraestructures per tal de garantir un nivell de control mínim sobre el territori. Fins 

al dia d’avui, l’objectiu primordial era el d’incrementar el nombre de variables recaptades, 

augmentant el nombre de Punts de Control del Territori (PCT) i ampliant el nombre de 

sensors dels ja existents. Els gràfics següents il·lustren aquesta línia de treball. 

A continuació es mostren els gràfics de l’evolució dels PCT i variables juntes i per separat: 
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Gràfic 2.1 Evolució de PCT i variables del SICAT [2] 

 

En el Gràfic 2.1, malgrat contenir informació referent tant als PCT com a les variables, 

s’observa que en 2 ocasions s’ha produït un augment considerable de la quantitat de PCT 

i/o variables del SiCat entre anys consecutius. Es tracta dels anys 1972-1973 i dels 1995-

1996. És també evident que en aquest gràfic històric es reflecteixen els efectes de la 
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Guerra Civil Espanyola sobre les dades de què es disposa, ja que entre 1932 i 1941 no n’hi 

ha cap. 
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Gràfic 2.2 Evolució de la quantitat de PCT del SICAT [2] 
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Gràfic 2.3 Evolució de la quantitat de variables del SICAT [2] 

Tant en el Gràfic 2.2 com en el Gràfic 2.3 s’observa quelcom que ja s’intuïa en el Gràfic 

2.1.Tant els PCT com les variables han viscut, al llarg de la història, períodes de forta 

expansió o creixement que segurament coincideixen amb injeccions de capital puntuals que 

ho van permetre.  

Per al gràfic referent als PCT s’observa que en la tendència general de creixement hi ha 3 

punts en què hi ha un salt brusc o, si més no, un salt que inicia una nova etapa de 

creixement. Es tracta dels anys 1972-1973, 1983-1984-1985 i 1995-1996. És també 

destacable el fet que actualment, en l’any 2009, s’està produint un comportament insòlit en 

la història del SiCat: hi ha hagut 2 anys seguits en què s’ha decrementat el nombre de PCT. 

Aquest fet es deu a la voluntat d’optimitzar els recursos, eliminant els PCT les dades dels 

quals s’obtenen d’altres institucions (p.e. les dades dels pluviòmetres desinstal·lats 

actualment són compensades per les subministrades per al Servei Meteorològic de 

Catalunya - SMC) o eliminant directament PCT. S’ha passat del màxim històric de 828 

punts (2007) a 796 (2009). Aquest comportament reflecteix la tendència actual de l’ACA on, 

després d’un període en que s’ha apostat per incrementar el nombre de dades recaptades, 

es vol millorar l’ús i gestió d’aquestes. 
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En el Gràfic 2.3, referent al nombre de variables, s’observa un comportament general 

similar. Històricament es poden identificar 2 punts en què hi ha hagut un augment 

considerable de variables entre anys consecutius. Aquests fets ocorren al 1972-1973 i 

durant 1995-1996. Són dates que coincideixen amb les comentades per als PCT ja que la 

presència de nous PCT produeix, amb més o menys mesura, un augment de variables. 

A partir de 1995 comença la implantació del Sistema Automàtic d’Informació Hidrològica 

(en endavant SAIH), iniciant-se un procés d’automatització de la recollida de dades que 

dóna peu a l’augment progressiu del nombre de variables i de PCT que reflecteixen les 

gràfiques. Una vegada s’ha assolit un nivell d’abundància de dades cal focalitzar els 

esforços en el tractament i l’òptima utilització d’aquestes.  

2.5. Situació actual i nova estratègia 

Actualment l’Agència ha assolit l’objectiu de posseir una infraestructura de control prou gran 

com per poder realitzar les seves tasques de control. Les variables que s’obtenen de camp 

han arribat a nivells quantitatius acceptables. Tanmateix, encara hi ha feina a fer. Entren en 

escena les variables elaborades, aquelles que s’obtenen mitjançant càlculs a partir de les 

variables extretes de camp i que són realment importants a l’hora de prendre decisions, 

depurar prediccions i decidir estratègies a emprendre. A partir d’ara, l’Agència diferenciarà 

clarament entre variables elaborades i no elaborades, centrant els esforços en augmentar 

el nombre de variables elaborades. 

A l’augment de la quantitat de dades (no elaborades i sobretot elaborades) i la creixent 

automatització d’aquestes s’hi uneix l’obligatori compliment de la Directiva Marc de l’Aigua 

[5] que entrarà en vigor l’any 2015. Aquesta directiva té com a propòsit establir uns requisits 

bàsics d’obligatori compliment per garantir el bon estat de les masses d’aigües dels 

diferents territoris europeus. Per tal que al 2015 el SICAT contempli tots el requisits mínims 

d’aquesta directiva cal gestionar de forma eficaç l’enorme cabal d’informació que arriba 

cada dia al Centre de Telecontrol de l’Agència. La major part de les variables quantificades 

en els gràfics anteriors passaran a ser, si no ho són ara, automàtiques i cincminutals. Cada 

cinc minuts s’haurà de tenir un valor registrat de pràcticament totes aquestes i d’altres 

variables. 

En conseqüència, s’haurà de gestionar una gran quantitat d’informació i l’ACA no es vol fer 

càrrec de totes les tasques que això suposa. L’ACA es vol centrar en explotar les dades 

crítiques, en modelitzar, gestionar, analitzar i crear noves variables elaborades a partir de la 

informació de camp. D’aquesta manera es podran prendre les millors decisions a l’hora de 
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definir estratègies per garantir l’abundància i qualitat de l’aigua de Catalunya. Amb la 

finalitat d’assolir aquesta meta l’ACA ha iniciat un procés d’externalització (cap al sector 

privat i altres institucions) de variables i PCT no crítics amb l’objectiu de lliurar-se de les 

tasques de manteniment, explotació i gestió de l’enorme quantitat de PCT i variables de 

camp que hi ha i hi haurà. D’aquesta manera podrà convertir-se en un receptor de dades 

que les explotarà, gestionarà i elaborarà eficientment. 

Donant una ullada als pressupostos de les diverses unitats destinades al control de l’aigua 

de l’ Àrea d’ Abastament d’ Aigua de l’ Agència que s’ocupen de les xarxes de control, la 

gestió i l’elaboració de les dades, s’observa l’enorme percentatge que es destina al 

manteniment i amortització dels PCT. Els recursos que absorbeixen són enormes, privant a 

l’Agència de destinar fons a altres tasques. La voluntat d’externalitzar costos no tindria 

sentit si aquests no es reduïssin, ja que acabarien essent els mateixos. El factor clau en 

aquesta estratègia és que s’ha detectat un cert grau d’ineficiència del funcionament actual 

que es pretén resoldre mitjançant l’externalització de costos que seran reduïts en relació als 

actuals. La saludable competència del sector privat i la implantació d’una política de la 

compra de la dada en funció de la qualitat i la disponibilitat d’aquesta seran els artífex 

d’aquesta proposta.  

A continuació es mostren els pressupostos dels darrers anys disgregats per partides. Les 

partides de manteniment i part de les d’inversions són les que estan implicades en la nova 

estratègia d’externalització i compra de la dada. 

 

Gràfic 2.4 Pressupostos anuals disgregats per partides [2] 
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Taula 2.2 Pressupostos dels darrers anys disgregats per partides [2] 

Tanmateix, aquesta estratègia d’externalitzar i implantar la cultura de la compra de la dada 

és inviable en l’actualitat ja que no s’ha definit quin criteri aplicar a l’hora de pagar les dades 

externes. Al mateix temps, l’enorme quantitat de dades automatitzades està provocant 

grans problemes a l’hora de gestionar-les ja que abans d’utilitzar-les han de ser revisades i 

avaluades al Centre de Telecontrol. Així doncs, amb més raó, l’externalització dels PCT i 

variables, així com el fet de pagar per elles, va lligat a la necessitat d’implantar un procés 

que garanteixi que les dades que arriben a l’Agència són de qualitat. Aquest procés és el 

que s’elabora en aquest projecte. 

En resum, al llarg dels anys l’Agència evoluciona i decideix canviar la seva cadena de valor, 

centrant-se en l’obtenció de dades per tal d’introduir la cultura de la compra de la dada que 

permeti externalitzar i repartir costos cap al sector privat. Aquest fet repercuteix 

significativament en les decisions de les inversions. L’Agència decideix mantenir els PCT 

que aporten dades crítiques (.cat) i externalitzar en la major forma possible l’adquisició de 

dades a través dels PCT integrats (i.Cat), PCT externs (e.Cat) i PCT externs mallats 

(em.Cat). 

Identificar la dada com a producte principal per l’Agència (amb un nivell de qualitat exigit) 

genera sinèrgies entre moltes institucions, entre les quals es tenen el Servei Meteorològic 

de Catalunya (SMC), Universitats, Centres Tecnològics... amb la finalitat de generar 

informació més elaborada i enriquida per al coneixement del medi, prevenció i detecció 

d’episodis, inspecció, gestió i ús dels recursos de l’aigua. Com a resultat s’obté informació i 

sistemes pioners en la seva categoria.  

En aquest projecte es proposa una metodologia per tal d’avaluar quantitativament la 

qualitat de les dades. La proposta es basa en la idea que les dades que arribin al Centre de 

Telecontrol no siguin només registres de valors numèrics de les variables. En cada PCT 

automatitzat o semiautomatitzat i per cada valor de cada variable s’adjuntarà una “etiqueta’” 

de qualitat que donarà informació sobre la qualitat d’aquell valor. D’aquesta manera 

s’agilitzen i milloren les tasques de gestió i anàlisi de les dades al Centre de Telecontrol, es 

descarrega la càrrega de treball del Centre de Telecontrol, es millora la qualitat de la dada, 

se n’informa millor i, a més a més, es donen les bases per establir els criteris de bonificació 

i/o penalització d’aquelles dades procedents d’entitats i/o empreses externes. 
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A més a més, el Centre de Telecontrol actualment està duent a terme la implantació d’un 

nou model d’adquisició, estructuració i emmagatzematge de les dades hidrològiques en el 

qual tinc el plaer d’estar-hi col·laborant. Aquest treball té un paper important en la cadena 

de tractaments que rep la dada des que és presa al medi fins que és altament elaborada 

per a la presa de decisions estratègiques. 

