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Aquest estat d'informació no financera forma part de I'informe de gestió de la companyia i s'ha elaborat en línia
amb els requisits que estableix la Llei 11/2018, de 28 de desembre, d'informació no financera i diversitat
aprovada el 13 de desembre de 2018 pel Congrés deis Diputats, per la qual es modifica el Codi de cornerc, el
text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, en materia d'informació no financera i diversitat (procedent del
Reial decret lIei 18/2017, de 24 de novembre).

En la seva elaboració, s'ha treballat amb dades financeres consolidades i no financeres no consolidades a 31
de desembre de 2019. S'han considerat les directrius sobre la presentació d'informes no financers de la
Comissió Europea (2017/C 215/01) derivades de la Directiva 2014/95/UE i el que estableixen els estándards de
Global Reporting Initiative (estándards GRI), que també serveix de referencia per a I'elaboració de I'informe de
sostenibilitat que cada any es publica i que en aquest exercici complementa i detalla el que indica aquest estat
d'informació no financera.

En aquest context, per rnitiá de I'estat d'informació no financera, Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana
de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA té I'objectiu d'informar sobre qüestions ambientals, socials i relatives
al personal i amb relació als drets humans, a la lIuita contra la corrupció i el suborn, així com en relació amb la
societat rellevants per a la companyia en I'execució de les activitats própies del negocio

En I'elaboració d'aquest informe i la selecció deis seus continguts, s'han tingut en compte els resultats
l'análisl de materialitat duta a terme el 2019 (vegeu I'apartat "Análisi de Materialitat"). D'aquesta manera,
aquest estat d'informació no financera s'indica, per a cada qüestió proposada per la Llei 11/2018, el grau
relleváncia que tenen per a la companyia les polítiques associades, els riscos relacionats i els indicadors
referencia utilitzats per fer-ne el seguiment i I'avaluació.
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1.

Model d'empresa

A Aigües de Barcelona portem més d'un segle al costat de la ciutadania de Barcelona i de la seva area
metropolitana. Concentrem tots els nostres esforcos a oferir una excel-lent gestió del cicle integral de I'aigua
que asseguri el desenvolupament huma i un creixement económic sostenible.
Visió: ser un referent mundial en la gestió del cicle integral de I'aigua.
Missió: contribuir significativament al desenvolupament sostenible de I'entorn metropolita de Barcelona. Cuidar
I'aigua i fer ciutat d'acord amb el nostre compromís amb les persones.
Tenim una gran responsabilitat amb la societat, el recurs que gestionem i el medi ambient. Per alxó, tota la
nostra activitat es duu a terme basant-nos en els valors que representen I'organització: talent, dialeg, innovació,
responsabilitat i excel·léncia.
L'any 2013, ens várem constituir com a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de gestió del Cicle
Integral de l'Aigua, SA. Una societat publicoprivada que vol aprofitar les sinergies i cooperació entre I'empresa
privada i l'Administració pública en benefici de la societat i el medi que ens envolta.

Composició

15%
Área Metropolitana
de Barcelona

accionarial

70%

Societat General
d'Aigües de Barcelona

15%
CriteriaCaixa, SAU

Garantim una gestió responsable i sostenible del cicle integral de I'aigua assegurant la protecció i la millora de
I'entorn així com I'accés a una aigua de qualitat excel'lent per a tothom, encara que no la pugui pagar

1.1

Activitat

de la companyia

A Aigües de Barcelona treballem per oferir un servei de máxima qualitat a gairebé 3 milions de persones de
Barcelona i l'área metropolitana. A través d'una xarxa de distribució puntera i distribuIda per tots els territoris als
quals donem servei, Aigües de Barcelona fa una gestió responsable del cicle integral de I'aigua.
Una activitat que se centra en la captació, la potabilització, el transport i la distribució, així com la depuració de
les d'aigües residuals abans de ser reutilitzades o retornades al medi natural.
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Aigua potaBle)
Municipis

23

Habitants

2.921.310
196,48

Volum lliurat d'aigua a la xarxa (hm3)
Nombre d'ETAP explotades per AigOes de Barcelona

6

4.698,12

Quilómetres de xarxa
Nombre de dipósits

83

Centrals de bombament

73
137

Válvules reguladores

2019

Aigua pera usos no potáf:jles¡

10

Municipis

2Qt9)

Cla,vegueram

15
499.544
1.368,97

Municipis servits
Habitants servits
Quilómetres de xarxa i col-lectora

2019

Jl:igOes aepufades
Municipis
(*) Inclou els municipis que no pertanyen a I'AMB, pero connectats a la xarxa de col-lectora
metropolitans

40
3.386.008

Habitants
Depuradores

7

39
4.194.127

Estacions de bombament
Cérrega contaminant equivalent (HE)

265,31

Aigua depurada (hm3)

Reutllifzaci~

Volum d'aigua reutilitzada (hrn'')

4
12,39

Telecontrol

2019

Municipis

Milions de registres diaris

1,5

Estacions remotes

112
5.600

Sensors a la xarxa d'abastament

4
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Estructura

organitzativa

i órgans de govern

1.2.1 Consell d'Administració
El Consell d"Administració d"Aigües de Barcelona el componen 16 membres nomenats per la Junta General
d"Accionistes
Composició

del Consell d'Administració

(.)

Ciu:r:ec

Moro

President

Angel Simon

Conseller delegat

Sociedad General de Aguas de Barcelona, SAU (persona
física representant. Albert Martrnez)

Vicepresident

Manuel Cermerón

Conseller

Narciso Berberana

Consellera

Marta Colet

Consellera

Montserrat Colldeforns

Conseller

Josep Dolz

Conseller

Ramón Folch

Consellera

Asunción Martrnez

Consellera

Marta Palacio

Conseller

Jordi Parés

Conseller

Manuel Raventós

Conseller

Miquel Roca

Conseller
Conseller
Conseller

Jordi Ros
Ciril Rozman
Jordi Serra

(*)Composició vigent després deis acords adoptals per la Junta d'Accionistes i posterior Consell d'Administració, ambdós
amb data de 24 de juliol de 2019. En data 24 de juliol de 2019, els consellers Josep Bagué, Arsenio Olmo, Esteban Arimany i
Alejandro Jiménez van presentar la seva renúncia. Esteban Arimany i Alejandro Jiménez continuen en els seus cárrecs de
secretari i vicesecretari, respectivament, del Consell d'Administració i comissions del Consell.

Comissions

del Consell d'Administració

La companyia disposa de 5 comissions del Consell d'Administració: una d'executiva que té delegades tates les
facultats del Consell d'Administració, excepte les legalment i/o estatutáriement indelegables, i quatre
comissions més, no executives, que treballen sobre diferents eixos com l'Etica, el Compliment i el Govern
Corporatiu, els Comptes, la Participació Social i la Sostenibilitat. Tates elles tenen un pla de treball que se
sotmet a aprovació per part del Consell i una memoria anual.
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Cornissions

del Consell

través. deis seus

•

que informen.

respectius

presidents,

a
en

les reunians del Cansell d'Administració.

,.

Exeeutiva

(5 consellers)
Té delegades tates les
facuttats del
ConseU
d'Adminislració menys la
legal,
estatutáriament
índeleqable.

Comissió d~Etiea,
Compliínent i
Govem Corporatiu
(3 consellers)
Velllar sense interferir en
les cornpeténcíes própies
de la Comp/;llllcc Officer
per al complimeot deis
valors
i normes de
conducta del cadi etie I
normativa interna de la
societat i perqué el model
d'organitzaci6 i gesli6
indogu;
mesures
de
vigilancia i comrot idónies
per prevenir, detectar i
gestionar riscos penals.
Vetllar pel seguiment de
les regles de Bon Govem
comoratiu i compliment
normatíu. Velllar per la
ídentificació
i gestió deis
riscos no atribuits

Comissióde
Comptes

(3 consellers)

Contribuir
a
una
adequada verificació deis
d'ínfonnació

i

control extem per par! de
I'auditor
de
cornptes
d'Aigües de Barcelona i
les seves filials, vetllant
per
una
adequada
elaboraci6
presentació
de
la
informació
financera.

Promoure el debat
micrar
les
acclons
necessáries per miliorar i
reforcar les relacions
laborals,
desenvolupar
aceions
dlrigides
al
desenvolupamenl
professional I personal
deis treb.lladors d'Aigües
de Barcelona mitjan,..nt
I'impuls de la formació,
aixi com promoure una
relació institucional amb
tercers ; grups de relació
que es considerin.

a altres

comissions del Consell.

,L

----------------------------

Comissióde
Partlcipacló Social

(5 consellers)

sístemes

anual de: les aoüvuats d'aquestas

___________________________________________________

4

cernissions no executíves. que es presenten
i sotmeten a aprovació del Conssll
d'Aémlrustració de la Sooielal, aixo arnb la
seva proposla de PI. d'Aoeió per al segaenl
exercíc.,

----------,-----

1-------Comlssió

Memoria

---------1
-------1

Comissióde
SQstenibilitat
(4 consellers)
Tutelar la polltica de
sostenlbilitat
de
la
companyia i contnbuir a la
seva in!egració en tols els
estamenls
de
la
companyia, aixl corn en
les relacions amb els
grups
de
relaci6.
Fomentar el coneixement
i la sensibilitzaci6 de les
Ires dímensions. equitat
social,
vlabililal
económica i preservació
ambienlal, i posar en
valor la gestió unitaria i
inlegrada de les diverses
fases del cicle Integral de
I'aigua
ímputsant de
manera
proactiva
I'adopció
de
totes
aquelles iniciatives que
potencien la salisfacei6
de
les
necessitals
presents,
sense
comprometre les propias
de
les
generacions

~J~~~

, I,

,,
"
"
"
"

"
"
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"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"

,
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_

A la reunió de la Comissió d'Etica, Compliment i Govern Corporatiu relativa a incorporació de consellers
conselleres, es realitza una exposició sobre:
Estructura accionarial, informe sobre I'estructura de la companyia, antecedents i constitució de la
companyia, reglamentació básica de la companyia.
Estructura d'aportacions societáries, Consell d'Administració,comissions
del Consell d'Administració,
Estructura funcional de la companyia, filial (AB Finance), polítiques, normativa interna i procediments,
en materia d'ética i compliment, drets, deures i responsabilitats deis adrninistradors.
Assequranca de consellers i directius, aspectes jurídics de la societat i auditoria de comptes i memoria
anual de gestió
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B.a

de Direcció

El Comité de Direcció d'AigOes de Barcelona té com a funció principal donar compliment a les polftiques i
acords que emanen del Consel! d'Administració de I'empresa. Aquest Comité estableix estrategies a lIarg
termini i garanteix la viabilitat económica de la companyia aixf com l'excel-léncia del servei i la máxima qualitat
de I'aigua.
A més, executa les polftiques operatives i les actuacions en cadascun deis seus árnbits per assolir els objecüus
establerts.
El Director General rendeix comptes al Consel! d'Administració i presenta I'informe de gestió, comptes anuals i
memoria d'informació nofinancera a la Junta General d'Accionistes.
Composició

del Comité de Direcció

En data a 31 de desembre de 2019, l'equip directiu esta format pels segOents responsables de les diferents
árees que gestionen el dia a dia de la companyia.

Oirecció general
Ignaao Escudero

Oír. Serveis
Generals

José Antonio
castiIfo

Oír. Organització i
Recursos Hurnans
Marc Mascareñas

Otr.

GOYemiln~

i

Regulació
Ana Mares ca

. Olr. Estnltegia de
Sostenibilimt i
Comunicació

Oir.Operacions

Dir. Técnica

Xavier lraegui

Xavier de Fuentes

Drr. Clients

Dir. Territorial

Nuria latorre

Manel Giraldo

'-, Malia Salamero

.'.

.'-.

Cicle Integral de fAigua

Dir. Sistemes

FrancescSuero

Funcions Iransversals

,------2.

Oir. Innovació i

Coneixement
MariaMonzá
Eixos estr&fegíc:s de
TrallsfomJaC:iÓ

Una estrategia compromesa amb la sostenibilitat

El context actual en qué ens trobem, amb grans reptes climátics i ambientals que posen en risc la sostenibilitat
del planeta i amb una situació financera global marcada per una crisi económica torca recent, ens exigeix un
gran compromfs com a organització que hem de saber assumir i integrar.
Es preveu que en el futur no disposarem de tants recursos hfdrics com fins ara, fet que sens dubte comporta un
problema l, a la vegada, un repte per a I'abastament d'aigua a Barcelona i la seva área metropolitana. Per
aquest motiu cal planificar correctament els recursos hfdrics.
7
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A escala organitzacional, les necessitats i expectatives de les administracions i la ciutadania demanen una
major transparencia i una comunicació oberta i bidireccional que permetin entendre la gesti6 que duu a terme
Aigües de Barcelona i el seu compromís amb la garantia de la prestació del servei.

Els Objectius

de Desenvolupament

Sostenible, dins el nostre full de ruta

El 2015, Nacions Unides va definir 17 Objectius de Oesenvolupament Sostenible (OOS) desglossats en 169
metes a aconseguir el 2030. Aquest marc comú aborda els majors reptes de la humanitat des d'una óptica
global i transversal, on es fa necessáría la implicació activa de les empreses, entre molts altres protagonistes.

La nostra contribució I'hem definida a través de tres eixos d'acció que impacten sobre diversos OOS:
1.
2.
3.

2.1

Pensa en global, actua en local. Estratéqies prloritárles per a Aigües de Barcelona que aborden
reptes globals a partir de problemes locals.
Solucions especifiques. Estratéqies emmarcades dins el pla d'acció Aigües 2020, que desenvolupen
solucions específiques i replicables per abordar reptes concrets.
Aliances com a motor. Collaboracions amb altres actors per multiplicar I'impacte i donar resposta a
diversos Objectius de Oesenvolupament Sostenible de manera directa o indirecta.

Involucrem

els nostres grups de relaci6 en la gesti6 de I'organització

Volem convertir-nos en un exemple d'organització responsable, innovadora i solidaria, compromesa amb les
persones i la societat, amb el desenvolupament social i amb la preservació del medi ambient i la Iluita contra el
canvi climátic
Establim un dialeg directe i continuat amb els nostres grups de relació, convencuts que només així generem un
valor compartit i en benefici de la societat.

Grups de relació

Administradó

Prove'idors

Ciutadania

Reguladors

Plantilla
8
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Amb I'objectiu d'identificar els temes en materia de sostenibilitat económica, social i ambiental més relievants
per als nostres grups de relació, Aigües de Barcelona fa una análisl completa de materialitat cada dos
anys.
Durant el 2019, s'ha actualitzat l'anaüsí, amb I'objectiu d'identificar els temes en materia de sostenibilitat
económica, social i ambiental més rellevants per als nostres grups de relació.
Aquesta análisi s'ha fet mi~an9ant diversos processos participatius en els quals s'ha implicat tant I'organització
com els grups de relació.
De manera consensuada amb la Direcció, els temes que han assolit puntuacions superiors al 80% (en ambdós
casos) han estat considerats rellevants per a I'organització. Aquest exercici de diáleg bidireccional ens ha
d'ajudar a enfocar la nova estrategia 2020-2030 tenint en compte les necessitats i expectatives reals dels
nostres grups de relació.

2.2

Amilisi de materialitat

Segons les diferents valoracions, els 5 temes amb major relleváncia tant per la companyia com pels diferents
grups de relació són els temes deis pilars Aigua "qualitat de I'aigua" i "reutilització" i Persones "garantia del
subministrament a usuaris en situació de vulnerabilitat", seguits per temes com "Etica i compliance" del pilar
Cultura de I'organització i "gestió deis períodes de sequera" també del pilar Aigua.
Cal destacar que els temes més rellevants, en concret pels diferents grups de relació entrevistats, han estat
qualitat de I'aigua, gestió de períodes de sequera, adaptació al canvi climátic i reutilització de I'aigua.
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Els nostres compromisos

L'any 2018, de conformitat amb les demandes deis diferents grups amb els quals ens relacionem, vam revisar
el nostre full de ruta. D'aquest procés van sorgir 7 nous compromisos que hem mantingut alllarg de tot el 2019
i fins al tancament de l'Estratéqla Aigües 2020.
Compromisos
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7,

Garantir I'accés a I'aigua a les persones en situació de vulnerabilitat.
Gestionar el servei de manera transparent basant-nos en el diéleg amb els nostres grups de relació.
Promoure un entorn de treball equitatiu, equilibra! i saludable,
Gestionar el recurs de manera eficient, sostenible i innovadora.
Reduir les nostres emissions de COz,
Desenvolupar accions per adaptar-nos a les conseqüéncies del canvi climátlc en el nostre ámbít
d'actuació.
Ser agent actiu en el desenvolupament de la comunitat local.
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Aigües 2020, I'estrategia

d'Aigües de Barcelona

Orientats sempre al benefici comú, l'estratéqla de sostenibilitat Aigües 2020 ha marcat el full de ruta de la
companyia des del 2015. Ha creat una base sólida per a una gestió eficient i sostenible de I'aigua en benefici
de tots els agents.
Aquest pla ha estat una estrategia rellevant que ha marcat unabans i un després en la gestió que fa Aigües de
Barcelona de la sostenibilitat.
L'estratéqla que es va definir I'any 2015, fruit d'un procés de participació interna, i que es va actualitzar el 2018,
amb la participació externa, s'ha treballat d'una manera integral i integrada en tots els departaments de
I'organització creant una cultura d'innovació, participació i col-Iaboració.
A les portes del 2020, a Aigües de Barcelona, podem dir que hem assolit el 73% deis objectius marcats el
2015. Tot i alxó, assumim que encara ens queda camf per recórrer quant al compliment deis objectius de
reducció de fuites equivalent a una població de 60.000 habitants i I'augment del volum de compra amb criteris
de sostenibilitat.
Durant el 2019, hem estat treballant en el nou pla estratéqic 2020-2030 amb processos participatius interns i
externs. Un pla que neix amb el propósit de crear valor social, ambiental i económic, amb principis orientadors
que donin resposta a les necessitats deis diferents grups de relació i tinguin en compte els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.

2.4.1 Objectius
Missió

estratéqlcs Aigües 2020

eomprom(s

Otijectiu

Indicador

2018

2019

Garantir I'accés a
I'aigua a les
persones en
situació de
vulnerabilitat.

Garantir I'accés a
I'aigua a totes les
families de rarea
metropolitana en
situació de vulnerabilitat
económica.

