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d’Aigües de Barcelona
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Tres de cada deu persones viuen sense accés a aigua potable, i
sis de cada deu ho fan sense un sistema de sanejament amb garanties, és a dir, que dos terços de la població mundial viuen sense una
instal·lació que asseguri una aigua amb garanties sanitàries. Conscients
que gestionem un recurs vital i que l’accés a l’aigua és un dret bàsic,
hem decidit fer front als principals reptes de la societat incorporant a
la pràctica diària els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS),
fixats per les Nacions Unides, que ens porten a treballar per una societat més justa, equitativa i sostenible.
En aquest context, l’any 2012 vam impulsar el Fons de Solidaritat
per ajudar les famílies amb dificultats, i hem signat convenis amb 22
municipis de l’àrea metropolitana per garantir l’aigua a qui no la pot pagar. A més, aquest 2018 hem condonat el deute acumulat a aquestes
famílies en situació de vulnerabilitat. La tarifa social per a aturats i jubilats, el fraccionament de la factura i la flexibilització del pagament són
altres mecanismes que se sumen a aquestes mesures amb l’objectiu
de garantir l’accessibilitat universal a aquest bé. Fins ara, se n’han vist
beneficiades 39.000 famílies.
En la lluita contra el canvi climàtic, i d’acord amb els ODS, hem
treballat per transformar les nostres plantes de tractament en ecofactories, és a dir, en generadores de recursos, per reduir la petjada de
carboni i la generació de residus. També hem adequat les instal·lacions
per activar l’ús d’aigua regenerada i hem impulsat diferents campanyes de conscienciació. D’aquesta manera, avancem en l’estratègia de
desenvolupament sostenible i en l’aposta per l’economia circular, en
compliment dels objectius marcats per les Nacions Unides.

Dr. Ramon Folch
Membre del Consell d’Administració
i president de la Comissió de
Sostenibilitat d’Aigües de Barcelona

Els més de 150 anys d’història d’Aigües de Barcelona avalen la
nostra tasca com a gestors del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana. És una feina complexa, desenvolupada per un gran equip
humà que vetlla per mantenir l’excel·lència en el servei les 24 hores del
dia i els 365 dies a l’any. La voluntat de millora constant ens ha permès
situar-nos com a referent internacional, com ho demostra el rècord
de visites tècniques a les nostres instal·lacions, amb 7.830 persones
de 25 països diferents, assolit aquest any. Conscients de la necessitat de
compartir aquesta expertesa i sumar noves complicitats, promovem
projectes de sensibilització i innovació, així com col·laboracions amb
administracions per impulsar el desenvolupament sostenible i l’economia circular. Fomentem les vocacions tecnològiques i l’interès per la
ciència amb la participació en actes, exposicions i beques per a joves,
entre d’altres. Seguim aplicant les tecnologies i els sistemes de control més punters de la mà del nostre centre tecnològic, Cetaqua, i del
nostre laboratori, que han esdevingut centres de referència mundial.
Fem xarxa amb el món universitari i l’àmbit de l’R+D i enguany hem
celebrat el 30è aniversari del conveni amb la Universitat de Barcelona.
Un dels projectes més ambiciosos nascuts aquest 2018 és el Pla 60k,
per millorar l’eficiència hidràulica en l’equivalent al consum per abastar
una ciutat de 60.000 habitants.
En l’àmbit de la gestió, apostem per oferir una informació objectiva
i responsable sobre la nostra gestió diària amb el Portal Obert, el portal
de transparència que facilita la comunicació entre Aigües de Barcelona
i la ciutadania. També garantim la igualtat real i efectiva d’oportunitats
entre homes i dones mitjançant la Política Corporativa i el Pla d’Igualtat, i establim col·laboracions amb entitats per fomentar la integració de
grups socials en situació de vulnerabilitat. Aquest conjunt de mesures
ens impulsen i ens permeten excel·lir com a empresa responsable.
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Ignacio Escudero
Director d’Aigües de Barcelona

La sostenibilitat es troba al centre de la cultura empresarial d’Aigües de Barcelona. Ho avalen els resultats reflectits en aquesta memòria. Per això, els recollim i compartim com a exercici de responsabilitat col·lectiva.
El nostre primer objectiu de servei és garantir la qualitat i continuïtat del subministrament d’aigua potable a la ciutadania sense devastar
els recursos propis i, encara menys, els d’altres conques. També se’ns
ha encomanat el sanejament de les aigües residuals. Això ens porta a
avançar en la compleció del cicle hídric, tal com ja fa espontàniament
la natura. Semblantment, volem avançar en la compleció del cicle dels
recursos que es troben a les aigües residuals. Per això ens proposem
transformar les plantes de tractament d’aigües residuals, que ara aboquen fangs i aigua depurada, en ecofactories que produeixin aigua regenerada, que rescatin elements valuosos, com el fòsfor, i que generin
biogàs. Avançarem, així, en la línia de l’economia circular, sense la qual
la sostenibilitat seria impossible.
La ciutadania i tots els agents econòmics i socials, públics o privats, han d’unir esforços per construir la sostenibilitat. Aigües de Barcelona fa temps que s’hi ha posat. Ens hi sentim compromesos i invitem
tothom a comprometre-s’hi.
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FITES 2018
Aigües de Barcelona treballa per la
millora constant, la qual cosa ens permet
assolir fites destacables en diferents
àmbits: gestió de l’aigua, servei al client,
sensibilització a la ciutadania, innovació,
igualtat, sostenibilitat. Ho fem perquè
estem compromesos amb la societat, amb
el medi ambient i amb el desenvolupament
econòmic.

›› Més de 1.100 controls diaris de qualitat de l’aigua

que arriba a les llars i de l’aigua depurada que es retorna al medi, la qual cosa supera amb escreix les exigències normatives nacionals i europees.

›› Equip d’experts tastadors d’aigua de consum, únic a

l’Estat, per vetllar per la qualitat organolèptica de l’aigua.

›› Nou projecte per detectar la presència de micro-

plàstics. Les conclusions preliminars indiquen nivells
inferiors que altres fonts, la qual cosa demostra que
el tractament que en fa l’ETAP permet disminuir-ne
la presència.

›› Laboratori líder en publicacions científiques a revistes

de referència. 11 publicacions i 18 presentacions de
treballs en conferències científiques.

›› Reducció de la petjada de carboni en un
40,6 % des de 2015

›› Gairebé el 100 % de l’energia comprada en el
cicle de l’aigua té garantia d’origen de font
renovable.

›› Flota de 120 vehicles elèctrics alimentats
amb energia d’origen de fonts renovables.

›› Revalorització del 89 % dels residus generats a les estacions depuradores.

›› Reducció en un 39 % del consum de gasoil
respecte de 2017.

›› 33 % de dones en càrrecs directius i de comandament i 40 % de dones al comitè de direcció.

›› Bretxa salarial entre homes i dones 7,9 % (2018),
1,93 % en joves menors de 30 anys.

›› Millora de les polítiques de conciliació i augment

del catàleg de mesures de conciliació familiar
fins a 89.

›› 10 % de la plantilla participa en accions de voluntariat (més de 800 hores de voluntariat).

›› Millora de la seguretat dels nostres treballa-

dors gràcies a la nova aplicació Batec, que envia
una alerta al centre de control en cas d’incident o
risc per a la salut del treballador.

›› El Fons de Solidaritat ha estat premiat
el 2018 per Foment del Treball en la categoria de compromís social, i per l’Associació per l’Excel·lència dels Serveis Públics (AESP) amb el reconeixement dels
Excel·lents de l’Any.

›› El model laboral d’Aigües de Barcelona,

recollit com a cas d’èxit al Llibre Blanc
del Teletreball de la Fundació Másfamilia.

›› Aigües de Barcelona, guardonada per
la gestió de la seva flota de vehicles
100 % elèctrics i la promoció de la mobilitat sostenible.
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sensibilització, desenvolupament local, salut i benestar dels ciutadans.

›› 134.000 ciutadans sensibilitzats el 2018.
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›› 2,7 milions d’euros en accions d’educació,

›› The Zone of hope, l’experiència virtual que té
››

Des de 2012, 24.922 famílies s’han beneficiat del
Fons de Solidaritat per assegurar el subministrament d’aigua a tothom qui no la pugui pagar. Més
de 12,9 milions d’euros.

per objectiu conscienciar la ciutadania sobre els efectes del canvi climàtic, ha estat
visitada per més de 23.000 ciutadans.

›› Hem impulsat el projecte d’art urbà «Wa-

terwall», que ha donat la possibilitat als joves
de participar en la creació d’una pintura mural
al dipòsit situat al barri badaloní de Pomar.

›› 0 talls per situació de vulnerabilitat .
›› Projecte «Confiança».

Hem assessorat més de
150 persones en situació de risc d’exclusió social
sobre les bonificacions existents i sobre com fer un
consum eficient i responsable de l’aigua.

›› Protocols de cooperació signats amb 22 dels 23

ajuntaments de l’àrea metropolitana per garantir
l’aplicació de la Llei de pobresa energètica.

›› Pel que

fa a satisfacció del
client pel servei prestat, hem
obtingut una nota de 7,73
sobre 10.

›› El 87,5 % dels clients han vist
›› Eficiència

hidràulica
del
85,04 %, amb una pèrdua per fuites a la xarxa equivalent al 5,93 %.

›› Pressió directa fins al setè pis
a tots els edificis.

›› Es posa en marxa el projecte de

reutilització de l’aigua a l’Estació
Depuradora del Baix Llobregat
per retornar-la al riu en les millors condicions.

cobertes les seves expectatives durant el 2018.

›› Responem

les consultes
dels usuaris a través de diversos canals de comunicació i hi
donem una resposta ràpida.

›› Adaptació

al nou Reglament
General de Protecció de Dades.

›› 71 projectes d’innovació.
›› 4,9

milions invertits en
R+D+I.

›› Sant

Feliu Maker League. Solucions innovadores del cicle integral de
l’aigua a l’entorn de dos
grans reptes: Smart City i
Smart Agriculture.

›› 4 doctorats industrials.

›› Empresa de serveis més ben

valorada per les intervencions al carrer (dades d’ACEFAT, coordinadora d’obres de
serveis a la via pública).
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EXPERTS EN
LA GESTIÓ DEL
CICLE DE L’AIGUA
Ens hem compromès a garantir una gestió
responsable del cicle de l’aigua. Tenim
una gran responsabilitat amb la societat,
el recurs que gestionem i el medi ambient.
Per això, la nostra activitat es du a terme
en base als valors que ens representen:
el talent, el diàleg, la innovació, la
responsabilitat i l’excel·lència.

(102-2)

Des de fa més de 150 anys, acompanyem la ciutat de Barcelona i l’àrea metropolitana en el seu desenvolupament i
creixement. Gestionem el cicle integral de
l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona,
des de la captació fins a la potabilització, el
transport i la distribució, així com la depuració de les aigües residuals abans de ser reutilitzades o retornades al medi natural. Som
experts compromesos en oferir solucions
responsables que cobreixin les necessitats
de la ciutadania.
Gràcies a la dedicació, el coneixement
i l’experiència en la gestió d’un bé essencial
com és l’aigua, garantim una qualitat excel·
lent dels nostres serveis. Per avançar cap
a la millora continuada i l’aprenentatge
mutu, mantenim una estreta relació amb
les institucions públiques i cooperem
amb els diferents actors implicats en la
gestió del cicle de l’aigua.

Visió
Ser un referent mundial en la
gestió del cicle urbà de l’aigua.

El nostre objectiu és garantir la
gestió responsable del cicle de
l’aigua i ho fem gràcies a una xarxa
d’instal·lacions capdavantera i
distribuïda per diversos municipis de
l’àrea metropolitana de Barcelona

Aigües 2020, l’estratègia de
sostenibilitat d’Aigües de Barcelona,
ens permet adaptar-nos als grans
reptes actuals i continuar oferint un
servei bàsic de forma responsable
amb la màxima qualitat

Valors
Talent. Oferim un marc òptim per fomentar el
desenvolupament professional i la igualtat d’oportunitats.
Diàleg. Utilitzem aquesta eina bàsica per establir
relacions de confiança i millorar la contribució social.
Innovació. Ens servim de talent per generar noves
solucions a través de la creativitat i de mètodes
innovadors.

Missió
Contribuir significativament al desenvolupament sostenible de l’entorn
metropolità de Barcelona.
Cuidar l’aigua i fer ciutat tenint present
el compromís amb les persones.

(102-16) (ODS 16)
12

Responsabilitat. Apostem per una gestió transparent i responsable, conscients de les implicacions de
gestionar un bé d’ús públic i escàs com és l’aigua.
Excel·lència. El coneixement intern i les col·laboracions amb agents externs ens permeten avançar
cap a una gestió més eficient i sostenible amb els
màxims estàndards de qualitat.
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70 %

Societat General
d’Aigües de Barcelona

Composició
accionarial

(102-1, 102-5)

L’any 2013, amb la constitució d’Aigües
de Barcelona, Empresa Metropolitana de
gestió del Cicle Integral de l’Aigua, societat
publicoprivada, vàrem passar a gestionar tot
el cicle urbà de l’aigua per aprofitar les sinergies d’aquest model integrat.
Tenim una gran responsabilitat amb la
societat, el recurs que gestionem i el medi
ambient. Per això, tota la nostra activitat es
du a terme basant-nos en els valors que representen l’organització: talent, diàleg, innovació, responsabilitat i excel·lència.