Aquest nou model en procés d’implantació és l’ Observation Data Model (ODM) [6], de 

CUAHSI (Consortium of Universities for the Advancement of Hydrologic Science, Inc.). Sent 

lleugerament més precisos, l’ODM és un esquema de base de dades relacional que va ser 

dissenyat per a l’emmagatzematge de sèries de dades temporals. El seu propòsit no és 

altre que el de proporcionar un format estàndard per a optimitzar l’emmagatzematge i la 

recuperació de les dades d’observació hidrològica per a l’anàlisi integral de la informació de 

diverses fonts. L’ODM està dissenyat per a emmagatzemar informació hidrològica i proveir 

la traçabilitat hereditària des de la mesura en brut fins a la informació utilitzada, permetent 

que la seva interpretació i ús siguin inequívocs.  

A continuació es mostra l’esquema principal de la base de dades que contempla l’ODM. El 

paper que ocupa l’avaluació de dades en les remotes s’ha remarcat en vermell. De la 

mateixa manera, s’ha ressaltat en blau el paper que ocuparà la prolongació d’aquest 

projecte: 
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Figura 2.3 Estructura de ODM 1.0 [6] 

 

L’ODM prepara les dades hidrològiques per a un posterior anàlisi temporal. Els 

qualificadors, associats a les dades en brut provinents de les unitats remotes de camp, són 

essencials per conèixer les característiques bàsiques d’aquestes i fins a quin punt poden 

ser fiables. 

A més a més, l’ODM estableix els anomenats Nivells de Control de Qualitat de la Dada, els 

quals determinen els mecanismes i tractaments que han de superar les dades en brut per 

anar adquirint una major qualitat. 

Aquest és, doncs, l’escenari econòmic, ecològic, temporal, geogràfic, polític i tècnic en què 

ha de navegar aquest projecte.  
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

Una vegada es coneixen les circumstàncies en què s’ubica aquest projecte es poden 

comprendre millor els objectius que pretén assolir. També cal tenir present que els 

objectius es poden categoritzar en diferents nivells, segons afectin purament al tractament 

de la dada, a les unitats remotes, al SiCat en general i a les estratègies globals de 

l’Agència. L’objectiu bàsic, tanmateix, és aquell que es centra en la dada. L’assoliment 

d’aquest objectiu bàsic serà la gota d’aigua que permetrà que els altres germinin. 

Recollint tot el que s’ha exposat fins ara es poden enumerar els objectius de la següent 

manera: 

Objectiu principal   

Automatitzar i qualificar la recollida de dades de les estacions remotes del SiCat. 

Objectius parcials: 

Per tal d’assolir l’objectiu principal és necessari avançar pas a pas, establint i complint una 

sèrie d’objectius parcials que, sumats, permeten assolir l’objectiu principal: 

• Establir el procediment concret per a realitzar una valoració qualitativa i sistemàtica 

de totes les dades proporcionades pels sensors associats a variables de quantitat i 

qualitat de l’aigua dins de l’àmbit del SiCat. 

• Estandarditzar l’algoritme a implementar en tots els PCT que entren dins l’abast 

d’aquest projecte. 

• Proporcionar al Centre de Telecontrol un primer procés d’avaluació de dades a 

complementar amb un anàlisi més complexa que es pot considerar l’extensió 

d’aquest projecte. 

Objectius col·laterals: 

Acomplir els objectius principal i parcials provoca, implícitament, la realització de diverses 

tasques que culminen objectius col·laterals. Aquests, tot i no ser el centre d’atenció 

d’aquest projecte, li aporten un valor afegit considerable. Els objectius col·laterals són 
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directament realitzables a partir del bon ús dels resultats obtinguts al completar els 

objectius parcials i principal. Són els següents: 

• Assegurar una estratègia de divideix i venceràs per a l’avaluació de dades de camp 

per tal de disminuir la càrrega de treball del Centre de Telecontrol distribuint-la entre 

totes les unitats remotes de camp. 

• Subministrar un procediment que proporcioni una etiqueta de qualitat a les dades 

que arriben al Centre de Telecontrol, augmentant la qualitat de les dades i 

proporcionant informació addicional al valor numèric que permeti una millor gestió 

de les dades i del seu manteniment. 

• Proporcionar un barem per instaurar la cultura de la compra de la dada que permeti 

garantir l’èxit del procés d’externalització de costos de l’Agència, donant-li a aquesta 

recursos per centrar-se en tasques d’ explotació de dades crítiques, en modelitzar, 

gestionar, analitzar i crear noves variables elaborades. 

• Dotar a l’ODM d’un primer qualifiers assignable a cada valor que es registri en la 

base de dades.  

• Crear una eina Excel de supervisió, verificació i homologació de la qualitat 

(l’avaluació de dades) de les dades rebudes al CTC. 
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Figura 3.1 Esquema de l’ús de l’avaluació de dades dins del SiCat. 

3.2. Abast del projecte 

El mètode proposat per a l’avaluació de dades s’implementarà i s’està implementant en 

fase pilot en les unitats remotes de tots els PCT automàtics o semiautomàtics del territori 

que mesuren diverses magnituds del medi a través de les senyals transmeses pels seus 

sensors. Cal recordar que els diferents tipus de PCT del territori es poden diferenciar 

segons siguin: 

 
� Propis de l'Agència Catalana de l'Aigua (.Cat).  

� Propietat de tercers, on l'Agència Catalana de l'Aigua té accés a les instal·lacions i als 

equips, també coneguts com PCT integrats (i.Cat). 

� Propietat de tercers, on l'Agència Catalana de l'Aigua no té accés als equips, també 

coneguts com PCT externs (e.Cat).  

El procediment de l’avaluació de les dades en les remotes compren indirectament factors 

com la captació d’aquestes, la  instal·lació del sistema de captació, l’adaptació del medi al 
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sistema de mesura i la qualitat pròpiament dita de la dada rebuda en la remota o RTU 

(Remote Terminal Unit). L’avaluació de la transmissió, recepció, emmagatzematge i 

congruència del VR (Valor registrat) en la Base de Dades de l’Agència serà l’objecte d’un 

altre procés d’avaluació que es considera la prolongació de l’actual projecte. 

 

 

 

Figura 3.2 Límit del Procés d’avaluació de dades en remotes 
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4. PROCÉS D’AVALUACIÓ DE DADES EN LES 

REMOTES 

Abans d’endinsar-nos en la metodologia d’avaluació de dades en les remota és 

recomanable tenir una clara idea de a què es fa referència amb aquest concepte.   

4.1. Concepte de Remota 

Una unitat remota és l’equivalent a un Controlador Lògic Programable (PLC) instal·lat a 

Camp, entenent-lo com sistema electrònic de funcionament digital. Està dissenyat per a l’ 

ús en un ambient industrial que utilitza una memòria programable per a l'emmagatzematge 

intern d'instruccions orientades a l'usuari, per l'aplicació de funcions específiques com ara 

lògica, seqüència, temps, comptar i aritmètica. La seva funció bàsica és la de controlar 

màquines o processos a través de diversos tipus sortides i/o entrades digitals o 

analògiques. Tots dos, el PLC i els seus perifèrics associats, estan dissenyats perquè 

puguin ser fàcilment integrats en un sistema de control i de fàcil ús en totes les seves 

funcions previstes [7]. 

El sistema del controlador programable o PLC és un sistema construït sota la configuració 

d’usuari que consisteix en un controlador programable i perifèrics associats necessaris per 

al sistema automatitzat previst. Es compon d'unitats connectades entre si amb cables o 

connexions plug-in per aconseguir una instal·lació permanent, de cables o altres mitjans i 

per perifèrics portàtils i transportables [7]. 

 

4.2. Concepte de Remota Virtual 

Un dels primers problemes que es presenta en aquest projecte és el fet que el seu abast és 

molt ampli i inclou una enorme varietat de tipologies d’unitats remotes, cada una d’elles 

amb les seves pròpies especificacions, protocols, capacitats, estructura de dades... Tot i 

que l’avaluació de les dades ha estat pensada per poder ser implantada en totes elles, el 

concepte, definició i estructuració d’una remota virtual resulta de gran utilitat per resoldre el 

conflicte d’heterogeneïtat de dispositius. 



Pàg. 26  Memòria 

 

La remota virtual  és un concepte abstracte (els models abstractes de comunicació són 

cada vegada més comuns) en el qual es llisten diferents objectes de comunicació basats en 

les diverses especificacions de l’ODM.  

Aquesta idea tan senzilla és molt pràctica ja que l’abstracció permet allunyar-se dels 

conflictes que comporta tractar amb la infinitat de models de remotes presents al SiCat. Les 

remotes reals que, per les seves característiques, no pugui coincidir amb els requisits que 

imposa l’estructura de dades de la remota virtual hauran de realitzar un procés d’adaptació 

entre la real i la virtual. La qüestió és, finalment, que l’Agència, al comunicar-se amb la 

remota virtual tingui accés a aquells objectes que s’han definit i que li interessen (Valor 

registrat de la variable, avaluació de les dades del valor, unitats de la mesura, precisió...). 

En aquest projecte, l’avaluació de les dades s’ha fet tenint en compte les característiques 

més restrictives de les remotes que avui dia hi ha a camp. Tanmateix, la idea és que les 

futures evolucions de l’avaluació de dades vagin lligades a la remota virtual, exigint als 

mantenidors i implementadors externs que la remota virtual compleixi tots els requeriments i 

disposi de tota la informació que necessita l’Agència, independentment de com sigui la 

remota real.  La figura següent esquematitza aquesta idea: 

 

Figura 4.1 Concepte i estructura de Remota Virtual 
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4.3. Definició del Procés d’Avaluació 

El procés d’avaluació consistirà en una anàlisi qualitativa i sistemàtica de les dades 

associades a cada variable de mesura, donant com a resultat un codi que haurà de 

vincular-se a cada valor registrat (valor que queda guardat en un registre). El procés 

d’avaluació de dades s’exemplifica en l’Annex A, tot seguint les pautes i metodologies 

esmentades en els capítols que s’ atansen. 

En aquest estudi es prendrà com a premissa el fet que per a obtenir un valor registrat s’han 

de realitzar diverses mostres, les quals estaran compostes per diferents captures. El codi i 

el valor seran emmagatzemats en la unitat remota de camp. Aquest codi reflectirà 

principalment la disponibilitat, qualitat i fiabilitat de les dades proporcionades pel sensor 

corresponent durant el temps de registre i que permeten obtenir el valor registrat, el qual 

formarà part de la sèrie da dades temporals associada a una determinada variable. 

Aquesta tasca permetrà avaluar indirectament l’adaptació del medi al sistema de mesura, el 

comportament elèctric del senyal i el comportament propi del medi. A més a més, es lliurarà 

una informació qualitativa codificada de la valoració de la dada obtinguda. 

 

 

 

Taula 4.1 Curs i tractament de la informació a registrar. 