Nombre de
famllies acollides
a BFS, tarifa
social o mesures
de flexibilitat de
pagament

35.675

42.838

Millorar un 5% la
percepció global de la
satisfacció amb la feina
a Aigües de Barcelona
de I'any 2015 (7,4).

fndexde
satisfacció de les
persones
treballadores

-

7,60
(2,70%)

Millorar un 5 % el nivell
de satisfacció pel servei
ofert per Aigües de
Barcelona de I'any 2015
(7,1 ).

fndex de
satisfacció deis
ciutadans

7,73
(8,87%)

7,75
(9,15%)

fndex de
satisfacció deis
proverdors

7,2
(5,88%)

7,5
(10,29%)

66,38 %
(-1,95 %)

*51,00%
(-24,67%)

1/)

CII

c:

o
I!?
CII

c.

.

Gestionar el
servei de manera
transparent
basant-nos en el
diáleq amb els
nostres grups de
relació.

Millorar un 10% la
satisfacció deis
prove'idors en la seva
relació amb Aigües de
Barcelona de I'any 2016
(6,8).
Augmentar un 10% el
volum de compra
realitzada amb criteris
de sostenibilitat (RSC)
de I'any 2015 (67,70%).

Volum de compra
certificada amb
RSC

Valoració

•

, .
,.
( ) Al 2019, s amplia I abas! d aquest indicador, incloent la compra d aiqua en alta. Durant 2020, ATl, s inclourá díns Sconng.
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Missió

(/)
CI)

r:::
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Comp.;omís

Promoure un
entorn de treball
equitatiu,
equilibrat i
saludable.

Missió

Compromís,

Indfca~OI:

2018

2019

Assolir un valor del 35%
de dones en cárrecs
directius o de
comandament.

Percentatge de
dones en cárrecs
directius o de
comandament

33,33%

33,33%

Reduir un 20% I'índex
de gravetat d'accidents
de I'any 2015 (0,51).

Index de gravetat
d'accidents

0,27
(47,06%)

0,35
(31,37%)

Indexde
freqOéncia

7,54
(43,86%)

10,24
(23,75%)

Objectiu

Reduir un 20% I'índex
de freqOéncia
d'accidents
de I'any

~
::J

el

:.;:

Ampliar les mesures de
benestar personal al
70% de la plantilla.

Percentatge de
treballadors
que
gaudeixen de
mesures de
benestar
personal

63,29%

62,91%

Promoure
I'emprenedoria
I'intercanvi
d'experiéncies
treballadors.

Percentatge de
treballadors
que
participen en
projectes
d'innovació
i
coneixement

24,12 %

26,38%

2018

2019

182,83

184,22

32.386

17.001"

2,14%

8,10%

i
entre els

Opjec,tiu

Reduir el volum de fuita
equivalent
al consum
anual d'una població
de 60.000 habitants.

Indica,dor
Volum d'aigua
introdutda al
sistema.(litresl
habldia)
Reducció de
I'ANR en
habitants
equivalents

•
\laloració

(125
Iitres/hab .Idia)

Millorar la percepció de
la ciutadania respecte
a I'ús de I'aigua
regenerada.

..

•

2015" (13,43).

Millorar la capacitat de
resposta davant d'un
episodi de sequera.

Gestionar el recurs
de manera eficient,
sostenible i
innovadora.

Valcraclé

Recursos
alternatius:
capacitat de
retorn aigua

prepotable

•

(*) L'evolucíó del volum de fuíta recuperat, mesurat en termes d'equivaléncía de consum anual d'una determinada poblactó.
ha tingut un retrocés motivat per I'efecte d'increment de consum el 2019, que porta implícit un augment del sota mesurament
deis comptadors. D'allra banda, a I'octubre del 2019 s'ha corregit un desajust en un aparell de mesura per par! del proverdor
d'aigua comprada que ha de permetre la mili ora de I'indicador. Dada consolidada interanual setembre 2019. Es modificara la
dada a la Memória de Sostenibilitat que la companyia publica dins I'any en curso
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Missió

I

.1 I

Compromís

Reduir les nostres
emissions de
C02.

......
ni

.:1
o

Desenvolupar
accions per
adaptar-nos a les
conseqOéncies
del canvi clímátíc
en el nostre árnbit
d'actuació.

Ser agent actiu en
el
desenvolupament
de la comunitat
local.

Objectiu

Indicador

2018

Reduir un 10%
I'emissió de tones de
COz respecte de I'any
2015 (138.270,15 t
COz equivalents).

Percentatge de
reducció de
tones de COz
emeses
respecte a I'any
2015
(138.270,15 t)

40,60%

41,20%**

Augmentar un 10%
I'energia verda
generada respecte a la
generada I'any 2015
(16.178.032 kWh).

kWh generats
d'energia verda

18.842.120
kWh
(12,71%)

21.228.563
kWh
(26,98%)

Reciclar el 50% de les
terres generades a les
obres de canalització.

Percentatge de
sorres
reutilitzades
respecte al
total

17,00 %

85,76%

Promoure accions que
millorin la biodiversitat
de I'entom rnetropolitá
de Barcelona.

Nombre de
projectes que
fomentin la
biodiversitat

13

9

Mantenir-se entre les
cinc grans ciutats
europees amb menys
consum dornéstic.

Consum
dornéstic per
habitant i dia
(Iitres/hab.ldia)
Nombre de
convenis,
projectes,
aliances i
col-laboracions
vigents (LBG)

103,44

103,77

82

148

Desenvolupar aliances
amb administracions
locals i organitzacions
socials i ambientals.

2019

Valoració

•
•
•
'.

(") Tenínt en compte que AlgOes de Barcelona esta adhenda als acords voluntans de I Oficina Catalana del Canvi Clirnátic, el
valor de la petjada es calcula amb factors d'emissió de 2018, publicats al maro-abril de 2019. El valor de la petjada definitiu
amb factors de 2019, s'inclourá a la MemOria de Sostenibilitat que la companyia publica dins I'any en curso

3.

Gestió del risc

A Aigoes de Barcelona, hem consolidat els procediments
i els mecanismes que ens permeten dur a
terme una bona gestió deis riscos en els diferents ámblts: econémlc, ambiental, social i de governan~a.
Aixó ens permet prendre decisions estratéqiques enfocades a prevenir aquests riscos i treballar alineats amb
I'assoliment deis objectius de la companyia, recollits a l'estrateqia AigOes 2020, i altres objectius operacionals.
La Direcció de Riscos és la que s'encarrega de gestionar i liderar la identificació, I'avaluació i el control deis
riscos. En col-laboració amb la resta de departaments, desenvolupa un mapa de riscos amb una projecció a
cinc anys, que revisa anualment el Consell d'Administració, a la Comissió d'Ética, Compliment i Govern
Corporatiu del Consell d'Administració i al Comité de Direcció.
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Procediment

I

¡:;j ,

d'identificació

i anállsi de riscos

El procés d'identificació deis riscos procedeix a l'avaluaci6 d'aquests i
produeix una.llista deis riscos organitzada segons els riscos estratéqics,
financers i operatius. Els riscos són identificats atenent tant als factors
que els causen com als efectes que puguin tenir en la consecució deis
objectius d'Aigües de Barcelona,

L'objectiu de la valoració de riscos és prioritzar-Ios segons la seva
magnitud o relleváncia, considerant el seu eventual impacte
económic o reputacional així com la seva probabilitat d'ocurréncia,

Confecció del Mapa de Riscos 2019.

Control i seguiment deis plans d'acció establerts des de cada area de
I'organització amb I'objectiu de minimitzar el risc i aconseguir un millor
grau de coneixement i control de I'estat en cada moment. El seguiment
del grau d' acompliment deis plans d'acció es realitza semestralment, a
fi d'estimar el grau d' acompliment i la seva efectivitat en el control i la
rnitiqació del risco

El procediment s'articula sobre la base de tres fases: identificació deis riscos, valoració i control.
Categorització

deis riscos

Segons la se va naturalesa, actualment s'han identificat tres categories de riscos potencials a Aigües de
Barcelona: riscos estrategics, riscos financers i riscos operatius.

Variaeió en el volum de demanda
d'alqua derivat del eanvi en el
nombre de clients i aspeetes
cltmátics, els canvis económics i
politics, la incidencia de les noves
tecnologies,
eís canvis en la
normativa I legislacló j la capacitat
de I"empresa per salvaguardar la
seva reputació d'acord amb ets seus
valors.

Riscos estrategics

Són els riscos derlvats de les
nuctuacions deis tlpus de canvt I
o'tnterés, l'lmpagament de cllents o
el no eompllment de les normatlves
financeres, entre d'altres.

Riscos flnancers

14

Aquests riscos estan relaclonats
amb la contractacló, ets slstemes de
control de proeessos I qualltat, la
productlvltat, les errades en la
cadena
de
subminlstrament
I
l'abséncla de plans de contingencia.
En aquesta matelxa cateqorta,
s'tncíouen ets riscos associats amb
els desastres naturals, els danys
causats als actlus I els riscos de
responsabilltat civil, que podrlen
afectar negatlvament el rendlment
de I"empresa.
Riscos operatius
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Després de la revisió i I'agrupació de la informació, s'ha confeccionat el Mapa de riscos 2019, que recull els
riscos identificats considerant tant I'impacte com la probabilitat d'ocurréncia. El Mapa de riscos ha estat aprovat
pel Consell d'Administració, la Comissió d'Ética, Compliment i Govern Corporatiu del Consell d'Administració i
pel Comité de Direcció.
Riscos i disrupcions: maduració de sistema de continuitat d'Aigües de Barcelona
La Gestió de ContinuYtat es basa en la preparació proactiva de I'organització davant de contingéncies,
mitjanc;;ant el desenvolupament de mecanismes per restaurar els processos c1aus, protegint I'operació i
reputa ció de la companyia.
L'operació d'un sistema de contlnurtat parteix de l'anélisi de context i les necessitats deis grups de relació, per,
mitjanc;;ant una análisi d'lmpacte de Negoci (AIN), determinar aquells processos i actius (edificis, persones,
sistemes, etc.) on la indisponibilitat sera causa d'una disrupció. Sobre aquests actius es realitzará una
Avaluació de Riscos (AR) en la qual no és tan important l'arnenaca i la probabilitat que es materialitzi el risc
com I'impacte (la disrupció), donant pas a la creació de Plans de Continu'itat per a aquells riscos on el nivell
residual es considera no acceptable per no disposar de controls o barreres suficients.
És en la fase d'análisi on es determinen també les magnituds de continu'itat (rnáxlrn temps d'interrupció
tolerable, temps de recuperació, minim nivell de servei acceptable) que serviran de referencia per a I'elaboració
de Plans de Continu'itat i d'lnversió.
AIN i AR es revisen periOdicament per avaluar I'efecte tant de canvis en el context i necessitats deis grups de
relació, com de la incorporació de controls o barreres en els riscos, en gran part provinents de les inversions
realilzades per I'empresa.
El Sistema de Continu'itat ha de garantir la competencia de les persones involucrades en I'aplicació deis plans
de continu'itat, i l'eficacta d'aquests, per al que es desenvolupa un pla de proves anual. Aquestes proves es
complementen amb un simulacre de crisi en qué Aigües de Barcelona entrena I'estructura del Pla de Gestió
d'lncidents i Ernerqéncies (PGIE).
El Sistema de Continu'itat d'Aigües de Barcelona té entre els seus objectius la disminució del risc en els
processos certificats: Transport i Producció, amb indicadors centrats en la resposta davant de disrupcions
(Plans de Continu'itat), com en els controls i barreres pal-liatlves (Plans d'lnversió). A aquest efecte, s'ha de
mantenir la tracabtlítat completa de les inversions relacionades amb els actius crities d'aquests processos i el
Pla Director.
Aixi mateix, cal tenir en compte que Continu'itat posa l'érnfasi en la resposta als incidents per pal-Iiar un impacte
ja produ'it, mentre que altres funcions com la de Planificació poden centrar-se en I'estat de la xarxa i les
installacions (envelliment, ratio d'avaries, etc.).
Aixó es fa més evident si tenim en compte que Aigües de Barcelona disposa de vuit sistemes de gestió, i per
tant, cadascun d'ells analitza els riscos des del punt de vista de la seva problemática: ética, seguretat i salut,
qualitat de I'aigua, medi ambient, industrial, eficiencia energética , seguretat de la informació, aixl com lIeis de
protecció de dades i protecció d'infraestructures critiques, cadascú amb el seu cataleg d'amenaces, la seva
metodologia d'avaluació de risc i el seu abast particular dins de la companyia.
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Sistemes de gestió operacionals

El sistema de gestió integrada (SGI) d'Aigües de Barcelona és la base del nostre model de millora
continuada.
L'SGI ens permet ser més eficients a I'hora de gestionar els diversos sistemes de gestió
implantats i certificats a I'organització i Identificar de manera coordinada quins són els principals impactes que
genera la nostra activitat i els principals riscos operacionals als quals s'enfronta.
L'organització disposa de sistemes de gesti6 a les principals árees que afecten la qualitat del servei que
oferim i la qualitat de I'aigua subministrada.
D'aquesta manera, establim processos i mesures de
seguiment que ens asseguren el rnáxim compliment d'aquests dos aspectes básics per a la nostra activitat.
Des del punt de vista de la s.ostenibilitat global de la companyia, disposem d'una polftica de gesti6 integrada
d'acord amb els principis de protecció del medi arnbient, la gestió enerqétíca eficient i la preven ció de riscos
laborals. Aixi mateix, des de I'any 2016, s'integra la SGE21 en la gestió de la responsabilitat, que incorpora, a
més deis aspectes esmentats, la prevenció de la corrupció i el compliment deis drets humans.
l.'avaluació exhaustiva del compliment legal que es duu a terme segons marquen les normes del sistema de
gestió integrada ens permet prevenir possibles impactes negatius de I'organització en els árnblts esmentats i
establir protocols de contingencia específics en els casos en que sigui necessari.

Gestió

Qualltat
ISO 9001

3.1.1 Sistema d'auditories

Seguretatl
Salut
Laboral
OHSAS 18001

Gestió

Sistema de

ambiental

Gestió Integrada

ISO 14001

internes i externes

El procés d'auditoria dona compliment a les disposicions definides pels sistemes de gestió i permet avaluar-ne
la conformitat i eficacia, essent un procés slsternátlc, independent i documentat que permeti recollir les
evidencies objectives necessáries.
Les auditories ja siguin externes o internes segueixen la planificació establerta en un Pla anual d'auditories.
Tots els sistemes s'auditen amb una periodicitat mínima anual, cobrint el mostreig de centres i
activitats compreses en I'abast del sistema en un rnáxirn de 6 anys per als centres i 3 anys per a les activitats.
Els auditors interns pertanyen al Grup Suez (a excepció de ContinuHat, que es contracta a una empresa
externa). Existeix una llista d'auditors interns qualificats que compleixen els requisits de coneixements i
experiencia sobre l'ámbit a auditar, aixi com del sistema de gesti6 en qüestió.
16
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Les anomalies derivades de les auditories
correctives que evitin que es torni a repetir.
Durant el 2019 s'han realitzat 15 auditories

es tracten individualment

definint

les correccions

i accions

de les quals 3 han estat internes i 12 externes.

Internes:
1. Auditoría Continu'itat
2. Auditoria Integrada
3. Auditoría 8eguretat de la Informació
Externes
1.
2.
3.
4.

Qualitat segons 1809001
Gestió Ambiental segons 18014001
Gestió Energética segons 18050001
Seguretat i Salut Laboral segons OH8AS18001
5. Gestió Risc Sanitari Aigua, ampliat abast amb les ETAP Besos i ETAPs Estrella 1 i Estrella 2 segons
18022000
6. Gestió Ética i socialment responsable, s'ha certificat segons la nova norma i ampliat amb edifici
Pujades segons SGE21
7. Accidents Greus (8JD) segons normativa vigent
8. Continu'itat segons 18023001
9. Indicadors Acord Marc, segons l'Acord Marc 2014-2018
10. Verificació de la petjada de carboni segons 18014064-1
11. EFR
12. 8eguretat de la Informació (CCO Transport) segons IS027001, nova acreditació

4.

Etica i transparencia. base de la nostra cultura empresarial

El comportament étic i I'acompliment de la normativa corresponent són essencials en la cultura i l'estratéqia de
la nostra organització. A Aigües de Barcelona tenim el compromís de treballar en un model de gestió
empresarial basat en I'ética, la integritat i la responsabilitat social.
D'acord amb aquesta responsabilitat, adoptem obligacions que van més enllá de la legislació i que preveuen
possibles riscos d'incompliment.
La configuració d'un marc éfic i del sistema de prevenció de comissió de delictes, a la practica es configura a
través deis següents recursos:
El Codi etic, document que estableix els valors, els principis, els comportaments étics i el respecte
deis drets humans a Aigües de Barcelona.
La figura de compliance officer, nomenada específicament pel Consell d'Administració d'Aigües de
Barcelona el 2016 i reelegida el 2018, que vetlla per prevenir i minimitzar les conductes contraries a
l'ética, el risc de comissió de delictes i I'incompliment normatiu penal al si de I'organització.
El model de prevenció, detecció i gestió de riscos penals, que conté els principis i el marc
d'actuació per al control i la gestió efectius deis riscos penals, i que es basa en tres principis: a)
prevenir i combatre la possible comissió d'actes iHícits per part deis professionals d'Aigües de
Barcelona; b) actuar en tot moment dins de la legislació vigent, el Codi étic i la normativa intema; e)
impulsar, enfortir i fer arrelar una cultura preventiva basada en el principi de «tolerancia zero» de tots
els professionals, amb independencia del nivell [erarquic.
Som conscients de la necessitat d'estendre els nostres valors a la cadena de subministrament; són una part
clau dins del nostre marc ético Disposem d'un Codi de conducta del prove"idor, que inclou punts relatius a la
protecció deis drets humans, la corrupció i aspectes ambientals i socials. A més, per complir aquest
compromís, el 2017 es va aprovar un protocol de bones practiques relatives a I'ética en les relacions
comercials.
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Millorem de manera continuada

el nostre marc étic

Disposem d'un seguit de polítiques que reforcen la nostra cultura ética i transparent, com ara:
Polltica de relacions amb autoritats i funcionaris públics. S'actualitza el 2019 a I'efecte d'incloure la
nova definició de funcionari públic arran de la modificació del Codi Penal el 2019.
Política d'actuació en el sector privat i conflictes d'interessos.
Polftica de patrocini, mecenatge i col-laboració.
Polftica de seguretat de la informació i ús de les TIC.
Política de compliment ambiental.
Política de compliment fiscal. S'actualitza el 2019 a I'efecte d'incloure la modificació del Codi Penal,
relativa a delictes contra la Hisenda Pública i frau de subvencions.