(102-45)

15 %

CriteriaCaixa,
SAU

15 %

Àrea Metropolitana
de Barcelona

Aigües de Barcelona té
una gran responsabilitat
amb la societat. Per això,
tota la nostra activitat
es desenvolupa d’acord
amb els valors que ens
representen
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La nostra activitat
Aigües de Barcelona dona
servei a gairebé 3 milions de persones de Barcelona i l’àrea metropolitana. Gestionem el cicle integral de l’aigua, des de la captació
fins a 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.
Treballem per fer la gestió responsable del cicle de l’aigua per
mitjà d’una xarxa de distribució
puntera i distribuïda per tots els territoris als que donem servei.

Garantim i gestionem de manera
responsable el cicle integral de l’aigua
per mitjà d’una xarxa d’instal·lacions
puntera i distribuïda per diversos
municipis de l’àrea metropolitana
de Barcelona

14

Captació de
recursos hídrics
Rius: Llobregat i Ter
Aqüífers:
Llobregat i Besòs

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

(102-2, 303-1) (ODS 6)

Cicle integral de l’aigua

Potabilització per
a reg agrícola, ús
ambiental i oci

Transport i
emmagatzematge

Distribució

6

68

de canonada

centrals de
bombament

estacions de
tractament

4.661 km

73

Reutilització: EDAR

dipòsits

Dessalinització:
dessalinitzadora
del Prat

Centre de
control operatiu

24

hores

365

Retorn

dies

Reaprofitament

Depuració

Clavegueram

4

10

7

1.369 km

emissaris
submarins

municipis amb aigua d’aqüífer
per a usos no potables

estacions
depuradores

de xarxa
de col·lectors

4
municipis amb aigua reutilitzada
d’EDAR per a ús agrícola,
ambiental i recreatiu
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(102-4, 102-6, 102-7, 103-2 Aigua, 103-2 Efluents i residus)

Aigua potable
23

municipis

11

municipis servits

2.892.313

habitants

495.838

habitants servits

113,96
6
4.661

volum lliurat d’aigua pròpia a la
xarxa (hm3/any)

km de xarxa
dipòsits

68

centrals de bombament

3.342.000
7
39

Reutilització
4
2.823.118

municipis
volum d’aigua reutilitzada
(m3/any)

Telecontrol

municipis

Aigües depurades
40

km de xarxa i col·lectors

vàlvules reguladores

Aigua per a usos
no potables
10

1.369

ETAP explotades per Aigües
de Barcelona

73

131

16

Clavegueram

municipis (inclosos els que no
pertanyen a l’àrea metropolitana de
Barcelona però que estan connectats
a la xarxa de col·lectors metropolitans)
habitants
depuradores
estacions de bombament

4.049.843

càrrega contaminant equivalent
(hab. eq.)

1.042.900

capacitat total de depuració (m3/dia)

1,5
112
5.600

milions de registres diaris
estacions remotes
sensors a la xarxa
d’abastament
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Proporcionem l’accés segur a
aigua potable a gairebé
3 milions de persones.

Municipis on se subministren aigües depurades +
aigua potable + aigua per a usos no potables
Municipis on se subministren
aigües depurades + aigua potable
Municipis on se subministren
aigües depurades
Municipis que no pertanyen
a l’àrea metropolitana de Barcelona

Badia del
Vallès

Barberà del
Vallès

Rubí

Ripollet

Castellbisbal
Montcada
i Reixach

Cerdanyola del Vallès

Castellví de
Rosanes

El Papiol

Badalona
Molins
de Rei

Corberà de
Llobregat
La Palma de
Cervelló

Vallirana

Sant Adrià
del Besòs

Pallejà
Sant Just
Desvern

Sant Feliu de
Llobregat

Sant Vicenç
dels Horts

Cervelló

Montgat

Santa Coloma
de Gramenet

Sant Cugat del Vallès

Sant Andreu
de la Barca

Tiana

Santa Coloma
de Cervelló

Sant Joan
Despí

Torrelles de
Llobregat

Esplugues de
Llobregat

Cornellà de
Llobregat

Sant Climent
de Llobregat

Barcelona

L’Hospitalet
de Llobregat

Sant Boi de
Llobregat

Begues

Viladecans

Castelldefels

El Prat de
Llobregat

Gavà

Les Botigues
de Sitges
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Com ens organitzem
(102-18, 102-20, 102-22, 102-26, 103-2 Anticorrupció,
103-2 Compliment socioeconòmic,
103-2 Gestió de la reputació i la comunicació)
(ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 16)

El Consell d’Administració
d’Aigües de Barcelona està format
per 16 membres nomenats per la
Junta General d’Accionistes.
D’altra banda, l’equip directiu
està format pels responsables de
les diferents àrees que gestionen
el dia a dia de la companyia.

Des de 2017 comptem
amb la Comissió de
Sostenibilitat, que
vetlla per la integració
de la sostenibilitat
en tots els àmbits de
l’organització

Consell d’Administració

3 dones

16
membres

11
consellers
a proposta
de SGAB

2
consellers
a proposta de
CriteriaCaixa

3
consellers
a proposta
de l'AMB

Comitè de Direcció
Direcció General
Ignacio Escudero

Eixos estratègics de
transformació

Funcions
transversals

Gestió del cicle
integral de l’aigua

Dir. d’Estratègia de
Sostenibilitat i Comunicació
Maria Salamero

Dir. de Serveis Generals
Jose Antonio Castillo

Dir. Tècnica
Javier de Fuentes

Dir. d’Organització i
Recursos Humans
Marc Mascareñas

Dir. d’Operacions
Xavier Iraegui

Dir. d’Innovació i Coneixement
Maria Monzó
Dir. de Governança i Regulació
Ana Maresca

Dir. Territorial
Manel Giraldo
Dir. de Clients
Nuria Latorre

18

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

Junta General d’Accionistes
(3 accionistes)

Consell d'Administració
(16 membres)
És l’encarregat de dirigir, administrar i representar la societat. Supervisa l’evolució de l'empresa i
vetlla per la conducta ètica de l’organització i per un desenvolupament sostenible de l’empresa.

Comissió
Executiva
5 consellers

Comissió d’Ètica,
Compliment i
Govern Corporatiu
3 consellers

Comissió de
Comptes
5 consellers

Comissió de
Participació Social
3 consellers

Comissió de
Sostenibilitat
4 consellers

De les 4 comissions no executives, memòria anual de l’activitat passada i proposta de pla d’actuació per a
l’exercici següent, que es presenten i se sotmeten a aprovació del Consell d’Administració.

Té delegades totes les
facultats del Consell
d’Administració, excepte
les que són indelegables
d’acord amb la llei o
els estatuts.

Vetlla, sense interferir
en les competències
del compliance officer,
pel compliment dels
valors i les regles del
Codi Ètic i la normativa
interna. Treballa perquè
el model d’organització i
gestió inclogui mesures
de vigilància i control
que permetin prevenir,
detectar i gestionar
els riscos penals. Fa el
seguiment de les regles
de bon govern i de
compliment normatiu.

Contribueix a la
verificació dels sistemes
d’informació i control
extern per part de
l’auditor de comptes,
i vetlla perquè la
informació financera
s’elabori i es presenti de
manera adequada.

Té l’objectiu de
promoure el debat,
iniciar accions per
millorar i enfortir les
relacions laborals,
desenvolupar
accions dirigides al
desenvolupament
professional i personal,
i promoure relacions
institucionals amb
tercers i els grups de
relació que es considerin.

Contribueix a
l’arrelament de la
sostenibilitat en tots
els estaments de
l’empresa fent pivotar
les tres dimensions
de la sostenibilitat
(equitat social, viabilitat
econòmica i preservació
mediambiental) al voltant
dels eixos fonamentals
d’Aigües de Barcelona:
les persones, la ciutat
i l’aigua.

Comissions del Consell, els presidents de les quals assisteixen a les reunions del Consell d’Administració.
Les comissions tenen membres representants dels diversos accionistes.

(102-22) (ODS 5, ODS16)

Aigües de Barcelona i bon govern
Sistema estandarditzat i documentat

Reglaments
de comissions

Sistema de gestió operativa i estratègica

Reunions
periòdiques de
l’equip directiu

Comitès
dels sistemes
de gestió
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UNA ESTRATÈGIA
COMPROMESA AMB
LA SOSTENIBILITAT
Ens hem compromès a avançar en el
desenvolupament sostenible a través de la
nostra activitat i d’acord amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible de les
Nacions Unides. Treballem per maximitzar
els impactes positius que generem i reduir
la nostra petjada.

El món i tot l’entorn viuen un
període històric protagonitzat pels
grans reptes ambientals que posen
en risc la sostenibilitat de l’antroposfera i per una situació financera
global marcada per una crisi econòmica recent. Aquest context
exigeix a Aigües de Barcelona un
gran compromís com a organització, compromís que hem de saber
assumir i integrar.
La concentració de la població
en grans àrees metropolitanes, l’impacte del turisme i les necessitats

del sector agrícola en una zona amb
escassos recursos hídrics ens obliguen a fer un ús òptim de l’aigua.
El futur ens anuncia més períodes de sequera i més llargs, un fet
que comporta, sens dubte, dificultats i suposa un repte per a l’abastament d’aigua a Barcelona i l’àrea
metropolitana. Cal planificar correctament la captació i la utilització
dels recursos hídrics.
És en aquest context que Aigües de Barcelona aposta per la
regeneració i la reutilització —la

Les tendències de la societat
actual tenen un gran impacte
sobre la sostenibilitat.
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total compleció del cicle de l’aigua— com a millors alternatives
per garantir el subministrament
d’aigua potable. Disposem de les
tecnologies necessàries.
L’esforç i el compromís per a
una bona gestió de l’aigua només
poden anar de la mà d’una ciutadania informada i sensibilitzada. És un
repte de tots assolir un desenvolupament sostenible.

TENDÈNCIES

Organització

Participació ciutadania

››

Societat

REPTES
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Reptes i tendències de futur

El regulador, l’Administració i la
ciutadania prenen un rol més
actiu en la prestació del servei.

Potenciar la bidireccionalitat
i el diàleg amb el ciutadania
fent ús de les noves eines i
canals de comunicació.

Fluïditat social i política

›› Més
››

polarització a les institucions representatives.
Falta de consensos polítics transversals en l’àmbit espanyol i català.

Garantir l’accés a l’aigua a
totes les persones en situació de vulnerabilitat i vetllar
per l’estabilitat de l’entorn.

Pèrdua de la confiança
de les institucions*

›› ONG: 53 %
›› Empreses: 52 %
›› Governs: 43 %
›› Mitjans de comunicació: 43 %

Donar l’oportunitat a les
empreses d’assolir més
transparència i fomentar
l’ètica empresarial i la contribució social..

Canvis tecnològics

›› Incertesa
››

sobre la intel·ligència
artificial.
Proliferació d’extraccions d’informació a les empreses mitjançant ciberatacs.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

›› Assoliment

dels objectius globals fixats per al 2030.

Afrontar de forma proactiva i positiva els riscos derivats d’un entorn tecnològic canviant.

Contribuir a assolir els objectius establerts a escala
mundial com a agents actius de la societat.

* Font: índex de confiança
Edelman 2018
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Involucrem els nostres
grups de relació en la
gestió de l’organització
(102-40, 102-42, 102-43, 103-2, 103-3)

Els nostres grups de relació

Treballem per esdevenir un
exemple d’organització responsable,
innovadora i solidària, compromesa
amb les persones i la societat, amb
el desenvolupament social i amb la
preservació del medi ambient.

Administració

Proveïdors

Mitjans de
comunicació

Establim un diàleg
directe i continuat
amb els nostres
grups de relació,
convençuts que
només així generem
un valor compartit
i en benefici de
la societat
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Associacions

Accionistes

Ciutadania
Sindicats

Reguladors

Plantilla
(102-40 Llista de grups de relació)

Canals de diàleg

Consell d’Administració
Comissions del Consell
Reunions

››
››
››

Reunions
Jornades

››
››

Reunions
Jornades tècniques

››
››

Reunions
Enquestes
Sessions de diàleg

››
››
››

Reunions
Comitè Intercentres
Enquestes de clima
Correu electrònic
Comissions
Grups de treball
Tallers
Plafons

››
››
››
››
››
››
››
››

(Water Truck, fòrums de diàleg, etc.)