 

PROCÉS ESTUDIAT 
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El codi està compost per 5 dígits categoritzats i batejats amb els noms de: unitat, desena, 

centena, miler i desenes de miler, aquests dos últims agrupats en una sola categoria 

(s’anomenarà miler, fent referència al dígit de miler i desenes de miler).  

En Taula 4.1 s'indiquen on i què aporten els codis d'unitat, desena i centena en el procés 

objecte d’aquest estudi. 

En aquest procés s’avalua la informació obtinguda i processada fins a la RTU, per a 

després ser transmesa a la base de dades de l’Agència. L’avaluació de les dades 

transmeses des de la RTU fins a la Base de Dades (SIX) correspon a un altre procés a 

estudiar apart. 

Per tal de trobar els valors del codi es dividirà el procés d’avaluació en 4 etapes 

diferenciades. Cada una de les etapes aplicarà un avaluador que donarà com a resultat la 

valoració numèrica per aquella etapa. Al final, les diferents valoracions fetes pels 

avaluadors permetran compondre el codi final avaluador de les dades, el qual anirà 

associat a un valor registrat.  

En resum, doncs, l’objectiu base del projecte és aconseguir una etiqueta de qualitat, en 

forma de 5 dígits, que acompanyarà a tot VR. Així ho mostra la següent figura: 

 

Dades 
capturades

Avaluació de dades

Etapa 1
Avaluador 1

Etapa 2
Avaluador 2

Etapa 3
Avaluador 3

Etapa 4
Avaluador 4

Càlcul
VR

Unitat
0 - 5

Desena
0 – 5

Centena
0 - 5

Miler
00 - 64

Valor 
Registrat

Etiqueta de QualitatDada

Unitat
0 - 5

Desena
0 – 5

Centena
0 - 5

Miler
00 - 64

Valor 
Registrat

Etiqueta de QualitatDada

 

 

Figura 4.2 Esquema d’avaluació de dades 
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5. Avaluació del valor registrat (V R): Etapes 

 

La valoració qualitativa de cada valor registrat es realitzarà mitjançant un nombre positiu de 

cinc xifres associat a un codi numèric, fet que permet que els valors registrats, reals, 

acompanyats només d’un valor enter i un flag d’invalidació booleà, aportin molta informació. 

Aquest codi numèric compost estarà format per 4 paràmetres de qualitat senzillament 

anomenats unitat, desena, centena i miler, cadascun dels quals tindrà un significat diferent. 

Per als valors vinculats als paràmetres unitat, desena i centena, el rang de variació estarà 

entre 0 i 5, mentre que per als valors vinculats al paràmetre miler, el rang de variació estarà 

entre 00 i 64, tal com es mostra en la següent taula: 

 

Dada Nombre real referent a la mesura presa 

Valoració 

de la dada 

Miler 

00 - 64 

Centena 

0 - 5 

Desena 

0 – 5 

Unitat 

0 - 5 

Flag 
d’invalidació 
de la dada  

0 vàlid 

1 invàlid 

 

Taula 5.1 Paràmetres utilitzats per a l’avaluació de dades. 

 

Per als primers 3 paràmetres (unitat, desena i centena), el valor màxim que es pot obtenir 

és 5 i correspon a la pitjor valoració possible. Pel que fa al valor mínim que es pot obtenir, 

aquest és 0, i indica la millor valoració possible. El quart paràmetre (milers), proporciona 

informació en referència al motiu de la qualificació obtinguda en les 3 etapes primeres, i 

també prové d’informació aliena al senyal de la variable mesurada (sensors intel·ligents, 

inputs de cabina, etc). 

Per tal d’avaluar les dades es realitzaran una sèrie d’hipòtesis de partida que determinen 

les restriccions temporals aplicades a les senyals analitzades. L’objectiu d’aquest treball 

recau en una avaluació de les dades i, més concretament, es centra en etiquetar 

quantitativament la qualitat de cada valor registrat. L’etiqueta de qualitat, materialitzada en 

el codi de 5 dígits, estarà lligada a cada un dels valors registrats. 
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El càlcul de cadascun dels quatre paràmetres que formaran el codi de qualitat associat a 

cada valor registrat es realitzarà en 4 etapes consecutives, cadascuna de les quals es 

defineix a partir del capítol 5.2. Abans, però, cal tenir clars alguns conceptes temporals. 

 

5.1. Conceptes temporals bàsics 

Les relacions entre temps marquen si la mesura es adequada temporalment. 

El primer que cal tenir present és el significat de valor de registre o VR. El valor registrat és 

aquell valor que queda enregistrat en la Unitat Remota, el qual ha estat fruit d’una sèrie de 

mostrejos, fruit de diferents captacions. El conjunt de valors registrats associats a una 

variable són els que definiran la sèrie temporal de dades d’aquesta.  

Temps de Registre RT : El temps de registre és el temps que necessita el sensor per 

prendre les mesures que s’acabaran enregistrant la Unitat Remota. Exemplificant-ho, 

poden existir valors registrats obtinguts cada minut, cinc minutalment, horàriament... en 

funció de les possibilitats del sensor i les exigències del peticionari de les dades. 

Temps de Mostreig MT : El temps de mostreig és el temps necessari per elaborar un 

mostreig o valor mostral Vm, el conjunt dels quals acabaran donant (a través d’un càlcul) un 

valor de registre VR. El temps de mostreig ha de ser constant per a cada valor registrat. Si 

un VR s’obté a partir de n  Vm, el temps de registre serà n  vegades el temps de mostreig. 

Temps de Captura CT : El temps de captura és el temps que el sensor triga en capturar una 

dada, el conjunt de les quals acabarà donant un valor mostral Vm. El temps de captura ha 

de ser constant per a cada valor capturat. Si un Vm s’obté a partir de m  captures, el temps 

de mostreig serà m  vegades el temps de captura. 

Així docs, les restriccions temporals imposen un jerarquització de 3 nivells. Per a cada valor 

registrat VR s’identificarà un temps de registre, un temps de mostreig i un temps de captura, 

essent la seva relació: 

            

( )CMR TmnTnT ••=•=  

(Eq. 5.1) 
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El temps de mostreig i el temps de registre hauran d’ajustar-se, en cada cas, a les 

característiques particulars del tipus de sensor i d’aplicació, de manera que el paràmetre de 

qualitat resultant compleixi els objectius previstos. 

S’estableixen altres limitacions, les quals apareixen després d’analitzar les diferents 

tipologies de sensors existents al SiCat i els diversos requeriments bàsics de l’Agència. 

Tenint en compte el grau de qualitat òptima de les dades al qual voldria arribar l’ACA i les 

possibilitats reals que ofereix la infraestructura actual del SiCat, s’arriba a acotar les 

relacions entre els temps de registre, mostreig i captura de la següent manera: 

15
T
T

3
M

R ≤≤  

(Eq. 5.2) 

75
T
T

15
C

M ≤≤  

(Eq. 5.3) 

TR  : temps de registre 

TM  : temps de mostreig 

TC  : temps de captura 

 

Aquest anàlisi temporal a 3 nivells es pot enllaçar amb la definició de Blöschl i Sivapalan 

(1995) [8], els quals senyalaren que tot conjunt de valors de dades està també quantificat 

per una triple escala temporal, comprenent el temps de “support”, “spacing” i“extent”.  

Tanmateix, en aquest projecte es treballa una mica més enllà d’aquests nivells, entrant 

detalladament en el tercer que en el nostre cas es refereix en com s’obté el VR durant el 

“support time”, aconseguint que cada VR vagi associat a una etiqueta de qualitat en funció 

de com ha estat pres el valor registrat. 

El concepte de “support”, “spacing” i “extent” és apreciable en la Figura 5.1. Són el temps 

necessari per al sensor per obtenir un valor registrat, el temps entre valors registrats 

consecutius i el temps entre 2 valors registrats (temps escollit arbitràriament per, sovint, fer 

un anàlisi temporal de dades). En aquest projecte es té present que, en l’ACA, la major part 

de presa de dades automatitzades es realitza periòdicament a través de diverses captures 

també periòdiques i que ocupen tot el temps de registre. En aquest casos, el “spacing time” 
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serà`igual al “support time”, igual al temps de registre. En les dades VR no periòdiques, el 

“support time” no serà igual al “spacing time”, però sí al Temps de Registre.  

 

 

Figura 5.1 Esquema de nivells temporals [8] 
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5.2. Etapa 1 (Unitat): Qualitat de les dades 

Objectiu:  

En aquesta etapa s’avalua la qualitat de les dades capturades i la seva valoració dependrà 

de la quantitat i relació de dades vàlides respecte les dades totals.  

Metodologia: 

Una vegada estipulades les diferents tipologies d’errors que provoquen una invalidació de 

les dades es calcula, per a cada mostra, la quantitat de dades vàlides existents. En funció 

del nombre de dades vàlides i la relació entre dades vàlides i dades invàlides (eficiència) 

s’obtindrà una valoració de l’etapa 1. 

El fet de descartar les dades no vàlides (s’ assigna un flag de validació en la remota o el 

sensor) és bàsic a l’hora de donar credibilitat a les avaluacions i tractaments a què seran 

sotmeses aquestes durant els següents passos descrits en aquest projecte. Per aquesta 

raó s’ha fet un profund anàlisi dels errors i incidències més comuns ens els diferents PCT 

del territori [3]. Com a resultat, s’ha obtingut un “classificador d’errors”, els quals es 

classifiquen en funció dels criteris mostrats a la Taula 5.2 i responen a l’estructura genèrica 

d’un PCT com el de la Figura 5.2. 
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Figura 5.2 Esquema genèric de PCT 

Els criteris i classificacions d’errors s’han determinat amb la col·laboració de les empreses 

mantenidores de la infraestructura i sensorització del SiCat, amb les quals es va elaborar 

un estudi d’incidències dels darrers anys [3] [4], i que queden ordenats en 3 grups de 

diferents tipologies:   
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Grups Tipus Descripció 
•  Sensor no existeix 
•  Transmissor no existeix 

No existeix 

•   Reserva 
•  Sensor en manteniment 
•  Transmissor en manteniment 
•  Calibratge del sensor 
•  Proves de sensor  

Manteniment 

•  Proves de transmissor 
•  Avaria de font d’alimentació 
•  Sobretensió 

Sistema 
Elèctric 

•  Caiguda de tensió 
•  Recepció incorrecta 
•  Transmissió incorrecta 
•  Pertorbació elevada en canal de comunicació. 
•  Sensor fora de rang 

Sistema de 
Comunicació 

•  Avariat 
•  Transmissor 
•  Sensor 
•  Sensor no operatiu 

SENSOR I 
TRANSMISSOR 

Avaria 

•  Transmissor no operatiu 
•  RTU no existeix 
•   Reserva 
•   Reserva 

No existeix 

•   Reserva 
•  Actualització de Firmware 
•  Actualització de programa del RTU 
•  Manteniment de hardware 

Manteniment 

•   Reserva 
•  Caiguda de tensió 
•  Sobre tensió. 
•  Sense tensió de xarxa elèctrica 

Sistema 
Elèctric 

•  Sense tensió de reserva 
•  Comunicació amb sensor 
•  Comunicació amb Panell de Dades 
•  Pertorbació elevada en canal de comunicació de instrumentació 
•  Pertorbació elevada en canal de comunicació de controlador. 