4.1

Formació i sensibilització

Amb I'objectiu de crear un entorn de treball agradable i fomentar en tots els trebaUadors uns valors de
cooperaci6, positivisme, respecte i companyerisme en la seva activitat diaria, Aigües de Barcelona ofereix
periódicament a tots els seus treballadors formació en relació amb el marc étic establert. Posem a disposició de
tots els treballadors el Codi étic, el model de prevenció de riscos penals i les principals polítiques.
Durant el 2019 s'han realitzat 4 comunicacions sobre ética i compliment
desenvolupant formació relativa al nostre rnarc ético

als treballadors i hem continuat

Formació online
Formació online a través de vídeos de sessions presencials sobre medi ambient i innovació,
contractació, económic-frnancer, PRL i Recursos Humans, relacions amb administracions.
Vídeo de formació al personal sense accés habitual a ordinador sobre medi ambient, drets humans,
corrupció, atencions i regals, PRL, protecció deis actius i conflictes d'interés.
Formació especifica

presencial

Formació dirigida a conscienciar
compliment normatiu.
Difusió de I'estructura

directius

administradors

sobre les diferents

matéries que afecten el

ética

Realització d'una enquesta per valorar el grau de coneixement de I'estructura ética
canal de
comunicació.
Campanya de comunicació per difondre I'estructura ética (píndoles, e-mails informatius).
Presentació "Estructura ética i Compliance Officer" a la sessió de marxa sobre I'empresa amb els
representants le9als deis treballadors.
Reforc de la difusió del canal codietic@aiguesdebareelona.eat al web.
Estudis
Realització de I'estudi previ de Gap Analysis UNE 19601, Sistema de gestió de Compliance Penal i ISO 37001
(Sistemes de Gesti6 Antisuborn).

4.2

Canal étie

Disposem d'un canal étie que va ser creat com a mecanisme de comunicació intern i extern per ter consultes o
denunciar qualsevol tipus de comportament poc ético A més, disposem d'un protoeol disciplinari en cas
d'incompliment, que complementa el protocol d'lnvestiqacions internes relatives a incompliments de les
polltiques internes, que respecta cinc principis rectors básics: celeritat, confidencialitat, presumpció
d'innocéncia, objectivitat i respecte als drets tonamentals.
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Comunicacions

rebudes a través del canal Mic

Durant el 2019, la compliance officer ha rebut 24 comunicacions: 10 consultes vinculades principalment amb
procediments d'aprovació relacionades amb patrocinis i mecenatges, 8 consultes i, finalment, 6 comunicacions
relatives a les polítiques aplicables a regals i atencions emeses/rebudes.
No hi ha hagut cap comunicació relativa a suposats incompliments.

4.3

Reglament General de Protecció

de Dades

Durant el 2019, hem continuat millorant I'adaptació al Reglament General de Protecció de Dades.
Principals accions:
Nomenament de la Delegada de Protecció de Dades propia d'Aigües de Barcelona.
Creació del Comité
LOPD d'Aigües de Barcelona, integrat per un grup multidisciplinari de
professionals que integren les diverses direccions d'Aigües de Barcelona.
Gestió del canal intern i extern per atendre peticions relacionades amb la protecció de dades:
dpo@aiguesdebarcelona.cat
Sessions formatives específiques a la Direcció de Clients, Direcció de Compres i Servei Medic,
Direcció d'Organització i Recursos Humans.

4.4

Transparencia

Tenim una responsabilitat cap a la societat i és la nostra missió establir relacions basades en I'honestedat
transparencia.

i la

Complint el principi básic de transparencia i rendició de comptes i per apropar-nos més als grups de relació, el
2017 es va crear el Portal de Transparencia, http://transparencia.aiguesdebarcelona.catl,
que conté tota la
documentadó relativa a la nostra activitat.
El Portal permet aprofundir en les bones practiques de la gestió diaria i oferir una informació objectiva i
responsable sobre aspectes com la gestió económica. els recursos humans, convenis, col·laboracions o
certificacions de qualitat.
Durant I'exercici 2019, Aigües de Barcelona decideix dins la proactivitat que la caracteritza fer un pas més i
formalitzar un comité de continguts del Portal de Transparencia del web d'Aigües de Barcelona, amb les
diverses árees funcionals de la companyia, previa identificació deis responsables de continguts que es
visualitzen al Portal i que vetllen per la seva actualització, per tal d'enfortir la coordinació en aquesta materia
entre els departaments, la col·laboració proactiva i també per treballar en propostes de pla d'acció i la seva
implementació. Durant el 2019 s'han mantingut dues reunions, la primera en data 19 de juliol de 2019 i la
segona en data 22 d'octubre de 2019.
A més, el 2019 s'han realitzat canvis i reestructuracions de la informació al Portal, s'ha redissenyat i reubicat en
el conjunt del web corporatiu, amb millores ciares en la distribució i cerca de la informació. Cal destacar que
aquest any 2019 s'ha encarregat una revisió i actualització de I'auditoria externa del Portal realitzada el 2018.
Al novembre del 2019 s'ha obtingut els resultats d'aquesta nova auditoria on la millora en termes de
transparencia és evident i substancial, i des de la primera auditoria, Aigües de Barcelona ha demostrat aplicar
una política de millora contínua de la transparencia.
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5.

Respecte als drets humans

A AigOes de Barcelona ens comprometen amb el respecte i la protecció de tots els drets humans reconeguts
internacionalment en tots els nostres ámbits d'actuació. Assumim el compromfs i la responsabilitat d'assegurarne el respecte i la protecció amb I'objectiu de no ser c6mplices de cap tipus d'abús o vulneració d'aquests drets
al lIarg de la nostra cadena de valor, incloent els nostres empleats, proveidors, col·laboradors, socis, els
ciutadans i la societat en general. A més, formem part de la Red Española del Pacto Mundial des del 2016, i
anualment formalitzem el nostre compromis amb els 10 principis de la xarxa on els drets humans estan molt
presents.
Aquest compromfs es veu reflectit en diverses polítiques:
El Codi Etic d'Aigües de Barcelona realce el respecte de la dignitat humana,
El Codi de Conducta deis Prove'idors inclou punts relatius a la protecció i no vulneració deis drets
humans, el respecte a la dignitat de les persones i el rebuig del treball infantil o forcós,
El Pla d'igualtat garanteix la igualtat entre homes i dones que formen la nostra plantilla, i fomenta
polítiques i acords en ámbits com la formació, el desenvolupament professional, I'assetjament en totes
les seves modalitats, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, la contractació i la promoció.
A més a més, som conscients que el recurs que gestionem, I'aigua, és un dret fonamental imprescindible per
a una vida digna i per al compliment d'altres drets humans, com per exemple el dret a la salut. Per aquest
motiu, a AigOes de Barcelona establim aquest dret en el centre de les nostres decisions i prioritats.
D'acord amb aquest compromis, fomentem una cultura de respecte deis drets human s i prenem accions
voluntáries encaminades a contribuir positivament a la protecció deis drets humans tant a través de la inversió
social estratégica, com d'accions filantrópiques o d'aliances i altres accions coHectives.
A les diferents bústies subjectes a denúncies, I'any 2019, no se n'ha registrat cap referent als drets humans.

6.

L1uitacontra la corrupció i el suborn

El Codi étic de la companyia conté un apartat relatiu a la governanya de l'ética, en el qual s'especifica que és
aplicable a tots els nivells de la companyia i, també, que ha de ser promogut pels seus professionals més enllá
d'aquest perimetre i comunicat a totes les parts involucrades. Aix6 exigeix una forta implicació deis directius,
que, entre les seves tasques, tenen la d'assegurar-se, individualment i col·lectivament, de I'aplicació correcta
del Codi étic d'AigOes de Barcelona.
Aixi mateix, elConsell d'Administració va aprovar el 2017 el model de prevenció, detecció i gestió de riscos
penals, que conté els principis i el marc d'actuació per al control i la gestió efectius deis riscos penals, i que es
basa en tres principis:
Prevenir i combatre la possible comissió d'actes il·lícits per part deis professionals d'AigOes de
Barcelona.
Actuar en tot moment dins de la legislació vigent, el Codi etic i la normativa interna.
Impulsar, enfortir i fer arrelar una cultura preventiva basada en el principi de "tolerancia zero" de tots
els professionals, amb independencia del nivell jerárquic,
Del model de prevenció en formen part les principals polítiques d'Aigoes de Barcelona. En aquest árnblt cal
destacar:
Relació amb autoritats i funcionaris públics.
Relació amb el sector privat i conflictes d'interessos.
Patrocini, mecenatge i collaboracló académica.
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Blangueig de capitals

Aigües de Barcelona s'adhereix al cornprornls de Suez Spain, que fa referencia a com cal procedir en els
pagaments i cobraments de béns o serveis.
No es poden fer ni acceptar de cap manera pagaments en efectiu d'import igualo superior als 2.500
euros (o el seu contravalor en moneda estrangera).
Tampoc no es poden fer ni acceptar pagaments en efectiu d'import inferior als 2.500 euros quan
aquests pagaments estiguin associats a una «operació» d'import igualo superior als 2.500 euros (o el
seu contravalor en moneda estrangera).
Per opera ció s'entén qualsevol lliurament de béns o prestació de serveis, i el fet de fraccionar el
pagament d'una operació en diverses factures no eximeix del compliment del Ifmit legal, és a dir, a
I'efecte de determinar I'import de I'operació, cal sumar totes les factures relatives a una mateixa
operació per veure si aquest import és igualo excedeix els 2.500 euros.
En el cas d'operacions de tracte successiu, s'analitzaran els pactes als quals s'ha arribat (en contracte
o no) pel que fa als imports que cal pagar per un servei concret.
A I'efecte del que estableix aquesta IIei, i respecte de les operacions que no es puguin pagar en
efectiu, s'han de conservar els justificants del pagament durant el termini de cinc anys des de la data
del pagament, per poder acreditar que es va efectuar per algun deis mitjans de pagament diferents de
I'efectiu, en cas que l'Administració ho requereixi.
Ates que el compromís de la cornpanyia és la no admissió de pagaments i cobraments en efectiu en
els supósits assenyalats anteriorment, cal evitar, en tot cas, el risc de sanció previst per I'incompliment
de les limitacions als pagaments en efectiu que disposa la Llei 7/2012, i que consisteix en una sanció
del 25% de la quantia pagada en efectiu.

8.

Gestió económica responsable

Com a mostra del nostre compromis amb la societat, a Aigües de Barcelona portem a terme una gestió
responsable deis recursos económics que garanteixen el creixement, sense oblidar la generació d'impactes
positius al nostre entom. Entenem que la gestió económica ha de garantir un escenari favorable per a
I'organització, que incorpori les qüestions de sostenibilitat com a vector d'éxit. Es per aixó que, des del 2018,
utilitzem el rnétode MIVES desenvolupat per la UPC per prioritzar algunes de les nostres inversions.
Per aquest motiu, incorporem criteris d'impacte económic, social i ambiental en la selecció, la priorització i el
disseny de les nostres inversions.
D'acord amb els comptes anuals de la companyia de I'exercici 2019, el benefici
euros.
L'impost sobre beneficis
Quant a subvencions

net ha estat de 22.221.895

de I'any 2019 ha estat de 8.267.363 euros.

públíques

rebudes, I'import liquidat ha estat de 73.059 euros.

A més, com detallem en I'apartat de relació amb la societat, hem destinat a la societat 2,8 milions d'euros
(segons LBG) en accions d'educació, sensibilització, desenvolupament local, salut i benestar deis ciutadans de
l'área metropolitana de Barcelona i 3,5 mílions d'euros al Fons de Solidaritat per a ajuts a famílies en
situació de vulnerabilitat.
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8.1

dedicats al medi ambient

1gespesa rñediambif1ñtall\(eu~os~)

2018'

2019

19.543

18.903

2.363.017

224.481
45.545
382.770

Auditories i gesti6 mediambiental
Gestió de residus

9.526
403.354

Despeses en formaci6 i sensibilitzaci6 ambiental
Qualitat de recurs

24.872

Aigua regenerada*

10.944
1.814.315

Protecció del ütoral"

1.332.338
4.480

--

697.018
2.014

998

Mobilitat

Olors"
Energia verda*
Biodiversitat

6.656',549

T,o~1

--

6,9il.569

(') A la segona clausula de l'Acord Marc, s'estableíxen tres objectius estratéqlcs per tal de garantir el nlvell de servet dins
l'árnbit de gestió d'AigOes de Barcelona i un d'aquests objectius és la gestió ambiental i la sostenibilitat. Durant I'exercici
2019, la Societat ha incorregut en diverses despeses amb I'objectiu de protegir i millorar en aquest árnbit per un lrnport total
de 6.656.549 euros (697.569 euros el 2018). L'increment respecte de I'exercici anterior es deu a un canvi de criteri per la
incorporació de les des peses associades a I'activitat de Sanejament.

Prevenció de riscos ambientals

8.2

Aigües de Barcelona té subscrita una pólissa de responsabilitat
d'assegurances del grup, que té com a oblecte garantir:
1.

2.

3.

mediambiental

per miija del programa

El pagament de les des peses en que I'assegurat estigui obligat a incórrer, d'acord amb la lIei, per a la
restitució del medi ambient al seu estat abans del sinistre, de conformitat amb la garantia de
responsabilitat mediambiental.
Les indemnitzacions o les despeses de les quals pugui resultar civilment responsable I'assegurat,
d'acord amb la Ilei, per danys corporals, materials i perjudicís que es derivin deis anteriors, causats a
tercers, de conformitat amb la garantia de responsabilitat civil per contaminació.
Els danys indicats en els apartats 1 i 2 i derivats de I'activitat de transporto

Així mateix, ha fet les análisis mediambientals derivades de I'aplicació de la L1ei 26/2007, de 23 d'octubre, de
responsabilitat mediambiental.
Accions destacades
Oficina de Risc Industrial

i Mediambiental

L'Oficina de Risc Industrial i Mediambiental és una iniciativa en collaboració amb Suez Spain, establerta a
finals del 2018 i consolidada el 2019, amb la implantaci6 de les solucions resultants deis diagnóstics realitzats.
Els plans d'acció s'han centrat en els riscos de major ocurrencia i impacte, i en les instal·lacions més
importants: incendi, instal-lació de bioqás, estructura de dip6sits i laboratori.
La metodologia consisteix a desenvolupar un qüestionari d'avaluaci6 per a cada tipus de risc, que, aplicat a les
instaHacions, permet disposar d'un diagnóstic general per prioritzar aquelles on hem d'actuar, i si cal, proposar
les inversions necessáries.
El canvi cllmátlc esta estretament relacionat amb I'increment
de I'activitat de raigs juntament
I'augment de la seva intensitat, i és actualment la tercera causa de sinistres per importancia.
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És per aixó que, de manera pionera, s'ha realitzat una iniciativa de Risc de Tempesta pionera en companyies
d'aigua. El diagnóstic esta compost per un estudi d'activitat de lIamps en un radi d'un quilómetre de la
instal-lació i una visita d'auditoria per avaluar I'estat deis sistemes de protecció, per, a continuació, definir la
solució a les deficiéncies trobades i la realització de la inversió corresponent.
Després deis diagnóstics i estudis de solucions corresponents, al desembre del 2019 es va realitzar la
substitució d'un sistema de protecció de raigs de I'ETAP de Sant Joan Despí per la solució de parallamps
desionitzador de cárreqa electrostática amb cobertura a tota la instal-lactó, Aquesta solució és I'escollida també
per a les plantes depuradores per minimitzar la probabilitat d'impacte de lIamps i el seu efecte sobre persones i
instal-lacions eléctrlques i electróniques.

9.

Innovació com a palanca de futur

A Aigües de Barcelona establim la innovació com un deis valors que defineixen la nostra Identitat. Som un
referent dins I'ecosistema innovador de Barcelona. La nostra trajectória reale;:aI'esfore;:de tots els professionals
a través de projectes que tenen un impacte positiu i tangible en la societat.
És per aixó que entenem la innovació com una garantia per a l'eñcíéncia i la millora de la nostra competitivitat,
peró sobretot I'entenem com una vía per fer més fácil la vida de les persones, i en especial, la d'aquelles
persones que més ho necessiten. Per aquest motiu, a Aigües de Barcelona busquem l'excelléncia en la gestió
del cicle integral de I'aigua pero també busquem solucions innovadores que minimitzin I'impacte davant del
canvi clirnátic, reinventin la relació entre I'aigua i la ciutat, i desenvolupin solueions socials per poder resoldre
problemes crítics de la ciutat i les persones. Per assolir aquest objectiu, potenciem el desenvolupament del
talent intern, alhora que ens complementem per rnitiá de ccl-laboracicns
amb agents externs que ens aporten
una visió diferent apostant per la innovació oberta.
Tenim el convenciment que compartir coneixement i experiéncies amb altres organitzacions, centres
tecnológics, universitats o administracions aporta valor al que fem, ens permet assolir fites més ambicioses i
ens ajuda a contribuir positivament a la societat més enllá de la nostra orqanització,
Aquest eompromís es materialitza en sis línies de recerca: Recursos Alternatius, Impacte del Canvi Global,
Gestió Eficient d'lnfraestructures, Medi Ambient i Salut, Aigua i Energia, i Gestió de la Demanda d'Aigua,
La nostra tasca de recerca i innovació es realitza principalment a través de Cetaqua, que promou la
investigació, el desenvolupament tecnológic i la innovació deis processos del cicle integral de I'aigua cap a una
economia circular ¡ amb la mirada posada en el futuro Aixf mateix, treballem per generar un ecosistema en el
qual s'incentiven les coHaboracions, fent possible la eonstrueció de solucions innovadores alineades arnb les
necessitats canviants de la societat i generant aliances estratéqiques per accelerar el procés de creació de
valor.
Durant el 2019 podem destacar el projeete Start4Big, en col-laboració amb CaixaBank, Naturgy, SEAT i
Telefónica. Primera iniciativa europea d'innovació oberta multisectorial que proporciona a start-ups de tot el
món I'oportunitat de treballar amb aquestes eompanyies per desenvolupar i testejar prototips en entorns reals.
L'objectiu és atraure talent nacional i internacional per enfortir el teixit emprenedor i oferir solucions de valor als
seus clients i a la societat.
Nomt5re dQ,;proj~~~~ per línies d,e reeerca
Recursos altematius

20'19':=:

2018:

4

4

Gestió eficient d'infraestructures

25

18

Medi ambient i salut

21

16

7

5

34

26

3

2

S.4

71

Aigua i energia
Impacte del canvi global
Gestió de la demanda d'aigua

lotaJ
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ihve!iSiÓenl'R+Ii>+1 (euros)

2019
1.134.026

2018

Pressupost en centre de recerca de Cetaqua

3.708.888

1.237.162
3.711.002

1i0tal:

4'.81411."914

4.~4'81.~6'

Pressupost en innovació d'Aigües de Barcelona

10.