››
››
››
››
››
››
››

Centre d'atenció telefònica
Atenció presencial
Enquestes de satisfacció
Reunions presencials
Servialertes
Twitter
Accions de proximitat:

›› Webs

››

Oficina en Xarxa
(web accessible certificat per la Fundació ONCE)

Canals de comunicació
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(102-43, Canals de comunicació establerts amb els grups de relació)

(Fundació, Aigües, Museu)

Ciutadania

Plantilla

Proveïdors

›› Revista Aigües Barcelona
›› Informes i memòries
›› Vídeos
›› Ràdio

›› Web
›› Intranet
›› Pop-ups
›› Canals habituals
›› Yammer
›› Memòria de sostenibilitat
›› Revista Ones
›› Portal de transparència
›› Portal del proveïdor
›› Web
›› Correu electrònic
›› Informes i memòries
›› Portal de transparència

Administració

›› Dossier municipal
›› Revista Aigües
›› Actes
›› Memòria de sostenibilitat
›› Informes i memòries
›› Portal de transparència

Regulador

›› Revista Aigües
›› Web
›› Actes
›› Memòria de sostenibilitat
›› Informes i memòries
›› Portal de transparència

Accionistes

›› Informes i memòries
›› Revista Aigües
›› Web
›› Portal de transparència
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Espais de diàleg

›› Visites

a entitats associatives ciutadanes per obrir canals de diàleg 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 l’any a través d’un fòrum
de diàleg per conversar sobre
nous serveis i millores que
podem oferim als clients.

(102-43, 102-46, 102-47)

Amb l’objectiu d’identificar els
temes en matèria de sostenibilitat
econòmica, social i ambiental més
rellevants per als nostres grups de
relació, Aigües de Barcelona, des
de 2015, du a terme cada dos anys
un procés de materialitat amb la finalitat de revisar i consensuar els
temes rellevants identificats pels
nostres grups de relació.
Aquesta anàlisi es va dur a terme mitjançant un procés participatiu en el qual van prendre part tant
l’organització com els nostres grups
de relació. De manera consensuada
amb la Direcció, els temes amb una
puntuació superior al 80 % (en tots
dos casos) són considerats com a
rellevants per a l’organització.
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›› Reunions

amb entitats del
tercer sector per explicar
i difondre les bonificacions
adreçades als col·lectius més
vulnerables.

›› Reunions i formació a les ofi-

cines municipals d’informació al consumidor (OMIC) per
abordar i treballar conjuntament
les reclamacions que rebem
amb més freqüència i les solucions que oferim als ciutadans.

›› Enquestes a proveïdors per
analitzar-ne la satisfacció i
conèixer-ne les necessitats i
expectatives.

›› Trobades amb diferents re-

presentants de l’Administració pública en el marc del pla
de proximitat.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

Matriu de materialitat

Influència en les avaluacions i decisions dels grups de relació

(102-47)

100 %

95 %

18
8

90 %

7

85 %

27

9
20

25
23

80 %

26

16

10

12

5

22

3
1

17

21

29
14

30

13 32
19

11

75 %

31

24

6

28
15

70 %

4
2

65 %
65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Importància dels impactes econòmics, ambientals i socials

ID

TEMA

ID

18

Qualitat de l’aigua potable

7

Claredat en les tarifes

8

Garantia de subministrament del servei
d’aigua als usuaris en situació de vulnerabilitat

25

Consum energètic

24

Control dels vessaments al mar

22

Gestió dels períodes de sequera

28

Minimització de l’impacte de les operacions

21

Reutilització de l’aigua tractada
23

Conscienciació i sensibilització
sobre l’ús sostenible de l’aigua

32

Preservació de la biodiversitat

13

Diversitat i igualtat

2

Gestió del risc

5

Sostenibilitat financera

15

Diàleg i relació amb els empleats

12

Formació i desenvolupament dels empleats

26

Generació de gasos amb efecte d’hivernacle

19

Tecnologies intel·ligents

10

Compensació i prestacions als empleats

11

Mesures de conciliació per a empleats

16

Gestió responsable de les compres

3

Ètica i compliance

9

Satisfacció dels usuaris

1

Bon govern i transparència

29

Inversions sostenibles

14

Seguretat i salut laboral

6

Transparència en la gestió dels serveis

4

Gestió de la reputació i la comunicació

20

Eficiència de les xarxes de distribució de l’aigua

17

Desenvolupament de la comunitat local

31

Residus

27

Adaptació al canvi climàtic

30

Transferència de coneixements i innovació

TEMA
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La taula següent mostra els temes que es van
considerar rellevants arran de l’anàlisi de materialitat, així com l’equivalència en els indicadors dels
estàndards de la GRI:

TEMA MATERIAL (102-4, 102-46, 102-47, 102-49)

ESTÀNDARDS GRI

Qualitat de l’aigua potable

GRI 416 Salut i seguretat dels clients

Garantia de subministrament del servei d’aigua
als usuaris en situació de vulnerabilitat

GRI 413 Comunitats locals

Gestió dels períodes de sequera

GRI 303 Aigua

Reutilització de l’aigua tractada

GRI 303 Aigua

Ètica i compliance

102-16 Valors, principis, estàndards
i normes de comportament
GRI 205 Lluita contra la corrupció
GRI 307 Compliment ambiental
GRI 419 Compliment socioeconòmic

Satisfacció dels usuaris

102-43
102-44

Bon govern i transparència

102-16 Valors, principis, estàndards
i normes de comportament
102-18 Estructura de govern
GRI 205 Lluita contra la corrupció
GRI 307 Compliment ambiental
GRI 419 Compliment socioeconòmic

Inversions sostenibles

GRI 203 Impactes econòmics indirectes

Seguretat i salut laboral

GRI 403 Salut i seguretat en el treball

Transparència en la gestió dels serveis

102-16 Valors, principis, estàndards
i normes de comportament
GRI 205 Lluita contra la corrupció

Gestió de la reputació i la comunicació
Eficiència de les xarxes de distribució de l’aigua

GRI 303 Aigua

Desenvolupament de la comunitat local

GRI 413 Comunitats locals
GRI 204 Pràctiques d’adquisició

Residus

GRI 306 Efluents i residus

Adaptació al canvi climàtic

GRI 201 Acompliment econòmic
GRI 305 Emissions

Transferència de coneixement i innovació
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Claredat en les tarifes

GRI 417 Màrqueting i etiquetatge

Consum energètic

GRI 302 Energia

Control dels vessaments al mar

GRI 306 Efluents i residus
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Els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible dins el
nostre full de ruta
(102-12)

Els Objectius de Desenvolupament
Sostenible, proposats per les Nacions Unides, són una crida universal a l’adopció de
mesures per posar fi a la pobresa, protegir
el planeta i garantir que totes les persones
gaudeixin de pau i prosperitat.
Assumim la responsabilitat de contribuir, per mitjà de l’activitat principal de
l’organització, a avançar en el desenvolupament sostenible, tant ajudant a minimitzar els impactes negatius com maximitzant
els impactes positius en les persones i en
el planeta.
Aigües de Barcelona estableix la seva
contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de tres eixos d’acció que impacten sobre diversos ODS:

Estem adherits al Pacte Mundial de
Nacions Unides des de l’any 2015

Aigües de Barcelona treballa per a la gestió responsable de l’aigua, recurs bàsic per al compliment del conjunt dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Prioritaris

Estratègics

1.
Pensa en global, actua en local
Estratègies prioritàries per a Aigües de Barcelona que aborden reptes globals a partir
de problemes locals.

2.
Solucions específiques
Estratègies emmarcades dins el pla d’acció
Aigües 2020, que desenvolupen solucions
específiques i replicables per abordar reptes
concrets.

3.
Aliances com a motor
Col·laboracions amb altres actors per multiplicar l’impacte i donar resposta a diversos
Objectius de Desenvolupament Sostenible
de forma directa o indirecta.
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Compromisos d’Aigües
de Barcelona
(103-2 Compliment ambiental)

Durant el 2018, a mesura que ens apropem
a l’any 2020, fita de l’estratègia d’Aigües de Barcelona hem aprofitat l’oportunitat de tornar a revisar el nostre full de ruta des d’un punt de vista
holístic. Això vol dir mirar més enllà del 2020,
entenent on som ara i on volem ser en el futur,
i analitzant com podem influir i inspirar accions
positives en el medi ambient i la societat.
D’aquest exercici n’han sorgit set nous compromisos ajustats a les demandes dels diferents
grups amb els quals ens relacionem, que ens
han de servir per assolir el nostre pla estratègic
Aigües 2020, un pla directament lligat als Objectius de Desenvolupament Sostenible i al seu
full de ruta, amb la mirada posada en el 2030.

Garantir l’accés a l’aigua a
les persones en situació de
vulnerabilitat.

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

Promoure un entorn de treball
equitatiu, equilibrat i saludable.

Gestionar el recurs de manera
eficient, sostenible i innovadora.

Reduir les nostres
emissions de CO2.

Desenvolupar accions per
adaptar-nos a les conseqüències
del canvi climàtic en el nostre
àmbit d’actuació.

Els nous
compromisos
d’Aigües de
Barcelona s’ajusten
a les demandes
dels diferents grups
amb els quals ens
relacionem
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Ser agents actius en el
desenvolupament de
la comunitat local.

D’acord amb la nostra orientació constant al benefici comú,
l’estratègia de sostenibilitat Aigües 2020 marca el full de ruta
com a base per treballar per a una
gestió eficient de l’aigua, sempre
prioritzant que els objectius plantejats esdevinguin solucions que
afavoreixen tots els agents. Aquest
pla és una estratègia rellevant que
marca la gestió d’Aigües de Barcelona envers la sostenibilitat i que ha

de treballar-se d’una manera integral i integrada a tots els departaments de l’organització.
L’estratègia es va definir l’any
2015 arran d’un procés de participació interna i el 2018 s’ha actualitzat amb la participació externa
dels grups de relació (anàlisi de
materialitat) i l’anàlisi de context,
que actualitzem anualment. El pla
estratègic estableix els objectius
que volem assolir el 2020.
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Aigües 2020,
la nostra estratègia
El 2018, amb la
col·laboració dels
grups de relació,
hem actualitzat
el pla estratègic,
que constitueix el
pilar fonamental
de l’organització
en el camí cap a la
sostenibilitat

(102-16, 103-2, 103-3) (ODS 16)

Persones
OBJECTIUS
AIGÜES 2020

RISCOS I
OPORTUNITATS
CLAU

Aigua

Ciutat

›› Accés a l’aigua
›› Compra local i sostenible
›› Satisfacció del client
›› Satisfacció del proveïdor
›› Clima laboral
›› Igualtat d’oportunitats
›› Accidents
›› Benestar personal
›› Treball i col·laboració

›› Consum responsable
›› Eficiència de la xarxa
›› Aigua regenerada

›› Energia verda
›› Reducció d’emissions de

›› Volum de la demanda
›› Vulnerabilitat social i

›› Marc regulador
›› Escassetat de recursos

›› Pèrdua de biodiversitat
›› Contaminació de

›› Pèrdua de confiança en

›› Contaminació de les

›› Desigualtat de tracte

›› Vessaments al mar
›› Ciberseguretat

econòmica

les institucions i empreses

››

i d’oportunitats entre
homes i dones
Accidents industrials i
laborals

hídrics

aigües

››
››
››
››

››
››

CO2
Biodiversitat
Reutilizació de sorres
Pla Sequera
Aliances i col·laboracions

l’aire i augment de la
temperatura
Desastres naturals
(inundacions, pluges
torrencials, sequera)
Excés i mal ús de residus

ALINEACIÓ
AMB ELS ODS
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Projectes d’Aigües 2020, un exemple d’implicació per a la sostenibilitat
La implicació de l’equip
humà d’Aigües de Barcelona
en l’assoliment dels objectius
estratègics es tradueix, anualment, en els projectes d’Aigües
2020. Es tracta d’iniciatives innovadores proposades pel personal a fi d’avançar en el desenvolupament sostenible de
l’organització. Aquesta iniciativa permet generar motivació
i implicació, fomentar el talent
intern i crear sinergies entre
departaments.
Durant el 2018, destaquen
diversos projectes, que encaixen amb les necessitats dels
nostres grups de relació.

Col·laboratori
Projecte per establir noves vies
i punts de diàleg més pròxims
per millorar l’experiència dels
clients, apropar-nos a la ciutadania i fer-la copartícip de les
nostres activitats.

OBRES I AVARIES AL CARRER
Aprofitar les obres i avaries al carrer entès com
a nous espais d’interacció amb la ciutadania.

MESSAGE IN A BOTTLE
Promocionar l’ús de l’aigua de l’aixeta en
diversos col·lectius a través del missatge de
sostenibilitat i qualitat de l’aigua.

TRANSFORMACIÓ DEL MODEL D’OFICINES
Transformar el model d’oficines per millorar
l’experiència dels clients.

OFICINA MÒBIL: PUNT D’INFORMACIÓ
Apropar-nos de manera personalitzada a la
ciutadania per proporcionar informació d’interès.