Sistema de 
Comunicació 

•  Avariat 
•  CPU 
•  Mòdul d’entrada/sortida 
•  Mòdul de comunicació 

RTU 

Avaria 

•  No operatiu 
•   Reserva No existeix 
•   Reserva 
•  Manteniment del sistema elèctric. 
•  Manteniment de sistema de comunicació 
•  Manteniment de sistema pneumàtic 
•  Manteniment del sistema hidràulic 

Manteniment 

•  Altres manteniments que puguin afectar a les dades 
•  Caiguda de tensió. 
•  Sobre tensió. 

PROCÉS 

Sistema 
Elèctric 

•  Sense tensió de xarxa elèctrica  

Taula 5.2 Classificador: Criteris per a la invalidació de dades i informació. 

 

Cal tenir present que el “classificador d’errors” permet que la gran diversitat de codis que 

aplica cada implementador o mantenidor d’unitats remotes, controladors, processos... 
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acabin convergint en una única classificació comuna i entenedora per a tothom. Quan 

s’informi a l’Agència d’algun error relatiu a les dades, aquest error, s’anomeni com 

s’anomeni i es codifiqui com es codifiqui internament en el PCT origen, acabarà sent 

classificat com algun dels descrits anteriorment.  

Algoritme de valoració:  La valoració de l’etapa 1 que es transmetrà a la base de dades 

serà el valor [VE1]. Per calcular aquest valor es necessita el nombre de mostrejos (N). 

Aquest nombre es calcula de la següent manera: 

M

R

T
T

N =  

(Eq. 5.4)    

On: 

N  : nombre de mostrejos 

TR  : temps de registre 

TM  : temps de mostreig 

 

Exemple:  TR = 5 min, TM = 1 min, implica  N = 5 (multimostreig) 

Una vegada obtingut aquest nombre (N), es valorarà cadascun dels N mostrejos segons els 

criteris establerts en la Taula 5.3 en funció de l’estat d’invalidació de les dades de cada 

mostreig, obtenint les valoracions parcials (VE1i). Es defineix:            

C

M
i T

T
n ====  

(Eq. 5.5) 

On: 

ni  : nombre de dades de cada mostreig* 

 

(*): en principi, per a qualsevol i, n i  sempre tindrà el mateix valor i serà igual per a tots els N 

mostrejos. 
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Exemple:  TC = 1 seg, TM = 1 min, implica  ni = 60 

Coneixent el nombre de dades vàlides de què consta la mostra es pot aplicar el primer 

avaluador, el qual consisteix simplement  en aplicar els criteris de la següent taula. Els 

llindars de dades vàlides que determinen una o altra valoració han estat estimats seguint la 

lògica, l’experiència, les exigències factibles de l’Agència, les possibilitats actuals de les 

remotes i un nivell de qualitat acceptable donades les condicions infraestructurals i de 

comunicació actuals: 

Criteri: 
Valor 

VE1 Quantitat de Dades 
Vàlides 

5 0 

4 1 ≤ nv,Mostra_i  ≤ 3 

3 4 ≤  nv,Mostra_i  ≤ 9 

2 10 ≤  nv,Mostra_i  < 20 

1 20 ≤  nv,Mostra_i < 45 

0 45 ≤  nv,Mostra_i 

Taula 5.3 Criteris per a l’avaluació de dades per l’etapa 1. 

 

Un cop obtingudes les N valoracions parcials s’haurà de calcular una mitjana, amb 

arrodoniment, que representarà la valoració a transmetre [VE1], calculat a partir de la 

següent equació, la qual contempla l’efectivitat de la captura de dades (relació entre vàlides 

i no vàlides): 

[ ]
( )

















 ∗
−=

∑

∑
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1
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iVE1-5

5VE1
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(Eq. 5.6)  

 

 



Pàg. 38  Memòria 

 

On: 

[VE1]   : valoració a transmetre de l’etapa 1. Els claudàtors indiquen que el nombre 

obtingut s’haurà d’arrodonir a l’enter més proper. Si es troba a la mateixa 

distància dels dos enters més propers s’optarà per arrodonir a l’enter 

superior. 

VE1i   : valoració del mostreig i de l’etapa 1, amb i:1,2...N 

nv,Mostra_i : nombre de dades vàlides del mostreig i 

ni   :nombre de dades del mostreig i 

 

L’equació (Eq. 5.6) és una variant de mitjana ponderada que té com a objectiu penalitzar 

fortament a aquelles mostres que malgrat tenir una bona avaluació parcial VE1i posseeixen 

una relació deficient entre la quantitat de dades vàlides de la mostra nv,Mostra_i i el total de 

dades de la mostra ni. L’eficiència, doncs, és valorada. 

Així mateix, l’estructura de l’equació determina que per obtenir la millor valoració possible 

cal tenir una gran quantitat de valoracions parcials VE1i  = 0 així com una relació 

pràcticament unitària entre dades mostrals vàlides i dades mostrals totals. A partir 

d’aquesta màxima valoració, el joc entre els diferents factors implicats determinaran els 

diferents valors del VE1 final, els quals oscil·len entre 0(millor) i 5(pitjor). 

Notes: 

 

� A partir d’aquesta etapa es treballarà únicament amb les dades vàlides. 

� Com millor sigui la relació entre dades vàlides i no vàlides, millor serà la qualificació de 

l’etapa 1. 

� Es pot ajustar el temps de captura segons el grau d’ importància, la dinàmica de la 

variable a mesurar i les capacitats del sensor. 

� Si [VE1] = 5 degut a que no hi ha cap dada vàlida, implica que el VR que s'obtingui serà 

invàlid i tindrà associat una bandera (flag) que ho identifiqui com a tal, en codi binari 

tindrà un valor de 1. Si hi ha més d’un motiu d’invalidació la bandera serà vinculada a la 

d’aquell que hagi invalidat més dades o, en cas d’empat, el primer en aparèixer, fet que 

incidirà en l’etapa 4. 
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� A fi de no alterar la mostra, es recomana no implementar filtres digitals o analògics en el 

controlador. En cas d’haver-hi filtres implementats, aquests s’hauran de suprimir. 

� En cas excepcional en què no es compleixin les relacions entre TR, TM i TC, la valoració 

de l’etapa 1 serà 5, però en aquest cas no s’associarà cap bandera d’invalidació al VR 

final. 
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5.3. Etapa 2 (Desena): Dispersió referencial  

Objectiu:  

Conceptualment, en aquesta etapa s’analitza la qualitat del sistema de captura de la dada i 

es veurà si aquest sistema és adequat o no, és a dir, com és el comportament del senyal 

mesurat. S’analitzarà la generació de dispersions produïdes en el senyal. 

Metodologia: 

L’anàlisi de dispersió es realitzarà en referència a la Precisió de la Dada demanda per 

l’ACA, la qual establirà “l’amplitud” acceptable de les dispersions. D’aquí prové el nom de 

dispersió referencial. Segons la xarxa, el tipus de punt i les necessitats de l’Agència, aquest 

valor serà una constant pròpia de cada remota. 

Una greu problemàtica a la que s’ha hagut de fer front és que, degut a que el SiCat està 

compost per una gran varietat de sensors i unitats remotes (moltes d’elles antigues), s’ha 

hagut de crear un avaluador de l’etapa 2 que no utilitzi operacions complexes com puguin 

ser les arrels quadrades o potències. Com a resultat s’ha obtingut una avaluació de la 

dispersió força bàsica i intuïtiva basada en un valor referència que no és altre que el de la 

Precisió de la Dada demandada per l’ACA. 

Aquesta restricció de càlcul en les remotes, afegit a la voluntat d’obtenir avaluadors més 

robustos, ha descartat els avaluadors estadístics clàssics de dispersió vinculats a 

distribucions normals [9] com serien la desviació estàndard, la variança, el coeficient de 

variació... Conseqüentment, s’ha intentat reproduir la ideologia i propòsits d’aquest 

avaluadors seguint una sèrie de passos que no entrin en conflicte amb les restriccions que 

imposen algunes remotes i dotant a l’avaluador de certa robustesa [9]. 

Algoritme de valoració: 

Per tal de realitzar la valoració de l’etapa 2 es diferenciaran diferents casos, en funció del 

nombre total de dades vàlides nv,T i/o la quantitat de dades vàlides de cada mostra nv,Mostra_i. 

Es diferenciaran els 6 casos predeterminats (A,B,C,D,E i F). Abans, però s’ha de considerar 

el significat dels següents conceptes: 

Es considerarà Monomostreig quan nv,T ≤  45: 
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• En aquestes condicions, es força N=1 i per tant  nv,Mostra_1= nv,T , existint 

només una sola mostra. 

Es considerarà Multimostreig quan nv,T >  45 

• En aquesta situació, N=N 

 

Els casos a diferenciar són: 

 

Cas A,B:  

 

Quan:        A)  Monomostreig: n v,T ≤  45 , N=1     i n v,Mostra_i ≤  3 

        B)  Multimostreig: n v,T >  45 , N=N    i n v,Mostra_i  ≤  3 

Monomostreig s’avalua amb valor 5. 

Multimostreig s’avalua amb valor 4. 

 

Cas C,D:  

 

Quan:       C) Monomostreig: n v,T ≤  45, N=1     i  3 < n v,Mostra_i  ≤ 15, 

       D)  Multimostreig: n v,T >  45, N=N    i 3 < n v,Mostra_i  ≤ 15, 

En aquest cas es consideren la totalitat de les dades vàlides de la mostra. No es considera 

el filtre dels outliers o valors extrems per haver-hi poques dades vàlides de mostra.  

S’avaluarà considerant la totalitat de les dades vàlides de la mostra nv,Mostra_i . Al valor N se li 

assignarà 1 en el cas C i N en cas D. 