Informació sobre güestions mediambientals

Aigües de Barcelona té certificades en la ISO 14001:2015 i la ISO 9001:2015 les activitats següents del servei
de gestió integrada del cicle de I'aigua:
Tractament d'aigua potable per al consum huma.
Sanejament d'aigües residuals urbanes, inclosos els processos de recol-lecció, intercepció, transport,
elevació, depuració i regeneració.
Processos de gestió associats: control, presa de mostres i análisis de la qualitat d'aigües, residus, lIots
de depuració, sediments i lixiviats, disseny i desenvolupament de técniques analítiques, operació i
manteniment d'infraestructures i instaHacions, gestió comercial, així com gestió de la informació
geografica de xarxes.
Un deis reptes del segle XXI és la lIuita contra el canvi cñrnátic, com ha quedat palés en I'última década.
Actualment, a més, s'ha comencat a parlar sobre crisi climática per fer referencia a la situació en qué ens
trobem com a conseqüéncía de décades d'increment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. A Aigües
de Barcelona som conscients que aquesta emergencia climática és una responsabilitat compartida entre
I'administració, les empreses i la clutadania,

10.1

Estrategia de mitigació

i adaptació entront del canvi clímátlc

La prevenció, I'estalvi i t'eñcléncta, juntament amb la reutilització, són les principals estratéqies per adaptar-se
als canvis que esta patint el clima. Una lIuita que, des de la nostra organització, entenem que ha d'estar basada
en un model d'economia circular i baixes emissions.
Els principals compromisos d'Aigües de Barcelona amb I'acció pel clima són:
1.

Implantació d'un nou model d'explotació del cicle de I'aigua basat en I'economia circular i tenint cura
de I'entorn natural de les instal·lacions.
2. Tancament del cicle urbá de I'aigua amb I'impuls de la reutilització i la regeneració i foment de les
noves tecnologies per a un ús més eficient de I'aigua i I'estalvi.
3. . Reducció del consum d'energia i les emissions, incorporant les fonts d'energia locals, renovables i
fomentant I'autoproducció.
4. Impuls de la recerca i innovació en favor de la reducció de I'impacte i la sostenibilitat.
5. Sensibilització sobre el valor de I'aigua i el potencial d'actuació individual i collecnu en pro de la
sostenibilitat i la protecció del clima.

10.1.1

Mitigació

Treballem per la millora continuada i per establir-nos objectius de reduccions d'emissions ambiciosos i efectius.
Des del 2012 calculem la nostra petjada de carboni, revisada i verificada d'acord amb la norma ISO 14064.
El nostre compromís es reafirma amb I'adhesió de I'organització al Programa d'acords voluntaris per a la
reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle de l'Oficina Catalana del Canvi Climatic.
La petjada de carboni d'Aigües de Barcelona el 2019 ha estat de 81.263 t C02 (*)
(*) Consideranl queels factors de cálcul que ulilitza AigOesde Barcelonaper calcular la peljada de carboni son els publicals
per I'Oficina Catalana del Canvi Cürnátic, i en data actual encara no estan publicats, en aquest documenl la companyia
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inclourá aquesta informació utilitzant els factors de cálcul de 2018 amb dades no consolidades.
publicara dins de I'any en curs a la memoria de sostenibilital.

La informació definitiva es

Hem redu"it les emissions de C02 en un 41,20"" % respecte del 2015 i hem refermat el compromís
I'organització té en la lIuita contra el canvi clirnátic, apostant per :

que

Compra d'energia lliure d'emissions
Mesures d'eficiéncia energética
Producció d'energia verda
Mobilitat sostenible
("") Percentatge d'estalvi 2015-2019 provisional ja que, per calcular les emissions del 2019, s'han fel servir els factors de
cálcul del 2018 amb dades NO consolidades. La informació definitiva es publicara dins de I'any en curs a la memoria de
soslenibilital.

Aquest 2019, ha nascut I'AQUAPRINTS, una adaptació de Carboweb (eina actual de cálcul de la petjada de
carboni) que ens perrnetrá calcular internament tant la petjada de carboni com I'hídrica. Grácies a aquesta nova
eina, podrern ter una anallsi exhaustiva deis processos, així com identificar els parárnetres que originen un
major impacte amb la finalitat de desenvolupar un pla de reducció d'emissions en la gestió del cicle integral de
I'aigua.

10.1.1.1 Mobilitat sostenible
Com a part del nostre compromís amb la sostenibilitat i com a via eñcac per a la lIuita contra el canvi clirnátic, a
Aigües de Barcelona hem impulsat mesures per liderar la transició cap a la mobilitat sostenible. El nostre
objectiu és reduir les emissions, fomentar l'eñciéncla enerqética, millorar la qualitat de vida de les persones a
les zones on actuem i conscienciar els nostres treballadors.
Accions destacades
Pla de mobilitat viaria (PMV)
L'anállsi realitzada ens ha possibilitat conéixer la mobilitat de les persones treballadores a Aigües de Barcelona
i ens ha ajudat a detectar-ne les necessitats i exposar una serie de recomanacions. Arran d'aquest estudi, hem
desenvolupat un Pla de Desplayament d'Empresa de la nostra seu de Collblanc. L'Autoritat de Transport
Metropolita ha valorat favorablement el Pla i ens ha atorgat el segell que acredita el nostre compromís amb la
mobilitat sostenible.
Mesa de Mobilitat d'empresa
Hi participen diverses arees de I'empresa i dona visibilitat a la feina feta amb el Pla de Mobilitat i Pla de
Desplacarnent d'Empresa de Collblanc. La Mesa de Mobilitat anima els professionals a adoptar hábtts de
mobilitat més sostenibles, segurs i saludables en els seus desplayaments. Amb aquests canvis els nostres
treballadors contribueixen a millorar el medi ambient de l'área metropolitana.
Aquest 2019, durant la Setmana Europea de la Mobilitat es van promoure Mbits de mobilitat més sostenibles,
segurs i saludables entre els professionals i s'ha dut a terme la 3a fase deis cursos de conducció eficient i
segura, en qué s'ha assolit un 95% de conductors formats. A més a més, hem repetit les xerrades
sensibilització en seguretat viaria impartides per la Guardia Urbana de Barcelona.
El transport és un deis sectors més contaminants; aporta més d'una quarta part de les emissions de gasos
d'efecte hivernacle, segons I'últim estudi de l'Agencia Europea de Medi Ambient (AEMA). A Aigües de
Barcelona entenem que la substitució deis vehicles de combustió per vehicles electrics es perfila com una de
les millors alternatives per reduir les emissions de C02 i combatre així el canvi cürnátic,
Per aixó I'any 2014, d'acord amb l'estratéqia de Desenvolupament Sostenible d'Aigües de Barcelona i el seu
Pla d'Acció Aigües 2020, vam iniciar la transició de la flota de vehicles convencionals (cotxes de combustió) per
cotxes eléctrics 100% i la transformació de les infraestructures deis edificis. Des d'aleshores, hem ampliat
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progressivament la flota fins a un total de 131 I'any 2019. Aquest augment ha suposat I'ampliació de la
mstal-lacíó de la infraestructura de recárreqa per a vehicles eléctrics.
D'acord amb el compromfs del Pla AigOes 2020 d'avaluar I'impacte social, económic i ambiental de totes les
decisions rellevants, durant el projecte de transformaci6 progressiva de la flota d'AigOes de Barcelona, hem fet
el seguiment de diversos lndicadors que estan interrelacionats entre si, tenint en compte que I'impacte de la
substitució deis vehicules de combustió per vehicules eléctrics es directament proporcional a la disminuci6
d'emissions a I'aire, i per tant a la millora a la salut i qualitat de vida deis ciutadans.
L'aposta pel retom social de la inversió ha suposat no només una millora en la qualitat de vida de I'entom
rnetropolrtá, sinó també:
Reducci6 del consum de combustible.
Reducci6 de sorolls.

10.1.1.2 Dades significatives

sobre energia

20,1,9

ISpnsum d.~enel!gja all cicle integl'al de' l'alguah~~Wh)
Consum total d'energia eléctrica
Consum de gas natural

2018

204.097.179

193.958.900

9.040.376*

62.974.060

Consum de gasoil

341.841

(*) Satura I assecatge térmic al procés de depuracló, I per tant, disminuelx la demanda

eOflsum d'ener.gia\ en el procés de producció
i'(¡kWhi)

I consum

1I1
distrribl,lcló'

Consum d'energia eléctrica
Consum de gas natural

283.382
de gas natural.

20~9

2018

97.394.108*

90.271.719

8.922.702

9.225.985

77.369

212.561

Consum de gasoil

,.
,.
(*) L íncrement del consum d enerpia és degut principalment a I Impacte que té sobre els processos de producció I transport,
I'augment de la demanda d'aigua del 2019. També cal destacar el notable increment de producci6 d'aigua regenerada que ha
suposat un increment de consum d'energia en el procés de depuraci6.

~Olisumi ~'ene!lgia

in el

2019~

pfoe"é's ae depuraeió (I<Wh)\

Consum d'energia eléctrica

99.045.351

2.185*

53.642.959

260.809

68.913

Consum de gas natural
Consum de gasoil
(*) Satura I assecatge térrníc,

2'0,18

102.177.648

I per tant, dlsrninueix la demanda I consum de gas natural.

Consum d'eneligia en oflcl'nes)(kWh~
Consum d'energia eléctrica
Consum de gas natural
Consum de gasoil

2019,

Z018

4.525.423

4.641.830

115.489

105.116

3.663*

(*) L augment de gasoil el 2019 és degu! a un eleva! nombre de proves reahtzades per posar en funcionarnent
electrogen avaria! a les oficines de Collblanc.
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;¡ ,

Adaptació

Els efectes del canvi climátic es manifesten en diferents árnbits i de manera molt diversa arreu del món, i I'aigua
és un deis que esta patint i patírá greus impactes negatius.
Amb I'objectiu d'adaptar les infraestructures del cicle de I'aigua i anticipar-nos a les consecüéncíes derivades
del canvi climátlc, cal dur a terme una correcta planificació, execució i explotació de les infraestructures
hidráuliques critiques. Només d'aquesta manera es pot garantir una correcta gestió deis recursos hidrics, la
contínurtat del servei i la reslliencia deis sistemes.
10.1.2.1 Reutilització
Un aspecte fonamental en la gestió de I'aigua és la vigilancia, el seguiment i el control deis nivells de quantitat i
qualitat de les aigües. A Aigües de Barcelona abastem prop de 3 milions de persones amb recursos de
diferents origens (aigua superficial, subterránía i dessalada). La realitat actual de la situació de I'aigua a
Catalunya, amb periodes de pluges irregulars i reserves limitades d'aigua a les conques internes, i la creixent
demanda d'aigua per a finalitats tant domestiques com industrials, ens fa apostar clarament per la regeneració i
la reutilització com a millors alternatives sostenibles per garantir el subministrament d'aigua potable a l'área
metropolitana de Barcelona en el futuro
En aquest sentit, un deis objectius per a una gestió més eficient en el qual treballem és augmentar la
reutilització de I'aigua del Llobregat, incrementant-ne el cabal i disminuint la necessitat de I'aigua provinent del
riu Ter, ja que ara molts litres d'aigua provinents d'aquest riu van a parar al mar.
Tanmateix, l'eñciéncia de la xarxa es converteix també en un aspecte clau per assegurar que el recurs de
I'aigua es gestiona de la manera més responsable possible i se n'evita al rnáxírn el desaprofitament.
Dades significatives:
2019
196,48
201"9,

,2018

153.290

135.200

12.159.277*

2.611.968

80.260

75.950

Aigua reutilitzada".(m3.);
Agricultura
Medi ambient
Recreatiu

..

(*)Proves bombament c'alqua reuülítzada a I EDAR del Prat de Llobregat a l'altura de Mollns de Reí.

Acció destacada
Proves per a la millora ambiental

del tram final del riu Llobregat

Entre 1'1 de juny i el 31 de juliol es va dur a terme I'aportació d'aigua regenerada a l'assut de Molins de Rei,
provinent de l'Estació de Regeneració d'Aigua (ERA) de la depuradora del Llobregat. L'actuació va ser
impulsada pel Departament de Territori i Sostenibilitat a través de l'Agencia Catalana de l'Aigua (ACA), en
col·laboració amb l'Area Metropolitana de Barcelona (AMB), el Departament de Salut i Aigües de Barcelona
com a operador.
L'aigua regenerada aportada va complementar el cabal del riu Llobregat, amb una contribució máxima del 50%,
per tal de poder valorar els efectes sobre el tram baix del curs fluvial i sobre els usos que hi estan ernplacats,
Durant les proves es va dur a terme una campanya de monitoritzaci6 intensiva, per tal de poder fer una
valoració acurada de la qualilat del riu segons diversos escenaris d'aportaci6 d'aigua regenerada que es varen
planificar. La mesura estava contemplada en el conveni signat per I'ACA i I'AMB a principis del 2018, per
potenciar l'ús de I'aigua regenerada en el tram final del Llobregat, i donava continuttat als treballs duts a terme
per un comité de dotze experts constitult a finals del 2018, amb I'objectiu d'estudiar I'aportació de I'aigua
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regenerada com una mesura per incrementar els cabals i la disponibilitat deis recursos hídrics en el tram final
del riu en situacions d'alerta per sequera.
10.1.2.2 Resiliéncia

per fer front al canvi clirnátic en les zones urbanes

Aigües de Barcelona ha participat en el projecte d'innovació RESeeUE, amb I'objectiu de millorar la gestió de
les infraestructures del cicle integral d'aigua urbana davant d'escenaris climátics extrems.
El principal objectiu del projecte és ajudar les ciutats de tot el món a convertir-se en més resilients davant de
futurs escenaris produtts pel canvi climátic, miljanc;:ant la generació de models i eines per portar a la practica
aquest objectiu i que puguin aplicar-se en diferents tipus de ciutats, amb diferents pressions del canvi climáüc.
REseeUE permet avaluar els impactes potencials derivats del canvi clirnátic (períodes de sequera, onades de
calor, inundacions). A més, proposa mesures i solucions especffiques per millorar la reslliéncia deis serveis
urbans (aigua, energia, transport, residus, telecomunicacions) i elabora estratéqies per avaluar l'eñcécta de la
seva aplicació.
10.1.2.3 Economia circular
Prioritzem I'optimització de tots els recursos necessaris per dur a terme la nostra activitat i donem un segon ús
a aquells residus que poden esdevenir un recurs enerqetíc més net, amb la qual cosa apostem per I'establiment
d'una estrategia basada en I'economia circular.
En aquest sentit, a més de treballar en la minimització de la generació de residus i la seva valorització, posem
el focus a reaprofitar-Ios, amb un doble objectiu: reduir el volum de residus gestionat i reduir el consum de
recursos no renovables.
10.1.2.4 G.estió deis residus
A Aigües de Barcelona fomentem una filosofia del residu zero. Tenim el repte de disminuir progressivament la
generació de residus fins a reincorporar les matéries al cicle productiu o als sistemes naturals.
Iniciatives en la gestió de residus
Depuradores

a ecofactories

A Aigües de Barcelona hem desenvolupat un ambiciós projecte per convertir les estacions d'aigües residuals
en ecofactories, amb I'objectiu que en el futur aquestes plantes siguin autosuficients i generin tota I'energia que
necessiten per funcionar. Aquestes ecofactories produiran energia aprofitant els residus que es generen als
tractaments de depuració, disposaran de sistemes de producció d'energies renovables i disposaran també
d'elevats i innovadors sistemes d'eñcléncia i aprofitament energético La primera de les ecofactories es preveu
que comenci a ser una realitat I'any 2020, amb el projecte dut a terme a I'EDAR Baix Llobregat, principalment
en el vector aigua (reutilització) i energia (eficiencia i producció).
Reutilització

de la terra extreta de les rases de les obres

Centrem els nostresesforcos a reduir els residus que generem i ho fem per rniíjá d'iniciatives innovadores,
com ara el projecte pioner dut a terme amb un deis nostres prove'idors, I'empresa constructora Sorigué, i amb
la col-laboracló de l'Administració local per a la reutilització de la terra extreta de les rases de les obres de
canalització. Aquest projecte es va consolidant, amb I'objectiu d'arribar al 50% de terres reutilitzades el 2020.
Taula per a la prevenció de residus a les oficines
Amb I'objectiu eje sensibilitzar sobre la necessitat de reduir el volum total generat i incrementar-ne la
valorització, adoptem diferents mesures. Disposem d'una taula per fomentar la prevenció de res idus dins
I'empresa. Aquesta esta formada per representants de diferents arees com ara Qualitat i Gestió ambiental,
Facility Managment, Sostenibilitat, Innovació i Marqueting. Durant el 2019, aquest grup ha donat impuls a
diferents Iniciatives.
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Dades significatives sobre residus:
Generació de r.e~Jaus a les ET1(P ~Rg))

2p·1f8

2dj~'$)

Sorres de desorrador - abocador
Fang deshidratat - altres
Fang deshidratat - abocador

590.580 --

978.820-

O

O

O

O

32.980

76.020-

1.809.880

2.945.720

Deixalles - abocador

23.051

36.297·

Deixalles - valoritzat

97.404

74.970-

140.000

234.180·

Fang assecat - abocador
Fang assecat - valorítzació

Residus Ifquids
Olis utilitzats
Carbó actiu saturat

O

18-

130

481-

..

(*) Dades rnodíficades de l'exercici antenor després de la seva actualltzacló. ('*) MaJor terbolesa el 2018 que el 2019 de
I'aigua tractada a I'ETAP SJD (el volum de sorra gestionat depén de la quantitat de sorra que entra per les reixes de captació,
quan la terbolesa del riu és superior, es capta més sorra).

201\91

Gen~raciC$ de ,~e$jdus ~,les. EDlIIR ([(9.)

20,18\

Sorres de desorrador- abocador

3.477.770

3.689.180

Deixalles - abocador

3.900.880

3.486.050

O·
O-

Fang deshidratat - abocador
Fang deshidratat - compostatge gris

81.458.300--

Fang deshidratat - agrícola

O
O
67.640.060

O'

Fang deshidratat - assecatge térrnic

7.489.900

3.370.380---

Fang deshidratat - compostatge

1.799.390

Fang assecat - valorització térmica directa

0****

740.750

Fang assecat - compostatge

0****

1.172.870

Fang assecat - agricultura

0****

175.100

Fang Iíquid - entrada a EDAR

5.387.550

4.973.110

Fang Iíquíd - envíat a gestor

1.560.001

..