ESPAI OASI
Crear un espai per acostar-nos a la ciutadania
amb altres activitats i serveis, i compartir
reptes més enllà del servei de l’aigua.
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ASPECTES
QUANTITATIUS

ASPECTES
QUALITATIUS

ASPECTES
ECONÒMICS

Estimació de
recursos hídrics
potencialment
recuperables

Enquestes

Costos fixos

Reclamacions

Costos
variables

Desenvolupament de tasques
de modelització
de l’aqüífer

Proves al plafó
de tast

Inductors de
químics
Inductors
d’energia

Aproximació tècnica pel que fa a
infraestructures

Inversions amb criteris de
desenvolupament sostenible
L’objectiu del projecte és definir un model de repartiment
d’inversions que incorpori criteris de desenvolupament
sostenible mitjançant una metodologia participativa que incorpori a la decisió els grups
de relació.
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Gestió avançada dels aqüífers
El projecte té com a objectiu cercar l’estabilitat en el règim de producció i maximitzar
l’aprofitament de recursos del
Llobregat a través d’un escenari de recàrrega artificial via
ASTR (Aquifer Storage Transfer
and Recovery), on l’aqüífer esdevingui una reserva estratègica i també una peça clau del
procés de potabilització.

....

GRANS PARTIDES DEL PRESSUPOST D’AIGÜES DE BARCELONA

Producció

Transport

Distribució

Resta d’àmbits

Repartiment del pressupost d’inversió maximitzant criteris
de contribució al desenvolupament sostenible

Econòmic

Social

Ambiental
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Objectius estratègics 2020,
un espai de millora
(102-15, 103-2 Acompliment econòmic)

Persones

COMPROMÍS

OBJECTIU

Garantir l’accés a l’aigua
a les persones en situació de vulnerabilitat.

Garantir l’accés a l’aigua a totes les famílies de l’àrea metropolitana en situació
de vulnerabilitat econòmica.

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

5%
millora en la percepció global de la satisfacció amb la feina d’Aigües de Barcelona
de l’any 2015 (7,4)(*)

5%
millora en el nivell de satisfacció pel servei ofert per Aigües de Barcelona de l’any
2015 (7,1)

10 %
millora en la satisfacció dels proveïdors
en la seva relació amb Aigües de Barcelona de l’any 2016 (6,8)

10 %
augment en el volum de compra realitzada amb criteris de sostenibilitat (RSC) de
l’any 2015 (67,70 %).

Promoure un entorn de
treball equitatiu, equilibrat i saludable.

35 %
dones en càrrecs directius o
de comandament

20 %
reducció de l’índex de gravetat d’accidents de l’any 2015 (0,51)

20 %
reducció de l’índex de freqüència d’accidents de l’any 2015 (13,43)

70 %
plantilla que pot gaudir de mesures de
benestar personal
Promoure l’emprenedoria i l’intercanvi
d’experiències entre els treballadors.
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Positiu
Neutral
Negatiu

2017

2018

30.655

35.675

Índex de satisfacció dels treballadors.

7,32

-

Índex de satisfacció dels ciutadans.

7,34

7,73

Índex de satisfacció dels proveïdors.

7,1

7,2

Volum de compra certificada RSC.

67,6 %

66,38 %

De dones en càrrecs directius o de
comandament.

35,48 %

33,33 %

IND 144 - Índex de gravetat
d’accidents.

0,5

0,27

IND 145 - Índex de freqüència.

10,39

7,54

Treballadors que gaudeixen de
mesures de benestar personal.

60 %

63,29 %

Treballadors que participen en
projectes d’innovació i coneixement.

19,53 %

24,12 %

INDICADOR

Nombre de famílies acollides a BFS, tarifa social i/o mesures de flexibilitat en el
pagament.
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COMPROMÍS

OBJECTIU

Gestionar el recurs de
manera eficient, sostenible i innovadora.

Millorar la capacitat de resposta davant
d’un episodi de sequera.
Reduir el volum de fuita equivalent
al consum anual d’una població de
60.000 habitants.

Aigua

Millorar la percepció de la ciutadania
respecte a l’ús de l’aigua regenerada.

Reduir les emissions
de CO2.

10 %
reducció de l’emissió de tones de CO2 respecte de l’any 2015 (138.270,15 tCO2eq)

10 %
augment de l’energia verda generada respecte a la generada l’any 2015
(16.178.032 kWh)

Ciutat

Desenvolupar accions per
adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic en el nostre àmbit
d’actuació.

50 %
reciclatge de les terres generades a les
obres de canalització
Promoure accions que millorin la biodiversitat de l’entorn metropolità de Barcelona.
Mantenir-nos entre les cinc grans ciutats
europees amb menys consum domèstic.

Ser agents actius en el
desenvolupament de la
comunitat local.

(*) No s'ha realitzat enquesta de clima l’any 2018.
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Desenvolupar aliances amb administracions locals i organitzacions socials i
ambientals.

Positiu
Neutral
Negatiu

2017

2018

Volum d’aigua introduïda al sistema per
habitant i dia (litres/hab./dia).

187,13

182,83

Reducció de l’aigua no registrada en
habitants equivalents Suez (125 litres/
hab./dia).

10.993

28.818

Recursos alternatius: capacitat de retorn
de l’aigua prepotable.

2,81 %

2,14 %

Reducció de tones de CO2 emeses
respecte a l’any 2015 (138.270,15 t).

34,83 %
(90.106 tCO2eq)

40,6 %
(82.093 tCO2eq)

kWh generats d’energia verda.

19.163.993 kWh

18.842.120 kWh

-

17 %

11

13

Consum domèstic per habitant i dia
(litres/hab./dia)

104,1
3a ciutat

103,4
2a ciutat

Nombre de convenis, projectes,
aliances i col·laboracions vigents
(LBG)

68

82

INDICADOR

Sorres reutilitzades respecte al
total.
Nombre
de
projectes
fomenten la biodiversitat

que
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Treballem per una
cultura preventiva
(103-2 Compliment socioeconòmic, 201-2) (ODS 13)

Els riscos són inherents a tots
els negocis i les activitats empresarials. Identificar-los i afrontar-los
eficaçment ens permet assolir els
nostres objectius i avançar-nos a
potencials incompliments legislatius.
Aigües de Barcelona ha consolidat els procediments i els mecanismes que ens permeten dur a
terme una bona gestió dels riscos
en els diferents àmbits: econòmic,
ambiental, social i de governança.
Això ens permet prendre decisions
estratègiques enfocades a prevenir
aquests riscos i treballar per assolir els objectius empresarials de la
companyia, els objectius recollits a
l’estratègia Aigües 2020 i altres objectius operacionals.
La Direcció de Riscos és la
que s’encarrega de gestionar i liderar la identificació, l’avaluació i el
control dels riscos. En col·laboració amb la resta de departaments,
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desenvolupa un mapa de riscos
amb una projecció a cinc anys,
que revisa anualment el Comitè de
Direcció i es presenta a la Comissió d’Ètica, Compliment i Govern
Corporatiu del Consell d’Administració.
El procés d’identificació de riscos és multidisciplinar. Es va crear un equip de col·laboradors de
dins l’organització, cadascun dels
quals pot valorar els riscos, tant els
propis de la seva àrea com altres
que no siguin tan intrínsecs a la
seva àrea d'actuació.
En la identificació de riscos
tenim en compte la perspectiva
mediambiental, social i de bon
govern, considerant específicament els riscos que, per raó de la
seva activitat, puguin existir en relació amb aquests tres aspectes.
Aquests riscos s’inclouen a les categories de riscos operatius i riscos
estratègics.

Per a tots els riscos identificats es defineixen mecanismes
de control i accions de millora
que permetin monitorar-ne, reduir-ne, mitigar-ne o eliminar-ne
al màxim l’ocurrència. Els mecanismes de control s'estableixen en
funció de la naturalesa del risc i es
materialitzen en mesures com ara
l'establiment de polítiques i procediments per a la gestió del risc,
la revisió per a control intern dels
processos implicats, l’establiment
de controls i seguiments, etc.
Aquests mecanismes ens
permeten dur a terme el control i
seguiment dels plans d'acció establerts des de cada àrea de negoci, així com perfeccionar-los, amb
l'objectiu de minimitzar els riscos
globals.

Incorporem al
nostre sistema de
gestió de riscos
els que tenen
perspectiva
ambiental, social
i de governança

RISCOS ESTRATÈGICS

Procediment d’identificació de riscos
d’Aigües de Barcelona

Fase 1
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Categories de riscos
identificades

Identificació dels riscos

Els canvis en els costums del client,
les amenaces competitives, els canvis
econòmics i polítics, els incompliments
d’acords per part de tercers, la incidència de les noves tecnologies, els nous
mètodes de distribució i els canvis en la
normativa i la legislació.

Abans de l’avaluació dels riscos hi ha el procés d’identificació d’aquests, que produeix una llista dels riscos
organitzada en riscos estratègics, financers i operatius.
S’identifiquen tenint en compte tant els factors que els
causen com els efectes que puguin tenir en la consecució dels objectius d’Aigües de Barcelona.

Fase 2

Valoració dels riscos
RISCOS FINANCERS

L’objectiu de la valoració de riscos és prioritzar-los segons la magnitud o rellevància, considerant tant l’eventual impacte econòmic o reputació com la probabilitat
d’ocurrència.

Són els riscos derivats de les fluctuacions dels tipus de canvi i d’interès,
l’impagament de clients o el no compliment de les normatives financeres,
entre d’altres.

Fase 3

Control dels riscos
Es fa un control i seguiment dels plans d’acció establerts
des de cada àrea de l’organització amb l’objectiu de minimitzar el risc i aconseguir un millor grau de coneixement
i control de l’estat en cada moment.

RISCOS OPERATIUS
El seguiment del grau de compliment dels plans d’acció
es duu a terme de forma semestral, per tal d’estimar-ne
el grau de compliment i l’efectivitat en el control i la mitigació del risc.

Aquest riscos estan relacionats amb la
contractació, els sistemes de control
de processos i qualitat, la productivitat,
les errades en la cadena de subministraments i l’absència de plans de contingència. En aquesta mateixa categoria
s’hi inclouen els riscos associats amb
els desastres naturals, els danys causats en els actius i els riscos de responsabilitat civil, que podrien afectar negativament el rendiment de l’empresa.

Validació i aprovació
Finalment, es confecciona el mapa de riscos.
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La gestió dels riscos de forma global ens permet:

›› Crear

i preservar el valor, la
reputació i la motivació interna de forma sostinguda en el
temps.

›› Afavorir una presa de riscos a

un nivell raonable en termes
econòmics i de sostenibilitat.

›› Exercir

la nostra activitat de
conformitat amb les obligacions legals i reglamentàries,
així com amb els valors de la
companyia.

Sistema de gestió integrada,
cap a la millora contínua
Disposem de sistemes de
gestió en les principals àrees
que afecten la qualitat del
servei que oferim i la qualitat
de l’aigua subministrada
(103-3)

El Sistema de Gestió Integrada (SIG) d’Aigües de Barcelona és la base del nostre model
de millora contínua. Gràcies a aquest sistema,
som més eficients a l’hora de gestionar els diversos sistemes de gestió implantats i certificats
i podem identificar de forma coordinada els principals impactes que genera la nostra activitat,
així com els principals riscos als quals s’enfronta.
La nostra Política de Gestió Integrada
s’estableix d’acord amb els principis de protecció del medi ambient, gestió energètica eficient
i prevenció de riscos laborals. Des de 2016, s’integra la SG21 en la gestió de la responsabilitat,
que incorpora, a més dels aspectes esmentats,
la prevenció de la corrupció i el compliment
dels drets humans.
L’avaluació exhaustiva del compliment legal
que duem a terme ens permet prevenir possibles impactes negatius de l’organització i establir protocols de contingència específics en els
casos en què sigui necessari.

Hem incorporat
nous compromisos
de la Direcció a la
Política de Gestió
Integrada
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Millorar
permanentment el
control de riscos.

Promoure una política
de cultura justa.
Reduir l’índex de
sinistralitat.
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Protegir i millorar el
medi ambient.
Prevenir la
contaminació,
conservar i fomentar
la biodiversitat i
lluitar contra el canvi
climàtic.

Garantir un alt grau de
protecció de la salut
de les persones, del
medi ambient i dels
actius.

Assegurar la qualitat
dels nostres productes
i serveis, tenint en
compte la satisfacció
dels clients.

Minimitzar el risc en
totes les activitats que
es duguin a terme.

Millorar el
comportament
mediambiental de
l’organització.

Gestió
d’accidents
greus a
l’ETAP SJD

Gestió de
qualitat

Seguretat i
salut laboral

Gestió
ambiental

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 14001

RD 840/2015

Política de Gestió Integrada

Gestió de la
continuïtat
ISO 22301

Gestió
èticament i
socialment
responsable
SGE 21

Reduir l’impacte d’un
incident disruptiu.
Establir plans de
continuïtat dels
processos crítics.

Promoure un entorn
respectuós i d’igualtat.

Gestió del risc
sanitari de
l’aigua

Gestió
energètica
ISO 50001

ISO 22000

Garantir la qualitat
(innocuïtat) de l’aigua
potable.

Utilitzar de forma
eficient i sostenible
els recursos naturals i
energètics.
Comprar
productes i serveis
energèticament
eficients.
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ÈTICA I
TRANSPARÈNCIA,
LA BASE DE
LA NOSTRA
CULTURA
EMPRESARIAL
El compromís d’Aigües de Barcelona és actuar
de forma transparent i responsable, així com
promoure el coneixement ètic en tots els
àmbits de l’organització. Som transparents
en l’assignació de tarifes i garantim l’accés
universal a l’aigua.