Es procedeix a agrupar les dades en 11 intervals diferents als quals s’anomenarà Interval 

de Classe. Aquest nombre s’ha determinat en funció de les restriccions de memòria de les 

unitats remotes més restrictives. Per tant, tenint en compte els valors extrems de la mostra 

es procedeix a dividir-la en 11 grups o classes: 
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(Eq. 5.7) 

On:   

i : des de 1 fins a N (monomostreig N=1, multimostreig N=N) 

ICi : interval de classe del mostreig i 

0D  : valor mínim del conjunt conformat per les dades del mostreig i 

100D  : valor màxim del conjunt conformat per les dades del mostreig i 

Una vegada establert això, s’ubicaran totes les dades segons l’interval al qual pertanyin, 

considerant el total de 11 intervals de classe per a l’anàlisi.  

 

 

 

 

Figura 5.3 Intervals de classe 

 

Ara, es procedeix a identificar la quantitat d’intervals de classe moda (QMi) que pot tenir la 

mostra i. L’interval de classe moda és aquell que conté el major nombre de dades. Si n’hi 

ha més d’un és quan es parla de cas multimoda (QMi > 1). 

nm,i es defineix com a nombre de dades de l’interval de classe moda de la mostra i. 

D100 D0 
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Si hi ha més d’una moda els valors de les dades de la moda nm,i serà la suma del nombre 

de valors de les modes. 

 

Si hi ha més d’una moda l’ICi per al cas multimoda serà recalculat, essent tantes vegades 

l’IC inicial com nombre d’Intervals de Classe hi hagi entre les modes més llunyanes: 

 

IC=3*IC    nmi=9

IC=6*IC   nmi=12

Quantitat de dades per Interval de Classe Interval Classe Moda

Interval Classe

 

Figura 5.4 Ampliació d’interval de classe moda 

D’aquesta manera, al realitzar futurs càlculs dels valors mostrals i del VE2, es podrà 

avaluar més precisament la influència dels casos multimodals.  

A continuació es procedirà a realitzar els següents càlculs per a l’avaluació, establint 

l’Interval de Classe mínim com aquell igual a la Precisió del la Dada demandada per l’ACA:  

 

ICmin=PD 

(Eq. 5.8) 

On: 

ICmin         : interval de classe mínim 

PD                    : precisió de la dada estipulada per l’Agència 
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D’ara la Precisió de la Dada serà extreta del model de servei en vigor a l’ACA, tenint en 

compte les xarxes a les que pertany la variable (episodis, medis, inspecció i gestió) i la seva 

prioritat (bàsica o de suport), així com altres característiques del punt de control. 

El següents passos consisteixen en observar i ampliar l’Interval de Classe Moda trobat per 

comptabilitzar la quantitat de dades (vàlides) que s’ubiquen en ell i l’amplitud d’aquest 

Interval de Classe Moda en relació a l’Interval de Classe mínim o Precisió del la Dada 

(Factor de Dispersió). Quan l’Interval de Classe Moda, ampliat o no, conté 4 o més dades 

(estipulació per conveni  entre l’ACA i les empreses productores de dades)  es procedeix a 

valorar l’etapa 2.  

Així doncs, en primer lloc es verifica que la quantitat de dades pertanyents a l’Interval de 

Classe Moda (un ICi en concret) sigui major o igual a quatre (nM,i ≥≥≥≥ 4), i després, en cas 

afirmatiu, s’aplica la següent equació: 









=

min

i
i IC

IC
F  

(Eq. 5.9)   

On: 

Fi   : factor de dispersió en el mostreig i,on i va de 1 fins a N. Les claus denoten que el 

valor s’ha d’aproximar a l’enter més proper tal com s’ha indicat en altres apartats. 

ICi   : interval de classe moda en el mostreig i, on i va de 1 fins a N (monomostreig N=1, 

multimostreig N=N). 

ICmin : interval de classe mínim. 

Recordar que ara, ICi representa aquell interval de classe que conté un major nombre de 

dades. És, per tant, l’Interval de Classe Moda. 

A continuació s’observa la quantitat de dades que pertanyen a l’Interval de Classe Moda.  

En cas que nM,i < 4, es triplicarà el rang de l’Interval de Classe Moda. Ara, es torna a 

calcular la quantitat de dades pertanyents a aquest nou interval i s’avalua si nM, i ≥≥≥≥  4:  

• Si aquesta condició es compleix, aleshores es calcula el nou valor del factor 

de dispersió:  
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=

min

i
i IC

IC
*3F  

(Eq. 5.10) 

 

• En cas que la quantitat de dades pertanyents al nou Interval de Classe 

Moda (ampliat 3 vegades l’inicial) encara sigui menor a quatre (nM,i < 4), es 

redefineix el valor del factor de dispersió i s’amplia 5 vegades l’interval de 

classe moda inicial . El factor de dispersió queda de la següent manera:  









=

min

i
i IC

IC
*5F  

(Eq. 5.11) 

La figura següent mostra com es procedeix en el mecanisme d’ampliació de l’interval de 

classe moda: 

1

1

0
1

1

0

0
11 1

1

0

Ampliació a 3

Ampliació a 5

IC, nmi=2

3*IC, nmi=2

5*IC, nmi=4

 

Figura 5.5 Exemple d’ampliació de Intervals 

 

Si després d’haver aplicat les darreres 3 equacions es verifica que nM,i ≥ 4, aleshores es 

procedeix a avaluar segons la Taula 5.4. 
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Amb els passos esmentats s’aconsegueix determinar el grau de dispersió referencial de les 

dades de la mostra considerades representatives (com a mínim 4) en relació a la Precisió 

de la Dada demandada per l’ACA. 

Per al cas de monomostreig N=1, si nM,i < 4 quan el ICi inicial s’amplia 5 vegades (IC i 

=5*ICi), la valoració de [VE2] serà 5 segons el cas especial de la Taula 5.4. 

Per al cas de multimostreig N=N, si nM,i < 4 quan el ICi inicial s’amplia 5 vegades (IC i 

=5*ICi), la valoració de [VE2] serà 4 segons el cas especial de la Taula 5.4. 

 

Cas E,F:   

Quan:   E)  Monomostreig: n v,T ≤ 45, N=1      i 15 < n v,Mostra_i   

  F)  Multimostreig: n v,T > 45, N=N     i 15 < nv,Mostra_i  

En aquests casos, a diferència d’abans (cas C i D), es considera el filtre dels outliers o 

valors extrems, aconseguint que l’Interval de Classe sigui un indicador més robust al retallar 

els outliers [9] mitjançant el rebuig de les dades del primer i darrer quartil. 

Es realitzarà el següent procediment per a que no existeixi influència dels outliers en 

l’avaluació de la dispersió de les dades i tenint en compte que existeix una quantitat 

suficient de dades vàlides de mostra per a avaluar amb solvència. S’establirà un nou rang 

per trobar l’interval de classe. 

5

DD
IC i25,i75,

i

−
=  

(Eq. 5.12) 

On: 

i  : va des de 1 fins a N (N=1 o N=N) 

ICi : interval de classe del mostreig i. 

i25,D  : valor màxim del conjunt conformat pel 25% inferior en quantitat de dades, en el 

mostreig i.  

i75,D  : valor màxim del conjunt conformat pel 75% inferior en quantitat de dades, en el 

mostreig i 
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Una vegada establert això, s’ubicaran totes les dades segons l’interval al qual pertanyin, 

considerant els tres intervals menors o iguals a D25 i també els tres intervals majors o iguals 

a D75, tenint en total 11 intervals de classes per a l’anàlisi.  

En aquests 6 intervals afegits segurament també hi haurà dades vàlides, encara que podria 

donar-se el cas que no fos així. Les dades que no s’ubiquin en cap dels 11 intervals seran 

els outliers finals, els quals no es consideraran pels posteriors càlculs d’aquesta etapa. 

 

 

 

 

Figura 5.6 Mostra després de situar els 11 intervals, amb outliers finals que no entren dins 

els intervals. 

Ara, es procedeix a identificar la quantitat de modes (QMi) que pot tenir la mostra i, 

procedint com en el cas C i D.  

Després d’obtenir el ICi i identificar l’Interval de Classe Moda, es realitzen els mateixos 

càlculs que es relalitzarien en el cas C i D segons correspongui, amb la diferència que el 

mètode d’obtenció de l’Interval de Classe Moda ha estat un altre (entre 5 i després s’han 

afegit 6 intervals més).  

Una vegada realitzats els càlculs esmentats, si nM,i ≥ 4, es procedeix a avaluar segons la 

Taula 5.4. 

En cas de no aconseguir que nM,i ≥ 4 després d’haver ampliat 5 vegades ICi inicial (ICi 

=5*ICi), la valoració de [VE2] serà 5 per al cas de monomostreig i 4 per a multimostreig.  

D75 Outliers 

finals 
Outliers 

finals 
D25 D0 

D100 

 

(ICi)1 (ICi)2 (ICi)3 (ICi)4 (ICi)5 (ICi)6 (ICi)7 (ICi)8 (ICi)9 (ICi)10 (ICi)11 
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La figura següent mostra gràficament el què s’ha comentat anteriorment: 

 

 

Figura 5.7 Valoració de l’Etapa 2 

 

Finalment, amb el factor de dispersió final i l’ampliació de l’interval classe moda ( Fi i ICi), la 

quantitat de modes QMi, el nombre de dades dins la classe moda nM,i ≥≥≥≥ 4 i el nombre de 

dades vàlides per mostra (nv,Mostra_i ),  tenint 1 o N mostres en funció de les dades vàlides 

totals nv,T  esmentades anteriorment, es valorarà segons la taula següent. 

 

VE2=5  

 

 

 
VE2i=4 

 

nv,T ≤ 45  

 

 

 
nv,T > 45  

 

nv,T 

 

 

 

15 < nv,Mostra  
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ICi

3*ICi

5*ICi

nM,i<4

nM,i<4

5*ICi

3*ICi

ICi

0 1 2 3 4 5 >5 0 1 2 3 4 5 >5
F F

VE=1 VE=2 VE=3nV,T>45
VE=4

VE=4

VE=0

nM,i>=4

VE=5
Multimostra

N=N

nM,i>=4

VE=2 VE=3 VE=4N=1

nV,T <=45
VE=5

nV,mostra>3

Monomostra

VE=1

nV,mostra<=3

 

  

Taula 5.4 Criteris per a l’avaluació de dades per a l’etapa 2. 

 

Funcionament de la taula: 

 Amb els càlculs realitzats (nv,T, ni ó nv,mostra_i, nM,i,ICi i Fi) s’accedeix a la Taula 5.4 i es 

localitza la casella que compleix amb els requisits dels 5 paràmetres esmentats. En general 

les mostres es podran classificar segons els 5 paràmetres que intervenen en la Taula 5.4. 