1.595.201

(*) La dada es zero, degut a que tots els fangs deshidratats durant el 2019 han estat aptes per a I apllcació agrlcola. ('-)
Increment de fangs en forma deshidratada com a conseqOéncia de I'aturada de I'assecatge térmic (el 30 d'agost del 2018
s'atura I'assecatge térmic a I'EDAR Prat de Llobregat; a l'aturar I'assecatge térmic, els kg de fang assecat pass en a ser O. El
fang sec té una sequedat del 99% i el deshidratat del 23-25%; aquest fang sec que passa a ser deshidratat suposa un
augment considerable en els kg de fang deshidratat). (OH) L'entrada de camions en parcel-les agricoles presenta problemes
quan el terreny esta humit i s'han derivat algunes sortides a plantes de compostatge; a més, noves legislacions el 2019
limiten també capacitats d'apilament i terrenys disponibles i per tant s'han de trobar alternatives de valorització del fang.(*'**)
Assecatge aturat,

10.1.2.5 Energíes alternatives
La generació propia d'energia provinent de fonts alternatives als combustibles fóssíls ens ajuda a reduir la
nostra petjada de carboni i donar una segona vida a residus que generem en gran volum.
Els fangs
problema
biogas a
alternativa

de depuradora són un deis principals residus generats a les EDAR, fet que suposava un important
ambiental a I'hora de gestionar-los com a residus. Actualment, són tres les EDAR que generen
partir d'aquest residu ric en materia orqánica i que fan servir I'energía produrda per aquesta font
en els mateixos processos de la planta, fet que en redueix les emissions de meta

A les nostres depuradores també apostem per la instal-lació de sistemes de generació d'energia renovable. A
I'ETAP Sant Joan Despf hi ha instaHades plaques fotovoltaiques i una pérgola de captació fotovoltaica que
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alimenta els equips de recárreqa de cinc vehicles eléctries. A la mateixa planta, uns fanals generen energia
eléctrica mitiancant molinets.

Energia eléctrica produrda per cogeneració rnltlancant gas natural

201'9

2018

O·

18.673.000

2019

2018

21.026.593
201.990

18.667.976
174.144

(')La producció eléctrica amb gas natural és O a causa de I'aturada de I'assecatge térmico

Energia .electrica produ'ida fonts renovables

(kWh)

Energia eléctrica produida per cogeneració rnitiancant bioqás
Energia eléctrica de la planta fotovoltaica

10.1.2.6 Protecció de la biodiversitat
Ens preocupem del nostre entorn de manera global i a tots els nivells per col· laborar en la creació d'espais
saludables i de qualitat. És per aíxó que tenim una cura especial deis ecosistemes naturals als quals podem
afectar amb la nostra activitat i treballem per reduir el nostre impacte sobre els espais naturals i la seva
biodiversitat.
La nostra activitat depén directament deis ecosistemes i deis serveis que aquests ecosistemes ens proveeixen
al lIarg de la gestió del cicle de I'aigua. Alhora, la nostra activitat té impacte en els ecosistemes naturals, per
aíxó tenim I'obligació de cuidar el nostre entorn i de preservar-ne i promoure'n la biodiversitat.
Cuidem els espais naturals
Som conscients que tres de les nostres instal-laclons estan ubicades dins d'espais naturals sensibles, en
alguns casos afectats per figures de protecció de la biodiversitat. Per aquest motiu, hem establert una
estrategia de biodiversitat focalitzada en la protecció d'aquests espais i la se va qualitat.
Tres de les nostres instal-lacions estan ubicades en espais naturals: dues (EDAR Begues i EDAR GaváViladecans) es troben dins d'espais de la Xarxa Natura 2000 i una (EDAR Vallvidrera) esta adjacent a un espai
natural protegit de la Xarxa Natura 2000. Per aixó, hem establert un pla de biodiversitat que consisteix en un
diagnóstic de biodiversitat
i un posterior pla d'acció amb mesures per a la promoció i la millora de la
biodiversitat en aquestes tres tnstal-lacions, especialment sensibles.
Estrategia de biodiversitat
Restauració d'ecosistemes clau del cicle de I'aigua
Educació i sensibilització
Prevenció i control d'amenaces i impactes
Potenciació deis serveis ecosistémics en zones urbanes
Naturalització d'infraestructures
L'estratégia de biodiversitat d'Aigües de Barcelona s'estructura en tres principals
1.
2.

3.

línies d'acció:

Accions dirigides a fomentar la biodiversitat en les nostres instaHacions i I'entorn.
Accions per promoure la biodiversitat entre els grups de relació d'Aigües de Barcelona.
Donar continu'itat al projecte de foment de la biodiversitat una vegada finalitzat el Pla 2020.

10.1.2.7 Protecció del litoral i control de vessaments

al mar

Evitar els impactes negatius en el medi marí és també una prioritat. Per aquest motiu, estem treballant per ser
cada vegada més eficients i rápids en la resposta davant de possibles incidents que afectin la qualitat de les
aigües marines.
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Per tal d'evitar o minimitzar els abocaments en temps sec no autoritzats, existeixen sensors de nivell a totes les
plantes i bombaments associats, comunicats amb un sistema SCADA connectat a alarma 24 h/365 dies l'any,
que genera un avis per correu electrónic als responsables i I'actuació immediata de I'equip de guardia
permanent. A més, s'ha signat un contracte de manteniment deis grups electrógens existents a totes les
plantes i estacions de bombament importants (en particular totes les de la costa) amb una empresa
especialitzada per tal de prevenir possibles incídéncies en el cas de tall de subministrament eléctric.
Aigües de Barcelona fa vigilancia de la xarxa metropolitana i de les xarxes de c1avegueram que gestiona, i
realitza una gestió preventiva i correctiva, en cas de produir-se I'abocament. A més, ara als sobreeixidors de
titularitat metropolitana, els abocaments en temps sec no autoritzats es poden detectar amb la xarxa de
monitoratge en funcionament.
Els emissaris submarins
compleixen els parárnetres
obert.

transporten les aigües residuals tractades a les EDAR, és a dir, efluents que
de qualitat de I'aigua necessaris per al seu vessament, mitlancant difusor, a mar

Accions destacades
Badalona ha estat escolJida com la ciutat per dur a terme una prova pilot per desenvolupar un nou sistema de
control en temps real que coordina les xarxes del clavegueram i les estacions depuradores, amb I'objectiu
de prevenir que les aigües residuals i la contaminació associada arribin directament al mar sense ser
tractades quan la precipitació excedeix la capacitat de drenatge.

11.

Informació relativa a temes socials i de persones treballadores

Tenim com a objectiu fomentar un servei més inclusiu, posant les capacitats empresarials al servei d'una
economia que generi prosperitat per a tothom, sense deixar fora les persones en situació de vulnerabilital
A Aigües de Barcelona treballem per crear un bon clima organitzacional. Ens basem en el respecte deis nostres
treballadors, fomentem una cultura d'igualtat entre homes i dones, i creem lIocs de treball segurs i saludables.
Els nostres treballadors són I'actiu més valuós i el pilar essencial de I'acompliment de la nostra activitat. Amb la
seva dedicació, coneixement i experiencia, millorem de manera continuada i garantim un servei de qualitat.
Treballem per promoure aquest compromls mutu, que és el que ens fa créixer com a persones i com a
organització. Aquest compromls també s'expressa amb el sentiment de pertlnenca deis nostres treballadors i
com traslJaden el missatge d'Aigües de Barcelona dins i fora de I'organització, com ara amb el projecte
Ambaixadors, iniciativa que els converteix en prescriptors de la companyia.
Dins d'un marc étic i responsable, i de conformitat amb el Pacte Mundial, elaborem polítiques i processos
interns que se centren en el desenvolupament d'entorns segurs i saludables, en la igualtat d'oportunitats, en la
prom oció de la conciliació familiar, en la formació, en la participació, en el dialeg i en la no-discriminació.

11.1

Plantilla
2019

Plantilla segon_s·el sexe 13111:2)'

Persones

o~

201'8
Persones

'Ó

Dones

287

26,48

281

26,58

Homes

797

73,52

776

73,42

~.0.84

j,OO,OO

1'.057

100,00

lidtal
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r.-

I

20~18

2019
I?lantilla segans I'edlil~ (\31/120)

%

l?ersoReS)

Menors de 30 anys

PersQAes

%

53

4,89

46

4,35

Entre 30 i 50 anys

723

66,70

732

69,25

Més de 50 anys

308

28,41

279

26.40

10º,.pO

1.º6511

1,00,00

1.08111

"Fatal

2019
Plantilla segans la categorial
,pfaf,es.sional' (31't12~:

2018

l?ellSones

%

155

14,30

153

14,48

Direeeió i titulació superior
Titulaeió de grau mitja

%

Persanes

70

6,46

65

6,15

Cárrecs intermedis

336

31,00

332

31,41

Oficials administratius

152

14,02

148

14,00

Ofieials no administratius

282

26,01

287

27,15

Personal auxiliar, obrer i subaltern

89

8,21

11:1j8~

"Fa.tal

72

20,19
PlantU,la segons el tipus de cantl'acte

l'r3111!2)

1'00¡OÓ~

2018
o/ó

Pe'rsc:mes

%

1.010

93,17

999

94,51

74

6,83

58

5,49

Personal amb eontraete fix
Personal amb eontraete temporal

1.084

latal

Persones

100,00

I?lantilla a temps par:cjal (31/,1'2)

;1'00,00

1.067:

2019

Persones treballadores

11.2

6,81

1.(167

1100'100

2018

13

17

Ocupació

Cr.eaeió neta d'ocupaci,ó i
rotaeíü segons el sexe

20~9

2018

Dones

l1Iomes

Altes durant el període

26

53

79

71

116

187

Baixes durant el període

37

77

114

49

68

117

(*)

0/.0

%,

%

%

%

%

9,20

6,80
14,62

7,43

6,95

11,45

18,30

10,73

4,80

6,66

11,45

Taxa de ereació d'oeupació
Taxa de rotaeió

13,09

..

Global

(*) Dades calculades amb plantilla mltJana.
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2019
€r.eaeió' neta d'oeupa~ci~ i'rotació
segnns I'edat,

Menors de 30lany,s

Entre 30 i 50 an}:s

Més de 50 anys

Altes durant el període

27

40

12

Baixes durant el període

32

55

27

(1')
Taxa de creació d'ocupació

.

Taxa de rota ció

..

%

%

%

50,12

5,54

4,19

59,40

7,61

0,01

( ) Dades calculades amb plantilla rnitiana

~M8
€reació neta d'ocupació
segons I'edat

i rOÍéició

Menol'S de 30 a''lVs

Entre 30 i 50 anv.s

M~s de 50 an~S1

Altes durant el perfode

41

122

24

Baixes durant el període

42

67

8

oJo

%

%

(~)
Taxa de creació d'ocupació

89,13

16,67

8,60

Taxa de rotació

91,30

9,15

2,87

..

(') Dades calculades amb plantilla mlt]ana

11.3

Contractaeió

2019
Mi~jana de la plantilla segons
['el sexe
Dones
Homes
liat~1

€ontr.aet~

fi~
256,56
742,78

'999i3iJ

2018
Contracta

COtltr.acte
tem.p'oral
26,05
37,20

282,61
779,98

247,67
707,33

63,.25

1.062,59

955,00

iT:otal

fix,

Gantracte
27,25

Contra.cte
t~mp!l!ral
26,62

Entre 30 i 50 anys

691,02

31,36

Més de 50 anys

281,07

liotal

999\3.4\

fix

l\otal
269,25
752,33

6§,,58 1.021,58

2018

2019
Mitjana de la plantilla segons
I~e_dat
Menors de 30 anys

Oant.l'actE)'
temporal
21,58
45,00

Total
53,87
722,38

Confracte
fjX'

20,25
656,00

€ontracte
temRoral
21,00
31,58

687,58
292,75

total
41,25

5,27

286,34

278,75

14,00

63,25:

1.0.62,59,

955,00

66,58 1.021,58'
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2019,
Mitjana de la plantilla
segon-s la categoria
arofesslonal
Direeeió i titulaeió superior
Titulació de grau mitja

Contracte
fix

Contracte
temporal

153,23

0,00

201'8
Total

Contracte
fix

153,23

122,08

Contracte
temporal
0,00

Total
122,08

67,36

0,00

67,36

66,92

0,08

67,00

Cárrecs intermedis

316,04

13,78

329,82

308,75

13,50

322,25

Ofieials administratius

144,19

6,00

150,19

144,83

3,42

148,25

Oficials no administratius
Personal auxiliar, obrer i
subaltern
latail

269,26

10,65

279,91

265,92

21,66

287,58

49,26

32,82

82,08

46,50

27,92

74,42

999,34

63,25

10'6.2,59)

9550al
v.'.,

20'~9
Mitjana de contractes a temps
parcial segons el-sexe
Contractes a temps parcial

66,58

1021:¡581

2018

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

lota I

3,33

13,67

17,00

3,42

14,16

17,58

Mitjana de contractes a
temps parcial s(!gons I'edat

2019

2018

Menors de 30 anys

1,92

Entre 30 i 50 anys

2,83

1,42
3,83

Més de 50 anys

12,25

12,33

Totall

17,00

11,58

I,Mitjana de centraetes a lemps parcial segons la
I",categaria: professlanal

2019

2018

Direeeió i titulació superior

0,33

0,00

Titulaeió de grau rnítíá

0,00

0,67

Cárrecs intermedis

3,50

3,33

Oficials administratius

2,75

1,58

Oficials no administratius

8,42

8,08

Personal auxiliar, obrer i subaltem

2,00

3,92

17,00

17,5'8

Total
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11.4

Acomiadaments

A:comiadamlJn~

201:9

segons el sexe

Dones
Homes
iTotal

Acamiadaments segons lal
categ,ollia pliQfessional
Direcció i titulació superior

2018

1
O
1

2

2019

20118

1
3

Tituladó de grau mig

O
O

Cérrecs intermedis

O

1

Oficials administratius

1

Oficials no administratius
Personal auxiliar, obrer i
subaltern

O

O
O

O

2

Total

1

3

11.5

Formació personalitzada

i creixement

O
O

professional

Volem ser un bon lIoc per treballar, on les persones se sentin valorades i incentivades i puguin potenciar la
seva formadó i el seu desenvolupament personal i professional. Per aixó, establim formació continuada per als
nostres treballadors, i ha fem amb la perspectiva de dotar-los de coneixements útils per dur a terme la seva
tasca i I'ús de les metodologies i les eines més capdavanteres.
la creació de plans de carrera dins I'organització són també fonamentals a I'hora de retenir talent i millorar la
satisfacció deis nostres treballadors. Tenim el sistema de gestió de I'acompliment, que permet processos de
promoció interna amb garanties d'objectivitat i igualtat de condicions, alhora que identifica les cornpeténcies
professionals de cada treballador i les seves árees de millora. Aixó permet establir plans de formació i
desenvolupament especffics i orientats al creixement personal o professional, i garantir el coneixement i les
cornpeténcíes en tots els árnbits de I'organització.
Aquesta avaluació es duu a terme basant-se en un sistema de gestió étlcarnent i socíalment responsable,
d'acord amb la norma SGE 21, amb la qual cosa es compleixen els compromisos adquírtts en materia
d'igualtat.
Projecte destacat
Projecte Acredita't
Promogut per l'Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya, acredita les cornpeténcies professionals adquirides
gracies a I'experiéncia laboral o per vies no formals de forrnació en l'árnbit deis servei del cicle integral de
I'aigua.
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t

1

r,

I

Dades significatives de formació:
lHore.s de fonna.ció segons
la categQliia i @I~~X_~
Direcció i titulació superior
Titulació de grau mltíá

20~8~

20~9
Elones,
3.312,75

flomes
3.103,50

Total

filones

6.416,25

1.902,25

flomes

liotal

2.046,00

3.948,25

521,00

759,75

1.280,75

1.033,25

2.415,75

3.449,00

Cárrecs intermedis

1.769,75

6.188,00

7.957,75

1.860,75

6.411,40

8.272,15

Oficials administratius

3.056,00

634,00

3.690,00

2.165,00

1.454,50

3.619,50

440,25

10.617,75

11.058,00

32,50

8.346,71

8.379,21

186,00

1.035,50

1.221,50

440,00

1.742,25

2.182,25

31..624',25;

7.433,75,

Oficials no adrninistratius
Personal auxiliar, obrer i
subaltern
lioia,1

11.6

9.28.5175}

Z.2.338,50

22.4116,6,1 29.850,36

Retenció de talent i la prom oció interna

El veritable valor d'Aigües de Barcelona neix en les persones, en la seva capacitat per innovar, per resoldre
problemes des de la creativitat i per actuar amb intel-liqéncia. Aquestes facultats tenen un factor comú: el
talent. Per alxó, entenem la gestió del talent com un deis principals reptes per a la consecució deis nostres
objectius i I'exit de la nostra organització.
Ens adaptem a noves formes d'atracció de talent a través de coHaboracions amb diferents centres d'estudi i
acords de col-laboració amb universitats i centres de formació professional.
Per altra banda, apostem per un model de creixement i desenvolupament d'acord amb I'acompliment de cada
persona. Avaluem I'acompliment de tots els nostres professionals, a través de I'aplicació "Talent up", amb el
propósit de potenciar-ne la carrera professional, determinar-ne la formació així com les retribucions
complementarles. el rendiment i la conducta. Aquest procés permet implicar els treballadors en els seus
objectius i alinear-los amb els objectius de I'organització, establir un canal de comunicació entre responsable i
col·laborador, millorar les actituds i els resultats deis treballadors i treballadores aixf com reconeixer les
persones amb un bon acompliment.
Projectes destacats
Talentia360. Dones Directives
Projecte promogut per la Secretaria d'lgualtat, a través de l'lnstitut de la Dona i per la Igualtat d'Oportunitats,
per a la sensibilització, identificació i visibilització del talent femení, promoció del desenvolupament professional
i habilitats de lideratge. Formació que pretén potenciar les capacitats directives de les participants, per poder
assumir en un futur responsabilitats en la direcció d'empreses, i d'aquesta manera, contribuir, en igualtat de
genere, al desenvolupament empresarial.
Programa "Bootcam Impulsa"
En el marc de l'irnpuls organitzatiu a la presencia de dones en posicions de Comandament i Direcció, el
programa té com a principal objectiu dotar d'eines per al creixement professional de les dones per fer
evolucionar la cultura de I'organització cap a una cultura més inclusiva pel que fa allideratge femení.