(102-16, 103-2 Anticorrupció, 103-2 Compliment socioeconòmic,
103-2 Gestió de la reputació i la comunicació, 205-2),
(ODS 1, ODS 5, ODS 8, ODS 16)

El nostre sistema de compliment vetlla per
implantar de formar efectiva una cultura de
compliment, de manera que l’actuació de tots
els nostres professionals s’ajusti a les conductes
més estrictes d’ètica i d’integritat que regeixen
la nostra estratègia.
El nostre objectiu és actuar d’acord amb el
nostre compromís ètic, de forma transparent i
responsable, sense limitar-nos a complir la normativa. Per això, ens imposem obligacions que
van més enllà, a través del marc ètic, per tal de
prevenir possibles riscos d’incompliment normatiu i ètic, i establim un sistema de prevenció
de comissió de delictes. El nostre marc ètic el
conformen els recursos següents:

Actualitzem les
nostres polítiques
per millorar de
forma contínua el
nostre marc ètic

›› El Codi Ètic estableix els valors, els principis,

els comportaments ètics i el respecte dels
drets humans a Aigües de Barcelona.

›› La figura del compliance officer, creada el
2016, vetlla per prevenir i minimitzar les conductes contràries a l’ètica i l’incompliment
normatiu penal en el si de l’organització.

›› El Model de Prevenció, Detecció i Gestió de

Riscos Penals conté els principis i el marc
d’actuació per a la prevenció, el control i la
gestió efectiva dels riscos penals, per tal d’arrelar una cultura de tolerància zero amb els
incompliments.

A proposta del compliance officer, el Consell d’Administració ha aprovat
l’actualització de les polítiques següents:

›› Política de patrocini, mecenatge i col·laboracions. Entre altres millores, s’ha incorporat com a annex

un procediment operatiu per formalitzar convenis de col·laboració empresarial, així com models de
contractes de patrocinis i donacions.

›› Política d’actuació en el sector privat i en conflictes d’interessos, i política de relació amb auto-

ritats i funcionaris públics, per concretar situacions que són susceptibles de constituir un conflicte
d’interessos i aclarir els conceptes d’atencions o regals.
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Marc ètic i
principals polítiques
(205-2) (ODS 16)

Periòdicament formem els nostres treballadors
en relació amb el nostre marc ètic. D’aquesta manera
reforcem el comportament ètic en la seva activitat diària.
Posem a disposició de tots els treballadors el Codi
Ètic, el Model de Prevenció de Riscos Penals i les principals polítiques.

El 2018, hem promogut la
formació i difusió del marc ètic
en tots els àmbits de
l’organització
El 2018 hem dut a terme dues modalitats
formatives per donar a conèixer el Codi Ètic, el
Model de Prevenció i les principals polítiques.

Adaptació al nou Reglament
General de Protecció de Dades.
Principals accions:

›› Nomenament del delegat de protecció de da-

des (DPO) d’Aigües de Barcelona i comunicació
formal del nomenament del DPO a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades i a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

››

Aprovació de les principals polítiques i manuals
per part de la Direcció i posada a disposició de
tots els professionals.

›› Creació del canal intern i extern per atendre pe-

ticions relacionades amb la protecció de dades.

Algunes d’aquestes accions han estat:

›› Formació en línia, basada en la versió del Codi

Ètic actualitzada el 2017, en el Model de Prevenció, Gestió i Detecció de Riscos Penals i en
les principals polítiques aprovades pel Consell
d’Administració, explicades més amunt.

›› Formació presencial especialitzada a diver-

sos professionals a càrrec d’un catedràtic de
Dret Penal, centrades en els temes següents:

›› Compliment en procediments de con››

›› Elaboració

››

›› Sessions

››
››

i difusió d’un vídeo divulgatiu en
matèria de protecció de dades.
formatives específiques a diverses
direccions que tracten dades personals, com
clients, compres, comunicació i innovació.

›› Actualització i revisió de les polítiques de privacitat, les clàusules contractuals i el procediment de selecció de proveïdors que tracten
dades personals.

›› Adopció de les mesures tècniques i organitzatives adequades a les exigències de la nova
normativa.

tractació (negociacions privades i licitacions públiques).
Compliment en l’àmbit industrial i de
medi ambient.
Compliment en l’àmbit de les relacions
amb les administracions públiques.
Compliment en les finances.
Compliment en l’àmbit dels recursos
humans i la prevenció de riscos laborals.

Altres accions realitzades per difondre els estàndards i procediments ètics en tots els àmbits de
l’organització han estat:

›› Presentació

«Estructura ètica i compliance
officer» amb sessions presencials a diverses
direccions i centres de treball.

›› Inclusió d’un apartat centrat en el marc ètic de

l’organització dins del manual de benvinguda
als nous professionals.
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Canal ètic
El canal ètic és un canal de comunicació intern i extern de consultes i de comunicació d’irregularitats. Disposem d’un protocol disciplinari per
als casos d’incompliment del Codi Ètic per part
dels treballadors.
Durant el 2018 hem rebut 19 comunicacions
a través del canal ètic:

10
consultes principalment
vinculades amb
procediments d’aprovació
relacionades amb
patrocinis i mecenatges

8
consultes

1
comunicació relativa a
les polítiques aplicables
a regals i atencions
emeses/rebudes

El canal ètic no ha rebut
cap comunicació relativa a
suposats incompliments
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El 2017 es va crear el Portal Obert, que conté
tota la documentació relativa a la nostra activitat.
A través d’aquest portal, posem a disposició dels
grups d’interès informació perquè ens puguin
conèixer millor de forma fàcil.
Durant el 2018, s’han realitzat diferents auditories externes del portal que han donat lloc a la
incorporació de millores de contingut i per facilitar l’accés a la informació de manera més àgil.
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Portal de transparència

Durant el 2018,
s’han realitzat
diferents auditories
externes del Portal
Obert i s’hi han
incorporat millores
de contingut i
accessibilitat
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Transparència en l’assignació
del preu de l’aigua
(103-2 Acompliment econòmic, 103-2 Impactes econòmics indirectes)
(ODS 1, ODS 5, ODS 8)

Aigües de Barcelona pren consciència de la necessitat
de disposar de criteris justos i objectius per fixar els preus,
de manera que sigui possible assegurar la sostenibilitat
econòmica i financera de l’organització, alhora que garantim
l’accés universal als ciutadans.
Treballem per garantir un preu adaptat a tothom i, per
això, realcem la transparència a l’hora d’assignar les tarifes i establim un diàleg obert per resoldre les preocupacions dels usuaris.

És gaire cara la tarifa
respecte d’altres ciutats?
Tot i que Barcelona presenta una complexitat orogràfica i de recurs, té una de les tarifes més baixes
d’entre les ciutats més importants d’Europa.

1,6 €
Madrid

QUI FIXA EL PREU DE L’AIGUA?
El preu de l’aigua és aprovat pel regulador i
titular del servei de subministrament d’aigua,
que és l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Posteriorment, rep l’autorització de la Comissió
de Preus de Catalunya, organisme adscrit al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.

SEMPRE PAGO EL MATEIX PER L’AIGUA?
Disposem d’un sistema de tarifa progressiva
amb preus diferents segons el tram de
consum. Com més alt és el consum, més car
és el preu del metre cúbic. Bonificant els trams
més baixos, fomentem un consum responsable
i garantim l’accés a l’aigua per a tothom.

2,6 €
Barcelona
3,1 €
París
3,5 €
Londres
4,7 €

QUÈ INFLUEIX EN EL PREU DE L’AIGUA?
El preu de l’aigua està influït per diversos
factors, com ara la disponibilitat (o
escassetat), l’origen i la qualitat del recurs, les
característiques orogràfiques del municipi i
el nivell de qualitat del servei prestat, entre
d’altres. Aquests determinen el cost i, per tant,
el preu de l’aigua.

Berlín
Preu unitari de l'ús domèstic per un consum de
10 m3/mes (sense IVA). L'import esmentat inclou
els conceptes d'abastament, sanejament i altres
cànons o recàrrecs que tenen relació amb el cicle de l'aigua.
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Generalitat de Catalunya.
Preu del cicle de l’aigua a Espanya i Europa de l’any 2017.
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L’àmbit d’actuació d’Aigües de
Barcelona se centralitza a l’àrea
metropolitana de Barcelona. El 74 %
dels proveïdors són locals, i els
proveïdors sense alternativa local
ubicats a l’estranger manquen de
risc rellevant en matèria de drets
humans. Tot i això, la companyia
dona suport als drets humans fonamentals reconeguts internacionalment, els respecta i contribueix
a protegir-los amb l'objectiu de no
ser còmplices de cap tipus d'abús
o vulneració d’aquests entre els
empleats, els proveïdors, els col·laboradors, els socis, els ciutadans i
la societat en general.

A més, el dret a l'aigua, el recurs que gestionem, és imprescindible per a una vida digna i és vital
per realitzar molts altres drets humans, com ara el dret a la salut. Per
això Aigües de Barcelona estableix
aquest dret com una de les principals prioritats.
Aquest compromís ens dona
la oportunitat de prendre accions
voluntàries que contribueixen positivament a la protecció i el compliment dels drets humans, tant
a través de l’activitat més central
com amb inversió social estratègica, filantropia o a través d’aliances i
altres accions col·lectives.
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Respecte als
drets humans
El nostre compromís de respectar i protegir els drets fonamentals es veu reflectit a diverses polítiques, com el Codi Ètic d’Aigües de
Barcelona, que realça el respecte
de la dignitat humana. Així mateix,
estenem les polítiques, els valors i
els compromisos de la companyia
amb els drets humans a la cadena
de subministrament, especialment
a través del Codi de Conducta dels
Proveïdors, que inclou punts relatius a la protecció i no vulneració
dels drets humans, el respecte a la
dignitat de les persones i el rebuig
del treball infantil o forçós.

Aigües de
Barcelona
respecta els
drets humans
i contribueix a
protegir-los
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GESTIÓ
RESPONSABLE
I SOSTENIBLE
DELS RECURSOS
ECONÒMICS
Aigües de Barcelona s’ha compromès a fer una
gestió responsable dels recursos econòmics.
Incorporem criteris de sostenibilitat —econòmics,
socials i ambientals— en la selecció i la
priorització de les inversions.

(103-2 Acompliment econòmic, 103-2 Impactes econòmics indirectes)

Com a mostra del nostre compromís amb la societat, Aigües de
Barcelona porta a terme una gestió responsable dels recursos
econòmics que garanteix el creixement, sense oblidar la generació d’impactes positius a l’entorn.
Entenem que la gestió econòmica
ha de garantir un escenari favorable per a l’organització, incorporant
les qüestions de sostenibilitat com
a vector d'èxit.

Incorporem
criteris d’impacte
econòmic, social
i ambiental en
la selecció, la
priorització i el
disseny de les
inversions

Per aquest motiu, incorporem criteris d’impacte econòmic, social i ambiental en la selecció, la priorització i el
disseny de les inversions.

6,8 %
increment dels recursos destinats al
Fons de Solidaritat i a la participació
en la comunitat l’any 2018

(102-7iii, 102-7iv, 201-1) (ODS 2, ODS 5, ODS 7, ODS 8, ODS 9)

DADES FINANCERES

M€ 2018

M€ 2017

Valor Econòmic generat Directe

426,8

420,0

a) Ingressos

426,8

420,0

Valor Econòmic Distribuït

380,1

366,4

b) Despeses d'explotació

261,9

253,4

c) Despeses de personal

49,6

46,8

d) Proveïdors de capital

30,3

29,7

- Accionistes (dividends pagats)

25,6

25,0

- Despeses financeres

4,7

4,7

e) Pagaments a l'Estat

32,0

30,6

8,1

8,6

23,9

22,0

6,3

5,9

46,7

53,5

- IS pagat
- Altres impostos i càrregues socials
f) Recursos destinats a la societat ( Fons de solidaritat i aportacions LBG)
Valor Econòmic Retingut
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BALANÇ DE
SITUACIÓ

M€
2018

M€
2017

426,8

420,0

Actius no corrents

545,1

547,4

(339,9)

(327,2)

Actius corrents

166,4

156,1

86,9

92,8

TOTAL ACTIU

711,5

703,5

% EBITDA Margin

20,4%

22,1%

Fons Propis

370,7

373,3

Amortitzacions i Provisions

(49,3)

(48,7)

Passius no corrents

220,1

220,1

EBIT

37,6

44,1

Passius corrents

120,7

110,1

% EBIT Margin

8,8%

10,5%

TOTAL PASSIU

711,5

703,5

Resultat Extraordinari

(1,2)

(1,2)

RAO- Profit from Operations

36,4

42,9

% RAO Margin

8,5%

10,2%

Resultat Financer

(4,7)

(4,7)

BAIT

31,7

38,2

% Profit before tax Margin

7,4%

9,1%

Impost de Societats

(8,8)

(9,7)

Benefici Net

22,9

28,5

M€
2018

M€
2017

% Net Profit Margin

5,4%

6,8%

2,3

2,8

Ingressos
Despeses d'Explotació
EBITDA

RESERVES

M€
2018

COMPTE DE
RESULTATS

M€
2017

Compromís Concessional

43,5

35,1

TOTAL

43,5

35,1
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COMPTE DE
RESULTATS

Recursos econòmics invertits en medi ambient

697.569 €
total invertit

18.903 €

224.481 €

45.545 €

Auditories i gestió
mediambiental

Gestió de
residus

Despeses en formació i
sensibilització ambiental

382.770 €
Qualitat
de recurs

24.872 €

998 €

Mobilitat

Biodiversitat
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INNOVEM PER
GENERAR VALOR
Aigües de Barcelona es compromet amb
la innovació, entesa com la creació de
coneixement per millorar la gestió integral
del cicle de l’aigua, part indissociable
de la nostra organització. Contribuïm al
benestar de la societat posant en pràctica i
compartint aquest coneixement.