Tanmateix, de vegades, amb menys paràmetres ja n’hi haurà prou per situar-se 

correctament a la taula esmentada. Si, per exemple, nv,Mostra ≤ 3  només cal conèixer si es 

tracta de cas multimostra o monomostra  ja que els càlculs de nM,i, ICi , QMi  i Fi no són 

necessaris. 

En la taula anterior la valoració VE2i que va des de 0 a 5, depenent de les regions on es 

pertanyi. Les diferents combinacions de regions (definides per condicions), per a cada 

valoració, es descriuen a continuació: 

 

• VE2 i =0,  

Multimostreig: 

L’avaluació serà zero quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui 

major o igual a quatre (nM,i ≥ 4)  i el factor de dispersió sigui zero (Fi = 0). 
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• VE2 i =1 

L’avaluació resultarà en un dels dos casos següents: 

Multimostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui un (Fi = 1). 

Monomostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui zero (Fi = 0). 

• VE2 i =2 

L’avaluació resultarà en un dels dos casos següents: 

Multimostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui dos o tres (Fi = 2 o 3). 

Monomostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui un (Fi = 1). 

• VE2 i =3 

L’avaluació resultarà en un dels dos casos següents: 

Multimostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui quatre o cinc (Fi = 4 o 5).  

Monomostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui dos o tres (Fi = 2 o 3). 

 

• VE2 i =4 
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L’avaluació resultarà en un dels tres casos següents: 

Multimostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui superior a cinc (Fi > 5), o bé quan el nombre de 

dades pertanyents a la classe moda sigui inferior a 4 (nM,i < 4). 

Monomostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui quatre o cinc (Fi = 4 o 5). 

Cas especial multimostreig: 

Quan el nombre de dades vàlides de la mostra sigui menor que tres (nv,Mostra ≤≤≤≤ 3). 

 

• VE2i=5 

 

Monomostreig: 

Quan el nombre de dades pertanyents a la classe moda sigui major o igual a quatre 

(nM,i ≥ 4) i el factor de dispersió sigui major que cinc (Fi > 5) o bé quan el nombre de 

dades pertanyents a la classe moda sigui menor a quatre (nM,i < 4). 

 

Cas especial monomostreig: 

Quan el nombre de dades vàlides de la mostra sigui menor que tres (nv,Mostra ≤≤≤≤ 3) . 

Finalment, la valoració de l’etapa 2 que es transmetrà a la base de dades resultarà de la 

següent manera, aplicant, com en l’etapa 1, una variació de la mitjana ponderada. 

Es procedeix a utilitzar la següent equació: 

[ ]
( )



















−=
∑

∑
N

1

iM,

N

1

iM,
i

n

n
VE2-5

VE2

iQm

iQm

,

,
*

5  

(Eq. 5.13) 
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On: 

[VE2] : valoració a transmetre de l’etapa 2, els claudàtors indiquen que el nombre   

obtingut s’haurà d’aproximar a l’enter més proper. 

VE2i : valoració parcial del mostreig i de l’etapa 2, amb i:1,2...N 

nM,i  : quantitat de dades pertanyents a l’Interval o Intervals de Classe Moda del mostreig 

i 

iQm,    :quantitat de modes del mostreig i 

La particularitat de l’equació (Eq. 5.13) és que la ponderació es realitza sobre la quantitat 

de dades de l’Interval de Classe Moda entre el nombre de modes, evitant, així, sobrevalorar 

les els casos multimoda.  
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5.4. Etapa 3 (Centena): Tendència i dispersió refer encial de les 

mostres 

Objectiu: 

En aquesta etapa s’avalua la tendència i dispersió dels N’ valors mostrals resultants (VM) en 

funció del temps i relacionades amb PD (referència). N’ és una modificació de N, essent 1 si 

N=1 o essent el nombre de mostrejos amb almenys alguna dada vàlida si N<>1. També 

s’avalua si el pas del temps utilitzat és l'adequat per allò que es vol mesurar. 

Metodologia: 

A partir de l’estimació dels valors mostrals, especificats en l’apartat 6.1, es realitza un 

anàlisi de la dispersió mostral. Posteriorment, es calcula la línia de regressió lineal 

mitjançant el mètode dels mínims quadrats [9] i la tendència en funció de PD per tal 

d’avaluar l’etapa 3. Com en l’etapa 2, degut a les restriccions de certes remotes s’ha hagut 

d’optar per avaluadors no purament clàssics ni complexes. Conseqüentment, s’ha optat per 

la lògica i el sentit comú per tal de buscar avaluadors que informin, amb major o menor 

mesura, de la tendència i dispersió mostral. 

Algoritme de valoració:  Amb els N’ valors mostrals (VM) resultants (veure el capítol 6), 

tractament de la dada), es calcula la seva dispersió i la seva tendència, i en base a aquests 

paràmetres es fa una puntuació única per a l’etapa 3, segons els criteris definits en la Taula 

5.6 mostrada més endavant. 

Dispersió referencial:  

Per calcular la dispersió es realitzarà el següent procediment en els casos en què N’<>1: 

El primer que s’ha de fer és calcular l’Interval de Classe dels N’ valors mostrals, utilitzant la 

següent equació en què el l’amplitud dels valors mostrals [9] és dividit per les N’ mostres:  

N'

VV
IC (min) M(max) M

VM

−
=  

(Eq. 5.14) 

On: 
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ICVM   : interval de classe dels valors mostrals 

VM (max)    : valor mostral màxim 

VM (min)   : valor mostral mínim 

N’   : nombre de mostrejos amb almenys alguna dada vàlida  

 

Posteriorment s’haurà de calcular l’interval de classe mínim dels valors mostrals que està 

relacionat directament amb la Precisió de la Dada. 

 

Dmin VM, PIC =  

 (Eq. 5.15) 

 

On: 

ICVM,min     : Interval de Classe mínim dels valors mostrals 

PD          : Precisió de la Dada donada per l’Agència 

 

Una vegada obtinguts aquests intervals es calcularà el factor de dispersió dels valors 

mostrals (k) com a relació entre l’Interval de Classe dels valors mostrals i l’Interval de 

Classe mínim d’aquests (és la referència). És, per tant, un coeficient de relació entre VMIC  i 

min VM,IC : 

 

min VM,

VM

IC
IC

k =  

(Eq. 5.16) 

On: 
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k            : factor de dispersió dels N’ valors mostrals 

ICVM,min     : interval de classe mínim dels valors mostrals 

ICVM           : interval de classe dels valors mostrals 

Segons els valors de k, l’avaluació de l’etapa 3 serà una o altra, tenint en compte el fet que 

els valors mostrals tinguin menor o major dispersió referencial. 

 

Tendència referencial:  

 

Per avaluar la tendència dels N’ valors mostrals, s’utilitzaran els següents criteris, resumits 

en la Taula 5.5, i es tractarà de la següent forma: 

Als N’ valors mostrals (VM) se’ls aplicarà una regressió lineal (al ser pocs valors les remotes 

permeten el seu càlcul mitjançant el mètode de mínims quadrats) la qual lliurarà una 

equació lineal de tipus bxay +⋅= . 

On:  

x                 :temps de mostreig en segons (per exemple, TM =60 s) 

y                 :variable a amidar (cabal, nivell, pH, etc...)  

a                 :pendent o variació de la variable a amidar en funció del temps obtingut pel 

mètode dels mínims quadrats  

b                 :ordenada a l’origen calculada pel mètode dels mínims quadrats 

Es defineix el coeficient de tendència g com a relació entre el creixement/decreixement dels 

valors mostrals al llarg del temps en relació a l’ interval de classe mínim mostral o PD, segon 

l’equació: 

g 







=

minVM,

R

IC
a·T

 

(Eq. 5.17) 

On:  
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g  :              representa el valor absolut màxim enter de g arrodonit a l’enter més proper i, 

en cas d’igualtat, a l’enter superior 

TR :              té com a unitats els segons [s] 

La següent taula determina la qualificació de la tendència com a alta, lleu o sense 

tendència en funció dels llindars de |g|, determinats experimentalment.  

 

Avaluació Condició 

Sense tendència 1g <  

Lleu 3g1 <≤  Hi ha 

tendència 

Alta g3 ≤   

Taula 5.5 Criteris de tendència. 

 

Finalment, amb el factor de dispersió (k) i el criteri de tendència(|g|), s’avalua aquesta etapa 

fent ús de la següent taula i tenint en consideració els criteris exposats posteriorment. 

 

Tendència |g| 

 k |g| < 1 1 ≤ |g| < 3 3 ≤ |g| 

k < 1 [VE3]=0 

1 ≤ k < 3 [VE3]=2 [VE3]=1 

D
is

pe
rs

ió
 

3 ≤ k [VE3]=5  [VE3]=4 [VE3]=3 

 

Taula 5.6 Criteris per a l’avaluació de dades per l’etapa 3. 
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Notes:  Si totes les dades de totes les mostres fossin invàlides, aleshores [VE3] també seria 

5. Si només hi ha un valor mostral calculable(N=1 o N’=1), el [VE3] també serà 5. Si tots els 

valors mostrals són iguals, només es calcula la dispersió i aquesta donarà k=0, essent 

[VE3]=0. 

Descripció dels criteris de “g” i “k”: 

 
[VE3] = 0. S’observa que la tendència queda en un segon pla respecte el fet que el 

100% dels Valors Mostrals estan dins la Precisió de la Dada demandada. 

[VE3] = 1. S’observa que existeix tendència ( 3 ≤ |g| ), i una dispersió menys dominant 

(1 ≤ k < 3 ). 

[VE3] = 2. S’observa una tendència moderada o menystenible ( |g| < 3 ) respecte a una 

dispersió (1 ≤ k < 3 ) més dominant. 

[VE3] = 3. S’observa una tendència i una dispersió elevades  ( 3 ≤ |g|  i  3 ≤ k ).   

[VE3] = 4. S’observa una tendència menys dominant ( 1 ≤ |g| < 3 ) respecte a la 

dispersió existent ( 3 ≤ k ). 

[VE3] = 5. S’observa una tendència menystenible ( |g| < 1 ) i una elevada dispersió ( 3 ≤ 

k ).  

Aquest també és el cas quan totes les dades de totes les mostres són 

invàlides o no hi ha prou valors mostrals per elaborar els càlculs de l’etapa 3.  

 

A continuació es mostra un exemple d’avaluació de l’etapa 3 donades 5 mostres i els 

paràmetres que es mostren en la taula següent. 