11.7

Potenciem

un entorn relacional i dialogant

El diáleq entre treballadors i direcció és clau qua n es tracta de millorar les condicions de trebal!. Escoltem,
analitzem, dialoguem i donem resposta als nostres treballadors i els seus representants, tot creant mares
efectius de comunicació responsable que ens permetin conéíxer les seves necessitats i expectatives. Al 2017,
es va acordar el primer conveni col-lectiu d'Aigües de Barcelona, que cobreix el 100% de la plantilla. Aquest
estableix els procediments d'informació, consulta i negociació amb la representació legal deis treballadors.
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El Conveni d'Aigües

'1 ~I

de Barcelona regula els següents temes:

Les matéries de classificació, promoció i formació professional i el dláleq social s'estableix en el marc
de dues comissions paritáries,
Les cornpeténcies en materia de seguretat i salut, constituint un Comité Intercentres de Seguretat i
Salut Laboral de forma paritaria.
Totes les cornpeténctes
i la informació que s'ha de facilitar al Corruté Intercentres aixl com les
competéncies de la Comissió Mixta de Seguiment de la Marxa de l'Empresa
Els criteris de repartiment de diferents ajuts i beneficis socials per a la plantilla, regulant la Comissió
d'Afers Socials.
El compromís d'adoptar mesures tendents a aconseguir la igualtat de tracte i oportunitats entre homes
i dones i I'eliminació de la discriminació entre homes i dones, aixf com mesures de prevenció de
l'assetiarnent sexual i per raó de sexe a I'empresa.
Projectes destacats
Enquesta de clima
El 2019 hem tornat a llanear I'enquesta de clima entre les persones treballadores d'Aigües de Barcelona. Els
resultats han estat molt positius en tots els aspectes avaluats, i destaca la satisfacció amb la feina i les
condicions laborals. Peró som conscients de la necessitat de seguir millorant aspectes relacionats amb el
desenvolupament professional, especialment la formació i cultura organitzativa.
"Un dia a la vida de ..."
Amb aquest projecte volem que tots els professionals sigui n conscients de la seva aportació a la missió de
I'empresa, i alhora, fer conéixer a la resta de companys altres realitats dins d'Aigües de Barcelona.
"Ambaixadors, comunicació de proximitat
Un projecte que pretén, mitjanc;:ant un grup de 30 treballadors, fomentar un canal bidireccional entre els
treballadors i la direcció amb I'objectiu de traslladar la informació necessária relativa a I'empresa i/o les opinions
i necessitats del personal.

11.8

Gestió de la igualtat i la diversitat

Considerem que la nostra organització és el reflex deis nostres treballadors, i entenem també que la diversitat
aporta riquesa, és font d'innovació i de creaci6 de valor, fomenta I'intercanvi d'experiénctes i esdevé un element
competitiu que ens permet apropar-nos a una societat diversa i en continu procés de transformació.
Per establir i regular els principis que garanteixin la igualtat d'oportunitats i la diversitat, disposem d'una politica
d'igualtat i diversitat, I'objectiu de la qual és assegurar el tracte no discriminatori, just i imparcial en tots els
árnbits de la nostra organització. En aquest sentit, posem en practica una serie d'accions en favor de
l'ar1iculació d'un entorn de treball més divers i sostenible que faciliti la igualtat d'opor1unitats, d'acord
amb les polftiques de I'empresa i les expectatives deis empleats, i hem aconseguit el distintiu "Igualtat a
I'empresa", que atorga el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i que reconeix l'excel-léncia i les bones
practiques en materia d'igualtat de genere.
Igual~c1 (.%)

'2019'

20~'8

Dones al Consell d'Administració
Dones al comité de direcció
Dones en cartees directius i de comandament

25,00
36,36
33,33

18,65
40,00
33,33

".

El Pla d'igualtat vigent d'AigOes de Barcelona té per finalitat la promoció de la igualtat real i efectiva entre
homes i dones, amb I'objectiu d'evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Entenem el nostre Pla
d'igualtat com una veritable opor1unitat de creixement i desenvolupament.
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Objectius

re:¡

I

prioritaris

I"¡

del Pla d'igualtat

Fomentar I'increment de la participació de la dona a I'empresa.
Augmentar la permanencia de les dones a I'empresa.
Potenciar el nivell formatiu de les dones amb I'objecte de facilitar-ne la promoció professional.
Augmentar la representa ció de la dona i I'home en aquelles categories/nivells en els quals tinguin una
representació menor.
Eliminar tota forma de discriminació, directa o indirecta, al si de I'organització.
Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de totes les persones treballadores.
Prevenir i evitar situacions d'assetjament.
Integrar la perspectiva de genere en la gestió deis recursos.
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat que impliqui tota I'organització.
Conveni amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Acord adrecat a fomentar la participació equilibrada de dones i homes al Consell d'Administració, amb I'objectiu
que I'any 2021 el nombre de dones al Consell d'Administració representi el 30%.

11.8.1

Bretxa salarial

Durant el 2019, Aigües de Barcelona ha calculat el percentatge de bretxa salarial entre els seus treballadors. La
dada global és del 6,34 %.
Tot i que sl que s'evidencia bretxa salarial, estem satisfets de la nostra trajectória en I'aposta per la igualtat; cal
destacar la reducció de la Bretxa 2018 en 1,59%.
El sector de I'aigua ha estat históricament un sector molt masculinitzat, amb trajectóries i antiguitats molt
IIargues, fet que explica, entre d'altres, la diferencia en les retribucions mitjanes anuals.
Remuneracions:
20,1;9
Mitjafl-a de s~alafi

anual
Mitjana total anual

[)anes
287

Salarili'riitji
danes]'i

Salari mUja
llames

Hemes

48.297,80

797

'fatal
J~ene.rall

Bretita
s;Jlar.ial

51.565,48

50.700,33

6,34%

Salari mitja
flomes
50.676,85

Tata I
,g'eneral

BretXa
salarial
7,93%

2.018
Mitjana de salarl
I~nual
Mitjana total anual

Dones
281

Sala.ri mitja
dones
46.657,58

!:lomes
776

49.608,34

201~,
1\lIitjana de
retribueions
Iledat

segahs

Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Més de 50 anys

Dones

Salari mitj~
done.s

!'lomes

Sal_¡l,r.imitj_¡¡

hemes

Total

Bretx;Jl
s:alllr.ial

19

33.196,79

34

30.938,87

31.748,31

-7,30 %

207

48.332,48

516

50.002,15

49.524,77

3,34 %

52.883,72

247

57.701,84

56.744,49

8,35 %

61
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Mitja'na de
fetr.ibucions segons
,I'edat
Menors de 30 anys
Entre 30 i 50 anys
Més de 50 anys

(¡Jones

Salari mitja
dones

Homes

Salar.i mitja
homes

liotal

Br.etx-a
salar.ia!

19

29.476,27

27

30.055,73

29.816,39

1,93%

213

46.874,86

519

49.011,41

48.389,71

4,36 %

49

52.375,20

230

56.855,69

56.068,79

7,88 %

Total
.general

Br.e.6ca
salar,lal

'20~f9,
Mitjaha' de [elribucions
se.gans la classificació
:professional
Direcció*
Comandament
Personal técnic
Personal administratiu
Personal operari

lOanes
4
57
94
113
19

Sala~i mitja
~ones
104.869,31
64.835,13
46.841,94
41.543,74
34.147,56

Irlarf!es
7
111
185
39
455

Salar.i mitja
hemes
118.236,67

113.375,82

74.305,84
54.213,80
39.780,26
44.925,48

71.092,56
51.730,09
41.091,27
44.493,46

Salari mitja
homes

'Fotal
general

117.393,89
74.009,59
53.456,01
37.739,23
43.969,94

110.529,01
70.059,96
50.025,62
40.007,81
43.675,81

11,31%
12,75%
13,60%
-4,43%
23,99%

2011'8
Mitjana de fetribucions
segans la classificació
RFofe.ssjanal
Direcció*
Comandament
Personal técnic
Personal administratiu
Personal operari

Danes
4
58
93
112
14

Salari mitja
dalles
100.231,70
62.637,38
43.312,38
40.777,51
34.410,85

l'Iomes
6
109
182
38
441

Br.ebcal
salafial
14,62
15,37
18,98
-8,05
21,74

%
%
%
%
%

El cálcul de la bretxa salarial s'ha dut a terme seguint la metodologia de cálcul establerta pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famllies de la Generalitat de Catalunya. El cálcul de la bretxa salarial entre homes i dones s'ha fet consideran! el
salari base brut anual, els compfements volurüarís, efs compfements obligatoris i fa retribució d'hores extraordim'lries. En
afgun cas, s'han tractat les dades per garantir que fa comparativa sigui 100% homogénia segons l'estat de fes persones i el
temps treballat, i per tant les xifres retributives i el nombre de persones poden no coincidir amb allres dades reportades en
altres informes. La fórmula de cálcul és: bretxa salarial=(salari mitja homes-salari mitja dones)/(salarl mllJa homes).
-La remuneració de la Direcció inclou la retribució variable, les dietes, les indemnitzacions i el pagament als sistemes de
previsió d'estalvi a lIarg termini o qualsevol allra percepció. Retribució del Consell d'Administració: els membres del Consell
d'Adminislració no han merital cap import en concepte de retribució com a membres del Consell, ni de dieles ni d'atencions

estaíutárles.

11.8.2

Prevenció de I'assetjament

A Aigües de Barcelona considerem qualsevol forma de violéncia com un atemptat contra la dignitat de les
persones i, per tant, una violació deis drets fonamentals. Per aquest motiu, des del 2014 disposem d'un
protocol d'actuació en cas d'assetjament.
Volem aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a totes les persones. Per alxó,
declarem que I'assetjament moral, sexual i per raó de sexe, així com qualsevol altre tipus d'assetjament o
discriminació a la feina, no seran permesos ni tolerats sota cap circumstáncia, i seran sancionats amb
contundencia.
Disposem d'una bústia de consultes o denúncies relatives a assetjament. Les consultes o denúncies rebudes
relatives a asseljament seran posades en coneixement de la Comissió de Seguiment del Protocol d'Actuació en
Materia d'Assetjament i es tractaran amb total confidencialitat.
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l.'adreca és bustiadenunciaassetjament@aiguesdebarcelona.cat.
Durant el 2019, no s'han rebut denúncies d'assetjament, per tant no ha estat necessari activar el protocol
d'assetjament.

11.8.3

Integració

de persones amb diversitat funcional

i en risc d'exclusió

social

A Aigües de Barcelona estem compromesos amb les persones i el territori on desenvolupem la nostra activitat,
per aixó impulsem propostes orientades a seguir construint una societat més forta, més sana i, per tant, més
sostenible en el temps.
La integració de persones amb diversitat funcional i que es troben en risc d'exclusió social és una altra de
les nostres linies d'acció per a la igualtat d'oportunitats.
En aquest sentit, impulsem programes que
beneficien aquests col·lectius i establim col·laboracions amb diverses administracions públiques, entitats
ciutadanes i institucions educatives convencuts que ens aporta un capital huma molt valuós.
Des de I'any 2015, el 92% de la plantilla ha fet el curs «Diversitat

funclonal»,
2011',9

P-é~sanes amb divetsitáti fu'ncianal -segens el sex&

2018

Dones

9

Homes

14

13

Total

23

24

2~~2

2.~7

% sobr:e total de plantiUá

11

Les polltlques d'Aigües de Barcelona parteixen del compromís amb la diversitat, que fomenta posar en practica
accions en favor de I'articulació d'un entorn de treball més divers i sostenible que faciliti la igualtat
d'oportunitats. Per propulsar-ho treballem en quatre eixos principals:
L'ocupació

i la inserció de joves i coHectius

en risc d'exclusió

social

Hem estat reconeguts públicament per la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) per la nostra participació
en el projecte "Jove Valor", I'objectiu del qual és la inserció laboral de joves en situació de vulnerabilitat.
Inserció i carrera professional

de les dones

Implantació d'un projecte conjuntament amb l'Ajuntament de I'Hospitalet de Llobregat i l'Escola Xaloc per
formar un col·lectiu de dones en I'activitat propia de I'empresa, garantint un contracte laboral de com a mínim
sis mesos de durada.
La inserció i la carrera professional

de les persones amb dificultats

El programa Labora és un programa pel foment de I'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat
de treball, liderat per l'lnstitut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. El 2019 hem obtingut
el Segell Labora que certifica la nostra col-laboració amb aquest programa vetllant per la igualtat d'oportunitats.

11.9

Conciliació

personal, familiar i laboral

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral és una política estratégica que genera múltiples beneficis
que impacten tant en les persones com en I'organització. El nostre compromis amb la creació d'un entorn de
treball on la conciliació sigui una realitat és ferm. La política de conciliació d'Aigües de Barcelona especifica
els objectius perseguits per establir la consonancia entre els requeriments del servei en cada moment i
les necessitats personals de la plantilla.
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Aigües de Barcelona treballa amb la convicció de tenir un entorn de treball on tots els treballadors percebin que
poden aconseguir progressivament les seves metes de manera equilibrada tant en l'ámbit personal com en el
familiar i el professional. Una prava d'aixó és que mantenim vigent el certificat EFR (empresa famillarment
responsable) en materia de conciliació laboral, atorgat per la Fundación Másfamilia.
Durant el 2019, hem continuat millorant les polítiques de conciliació que apliquem com a empresa.
Disposem d'un catáleq que inclou 90 mesures de conciliació que van més enllá del que estableix la legislació
vigent:
46 mesures sobre la qualitat del treball
18 mesures de f1exibilital temporal i espacial
10 mesures de suport a la famflia
9 mesures de desenvolupament personal i professional
7 mesures en l'ámbit d'igualtatd'oportunitats
A més, hem participat en I'elaboració del Libro Blanco del Teletrabajo, un projecte que presenta una visió
general de la situació del teletreball com a modalitat de treball de carácter no presencial que serveix com a
marc de referencia i d'ajuda per a les empreses que volen avancar en el seu disseny i implantació.

11.9.1

Flexibilitat

i teletreball

Des de I'any 2015, quan es va iniciar la primera prova pilot, estem treballant per aplicar de manera progressiva
la f1exibilitat horaria i el teletreball amb I'objectiu d'impulsar les mesures de conciliació de la vida laboral,
personal i familiar.
Durant el 2019 s'han ampliat les proves pilot de la f1exibilitat horaria i la f1exibilitat externa o teletreball. Amb
aquesta ampliació, hem passat de 68 persones a 117.

Flexibilitat

Dones

liIomes ..

201:9
Total

%

Denes.

Z018
f.lomes

Total

%

Nombre de persones amb
reducció de jornada per
cuidar fills o altres

38

14

52

4,79

48

13

61

5,77

Persones que han gaudit
de f1exibilitat de la jornada

264

341

605

55.81

265

340

605

57,24

11.9.2

Desconnexió

laboral

A Aigües de Barcelona disposem d'unes guies de bones practiques que es posen a disposició de tots els
treballadors i es publiquen a la Intranet de I'organització:
Política de reunions
Amb la finalítat de vetllar per la conciliació de la vida familiar, personal i laboral, a Aigües de Barcelona s'ha
desenvolupat una política específica per a la celebració de reunions de treball, establint un manual de bones
practiques que inclouen com cal actuar abans i durant les reunions. Aquesta política s'ha publicat a totes les
sales de reunions i a la Intranet de I'organització.
Política de bon ús del correu electrónlc
Amb la finalitat de vetllar per la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a Aigües de Barcelona s'ha
desenvolupat una política específica per a I'ús del correu electrónic, establint un manual de bones practiques
que permet conscienciar sobre I'ús de les eines que I'empresa posa a disposició de les persones treballadores i
racionalitzar aquest ús.
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11.10 Seguretat

I

i salut deis treballadors

El compromís amb la seguretat i la salut laboral és una qüestió cabdal a Aigües de Barcelona. Per aquest
motiu. apostem per un canvi cultural en tots els ámbits de I'organització, amb I'objectiu d'aprofundir en la millora
de la seguretat i la salut laboral (SSL), més enllá de les accions de compliment legal i de millora establertes pel
sistema de gestió de SSL (certifica ció OHSAS 18001). En aquest sentit, la impllcació i el compromis de tota la
plantilla i, sobretot, deis representants deis treballadors són elements clau per assolir els objectius fixats.
Aquest compromís amb la seguretat i la salut de les persones es tras liada de manera efectiva als nostres grups
de relació per mitja de reunions de coordinació d'activitats empresarials i jornades de seguretat i salut laboral
dirigides als nostres contractistes.
Dades de sinistralitat laboral:

20~9
Segureta1 isalut

laberal

21),~8

Index de freqüencla"

6,19

10,73

10,24**

0,00

9,69

7,54

índex de gravetat*

0,05

0,43

0,35**

0,00

0,34

0,27

Malalties professionals

0,00

2

2

1

1

3

14

17

O
O

12

12

10

12

22

6

11

17

Accidents in itinere

..

iliones

,Glabal

Mames

Accidents de treball amb baixa

'Global

Homes

llIanás

(*) Queden exclosos els accidents In itinere. (*)Els
*
fndexs de FreqOencla I Gravetat es sltuen al 2019 per damunt deis
objeclius prefixats. No obstant aixó, s'aprecia una tendencia de millora en els darrers 10 anys. En el cas de I'fndex de
freqüéncta, relacionats amb el n° d'accidents amb baixa, han císrnínurt de forma notable els accidents causats per trastorns
musclo esquelética gracies al treball realitzat amb anterioritat, pero han pujat els causats per cops i talls deguts a distraccions
i excessos de conñanca, En relació a l'lndex de Gravetat esta afectat per una baixa de lIarga durada, doncs la resta
d'accidents tenen un durada mitjana relativament baixa.

2"019
;6;bsent;sme

2018

Dones

!':lomes

GIQbpl

iliones

!rIomes)

GJobal

Hores d'absentisme

36.115,62

75.399,88

111.515,50

21.715,45

52.407,35

74.122,80

Index d'absentisme

7,64%

5,78 %

*6,28%

4,93 %

4,24%

4,43 %

(*)L Indexd'absenltsme s'ha víst augmentat al 2019 degut prínclpalrnent a que les baixes per rnalaltia han afectat a mes
persones i amb més durada que al 2018. Concretament al 2019 hi van haver 36 treballadors/es amb més de 1.000 hores de
baixa front a les 8 persones del 2018.