(103-2 Transferència de coneixement i innovació)

Les activitats d’innovació formen part de la
identitat d’Aigües de Barcelona. Són el motor de
generació, incorporació i transmissió de coneixements, i ens permeten generar valor social, econòmic i mediambiental tant a la ciutat com
a la ciutadania.
Bona part de les necessitats de recerca i d’innovació es canalitzen a través de Cetaqua, que
treballa per crear coneixement en noves tecnologies i orientar els processos del cicle integral de
l’aigua cap a una economia circular i amb la mirada posada en el futur.
Potenciem el desenvolupament del talent
intern, alhora que ens complementem per mitjà
de col·laboracions amb agents externs, que ens
aporten una visió diferent mitjançant la innovació
oberta.
Compartim coneixement i experiències amb
altres organitzacions, centres tecnològics, universitats o administracions amb l’objectiu d’aportar valor al que fem, assolir fites més ambicioses i
contribuir positivament a la societat més enllà de
la nostra organització.

Durant el 2018, 1 de cada
4 treballadors d’Aigües de
Barcelona ha participat
en projectes d’innovació i
coneixement

La innovació
és una manera
de potenciar
el talent intern
i, a la vegada,
detectar
possibles idees
que hi ha a
l’exterior.»
Rafel Miguel, tècnic de
col·lectors d’Aigües de
Barcelona

56

(Nombre de projectes d'R+D+i, Inversions en R+D+i)

4
doctorats industrials

20,48 %
grau d’innovació social
respecte a la totalitat dels
projectes

40,96 %
grau d’innovació oberta
respecte a la totalitat dels
projectes

4,9 M€
esforç en innovació i recerca

71
projectes d’innovació

Apostem per la innovació oberta
potenciant les col·laboracions
amb agents externs, que aporten
diferents visions, i impulsem el
desenvolupament del talent intern
i les sinergies entre tots dos
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(Nombre de projectes d’R+D+i, inversions en R+D+i)

Línies de recerca d’Aigües de Barcelona

Recursos
alternatius

Impacte del
canvi global

Gestió eficient
d’infraestructures

Medi ambient
i salut

Aigua i
energia

Gestió de la
demanda d’aigua

4

26

18

16

5

2

projectes

projectes

projectes

projectes

projectes

projectes

Pressupost en innovació d’Aigües de Barcelona

1,2 M€

3,7 M€

pressupost en
innovació i recerca

pressupost per al centre
d’investigació Cetaqua

Projectes d’innovació destacats el 2018

›› Sant

Feliu Maker League.
Desenvolupament de solucions innovadores del cicle integral de l’aigua a l’entorn de
dos grans reptes: Smart City
(estudi de la contribució de
l’aigua per fer de Sant Feliu
de Llobregat una ciutat més
smart) i Smart Agriculture (iniciativa per optimitzar el consum d’aigua).

›› Waterwall. Iniciativa de par-

ticipació ciutadana adreçada
a col·lectius juvenils. Consisteix a realitzar una pintura
mural de gran format com a
mesura per donar resposta
als inconvenients que ocasionen les pintures vandàliques a les instal·lacions d’Aigües de Barcelona.

›› Xarxa

InnovAB. Xarxa acceleradora de professionals
que cooperen. L’objectiu és
posar en valor i gestionar el
talent intern de la companyia, i facilitar l’aprenentatge
de noves maneres de treballar i innovar.
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AIGUA
Aigües de Barcelona s’ha compromès
a cercar fonts alternatives de captació
d’aigua i a conscienciar les persones
sobre la necessitar de fer-ne un consum
responsable. Sabent que és un bé escàs,
treballem per tenir una xarxa eficient i
per reduir el volum de fuites. Garantim
i posem en valor la qualitat de l’aigua i
ens comprometem a protegir les masses
d’aigua i a avançar en la gestió global
dels recursos hídrics. Aquests són els
nostres compromisos per a una gestió
excel·lent. Perquè tenir accés a aigua
neta i sanejada és un dret, el consum de
recursos només pot ser si és responsable
i la no contaminació dels sistemes
naturals és una prioritat.

Un aspecte fonamental en la
gestió de l’aigua és la vigilància, el
seguiment i el control dels nivells
de quantitat i qualitat de les aigües.
Aigües de Barcelona ha d’abastir
prop de 3 milions de persones amb
recursos de diferents orígens (aigua
superficial, subterrània i dessalada).
L’escassetat de recursos hídrics suposa un repte que requerirà incorporar nous recursos de sanejament
i reutilització de l’aigua.
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En aquest sentit, un dels objectius per a una gestió més eficient en el qual estem treballant
és augmentar la reutilització de
l’aigua del Llobregat, augmentant-ne el cabal i disminuint la necessitat de l’aigua provinent del riu
Ter, ja que molts litres d’aigua provinents d’aquest riu van a parar al
mar. L’eficiència en la xarxa es converteix també en un aspecte clau
per assegurar que el recurs de l’aigua es gestiona de la manera més
responsable evitant-ne al màxim el
desaprofitament.

Evitar els impactes negatius
en el medi ambient és una prioritat. Per aquest motiu, estem treballant per ser cada vegada més eficients i ràpids en la resposta davant
possibles incidents que afectin la
qualitat de les aigües marines.
D’altra banda, tot i que oferim
la màxima garantia de seguretat,
el sabor de l’aigua pot associar-se
a una mala qualitat i, per això, és
la nostra responsabilitat posar en
valor l’excel·lència del servei i fer
canviar aquesta percepció de la
ciutadania.

Aigua. Visió de l’entorn, reptes i objectius
TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Escassetat de
recursos hídrics

11 %
disminució de disponibilitat
d’aigua prevista a Catalunya el 2021

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

Cercar fonts
alternatives de
captació d’aigua i
conscienciar la ciutadania sobre la necessitat d’un consum
responsable.
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(102-15, 103-2 Acompliment econòmic)

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Consum
responsable
Mantenir Barcelona entre
les 5 ciutats europees amb
menys consum domèstic.
Aigua regenerada
Millorar la percepció de la
ciutadania respecte de l’ús
de l’aigua regenerada.

2,4 %
disminució de les precipitacions
durant el període 2012-2021
(*)

Desinformació
La percepció de mal gust de l’aigua
s’associa a una baixa qualitat.

50 %
residents de l’AMB que consideren que
l’aigua de l’aixeta no és bona per beure-la

Difondre
que l’aigua és un
recurs de màxima
qualitat i posar-ne
en valor
l’excel·lència.

Satisfacció
del client
Millorar en un 5 % el nivell
de satisfacció pel servei ofert
per Aigües de Barcelona
l’any 2015.

19 %
residents que consideren que no
té garanties sanitàries

(*) El Canvi climàtic a Catalunya : Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.ISBN 9788499653174 (IEC) – ISBN 9788439394488 (Generalitat de Catalunya)
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TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Activitat i tarifes

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Equilibrar
l’excel·lència i
l’eficiència.

Eficiència
de la xarxa
Reduir el volum de
fuita equivalent al consum
anual d’una població de
60.000 habitants.

Protegir
les masses
d’aigua i avançar
en la gestió global
dels recursos
hídrics.

Reutilització
Millorar la percepció de
la ciutadania respecte de l’ús
de l’aigua regenerada.
Millorar la capacitat de
resposta davant d’un
episodi de sequera.

Vigència de l’Acord Marc fins al
31/12/2018.

Acord del Ter

2028
Any per al qual es preveu que la
transferència de l’aigua del Ter cap a
l’àrea de Barcelona se situarà en un
màxim del 30 % anual del volum
total desembassat al riu. Actualment, és d’un 70 %.

Incidents de sanejament
En cas d’incidents de sanejament a
l’estiu (abocaments) que afectin la
qualitat de les aigües marines,
és necessària una resposta
efectiva i ràpida.
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Protegir
les masses
d’aigua i avançar
en la gestió global
dels recursos
hídrics.

Biodiversitat
Promoure accions que millorin la
biodiversitat de l’entorn
metropolità de Barcelona.

Aigua

193,01 hm3

Qualitat

+400.000

aigua lliurada

controls anuals de la
qualitat de l’aigua

278,33 hm3

1.100

aigua depurada

2,82 hm3

aigua reutilitzada

28,62 hm3

controls diaris de la
qualitat de l’aigua

normes ISO

ISO 17025, ISO 9001 i ISO 22000

100 %

extracció d’aigua d’aqüífers

garantia sanitària

Excel·lència

Eficiència

363.541

85,04 %

2022

24/365

subministraments facturats
a partir de telelectura

any objectiu per tenir cobertura
total de telelectura
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Xifres destacades

eficiència de
la xarxa

centre de control operatiu
cada dia a totes hores
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Assegurem una gestió
sostenible dels recursos
hídrics, la reutilització és clau
(103-2 Aigua)

Ens enfrontem a una crisi hídrica real
que només es pot combatre a través del
consum sostenible, el foment de les energies netes, l’optimització dels processos productius i l’ús d’aigua regenerada.

(103-2 Acompliment econòmic, 103-2 Compliment
ambiental, 103-2 Aigua)
(ODS 13)

Aigües de Barcelona aposta per la
reutilització de l’aigua com a estratègia
clau per garantir en el futur l’abastament
de l’àrea metropolitana. Invertim en projectes que permetin donar resposta a
períodes de pluges irregulars i a les reserves limitades d’aigua a les conques
internes.
El 2018, s’han produït 2,8 hm3 d’aigua
regenerada destinada a reg agrícola, neteja de parcs i jardins, i usos ambientals.

El cost de la reutilització
d’aigua és tres vegades
inferior al de la generació
d’aigua dessalada
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Aigua regenerada per retornarla al riu Llobregat
L’any 2018 s’ha posat en marxa el projecte
de reutilització de l’aigua a l’Estació Depuradora del Baix Llobregat per retornar-la al riu
Llobregat. La instal·lació disposa d’una estació
regeneradora d’aigües residuals (ERA) i d’una
canonada de 15 quilòmetres que, a través d’un
tractament fisicoquímic especial de filtració i
desinfecció, permet que l’aigua sigui apta per
ser abocada al riu Llobregat i, així, tornar-la a
integrar al cicle amb una qualitat excel·lent.
L’ERA té capacitat per produir més de 250
milions de litres d’aigua regenerada al dia,
un volum equivalent a més de cent piscines
olímpiques diàries.
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L’aigua que regenerem
és d’una qualitat
excepcional.»
Javier Santos, director d’Explotació
de Sanejament d’Aigües
de Barcelona

Estem preparats per
garantir l’abastament
d’aigua a través de la
reutilització

Tots els usos
de l’aigua
regenerada

Molins de Rei
Alimentació
indirecta ETAP

ZONA FRANCA

BARCELONA

EDR

Aigües regants

Indústria

Dipòsit de Montjuïc

Alimentació
de l’aqüífer

ETAP

St. Joan
Despí

Cabal
ecològic
del riu

UF
+
OI

ERA
Estació Regeneradora d’Aigua
EDR
Electrodiàlisi reversible

ERA

Prat de Llobregat

AIGUAMOLLS
DEL DELTA DEL
LLOBREGAT

Pous barrera contra
la intrusió salina

EDAR

Prat de Llobregat

Pous barrera contra
la intrusió salina

UF+OI
Ultrafiltració + osmosi inversa
EDAR
Estació Depuradora d’Aigües Residuals
ETAP
Estació de Tractament d’Aigua Potable
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L’aigua aportada al sistema
d’abastament prové tant d’instal·lacions de producció pròpies com de
compra de cabals a tercers.