 

 

Valors mostrals Paràmetres per avaluar la 

tercera etapa 

1 23,990438 ICVM,min= 0,1 

2 23,982607 TR= 300 

3 23,993248 N= 5 

4 23,980579 sx= 900 

5 23,993059 sy= 119,939931 
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  sx
2= 198000 

  pxy= 21589.3804 

  ICVM= 0,0025338 

  a= 5,3567E-06 

  Dispersió(k)=  0,025338 

  Tendència(|g|)=  0,01607 

Taula 5.7 Exemple valors tercera etapa 

El gràfic adjunt il·lustra els valors mostrals, així com la línia de regressió lineal que se’n 

deriva, la qual permet que l’avaluació de l’etapa 3 sigui excel·lent, essent VE3=0. 

E tapa 3:  Valors  mos trals

VE 3=0

y =  5E -06x +  23.987

R
2
 =  0.0072
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Gràfic 5.1 Valors mostrals respecte el temps 
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5.5. Etapa 4 (Desenes de miler i miler): Informació  i criteris 

d’invalidació  

Objectiu: 

Aquesta etapa codifica el motiu de la qualificació de les 3 etapes primeres centrant-se, 

sobre tot, en la causa de la presència de dades invàlides. Per tant s’obté un indicador que 

proporcionarà informació qualitativa de la qualificació obtinguda de la dada, classificada 

segons la tipologia de les mostres i dels errors. 

En cas que hi hagi 1 o més dades invàlides en qualsevol de les mostres, l’etapa 4 informarà 

sobre l’error que les ha invalidat. En cas que hi hagi més d’una tipologia d’error al llarg de 

les diferents mostres que conformen el registre es comunicarà aquell error que hagi produït 

més invalidacions i, en cas d’empat, el primer en aparèixer. 

Metodologia: 

A partir de la classificació d’errors mostrada en la Taula 5.2 referent a l’etapa 1 es crea la 

Taula 5.9. Aquesta taula codifica la qualificació de l’etapa 4 segons la tipologia d’errors més 

usuals produïts en les remotes. 

La codificació també és influenciada per la tipologia de les mostres, en funció de si s’està 

procedint a estimar un valor registrat VR procedent d’un multimostreig o monomostreig 

(forçat o no en l’etapa 2). 

En total hi ha 65 codis possibles per a l’etapa 4. Del 00 al 29 corresponen a casos de 

monomostreig, del 30 al 59 a casos de multimostreig i del 60 al 64 a casos especials. 
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rang de codificació tipologia de les mostres relació nv,T 

0X 

1X 

2X 

 

monomostreig (N=1) 

 

nv,T ≤ 45 

3X 

4X 

5X 

Multimostreig(N<>1) nv,T >45  

6X Casos especials de 

dades 

tots nv,T 

Taula 5.8 Codificació de l’etapa 4. 

Cadascun dels rangs de codificació de l’etapa 4 es descriuen a continuació i fan referència 

als motius pels quals les dades invàlides de les diferents mostres s’han considerat errònies 

o invàlides. En cas que hi hagi més d’una tipologia d’error al llarg de les diferents mostres 

es comunicarà (codificarà) aquell error que hagi produït més invalidacions i, en cas 

d’empat, el primer en aparèixer. 

Els casos especials es codifiquen de manera que informin sobre les dades que presenten 

casuístiques específiques. 

Finalment, doncs, la taula que permet realitzar l’etapa 4 presenta el següent aspecte: 

 

Codi 

nv,T ≤ 45 

Codi 

nv,T >45  Grups Criteris d’invalidació de dades o 

informació  
Monomostreig Multimostreig 

Dada excel·lent* 00 30 

Dada bona* 01 31 

DADA 

S
en

se
 E

rr
or

 

Dada deficient* 02 32 
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Sense Informació 03 33 

No existeix “sensor i/o transmissor” 04 34 

Manteniment 05 35 

Sistema Elèctric 06 36 

Sistema de Comunicació 07 37 

SENSOR I 

TRANSMISSOR E
rr

or
 

Avaria 08 38 

No existeix “RTU” 09 39 

Manteniment 10 40 

Sistema Elèctric 11 41 

Sistema de Comunicació 12 42 

RTU E
rr

or
 

Avaria 13 43 

No existeix “procés” 14 44 

Manteniment 15 45 PROCÉS E
rr

or
 

Sistema Elèctric 16 46 

Senyal processada digitalment 60 

Precisió degradada 61 

Relació Senyal/Soroll no permès 62 

Lliure 63 

INFORMACIÓ 

DE LA DADA 

Altres   64 

 

Taula 5.9 Rangs de codificació de l’etapa 4. 

*per determinar si la dada és excel·lent, bona o deficient es realitza una mitjana dels valors 

de les etapes 2 i 3 (la 1 tindrà segur la màxima valoració), arrodonint tal com s’ha realitzat al 

llarg del treball. Si el valor de la mitjana és 0 ó 1, la dada és excel·lent. Per als valors 2 i 3, 

és bona. Per als valors 4 i 5 és deficient. 
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Aquesta taula és molt similar a la Taula 5.2, amb alguns afegits i retalls. Bàsicament, la 

informació sobre els errors que es puguin produir està acotada a les categories generals de 

la Taula 5.2 degut a que algunes unitats remotes encara no són capaces d’identificar els 

errors de forma tant concisa com mostra la taula esmentada. 

La nombrosa quantitat de codis de la 4a etapa que no s’utilitzen es reserven per el moment 

en què sigui raonable i útil tenir en compte tipologies d’error més concretes per a tots el 

PCT de Catalunya. 

Notes: 

� La codificació que va des del 60 al 64 correspon a informació de casos particulars en 

els quals el sensor/analitzador realitzi un processament previ de la variable mesurada, 

propi de sensors intel·ligents o d’un equip de mesura de qualitat.  

� En el cas de tenir instal·lats sensors/analitzadors intel·ligents, on el sensor fa un 

processament intern del senyal mesurat, és necessari garantir la no penalització de la 

dada degut a aquesta naturalesa intrínseca del sensor. Aquesta és una de les funcions 

d’aquesta darrera etapa de valoració.  

� Es deixen algunes caselles lliures per a futures addicions o canvis. 
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6. TRACTAMENT DE LA DADA A REGISTRAR 

6.1. Càlcul dels valors mostrals (V Mi) 

Objectiu: 

L’objectiu és estimar un valor representatiu donat un mostreig concret. 

Metodologia:  

S’utilitzarà un estimador semblant a una mitjana retallada [9] tenint en compte els càlculs 

realitzats en l’etapa 2. Només s’utilitzaran els valors vàlids de l’Interval de Classe Moda 

inicial, sense cap ampliació, utilitzat en l’etapa 2. 

En cada mostreig existeix una quantitat de (TM/TC ó ni) dades, de les quals s’hauran de 

descartar totes aquelles que siguin invàlides segons els criteris establerts. Una vegada 

descartades les dades invàlides, es treballarà únicament amb les vàlides. En cas de no 

haver-n’hi el valor mostral no serà calculable.  

En cadascun dels N’ mostrejos s’haurà de calcular una mitjana únicament  amb les dades 

que pertanyin al seu Interval de Classe Moda (sense haver fet cap mena d’ampliació), tal 

com ve indicat en la següent equació: 

 

( )
iM,iM,

n

j
jiM,

iM, nn

d

V

iM,

iMS ,==
∑

 

 (Eq. 6.1) 

VM,i  : valor mostral per al mostreig i, amb i:1,2,...N’ 

nM,i  : quantitat de dades pertanyents a l’interval de classe moda del mostreig i sense 

haver fet cap mena d’ampliació. 

( )
jiM,d  : dada j pertanyent a l’interval de classe moda/es del mostreig i, amb j:1,2... nM,i 

SM,i:  :sumatori de dades vàlides pertanyents a l’interval de classe moda del mostreig i 
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En els casos que aparegui més d'una moda cal recordar que nM,i contempla tots els 

valors compresos en els diversos intervals de classe moda. 

 

6.2. Càlcul del valor de registre (V R) 

Objectiu: 

Aconseguir un estimador per al valor registrat segons els N’ valors mostrals. 

Metodologia: 

Es procedirà, degut al poc nombre de valors mostrals que intervenen en el càlcul del valor 

registre, a estimar-lo mitjançant un avaluador poc robust que no és altre que una mitjana 

ponderada [9] segons la quantitat de dades presents en l’Interval de Classe Moda de cada 

valor mostral i la quantitat de modes. 

Una vegada obtinguts els N’ valors mostrals (VM), s’haurà de calcular una mitjana  

ponderada dels valors mostrals (VM,i) amb la quantitat de dades pertanyents a l’Interval de 

Classe Moda (nM,i) de cada mostreig respectivament. Amb aquest dos valors, i coneixent la 

quantitat de modes, es podrà obtenir el valor de registre, utilitzant la ponderació que es 

descriu a continuació: 

 

∑

∑ ⋅
= N'

1

iM,

N'

1

iM,
iM,

R n

n
V

V

iQm

iQm

,

,
 

(Eq. 6.2) 

On:  

iM,V  : valor mostral per al mostreig i, amb i:1,2,...N  

nM,i : quantitat de dades pertanyents a l’interval de classe moda del mostreig i sense 

haver fet cap mena d’ampliació. 

VR : valor de registre 
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iQm,    :quantitat de modes del mostreig i 

N’   : nombre de mostrejos amb almenys alguna dada vàlida  

 
Quan es produeixi el cas en què el total de dades capturades siguin invàlides, el valor de 

registre serà la mitjana aritmètica. Aquest valor de registre pot ser útil en els casos en 

què les invalidacions no afectin realment a la veracitat de les dades i aquestes puguin ser 

útils. 

           

( )

i

nN

nN

i

*

*

∑
= 1

inv

R

d
V                                                    

(Eq. 6.3) 

On:  

(dnv)i  : dada no vàlida, amb i: 1,2,...N* ni 

N : nombre de mostrejos 

ni : nombre de dades obtingudes en el mostreig i 

VR : valor de registre 
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Conclusions 

Actualment aquest projecte de control i implícitament mediambiental està sent implementat 

i encaixat en la maquinària de control, adquisició i supervisió de dades del Centre de 

Telecontrol (CTC) de l’Agència Catalana de l’Aigua. El motiu principal de la seva posada en 

marxa és el compliment dels objectius de l’apartat 3.1. 

Compliment dels objectius parcials i principal: 

Tenint en compte els diferents objectius presentats en el punt 3.1 es pot analitzar el grau 

d’assoliment de les metes preconcebudes, ara que hom recopila la feina presentada en 

aquest projecte. 