2019
Glassificació
perctioFes

de I'absehtisme

2018

Dones

Homes

Glol!)al

Dones

Homes

Global

Accident laboral

380,21

2.942,03

3.322,24

361,88

2.551,11

2.912,99

Accident in itinere

399,68

1.145,21

1.544,89

242,78

1.672,00

1.914,78

35.097,53

71.170,63

106.268,16

19.345,34

46.457,27

65.802,61

238,20

142,01

380,21

1.765,45

1.726,97

3.492,42

36.115,62

75.399,88

111.515,50

21.715,45

52.407,35

74.122,80

Malaltia
Baixa de lIarga durada*
Total general

(*) Baixes de lIarga durada, assurnides per la mutua.
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Indicadors

estratéqics que determinaran

el nivell de cultura de seguretat i salut laboral a la organització

Realització de 1.607 visites de seguretat i salut laboral, tetes per tota la llnia de eomandament, eom ara els
responsables i els comandaments intermedis i I'alta direcció (Direcció General i CoDir). Aquestes visites es
basen en el diáleq i I'apropament entre treballadors interns i externs, arnb vista a detectar comportaments
segurs ibones practiques per posar-los en valor i compartir-los amb la resta d'árnbíts de la nostra organització.
1.005 visites de seguretat

i salut laboral tetes a treballadors

d'empreses

externes

Formacions de lideratge de seguretat i salut laboral, adrecades a directors, comandaments intermedis i
encarregats, amb I'objectiu de proporcionar les eines i els eoneixements neeessaris per poder garantir un
entorn de treball segur i saludable, amb vista a evitar els aeeidents i les situacions de rise que puguin tenir
implicació directa amb els nostres colIaboradors Oa siguin treballadors interns o extens).
Seguiment i anállsl d'esdeveniments
HIPO que puguin tenir un alt potencial de gravetat, enfocat a
I'anticipació de qualsevol accident que pugui tenir conseqüéncies greus.
Durant el 2019, s'han fet 7.649,50 hores de formació en materia de seguretat

i salut laboral

S'han desenvolupat diversos projeetes dirigits a millorar la seguretat i la salut deis treballadors, així com a
promoureel benestar físico
Accions destacad es
Implantació

Cultura Justa

Projeete de canvi cultural en l'árnbit de la seguretat de les persones, el medi ambient i les instal·laeions. Té com
a principal objectiu aconseguir que els treballadors i treballadores eomuniquin, en un clima de confianca i
transparéncia, situacions de risc que es puguin generar alllarg de la seva jornada laboral.
Implantació

BATECSZ

BatecSZ és una aplicació per a móbils corporatius que ofereix als treballadors d'Aigües de Barcelona diferents
funcionalitats en materia de seguretat i salut laboral, alarma d'immobilitat, avis voluntari d'alerta i evacuació.
Servei de psicologia
Servei assistencial i preventiu orientat a millorar i potenciar el benestar emocional de les persones que formen
part d'Aigües de Barcelona.
Servei de mediació
serveí que estableix una via alternativa en la resolució deis conflictes en l'ámbit laboral que permet identificar
els faetors que han promogut el conflicte i treballar en la seva reconducció, tot promovent un entorn de dialeg i
bona entesa.

12.

Relació amb la societat

La gestió d'un bé púbüc i essencial com és I'aigua fa que treballem amb uns nivells d'excel-léncia molt elevats i
ens assegurem que sigui accessible per a tothom.
Aigües de Barcelona no tan sois cuida I'entorn natural, sinó també els seus habitants. Invertim en innovació
per contribuir al desenvolupament sostenible de les ciutats; assegurem I'accés a I'aigua per a tothom,
ajudant els col-lectius més vulnerables, i tem una important tasca de sensibilització
i educació per motivar
I'ús responsable de I'aigua i millorar la nostra activitat. Escoles, ONGs, administracions públiques, empreses i
tot tipus d'organitzacions treballen conjuntament amb nosaltres per construir un món millor, més just i més
sostenible.
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12.1

'1

Contribució

r,l

I

social al territori

Per a Aigües de Barcelona, fer ciutat significa dur a terme la nostra activitat tenint cura del recurs que
gestionem, respectant I'entorn on operem i entenent les necessitats deis ciutadans de l'área metropolitana de
Barcelona.
Aquesta visió es tradueix en un ampli programa d'acció social, educació i sensibilització, amb impacte directe
en el medi, amb I'objectiu de donar suport als collectíus més vulnerables i, alhora, educar i sensibilitzar sobre
la importancia del consum responsable de I'aigua i els efectes del canvi chrnátic a l'área metropolitana de
Barcelona.
Som els gestors d'un recurs valuós í sscas a la regió rnediterránia. Grácies a I'augment de la conscienciació de
la població en els últims anys, ens situem entre els nuclis de població europeus amb un menor consum d'aigua
per persona i dia: 103,7 litres.
A Aigües de Barcelona volem continuar contribuint a aquest apoderament clutadá, que esdevé clau per
aconseguir un veritable desenvolupament sostenible, un repte global per a tota la població, pero especialment
per als habitants deis nuclis urbans.
Durant el 2019, el nostre compromís amb I'acció social ha donat suport a 148 iniciatives, amb les quals
hem arribat a més de 200.000 ciutadans a través de les nostres campanyes de sensibilització
i els nostres
programes educatius, on compartim el nostre coneixement i transmetrem a la societat els valors de respecte
pel medi ambient i els recursos que ens ofereix el planeta.
Accions destacades
cot-lecctc «Merncríes del districte». Una mirada als deu districtes de Barcelona per explicar histories deis barris
per mitla deis testimonis reals deis seus vems i donar a conéixer la seva identitat propia.
Els programes educatius d'Aigües de Barcelona s'adrecen a estudiants de totes les edats amb I'objectiu de
difondre el valor de I'aigua i fomentar-ne un ús millor durant el 2019. Unes 40.000 persones han participat en
les diferents activitats i programes educatius d'Aigües de Barcelona. Alguns d'ells son:
Agualogia. 6.535 escolars han participat en aquesta activitat el 2019.
Programes educatius al museu. Alllarg del 2019 hem rebut 10.498 visites escolars.
Visites escolars per conéixer la planta potabilitzadora de Sant Joan Despl. 4.365 alumnes de
primaria, secundaria. batxillerat, cicles formatius i universitat han visitat la planta potabilitzadora durant
el 2018.
Programa «Compartim un futur», En col-laboració amb I'Área Metropolitana de Barcelona, ajudem a
conscienciar sobre les responsabilitats en la utilització de recursos, el medi ambient i, especialment, el
cicle de I'aigua. Alllarg del 2019 hem rebut 5.764 visites escolars i 602 ciutadans.
Programa escolar The Zone of Hope. 4.000 alumnes han participat en I'activitat educativa de
I'exposició de canvi climátic TZOH durant el 2019.
Visites escolars a I'ETAP Sant Joan Despí. Alllarg del 2019 hem rebut 4.365 visites escolars.
Visites guiades per a adults i escolars a I'estació de regeneració d'aigua i a les diferents estacions
depuradores.
Activitats a I'aula per a alumnes de Primaria i ESO «Aigua neta» i «Coneix millor I'aiguah).
El compromís amb la societat i amb la millora de la qualitat de vida de les persones ens ha portat també a
definir un ampli programa d'acció social per rnitiá del qual col-laborern amb diversos col-lectius i entitats de la
societat civil. D'aquesta manera, donem suport als col-lectius més vulnerables.
Durant el 2019, hem destinat a la societat 2,8 millons d'euros en accions d'educació,
desenvolupament local, salut i benestar deis ciutadans de l'área metropolitana de Barcelona.
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Tipus de contri bució a la societat:

20'~

20'18

Educació

46

29

Salut

13

14

5

6

llipus de c0ntr.ibució',a la $ocieJat (%)

Desenvolupament econórnic

8

17

20

25

Benestar social

6

9

Altres

2

O

Medi ambient
Art i cu Itura

12.1.1

Aliances

i coHaboracions

Volem estendre el nostre compromls per la sostenibilitat més enllá de I'organització i sumar amb tots els agents
amb els quals ens relacionem per avancar d'una manera més efectiva i cohesionada. Plenament conscients de
la gran responsabilitat de I'activitat de la companyia i tenint present que el nostre paper va rnés enllá
d'aconseguir que I'aígua arribi a I'usuari, sabem que el diáleq continu amb els nostres grups de relació és
imprescindible.
Cal generar espais d'intercanvi en qué es puguin plantejar i tractar les qüestions relatives a tots els árnbits on
I'activitat de la nostra organització pot tenir incidéncia. Mantenim una escolta activa i un diáleq obert amb els
diferents grups de relació que tenim identificats, per generar valor compartit en benefici de la societat.

12.1.1.1 Espais de dialeg:
Visites a entitats associatives ciutadanes per obrir canals de diáleq amb el teixit associatiu i parlar
de les possibles inquietuds respecte de la gestió d'Aigües de Barcelona.
Reunions amb associacions de consumidors dues vegades I'any. Per mitja d'un fórum de diáleq
que hem formalitzat amb les associacions de consumidors presents a l'área metropolitana, dialoguem
sobre nous serveis i millores que pode m oferim als clients.
Reunions amb cases regionals
Reunions amb entitats del tercer sector per explicar i difondre les bonificacions adrecades als
col-lectius més vulnerables.
Enquestes a provetdors per analitzar la satisfacció i conéixer les seves necessitats i expectatives.
Trobades amb diferents representants de l'Administració
pública en el marc del pla de proximitat.
Generem i formen part d'espais d'intercanvi per tractar qüestions relatives a tots els árnbits on tenim incidencia.
Mantenim una escolta activa i un diáleq obert amb el teixit associatiu per generar valor compartit en benefici de
la societat i el medi ambient.
Formem part de nombroses associacions públiques i privades i participem en diferents projectes i iniciatives
Socials i ambientals que ens permeten sumar valor per assolir fites més ambicioses.
A més, al 2019, hem participat de forma activa a diverses taules de treball relacionades amb el canvi clirnátic
com per exemple , la 1a Cimera Catalana. d'Acció Climática del Govern de Catalunya i a la Taula per
l'Emergéncia Climática, convocada per l'Ajuntament de Barcelona.
El 2019, hem dut a terme 147 projectes,
convenis i diverses collaboracions
amb associacions,
administracions públiques i entitats socials, que ens han apropat a les necessitats deis ciutadans. A més, hem
signat 22 protocols de pobresa energética amb ajuntaments de l'área metropolitana de Barcelona.
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12.1.1.2 Accions de patrocini
L'any 2018, Aigües de Barcelona va crear el Comité de Patrocinis, format per un equip multidisciplinari amb
I'objectiu de regular i supervisar la política de patrocini, mecenatge i coHaboració en activitats d'lnterés
social, mediambiental
cultural d'Aigües de Barcelona, afavorint els projectes que fomentin els seus valors i
que estiguin relacionats amb el cicle integral de I'aigua, el desenvolupament territorial i la sostenibilitat.
í

Aquests grans eixos de la política de patrocini, mecenatges i col-laboracions són:
AIGUA
CIUTAT
PERSONES
El Comité de Patrocinis es reuneix periódicament per tal de portar un control exhaustiu sobre els patrocinis. En
aquestes reunions s'avalua:
Análisi deis patrocinis (KPls, objectius de cada patrocini, peticions de patrocini, ...)
Gestió del pressupost.
Valoració deis patrocinis de més impacte i decisió de quins finalment es duran a terme, amb validació
final de compliance.
La informació sobre patrocinis es recull a I'apartat de transparencia del web d'Aigües de Barcelona, on esta a
disposició de la ciutadania i els grups de relació.
Durant el 2019, s'han patrocinat

12.2

41 accions i projectes locals per un valor total de 684.735 euros.

Propers als nostres clíents

Superar les expectatives deis clients amb la qualitat i l'excelléncia deis serveis és un objectiu que perseguim
any rere any a Aigües de Barcelona. La satisfacció del client és un aspecte essencial per a la consecució
d'aquest objectiu. Oferim un producte de qualitat i una atenció i un servei al client que es basen en
l'excel-lencia, la proximitat, l'accessibntat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació.
El 2019 hem obtingut un index de satisfacció

12.3

deis clients de 7,75 sobre 10.

Maxima garantia de qualitat

A Aigües de Barcelona tenim els nivells més elevats de seguretat, i la qualitat de I'aigua és la nostra prioritat.
En aquest sentit, destaquem:
-

L'aigua que arriba per I'aixeta té la mateixa garantia sanitaria que qualsevol aliment.
Duem a terme més de 1.100 controls diaris de la qualitat de I'aigua.
Experts tastadors d'aigua de consum vetllen per la seva qualitat orqanoléptlca.
Disposem d'un laboratori de referencia internacional.
Estem acreditats amb les ISO 9001 de qualitat, 22001 de garantia de seguretat alimentaria i amb la
ISO 17025, el máxim reconeixement internacional que actualment es pot atorgar a un laboratori
d'snállsi.
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12.3.1

Dades significatives

de qualitat de I'aigua

6rau de c'ÓIÍlp,limen(de param.etres indicadol<$t,(sense1 impacte
sanitaJ!i~\(o/Qfl
Qualitat fisicoquímica de I'aigua: determinacions fisicoquímiques conformes
I total de determinacions fisicoquímiques per al control de la qualitat de
I'aigua . (100)
Qualitat microbiológica de I'aigua: determinacions microbiológiques
conformes / total de determinacions microbiológiques per al control de la
qualitat de l'aíqua . (100)

2019

"201·8

99,95

99,95

99,89

99,78

20119,

Gantrels realif2!afs

,2018

120.353

120.325

Xarxa de distribució i transport (equips en Hnia)

283.828

290.883

Total xarxa de distribució i transport

404.181

411.208

Depuració (EDAR)

96.832
103.042

88.015
105.115

217

211

Xarxa de distribució i transport (Iaboratori)

Conca del Llobregat
Nombre d'analitzadors en Hnia a la xarxa

12.4

Bonificacions

i ajudes

El dret d'accés a I'aigua és imprescindible per a una vida digna i és vital per a I'exercici de molts altres drets
humans, com ara el dret a la salut. Per aixó, a Aigües de Barcelona establim aquest dret com una de les
nostres prioritats principals.
El nostre compromfs es mostra per miija d'una gestió transparent, participativa i sostenible del cicle integral de
I'aigua.
Ens esforcem per garantir que les persones tinguin accés a aigua potable, amb una atenció especial als més
vulnerables de la societat, aihora que ens assegurem de donar un servei amb les máxírnes garanties de qualitat
per satisfer les expectatives de totes les persones.
Per aquest motiu, duem a terme diverses accions que garanteixen I'accés a I'aigua a tothom.

12.4.1

Fons de solidaritat

Mantenim les ajudes, posades en marxa I'any 2012 per fer front a la crisi económica, que garanteixen el
subministrament d'aigua a tothom, en especial a aquelles persones que no tenen capacitat económica per
pagar, per rnitlá del Fons de solidaritat
Mitjan¡;:ant aquest mecanisme es garanteix el subministrament i es
rebaixa I'import de les factures de I'aigua a les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.
Amb aquest compromís ens vam avancar a complir la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que estableix que les
empreses subministradores d'aigua potable, electricitat i gas no poden interrompre els subministraments per
motiu d'impagament de les persones o famílies en situació de risc d'exclusió residencial, amb la signatura de
22 convenis amb els ajuntaments de l'área metropolitana per lIuitar contra la pobresa energética.
Des del 2012, 35.980 families han estat beneflclárles
15,5 milions d'euros (3,5 milions d'euros el 2019).
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12.4.2

Tarifa social de I'aigua per a pensionistes

i persones aturades

Aquesta tarifa s'orienta a les persones pensionistes i aturades, i altres coHectius que també necessiten
protecció. Se'ls aplica una bonificació sobre la quota de servei i el preu de I'aigua sempre que no se superi el
consum de 100 litres per persona i dia (Iímit establert d'acord amb el segon tram de consum d'aigua).
14.585 famílies acollides a la tarifa social (356.586,00 euros bonificats el 2019)

12.4.3

Flexibilitat

en els pagaments

Disposem de mecanismes de flexibilització,
pagament a terminis adaptat a cada caso

adrecats a tothom, com ara I'atorgament d'ajornaments

i el

El 2019, 6.498 families han soHicitat ajomar el pagament de les seves factures i 738 famflies han sol-llcltat
fraccionar les seves factures per poder fer front al pagament d'una manera més cómoda.

12.5

Requeriments

i reclamacions

La nostra vocació de proximitat es tradueix en un ampli ventall de canals d'atenció i comunicació amb el client
per tractar tots els possibles problemes i oferir solucions rápides i eñcaces. A més, disposem d'una Carta de
compromisos,
elaborada en consens amb ['Area Metropolitana de Barcelona, que estable ix els nostres
compromisos de qualitat del servei i la compensació económica que hem d'aportar si no els complim, així com
sistemes digitals com l'Oficina en Xarxa, que permet una comunicació agil amb els clients.
201,f)

Carta de CQmpfomjsos
Municipis
Clients amb carta de compromisos
Indemnitzacions segons la carta de compromisos

R~,queJ;imeAts
Requeriments pels diferents canals de comunicació (OFEX, oficines,
atenció telefónica, etc.) *

.

20',18

23

23

1.451.104

1.447.725

776

795

201'9

201'8

1.399.261

1.281.344

..

( ) Requenment. és el registre de qualsevol contacte que fa el chent amb AlgOes de Barcelona. Els requenments es tipifiquen
com a Sol-lícltuds. Consultes, Reclamacions técniques o Reclamacions Comercials.

'N.ombre, de requeriments

per canal

Oficines en Xarxa

'2019

20'rl8

292.523

218.386

Oficines

199.200

175.652

Atenció telefónica

771.799

776.706

75.710

62.174

Correu electrónic
Altres canals

60.029

l'.399,2-61

fotal

Reguer.iments ,g~ne~ats durant l'anM natural] per. tipologia
Consultes
Reclamacions comercials
Reclamacions técniques
SoHicituds
Total

2019,

201:8

539.042

519.916

9.732

10.370

51.126

49.925

799.361

701.133

1.399.261
48
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201,~

20,:18

Nombre de reclamacions

9.811

10.259

Favorable pel client

3.550
5.519
742

4.105
5.396

Reelám'acién$;" eomef~ials

~"ncad~s

Desfavorables pel client
Altres

758

(*) Reclamacló, és una demanda que fa un chent a AlgOes de Barcelona perqué no esta d'acord amb algun serve: prestat,
factura, etc.