A continuació es detalla la distribució de volums aportats a la
xarxa d’abastament:

(303-1) (ODS 6)

Origen de l’aigua (hm3)
2017

2018

193,01 hm3

195,53 hm3

total d’aigua
lliurada

total d’aigua
lliurada

117,45 hm3
producció pròpia
98,18 hm3 superficial
19,27 hm3 subterrània

113,96 hm3

Aigua
lliurada

producció pròpia
85,2 hm3 superficial
28,76 hm3 subterrània

78,08 hm3

79,05 hm3

compra d’aigua

compra d’aigua

(303-1) (ODS 6)

28,62 hm3

278,33 hm3

2017 - 20,75 hm3

2017 - 265,45 hm3

Extracció total dels aqüífers
sotmesos a recàrrega

Quantitat total d’aigua
tractada en EDAR

(303-3) (ODS 6, ODS 8, ODS 12)

REUTILITZACIÓ
Agricultura (m3)
Medi ambient (m3)*
Ús recreatiu (m3)**
TOTAL (m3)
* Per recuperar la llacuna de la Murtra.
** Per regar camps de golf.
*** A causa de l’augment de les pluges durant 2018, la necessitat d’aigua reutilitzada es va reduir.
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2017

2018

146.100

135.200

4.022.775

2.611.968

133.150

75.950

4.302.025

2.823.118***
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(306-1) (ODS 3, ODS 6, ODS 12, ODS 14)

CÀRREGUES I PERCENTATGE D’ELIMINACIÓ DE
CONTAMINANTS A LES EDAR

2017

2018

DBO5 d’aigua d’entrada a EDAR (ppm)

462

397

DBO5 d’aigua de sortida a EDAR (ppm)

11

13

Percentatge de reducció de DBO5

98%

97%

DQO d’aigua d’entrada a EDAR (ppm)

903

737

DQO d’aigua de sortida d’EDAR (ppm)

57

55

94%

92%

471

387

19

20

96 %

95%

Nitrogen d’aigua d’entrada a EDAR (ppm)

78

69

Nitrogen d’aigua de sortida d’EDAR (ppm)

37

33

Nitrogen retirat (ppm)

41

36

Fòsfor d’aigua d’entrada a EDAR (ppm)

12

10

Fòsfor d’aigua de sortida d’EDAR (ppm)

3

2

10

7

2017

2018

Reactius producció línia d’aigua. Tractament convencional (kg)

6.545.944

5.248.130

Reactius producció línia d’aigua. Tecnologies avançades (kg)

5.466.355

5.822.987

656.219

575.303

12.668.518

11.646.420

6.035.382

5.933.173

1.958.543

1.532.718

7.993.925

7.465.891

Percentatge de reducció de DQO
Sòlids en suspensió (SS) de l’aigua d’entrada a EDAR (ppm)
SS d’aigua de sortida d’EDAR (ppm)
Percentatge de reducció de SS

Fòsfor retirat (ppm)

MATERIALS UTILITZATS. CONSUM DELS
PRINCIPALS REACTIUS

Reactius producció línia de fangs (kg)
Reactius totals en ETAP (kg)
Reactius depuració línia d’aigua (kg)
Reactius depuració línia de fangs (kg)
Reactius totals en EDAR (kg)
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Garantim la
màxima qualitat
(103-2 Salut i seguretat dels clients, 103-2 Màrqueting i etiquetatge)

La qualitat de l’aigua és la
prioritat d’Aigües de Barcelona;
per això treballem amb els nivells
més elevats de seguretat. El nostre
laboratori és un centre de referèn-

cia a escala mundial que garanteix
l’òptima qualitat de l’aigua subministrada als municipis que abastem.
Aquesta excel·lència s’assoleix
gràcies als tècnics de gestió de

qualitat de l’aigua a la xarxa, que
són la figura essencial en la vigilància del sistema.

El laboratori d’Aigües
de Barcelona, referent
internacional

›› Certificació ISO 22000, que garan-

teix la innocuïtat per al consum humà
de l’aigua, igual que la de qualsevol
altre aliment.

›› Acreditació ISO 17025, màxim reco-

neixement internacional que actualment s’atorga a un laboratori d’anàlisi.

›› Certificació de qualitat ISO 9001.
›› Més de 1.100 controls diaris de qualitat de l’aigua.

›› Un

equip d’especialistes en el tast
d’aigua de consum vetlla per la qualitat organolèptica.
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Som la primera
empresa a Espanya i
una de les primeres
al món en obtenir
la certificació
ISO 22000 per
assegurar la
garantia sanitària
de l’aigua
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Realitzem un estricte control
dels paràmetres de qualitat
(103-2 Salut i seguretat dels clients)

El nostre laboratori és un centre de referència a escala mundial
que garanteix l’òptima qualitat de
l’aigua subministrada als municipis
que abastem, controlant tots els

paràmetres exigits per la legislació nacional i europea i, a més, tota
una sèrie de paràmetres avançats
no regulats, per a un control encara
més complet del producte servit.

(416-1)

100 %
compliment
dels paràmetres
amb rellevància
sanitària

Apliquem les
tecnologies i els
sistemes de control
més punters en
cada moment per
obtenir aigua de
consum de la millor
qualitat i respondre
a la confiança de la
ciutadania

Grau de compliment de paràmetres indicadors
(sense impacte sanitari)

L’any 2018,
augmentem
el nombre de
controls realitzats,
sempre més enllà
dels controls que
marca la llei

Qualitat
fisicoquímica
de l’aigua:

Qualitat
microbiològica
de l’aigua:

determinacions fisicoquímiques conformes /
total de determinacions
fisicoquímiques per al
control de la qualitat de
l’aigua · (100)

determinacions microbiològiques conformes /
total de determinacions
microbiològiques per al
control de la qualitat de
l’aigua · (100)

99,9 %

99,8 %

2017 - 99,9 %

2017 - 99,8 %
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(416-1)

Controls realitzats

411.208
2017 - 410.362

120.325

290.883

2017 - 113.799

2017 - 296.563

xarxa de distribució i
transport (laboratori)

xarxa de distribució i transport
(equips en línia)

88.015

105.115

2017 - 76.816

2017 - 106.567

depuració (EDAR)

conca del Llobregat

Quants microplàstics
trobem a l’aigua?
L’objectiu del projecte Microplàstics és determinar la presència de fragments plàstics d’una mida que oscil·la
entre 1 micra i 5 mm en aigües naturals
i de consum, així com en les aigües de
captació emprades per al tractament i
en l’aigua subministrada per la companyia.
L’estudi pilot s’ha realitzat a l’ETAP
de Sant Joan Despí durant el 2018. Les
conclusions preliminars indiquen que
els nivells de microplàstics detectats
són inferiors al que indicaven algunes fonts i que el tractament que en
fa l’ETAP permet disminuir la presència
d’aquest contaminant a l’aigua.
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total de la xarxa de
distribució
i transport

211
2017 - 211
nombre d’analitzadors en línia a la xarxa
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Recerca i innovació

La divulgació
és una de les
tasques més
importants que
porta a terme el
personal tècnic
de la Direcció
de Qualitat
de l’Aigua

Aigües de Barcelona considera la innovació com un pilar fonamental de la sostenibilitat. Per això,
treballem permanentment per innovar els nostres processos i serveis

gràcies a un bon equip de professionals. Duem a terme nombrosos
projectes d’R+D nacional i internacional en col·laboració amb Cetaqua i
múltiples centres de recerca.

Durant el
2018 el
laboratori
ha realitzat:

11

18

publicacions

presentacions de treballs
en conferències científiques

L’experiència d’Aigües
de Barcelona ens suposa
una font molt valuosa de
coneixement i expertesa.»
Irene Corbella, cap del Servei de Salut
Ambiental. Subdirecció General de Seguretat
Alimentària i Protecció de la Salut. Agència
de Salut Pública de Catalunya
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Augmentem l’eficiència
de la xarxa de
distribució d’aigua
(103-2 Aigua)

El Centre de Control Operatiu d’Aigües de Barcelona és una peça
essencial per assegurar una gestió responsable. Treballa de manera
ininterrompuda els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia per tal de
supervisar paràmetres clau del servei d’abastament, com ara aspectes
de qualitat i de gestió d’incidències.
La millora de l’eficiència hidràulica de la xarxa és el resultat d’un
programa anual específic que comprèn diferents línies d’actuació,
com ara el diagnòstic precoç de fuites mitjançant la informació que
proveeix la sectorització o l’aplicació de models de priorització d’actuacions de renovació de xarxa i elements de mesura del consum.
L’any 2018, el valor de l’eficiència hidràulica de la xarxa ha estat del
85,04 %, un 0,2 % més que l’any 2017. Tot i això, se situa 12 punts per sobre de la mitjana de la resta d’empreses del sector, més encara si tenim
en compte el nivell de pressió, que permet complir la garantia d’abastament directe d’edificacions de fins a 8 plantes.

El control precís dels cabals de sortida, la
supervisió de la xarxa i la inspecció dels
comptadors ajuden a reduir les pèrdues

Si l’eficiència de la
xarxa és del 85,04 %,
on va la resta?

5,93 %
pèrdues reals fruit d’avaries i petites
imperfeccions detectables únicament fent una inspecció de la xarxa

0,09 %
consums derivats de l’operació de
la xarxa, com la neteja i la desinfecció de canonades i dipòsits

8,84 %
pèrdues aparents fruit de la manca
de precisió dels comptadors i de
fraus o consums il·legals

Aigües de Barcelona ha assolit
l’objectiu d’arribar al 85,04 %
d’eficiència en la xarxa, 12 punts
per sobre de la mitjana de la
resta d’empreses
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60k: neix un nou projecte
El punt culminant del Pla 85 va arribar l’any 2017, quan es va
superar el 85 % de rendiment, fet que va significar el punt i seguit
d’un nou repte: el Pla 60k. Amb aquesta implementació, s’amplia
fins al 2020 el compromís d’Aigües de Barcelona per reduir
l’Aigua no registrada en l’equivalent al consum necessari per
abastar una ciutat de 60.000 habitants.
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Durant el 2018, s’han
instal·lat un total de
47,1 quilòmetres de
xarxa nova en l’àmbit
de la distribució
d’aigua en diferents
actuacions de
renovació, ampliació
i reforç

Amb el manteniment preventiu
i les revisions periòdiques
ens podem apropar a una
eficiència del 100 %.»
Àngel Cuenca, operari

La telelectura, un servei àgil
i útil per als clients
La innovació tecnològica ens
ajuda a millorar l’eficiència en la
gestió dels recursos hídrics i ens
permet oferir un servei més fiable
i complet. En aquest sentit, la telelectura dota els comptadors de la
capacitat de transmissió per tal de
conèixer els consums de manera
diària i horària en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
Els avisos d’excés de consum i
de fuita aporten informació important i útil per als usuaris a fi de resoldre a temps un possible problema que pugui derivar en una factura
inesperadament elevada.

El nostre objectiu
és assolir una
cobertura total
de telelectura
l’any 2022

85%

10:30

Avui

Aigües BCN informa:
detectat EXCÉS de consum
el 21-09-2018 al teu
subministrament.
Contracte 9018014.
Esbrina’n la possible causa
i fes la prova de fuites.

363.541

9:47

comptadors
amb servei
d’avisos de
telelectura
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CIUTAT
Aigües de Barcelona s’ha compromès a
fer accions per millorar la biodiversitat
de l’entorn i a incrementar l’ús d’energia
verda. Treballem per reduir les emissions
de CO2 i per mitigar els efectes del canvi
climàtic. També tenim un compromís amb
els principis de l’economia circular, que
integrem en la nostra gestió, per exemple,
amb la implantació d’ecofactories.
Fomentem el treball en xarxa i som un
agent actiu en el desenvolupament de
la comunitat local. Considerem que
aturar la pèrdua de biodiversitat és
un deure i utilitzar energia sostenible
i neta és imprescindible per a unes
ciutats més resilients. Per això, és urgent
lluitar contra el canvi climàtic i els seus
efectes, és imprescindible contribuir a
reduir els residus i, per aconseguir el
desenvolupament sostenible, cal establir
aliances locals i globals.

(103-2 Compliment ambiental)

Un dels reptes del segle xxi és
la lluita contra el canvi climàtic,
d’acord amb la qual cal reduir les
emissions de gasos amb efecte hivernacle, promoure l’ús d’energies
renovables i augmentar l’eficiència
energètica.
Els desastres naturals i els canvis meteorològics, amb sequeres
més severes, també fan més fràgil
la gestió de l’aigua com a recurs,
per la qual cosa cal prendre mesures de millora i d’adaptació.
Paral·lelament, la qualitat de
l’aigua dels rius disminueix, a causa de l’activitat humana, i es perden zones (un 60 % en els últims
50 anys). Per això, treballem per
conservar la biodiversitat, ser
energèticament eficients i autosostenibles, reduir la quantitat de
residus generats, i fomentar la seva
reutilització i reintegració al cicle a
través de projectes que fomenten
l’economia circular.
Aigües de Barcelona no tan
sols cuidem l’entorn natural, sinó
també els seus habitants. Invertim
en el desenvolupament sostenible
de les ciutats i portem a terme tasques de sensibilització i educació
per motivar l’ús responsable de
l’aigua. Treballem conjuntament
amb escoles, organitzacions no
governamentals, administracions
públiques, empreses i amb tot tipus d’organitzacions per construir
un món més just i sostenible.
Fer ciutat significa dur a terme la nostra activitat tenint cura
del recurs que gestionem, l’aigua,
respectant l’entorn on operem
i entenent les necessitats de la
ciutadania de l’àrea metropolitana
de Barcelona.
Aquesta visió es tradueix en
un ampli programa d’acció social,
educació i sensibilització, amb l’objectiu de donar suport als col·lectius
més vulnerables i, alhora, educar
i sensibilitzar sobre la importància
del consum responsable de l’aigua.
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Ciutat. Visió de l’entorn, reptes i objectius
TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Pèrdua de biodiversitat
Creixent preocupació per la
conservació del patrimoni natural
i de la biodiversitat.
Desaparició de grans quantitats
d’espècies de la flora i la fauna silvestre.