L’objectiu general era el d’automatitzar i qualificar la recollida de dades de les estacions 

remotes del SiCat. Per aconseguir-ho s’havien establert 3 passos entremitjos. El primer 

consistia en establir el procediment concret per a realitzar una valoració qualitativa i 

sistemàtica de totes les dades proporcionades pels sensors associats a variables de 

quantitat i qualitat de l’aigua dins de l’àmbit del SiCat. El segon pretenia  estandarditzar 

l’algoritme a implementar en tots els PCT que entren dins l’abast d’aquest projecte. 

Finalment, el tercer es basava en proporcionar al Centre de Telecontrol de l’Agència 

Catalana de l’ Aigua un primer procés d’avaluació de dades a complementar amb un anàlisi 

més complexa que es pot considerar l’extensió d’aquest projecte.  

El primer dels objectius parcials s’ha completat mitjançant l’aplicació dels diversos 

avaluadors i criteris presentats en l’apartat 5. Els procediments esmentats han estat fruit de 

l’experiència recopilada en altres estudis ([2], [5] i [3]), la recopilació d’informació temàtica i 

tècnica ([1],[8] i [6])  i la compenetració entre diverses entitats per tal de satisfer les 

necessitats de l’Agència, les possibilitats reals dels mantenedors i implantadors de remotes 

(externs i propis de l’Agència) i les meves propostes reflexionades. 

El segon objectiu parcial també s’ha assolit, presentant-se en l’Annex B, el qual representa 

una guia esquemàtica de programació per a la implantació i programació de l’algoritme 

d’avaluació de les dades de les remotes. L’estandardització de l’algoritme d’avaluació ha 

permès que la implementació d’aquest en diverses unitats remotes del territori s’estigui 

realitzant de forma eficaç, supervisable i coordinada. 

El tercer objectiu s’assoleix immediatament al complir exitosament els dos anteriors. 

L’avaluació presentada és un pas petit, però sens dubte costós i necessari per a poder 

posar en marxa una maquinària més complexa i completa que analitzi, més enllà de les 
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remotes i els VR aïllats, les característiques de les sèries temporals conformades per 

successions de diferents VR. 

Compliment dels objectius col·laterals  

Els objectius col·laterals són aquells que deriven del bon ús dels resultats parcials i 

principal. Donen, però, un gran valor afegit al projecte ja que en el fons són objectius molt 

més palpables que els citats anteriorment i que responen a problemes concrets exposats a 

en el capítol 3. 

Haver aconseguit un  procediment concret per a realitzar una valoració qualitativa i 

sistemàtica de les dades, una estandardització de l’algoritme a implementar en tots els PCT 

i proporcionar al Centre de Telecontrol un primer procés d’avaluació de dades ha permès  

descarregar la càrrega de treball del CTC, distribuint i dividint les tasques d’avaluació de 

dades entre tots els PCT (objectiu col·lateral 1). 

Per als gestors de l’aigua, intèrprets, fins ara, de valors numèrics orfes de control, resulta 

de gran utilitat veure un indicador de qualitat que acompanyi a cada un dels valors 

registrats. Poden ser més conscients, per tant, de quin grau de qualitat és la dada i ser més 

conseqüents de la credibilitat que poden tenir els seus càlculs, prediccions i decisions 

(objectiu  col·lateral 2). 

Aquesta etiqueta de qualitat permet instaurar un barem a l’hora de pagar més o menys 

diners per les dades proveïdes per empreses externes, agilitzant amb major rigor el 

desplegament de la línia de treball basada en l’externalització de la recollida de dades no 

crítiques (objectiu col·lateral 3). 

Al seu temps, l’avaluació de dades, per sí mateixa, respon a les necessitats de 

l’Observation Data Model de vincular cada dada registrada a un qualifier informatiu de la 

seva qualitat (objectiu col·lateral 4). 

Finalment, la supervisió del savoir faire dels implementadors i mantenidors externs en 

relació a l’avaluació de les dades requereix una Eina capaç de certificar que la qualitat 

indicada és la que realment hauria de ser. Per a tal qüestió s’ha creat una Eina en Excel 

que, donades unes dades d’entrada per un temps de registre concret, elabora un informe 

relatiu a l’avaluació del valor registrat, especificant els valors de tots els paràmetres que 

intervenen el els 4 avaluadors presentats en l’apartat 5 i representant gràficament les dades 

capturades, mostrals i de registre. 
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Condicionants del projecte  

Tot i que els objectius s’han assolit amb solvència el projecte permet diverses aplicacions 

futures en funció dels resultats obtinguts. Hi ha hagut diverses restriccions que han 

condicionat la marxa del projecte, variant el resultat final en relació al què idealment 

s’esperava, però factibles en un horitzó temporal proper. 

Tal com s’ha esmentat sovint en el document, l’ heterogeneïtat dels models tecnològics de 

les remotes del SiCat ha provocat que els avaluadors explicats en l’apartat 5 fossin 

severament condicionats. L’esforç fet per abastar totes les tipologies de remotes fa, 

inevitablement, que aquelles que són més restrictives en relació a capacitat de càlcul i 

memòria condicionin el disseny de l’algoritme i metodologia d’avaluació. Conseqüentment, 

hi ha avaluadors que, teòricament, podrien ser molt més explicatius, robustos i indicatius de 

les característiques de les dades (dispersió i tendència). 

El fet de realitzar un projecte obligatòriament practicable i realitzable, contràriament al què 

seria un de teòric, s’ha hagut de cedir, en certs aspectes, a solucions pràctiques força 

allunyades del que un consideraria la solució ideal. Aquest fet, però, omple d’experiència a 

l’autor, permetent-li apreciar de ben a prop les diferències entre les idees ideals, fàcils 

d’escriure i esbossar en un paper, però fràgils i trencadisses al xocar amb la realitat.    

La disponibilitat restringida de certs recursos ha condicionat, també, la morfologia dels 

avaluadors. Les restriccions severes que han imposat certa tipologia de remotes tenen com 

a font d’informació a les pròpies empreses mantenidores i implantadores. Casualment, per 

eventualitats perverses, són les principals interessades en que l’algoritme d’avaluació sigui 

el menys exigent possible amb les remotes. A més exigència imposada, més urgència per 

canviar-les i actualitzar-les que, en el fons, propicia inevitablement a un augment dels 

costos seguit d’una disminució dels beneficis.  

Visions de futur  

Per situar-nos i resumir de forma express aquest projecte es pot considerar que el que s’ha 

aconseguit, de cara a l’Agència, és que les dades que venen de camp porten una etiqueta 

de qualitat 

És, però, el primer pas d’un procés complet d’avaluació de dades que està en procés 

d’elaboració a l’ Agència. Un cop aquestes dades de remota li arriben entraria en joc el que 

en alguna ocasió s’ha anomenat com a prolongació d’aquest projecte: l’anàlisi exhaustiu, 

tractament estadístic, filtratge de senyals, estimació complexa i modelització de les dades 

en brut. Com més es desenvolupin aquests processos “post dada en brut” millor serà la 
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qualitat final de les sèries de dades que, en el fons, és el que interessa més als gestors de 

l’aigua.  

A més a més, els avaluadors presentats adopten la forma de “xips configurables” o “caixes 

negres”. Donades unes entrades de TR, TM, TC i PD, així com les pròpies dades, s’entra en 

un avaluador, “xip” o caixa negra que té com a únic objectiu trobar els VR associant-los una 

etiqueta de qualitat de forma numèrica.  

En aquest projecte, el “xip” o caixa negra està format per diverses etapes, les quals també 

es poden considerar, al seu temps, petits “xips” o caixes negres. Cada etapa rep unes 

entrades per extreure’n uns valors de sortida. La primera proposta del contingut de totes les 

etapes i de l’avaluació global de les dades és la presentada en aquest projecte. Tanmateix, 

a mesura que les condicions tecnològiques de les infraestructures del Sistema Integral del 

Cicle de l’Aigua del Territori ho permetin, aquestes etapes, així com l’avaluació de les dades 

en conjunt, podran configurar-se a partir de nous procediments millorats i més propers a la 

idealitat. L’ús de nous avaluadors amb paràmetres estadístics més elaborats com variància, 

desviació estàndard, mitjanes retallades, índex de correlació, L-estimadors, M-

estimadors…. 

Per tant, aquest projecte és el primer pas de la gran odissea que planteja el bon control, 

adquisició i emmagatzematge de les dades hidrològiques de Catalunya. És un projecte a 

continuar desenvolupant en l’àmbit del tractament de dades dels VR enregistrats al CTC. A 

més, és un projecte d’esperit dinàmic amb possibilitat i necessitat de millorar-se a mesura 

que els seus condicionants ho permetin. És un projecte que, com a objectiu final, pretén 

garantir la seguretat de les persones, el benestar del medi, el bon ús i gestió de l’estimat or 

blau.  
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Agraïments 

La realització del Projecte de Final de Carrera acostuma a ser única i en ella s’aglutina, 

almenys simbòlicament, tot l’esforç que un ha destinat a la seva formació acadèmica. Per 

aquesta raó, i com a persona agraïda, no voldria menystenir a aquells que m’han ajudat a 

culminar aquesta labor. 

Malgrat haver escrit amb les meves pròpies mans aquest projecte, m’és impossible obviar 

que no ho hagués pogut fer sense l’ajuda, l’ànim, la persistència i els puntuals tocs 

d’atenció del meu pare i la meva mare, Jordi González i Montserrat Arriola. Poc donats a 

rebre les gràcies dels seus fills, espero que escrivint-les aquí no puguin evitar llegir-les. 

Tampoc em puc oblidar de la meva estimada i particular dóna de ferro que m’ha empès a 

persistir en acabar el Projecte, dia rere dia, hora rere hora, malgrat les circumstàncies 

d’aquests darrers mesos. Gràcies Ona Sol Juanola, a tu i a la teva encoratjadora família, 

sobretot a la teva mare. 

En relació a la temàtica del Projecte, voldria agrair al meu tutor Josep M. Fuertes Armengol, 

per haver estat guia i polidor de diverses tasques al llarg dels mesos de feina. Sobre tot, 

però, agrair-li l’enorme paciència que ha tingut. 

Finalment, aquest treball no hagués estat possible sense la col·laboració, en mitjans i 

informació de l’empresa Creatividad y Tecnología S.A., així com del Centre de Telecontrol 

de l’Agència Catalana de l’Aigua. Ambdues personificades amb Alejandro Díaz (gerent de 

la divisió d’enginyeria de Barcelona de Creatividad y Tecnología) i Enric Velasco 

(responsable del Centre de Telecontrol).   
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