Percentatge de les reclamacions ateses en menys de 10 dies

2019
96,91

(*)L'indicador del temps de res posta de les reclamacions comercials es calcula sobre en un subconjunt de les reclarnacions
tancades, que són les que estipula l'Acord Marc: consurn facturat, cárrecs en la factura, funcionament del comptador,
condicions contractuals i qualitat del servei al client.

12.5.1

Customer

counsel, media ció entre el client i I'empresa

El customer counsef té la missió de resoldre, rnitiancant la mediació, els conflictes entre els clients i Aigües de
Barcelona. De manera imparcial, confidencial i personalitzada, s'analitza cada reclamació d'un client no satisfet.
Aquesta figura permet defensar i protegir els drets deis cllents i ajuda a identificar oportunitats de millora.
Reclamacions
Customer c0uttsell
Reclamacions
Reclamacions relacionades amb el cicle comercial
Casos gestionats i resolts mltiancant la mediació
Respostestotalment

o parcialment satisfactóries per al client

2019
164
81%
99%
89%

20}18
166
79%
98%
85%

2Q;19
99

2018
98
2

Resolució de les reclamacions
Vies de solu.cid (,11/0)'
Mediació
Resolució

1

..

De les reclamacions tancades durant l'exercici 2019 (131), en 108 casos es porta a terme un procés de rnedlacló entre el
dient i I'empresa que, en tan sois un cas, finalitza amb una resoluci6 del Customer Counsel (que és d'obligat compliment per
a la companyia). En la resta de casos (23), en 15 casos s'ha assessorat a dient en alguna consulta sense quefos necessari
contactar amb la companyia i en 8 ocasions s'ha transferit el cas a I'empresa perqué donés res posta a el client ja que el
Customer Counsel actua només en última instancia
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13.

Cadena de subministrament

Vetllem pel desenvolupament de practiques responsables en la cadena de valor miíjancant processos
transparents, objectius i imparcials amb els prove'idors, alhora que estenem els nostres compromisos
compartint les bones practiques i els valors que ens defineixen. Aixi, els nostres prove'idors s'adapten a les
nostres necessitats
técníques,
de qualitat i productivitat,
peró també als nostres eriteris de
sostenibilitat.
Per aconseguir-ho, ens regim pels documents que configuren el marc étic de telació amb els
provetdors:

~

-: ;:~=::I~
ilmbtl!nUltntpRK65da
ttlmpr1l!sl ~ecl4\dó

•
.

CondkJonsgctnOrÑ,$
do

contmdndó

Traslladem
el nostre compromís
amb la sostenibilitat
per mitja deis proeediments
de seleeció,
contraetació i seguiment. Basant-nos en la Guia d'aplieaeió de eriteris soeials i ambientals al procés de
compres i eontraetaeió, considerem no tan sois criteris relatius a la relació qualitatlpreu i imparcialitat en el
procediment de contractació, sinó també parámetres ambientals, soeials i eties que permetin impulsar
polítiques públiques socials per rnitlá de la prestació de serveis o de I'aprovisionament de subministraments.
La incorporació deis aspectes socials i mediambientals a la contractació es duu a terme en diferents punts del
procés de contractació:
1.

A la definició de I'objecte del contracte (com, per exemple, en un contracte de subministrament de lots
de Nadal, en el qual es demana que es fará per miqá d'un centre especial d'ocupació).

2.

A la fase d'admissió de la licitació, en qué s'introdueixen criteris de solvencia com ara:
Certificacions d'inclusió social (certificació com a centre especial d'ocupació).
Disposar d'un sistema de gestió ambiental (ISO 14001, EMAS o equivalent).
A la fase de puntuació, respecte als criteris de valoració, segons aspectes:
Mediambientals (desenvolupament d'un pla de gestió de residus i mesures de protecció
mediambiental).
Socials (proposta de mesures vinculades amb característiques socials).

3.

Durant I'any 2019, s'han incorporat criteris de seleeció
energetica en 35 deis proeediments de licitació.

i valoraeió

El 2017 es va renovar la redacció de les Condicions
generals
proverdors. En aquest sentit, és responsabilitat del proveldor:

socials,

ambientals

de contractació

i d'eñcléncla

establertes

amb els

Conéixer i complir els principis del Pacte Mundial.
Respectar els valors i els compromisos de la política de desenvolupament sostenible d'Aigües de
Barcelona.
Conéixer, acceptar i complir el Codi de conducta del provetdor, que inclou qüestions sobre els drets
humans.
Acceptar el Codi étic d'Aigües de Barcelona.
Es requisit indispensable que els prove'idors que treballen per Aigües de Barcelona, es comprometin amb el
Codi de conducta del prove'idor i les Condicions generals d'Aigües de Barcelona.
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13.1

Avaluació

,jl'

del prove'idor

Avaluem I'acompliment deis nostres provercors, que accepten ser sotmesos a un control i un seguiment
periódics de tots els aspectes contractuals, entre els quals s'inclouen aspectes mediambientals i socials.
Durant la vigéncia de les relacions entre la companyia i el Prove'ldor, aquest, sera sotrnés a un control i
seguiment de tots els aspectes contractuals recollits en les Condicions Generals de Contractació i s'efectuará
una avaluació periódica del seu acompliment.
Entre els parárnetres que es tenen en compte en aquesta avaluació es troben: terminis d'entrega, reclamacions
operatives o de qualitat, nivel! de servei, grau d'aportació de documentació de Coordinació d'Activitats
Empresarials (CAE), solvencia técnica i económica, qualificació a RePro i valoració de la seva responsabilitat
social corporativa.

13.2

Dialeg i proximitat

Alllarg del 2019 s'han treballat accions per tal de potenciar el dialeg amb els proverdors. Una de las principals
ha estat la realització d'una enquesta per conéixer la seva satisfacció i expectatives. El sondeig s'ha realitzat a
482 proverdors, incloent-hi els estratéqics, importants i de major volum de facturació, i ha registrat una resposta
del 32%. La valoració miljana del conjunt de tots els aspectes abordats ha estat d'un 7,50/10.
Durant l'any, també s'ha celebrat una jornada amb els principals prove'ldors, amb I'objectiu d'establir un marc
de relació més estret, tot vinculant-Ios a la realitat d'Aigües de Barcelona, com a entitat mixta, i involucrar-los de
manera tangible en l'estratéqia de desenvolupament sostenible i el Pla 2020. La valoració de la jornada ha
estat del 8,3/10.

13.3

Compra local

Considerem primordial fomentar un model comercial basat en la proximitat amb I'objectiu de crear beneficis tant
a nivell econórnic, social com ambiental. Es per aixó que el 73,1% deis nostres provetdors, son de la província
de Barcelona.
Nambte de provei"dors

Comproa local i no la,cal

~019

NamBte (te pravei'dars

2018

Local (provincia de Barcelona)

961

1,015

Resta Catalunya i Espanya

323

320

31

26

Internacional

Gampra loc..al i no lacal: (M€)

.2'(9)

2Ó1'8

Local (provincia de Barcelona)

210,40

197,30

47,30

67,80

1,20

0,80

Resta Catalunya i Espanya
Internacional

Cadena de subministrament

responsable

amb valor social

Partint del compromís amb una cadena de valor responsable, promovem la certificació .(ISO 14001, ISO 9001 i
OSHAS 18001) deis nostres proverdors en diferents sistemes de gestió que els faci ser més competitius.
D'altra banda, efectuem compres a empreses amb valor social i a centres especials d'ocupació, més enlla del
compliment de la l.lei General de Discapacitat
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14.

índex de continguts reguerits per la lIei 11/2018 de 28 de desembre de 2018
d'informació no financera i diversitat.

M0DEL ll)'EMI?RESA

Aagll)a

e~lferll:le
rePor.tlflQ,

3

GR1102-2

4

GRI 102-3, GRI
102-4, GRI 102·6,
GR1102-7

11,12,13

GR1102-14

7 a la 10

GR1102-15

16,17,18,19,20,
37,38,41,42,50
16,17,18,19,20,
37,38,39,40,41,
42,46,51
13,14,15,17,21,22,
23

GRI103-1,
103-2

Marc de Reporting utilitzat

2

GRI102-54

Análisl de materialitat

9, 10

GRI102-46,
GR1102-47

Descripci6 del model d'empresa
Presencia geografica
Objectius i estratégies
Principals factors i tendencíes que afecten l'evoluci6 futura
ESliRAiliEGIA: I

sasne BE

RISe0S

Descripci6 de les polftiques que s'apliquen a la companyia
Resultats de les polltiques que s'apliquen a la companyia
Principals

riscos relacionats

amb qüestions

vinculats a les activitats de la

cornnanvia
PERFIL BE L'INf.\0RME D'INFORIVI~Clé

GRI

GR1103-3
GR1102-15

NO F!NÁNC~RA:

QOESlfIONS MEBI~MBIEN'FALS
GesJlo am~lgritaí'
Efectes actuals i previsibles de les actívitats de I'empresa en el medi ambient i,
24,25
si escau, la salut i la seguretat
Procediments d'avaluació o certificació ambiental

16,17,24

GRI102-11,
307-1
GRI102-11,
307-1

GRI
GRI

Recursos dedicats a la prevenció de riscos ambientals

21,22

Despeses de ges~ó i
(ormació
mediambienla/ en
base a crileris
complab/es

Aplicació del principi de precauci6

24

GR1102-11

Quantitat de provisions i garantíes per a riscos ambientals

21,22,23

L/e; 26/2007 de
Responsabilitat
Mediambienla/

24 al31

GRI305-1, GRI
305-2, GRI 305-3

27,28,29,30

GRI 301-2, GRI
301-3, GRI 306-1,
GR1306-2

Consum d'aigua i el subministrament d'aigua d'acord amb les limitacions locals

27

GRI 301-1, GRI
303-3

Consum de meterles primeres

26

GR1301-1

Consum directe i indirecte d'energia

26

GR1302-1

Mesures per millorar I'eficiéncia enerqétlca

24,25,26,29

GR1302-4

Gºnt@mln~clQ,
Mesures per prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten
greument el medi ambient
Econornla, circular I prevenclí5 I gestió (fe residus
Mesures de prevenció, reciclatge, reutilitzaci6, altres formes de recuperaci6 i
eliminació de res idus
Ús-sQ.stenible deis) recursos

GR1302-1

ÚS d'energies renovables

29, 30
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Emissions de gasos d'efecte hivernacle

24,25

GRI 305-1, GRI
305-2, GRI 305-3

Mesures per adaptar-se al canvi clirnátic

25 a la 31

GR1201-2

Objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle

13

GR1305-5

Mesures per preservar o restaurar la biodiversitat

30,31

GR1304-3

Impactes causats per I'activitat

30,31

GR1304-2

31,32

GR1102-8

32, 33, 34

GR1102-8

Nombre d'acomiadaments per sexe, edat i classificació professional

35

GR1401-1

Remuneracions mitjanes per sexe, classificació professional i edat

38, 39

GR1405-2

Blodlver:sltat

Q(¡)ESTlQNS SQSIAlLS I REILAliÍltES Al P~RS0NAI!,
0cJJpacló
Nombre i distribució d'empleats per pals, sexe, edat, classificació professional i
modalitat de contracte de treball
Mitjana anual de contractes per modalitat de contracte desglossat per sexe,
edat i classificació professional

GR1405-2
Diferencia entre al
salari deis homes i el
de les dones dividit
entre el salan deis
homes

Bretxa salarial

38, 39

Remuneraci6 mitjana de consellers i directius

39

GR1102-38

Implantaci6 polítiques de desconnexi6 laboral

41

GR1401-2, GRI
401-3

Percentatge d'empleats amb discapacitat

40

GR1405-1

Organització del temps de treball

41,42

GRI 401-2, GRI
401-3

Nombre d'hores d'absentisme

42

GR1403-2

Mesures per a facilitar la conciliaci6

41,42

GR1401-2, GRI
401-3

Condicions de seguretat i salut en el treball

42,43

GR1403-2

Nombre d'accidents de treball

42

GR1403-2

[ndex de freqüéncia per sexe

42

GR1403-2

lndex de gravetat per sexe

42

GR1403-2

Malalties professionals per sexe

42

GR1403-2

Organització del diáleq social

36,37

GR1402-1, GRI
403-1

Percentatge d'empleats coberts per convenis collectius per pals

36-37

GR1102-41

Balan9 deis convenis en el camp de la seguretat i salut

37

GR1403-4

Polltiques implementades en el camp de la forrnacló

35, 36

GR1404-2

Quantitat total d'hores de forrnació

36

GR1404-1

40

GR1405-1

0.rganltzacl9

del treban

~~9:l!rliltat I,ªalut

Relaclo.ns s·ocials

Forma·ció

per categories professionals

Accessibilitat universal persones amb discapacitat
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IIllgualtat
Mesures adoptades per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre
dones i homes
Plans d'igualtat i mesures adoptades per promoure I'ocupació, protocols contra
I'assetjament sexual i per raó de sexe

37, 38

GR1401-3, GRI
405-1

20,37,38,39,40

GR1405-1

Integració i I'accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

40,41

GR1405-1

Polftlca contra tot tipus de discriminació i, si escau, de gestió de la diversitat

37,38,39,40,41

GR1406-1

1'1NF.0RM~eI0 S0BREEIL

RESPE€l1E AILS IilRE'FS MlJM~NS
GR1102-16,
GRI102-17, GRI
204·1, GR1412-2
GR1102-16,
GR1102-17, GRI
412-2

Aplicació de procediments de diligéncia deguda eh matéria de drets humans

20

Prevenció deis riscos de vulneració de drets humans i, si s'escau, mesures per
mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comes os

20

Denúncies per casos de vulneració de drets humans

20

GRI102-17

Promoci6 i complirnent de les disposicions deis convenis fonamentals de l'OIT
relacionades amb el respecte per la IIibertat d'associació i el dret a la
negociaci6 col, lectiva

37

GRI 102-16, GRI
407-1, GR1408-1,
GR1409-1

Eliminació de la discriminaci6 en la feina i l'ocupaci6

20,32,33,37,38,39,
40

GR1406-1

Eliminaci6 del treball forcós o obligatori

20

GR1409-1

Abolició efectiva del treball infantil

20

GR1408-1

INF.0RM~€10

RELAnV/A -A lA ILtllJlTA G0N~

LA: e0RRUPCIÓ

I El SUB0RN

Mesures per prevenir la corrupció i el suborn

20

Mesures per lIuitar contra el blanqueig de capitals

21

Aportacions a fundacions i entitats sense ánim de lucre

44,45,46

.INF0RMAelé$0~RE
COlllpromlsos

GR1102-16,
GR1102-17
GR1102-16,
GRI102-17
GRI 201-1, GRI
413-1

b.~ S0GIETA:r

d~ I'empresa amb el tlesenv,olupament

sostenible
43,44,45,46,47,51

GR1413-1, GRI
203-2

Impacte de I'activitat de la societat en les poblacions locals i en el territori

44,45,46,47,51

GR1413·1

Relacions mantingudes amb els actors de les comunitats locals i les modalitats
del dialeg amb aquests

8,9,10,45,46,47,
51

GRI102-43,
413·1

Accions d'associaci6 o patrocini

46

GR1201-1

Impacte de I'activitat de la societat en I'ocupació i el desenvolupament

Subcontractaclo

local

GRI

I p[ovei'dors

Inclusió en la política de compres de qOestions socials, d'igualtat de génere i
ambientals
Consideració en les relacions amb proveidors i subcontractistes de la seva
responsabilitat social i ambiental
Sistemes de supervisió i auditories i resultats de les mateixes

50,51
50, 51
51

54

GRI 30B-1,
414-1
GR1204-1,
30B-1, GRI
GR130B-1,
414-1

GRI
GRI
414-1
GRI
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ebnsumidors
Mesures per a la salut i la seguretat deis consumidors

46,47

GRI416-1, GRI
417-1

Sistemes de reclamació

48,49

GR1416-2

Queixes rebudes i resolució de les mateixes

48,49

GR1416-2

Beneficis obtinguls pals per pals

21

GR1201-1

Impostos sobre beneñcís pagats

21

Impostos sobre
beneficis pagats en
base a criteris
comptables

Subvencions públiques rebudes

21

GR1201-4

INF0RM~eU¡)FISGAL I TRANSP~RENel~
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CLASE 8.ª
El present Estat d'informació no financera, que forma part de !'Informe de Gestió d'Aigües de
Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. corresponent a
l'exercici 2019, elaborat segons estableix la llei 11/2018 de 28 de desembre, d'informació no
financera i diversitat, formulat, en informe separat, pel Consell d'Administració de la Societat en
data 11 de man; de 2020, consta de 56 folis de paper timbrat de l'Estat, classe 8ª nombres
ON1284358 a ON1284413, tots dos inclosos, i en els folis de la mateixa classe 8ª nombres
ON1284423 a ON1284425 en els quals figuren les signatures deis Consellers que els subscriuen.

Barcelona, 11 de man; de 2020

Sr. Angel Simon Grimaldos
President

Sr. Manuel Cermeron Romero
Vicepresident

Sociedad General de Aguas de Barcelona,
S.A.U. (Sr. Albert Martínez Lacambra)
Conseller delegat

/4

Ndrciso Berberana Sáenz
Conseller

ON1284424

CLASE 8.ª

r-e

.I\Jo SZ��
rno CLS:s,s.tfr.
p; f'.S. 1:/V) 0�-€1v\..."\
Eslo. ferre�0Y\todo-.
Sra. Marta Colet Gonzalo

r-sra. Montserrat Colldefoms i Sol/

Consellera

Consellera

Sr. Ramon Folch Guillén
Conseller

rer

!vo s;f:JfY"lO_
N\.D 0-._s.-;
0,es e,n V:cJ..,w--e-v,J.•

,s. ti r-

es La. , e.pres.ª""to..d...o.. _
Sra. Asunción Martínez García

Sra.

Consellera

r-'cf

!Jo 'S.i'5'-'<'-0...
('(\Q
o.SSi"S.lJr
yKE''.::.€1'-n c.:c \"(\AeV\l,
6sto.. ,e,pre.s.(W\to..t. •
Sr. Jordi Parés i Grahit

Sr. Manuel Raventós i Negra

Conseller

Conseller
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CLASE 8.ª

Sr. Miquel Roca i Junyent

Sr. Jordi Ros Faura

Conseller

Conseller

No <::.��f\.C... � rno o.-s.<;,'°::.t,.·,
v<ese,,.,-,u:0J.1•f•(.\ ev0.

E'Slc,

r.

in Rozman Jurado
Conseller

re\'('eS:<?Mlai .

Sr. Jordi Serra lsern
Conseller