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

Prevenir la
contaminació,
conservar i fomentar
la biodiversitat i lluitar contra el canvi
climàtic.
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(102-15, 103-2 Acompliment econòmic)

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Millora de la
biodiversitat
Promoure accions que
protegeixin i millorin la
biodiversitat de l’entorn
metropolità de Barcelona.

Degradació d’espais
d’interès natural.

Contaminació de l’aire i
augment de la temperatura

13 %
de les emissions de CO2 de l’Estat
espanyol es concentren a Catalunya.
El 57 % de les emissions de Catalunya es
concentren a la província de Barcelona.

Millorar el
comportament
ambiental de
l’organització.

Energia verda
Augmentar un 10 %
l’energia verda generada
respecte de l’any 2015.
Reducció d’emissions de CO2
Reduir un 10 % l’emissió de CO2
respecte de l’any 2015
(corresponent a 138.270,15 tCO2eq).

Afectació a la percepció
organolèptica de l’aigua.
(*)

(*) El Canvi climàtic a Catalunya : Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.ISBN 9788499653174 (IEC) – ISBN 9788439394488 (Generalitat de Catalunya)
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TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Desastres naturals
Fenòmens meteorològics derivats
del canvi climàtic més freqüents i
de més gravetat, com ara les
pluges torrencials.

Excés i mal ús de residus
Restricció de l’obsolescència
programada dels productes.

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Adaptar i mitigar
els efectes del
canvi climàtic.

Pla sequera
Millorar la capacitat
de resposta enfront
d’un episodi de
sequera.

Impulsar
la reutilització
dels residus amb
l’objectiu residu
zero.

Reutilització
de sorres
Reciclar el 50 % de les
sorres generades a les
obres de canalització.

Prohibició de l’ús de plàstics d’un
sol ús en l’àmbit europeu
per a 2021.

Foment del treball
en xarxa
El desenvolupament de les
comunitats del territori requereix la
col·laboració entre les empreses,
les entitats i l’Administració.
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Ser un
agent actiu en el
desenvolupament
de la comunitat
local.

Aliances i
col·laboracions
Desenvolupar aliances
amb administracions
locals i organitzacions
socials i ambientals.

Energia

191.069.866 kWh

Residus

89 %

energia consumida al cicle
integral de l’aigua

residus revaloritzats generats
a les depuradores

18.667.976 kWh

17 %

energia elèctrica produïda per
cogeneració mitjançant biogàs
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Xifres destacades

sorres reutilitzades per a
obres al carrer

174.144 kWh

energia produïda per
plaques fotovoltaiques

Clima

40,6 %

Societat

+134.000

reducció de les emissions de
CO2 respecte de 2015

participants en accions educatives i
de sensibilització

120
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vehicles
100 % elèctrics

100 %

energia consumida que prové
de fonts d’origen renovable

entitats beneficiàries de
col·laboracions i aportacions
econòmiques

+2,7 M€

contribució social
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Entorn natural i biodiversitat

Reutilització

3

2,6 hm3

instal·lacions en espais protegits
(Xarxa Natura 2000)

13

projectes de millora
de la biodiversitat

18

estacions d’aigües residuals (EBAR)
de control dels vessaments al mar
amb sistema d’alerta
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aigua regenerada
retornada al medi

75.950 m3

aigua regenerada
per a ús recreatiu

135.200 m3

aigua regenerada
per a usos agrícoles
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Contribuïm a lluitar
contra el canvi climàtic
(102-11, 103-2 Energia, 103-2 Emissions, 103-2 Efluents i residus, 201-2)

El canvi climàtic és un dels
grans reptes de la societat actual,
un repte global que afecta la qualitat
de vida de les persones i la disponibilitat de recursos. Per la naturalesa
de la nostra activitat, aquest problema ens afecta directament. Només
lluitant contra el canvi climàtic
aconseguirem subministrar aigua
de qualitat i, alhora, col·laborarem a
fer de les ciutats entorns saludables
i sostenibles.

Per això, Aigües de Barcelona
estableix mesures i objectius ambiciosos encaminats a aconseguir
importants assoliments en la reducció de la nostra petjada de carboni. Seguim apostant per les energies renovables, establim mesures
de reducció del consum d’electricitat i de combustibles fòssils, i
promovem modalitats de mobilitat
sostenible, entre altres mesures.

Som entitat
signant del
Compromís
Ciutadà per la
Sostenibilitat

Som eficients energèticament
(103-2 Energia)

Treballem per millorar l’eficiència energètica dels nostres centres
amb dos objectius: fer front al canvi
climàtic i aconseguir un subministrament d’energia segur, sostenible
i competitiu.
El consum energètic està associat en gran mesura als requeriments energètics del Cicle Integral
de l’Aigua i a l’activitat que hi ha a
les nostres oficines.

El nostre sistema
de gestió
energètica està
certificat segons
l’estàndard ISO
50001

39 %
reducció
del consum
de gasoil
respecte de
2017.
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(302-1) (ODS 7, ODS 8, ODS 12, ODS 13)

CONSUM D’ENERGIA AL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

2017

2018

Consum total d’energia elèctrica (kWh)

197.737.529

191.069.866

Consum de gas natural (kWh)

94.482.850

64.371.476

461.000

281.474

2017

2018

Consum total d’energia elèctrica (kWh)

95.179.509

92.024.515

Consum de gas natural (kWh)

13.066.884

10.728.517

280.766

212.561

2017

2018

102.558.020

99.045.351

81.415.966

53.642.959

180.234

68.913

2017

2018

3.289.253

3.358.198

105.172

98.665

6.192

1.908

Consum de gasoil (kWh)*

CONSUM D’ENERGIA EN EL PROCÉS DE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

Consum de gasoil (kWh)*

CONSUM D’ENERGIA EN EL PROCÉS DE DEPURACIÓ
Consum total d’energia elèctrica (kWh)
Consum de gas natural (kWh)
Consum de gasoil (kWh)*

CONSUM D’ENERGIA EN OFICINES
Consum total d’energia elèctrica (kWh)
Consum de gas natural (kWh)
Consum de gasoil (kWh)*

El consum de gas natural a depuració és per cogeneració.
* Factor de conversió de litres/any de gasoil a kWh/any: factor 11,78 kWh/kg de gasoil (segons la
Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Versió 2013. Basat
en l’annex 8 de l’informe Inventario de gases de efecto invernadero de España. Años 1990-2011
(2013) i la densitat del gasoil C a 15 °C: 900 kg/m³ (Reial decret 1088/2010).
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Petjada de carboni
(305-5) (ODS 13, ODS 14, ODS 15)

Aigües de Barcelona s’estableix objectius ambiciosos per
reduir les emissions de forma
efectiva. Des de fa 7 anys calculem, d’acord amb la norma ISO
14064, la nostra petjada de carboni
seguint la guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) i amb
una eina pròpia, Carboweb. Aquesta eina inclou una metodologia
específica per al cicle integral de
l’aigua, desenvolupada pel Centre
Tecnològic de l’Aigua (Cetaqua).

Hem reduït la nostra petjada
de carboni en un 40,6 % des de
2015, superant l’objectiu de
reducció del 10 % marcat en el
pla estratègic Aigües 2020
La minimització de l’impacte
ambiental, la potenciació d’energies netes i el foment de l’economia
circular se situen al capdamunt de
l’estratègia d’Aigües de Barcelona.
Per això hem implementat diverses
actuacions per reduir la petjada de
carboni en la nostra activitat diària.

Es parla molt de la petjada
de carboni, però es coneix
poc què vol dir i com es pot
reduir. Cal fer més accions
per reduir les emissions i fer
divulgació de les fites que es
vagin aconseguint.»
Maria Josep Batalla, Cap Gestió
i Desenvolupament
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(305-1, 305-2, 305-3) (ODS 3, ODS 12, ODS 14, ODS 15)

Què és la petjada de carboni?
És una mesura de la quantitat d’emissions de
gasos d’efecte d’hivernacle (GEH) associats a un
producte o activitat. Les emissions de GEH es
classifiquen en tres nivells d’abast:

Abast 1 · 25,3 %

Abast 2 · 7,1 %

Abast 3 · 67,6 %

Emissions directes de fonts
de propietat o controlades per
l’organització.

Emissions indirectes per la generació de l’electricitat que compra
l’organització.

Altres emissions indirectes: activitats rellevants per a l’objectiu de
l’empresa sobre les quals hi ha
informació fiable.

Emissions de procés
de les estacions
depuradores
d’aigües residuals
Crema de
combustibles

Gasos
fluorats

Vehicles
de flota

Consum
de reactius
Electricitat
consumida
de la xarxa
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Viatges i
desplaçaments
d’empresa
Desplaçaments
in itinere

TONES DE CO2 EQUIVALENT 2018
Abast 1

Combustibles fòssils, transport propi i altres.

Abast 2

Energia elèctrica.

Abast 3

Transport extern, tractament de residus,
materials i matèries primeres, viatges in itinere,
compra d’aigua en alta i emissions de l’efluent

Total

Transport de
materials, reactius
i residus
Disposició final
dels residus
Emissions dels
efluents de les
depuradores
Compra d’aigua
en alta

Abastament

Sanejament

AB

2.302

18.501

20.803

1.472

4.323

5.795

22.892

32.603

55.495

26.666

55.427

82.093
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Tones de CO2 equivalent

25,3 %

combustibles fòssils,
transport propi i altres

7,1 %

energia elèctrica

67,6 %

Estem adherits al
Programa d’Acords
Voluntaris per a la
Reducció de les
Emissions de Gasos amb
Efecte d’Hivernacle de
l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic

transport extern, tractament
de residus, materials i
matèries primeres, i altres

Principals iniciatives
impulsades per reduir les
emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle
Aposta per la mobilitat sostenible.

›› Ampliació de la flota de vehicles elèctrics, certificada amb el segell de qualitat
ambiental, per substituir progressivament
els antics vehicles de combustió. 120 vehicles 100 % elèctrics.

›› Tancament

del Pla de Mobilitat Viària
(PMV), que defineix les línies generals
de la mobilitat a Aigües de Barcelona, i
redacció del Pla de Desplaçament d’Empresa per a la seu d’Aigües de Barcelona
(edifici de Collblanc).

›› Teletreball:

adreçat al personal tècnic
i administratiu del centre de treball per
reduir les emissions i afavorir la conciliació familiar.

Compra d’energia lliure d’emissions
Gairebé el 100 % de l’energia comprada
en el cicle de l’aigua té garantia d’origen
de font renovable.

››

Instal·lació de plaques fotovoltaiques i
pèrgoles de captació fotovoltaica.
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Petjada hídrica
Per tercer any consecutiu hem calculat la petjada hídrica
d’Aigües de Barcelona, la qual reflecteix el volum total d’aigua
dolça utilitzada per oferir els nostres serveis.
El 2018, Aigües de Barcelona ha tornat a fer extensiu el
càlcul de la petjada hídrica a la resta de les principals instal·lacions que gestiona en el cicle integral de l’aigua.

2,2 hm3

reducció respecte de
2017 de la petjada hídrica
d’Aigües de Barcelona
per la producció d’aigua
retornada al medi
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La major part de
la nostra petjada
hídrica correspon a la
captació d’aigua de
rius i pous a les plantes
de potabilització,
majoritàriament
destinada al consumidor
final d’aigua

1,212 hm3

petjada hídrica
associada al
tractament d’1 m3
d’aigua potable

dir, amb la captació d’aigua de rius i
pous a les plantes de potabilització,
que no es torna a les conques originals i que generalment té com a
destí el consumidor final d’aigua. La
regeneració d’aigües residuals contribueix a reduir la petjada hídrica
global del cicle integral de l’aigua,

mentre que les 7 EDAR eviten la
part grisa de l’empremta, relacionada amb la quantitat d’aigua que
seria necessària perquè l’aigua retornada al medi tingués la qualitat
de la de la conca.
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La petjada hídrica reflecteix el
volum total d’aigua dolça utilitzada
per produir els bens i serveis consumits directament o indirectament.
D’acord amb els criteris de la Water
Footprint Network, a Aigües de Barcelona, el 70 % es relaciona essencialment amb la petjada blava, és a

Petjada hídrica 2018

70 %

abastament
199.284.273 m3

283,3 hm3

30 %

sanejament
84.030.281 m3

199.043.108 m3

84.271.445 m3

(no aplicable)

petjada hídrica blava
relacionada amb l’ús
consumptiu d’aigua dolça
(superficial o subterrània)

petjada hídrica grisa
relacionada
amb la qualitat

petjada hídrica verda
relacionada amb
l’aigua de pluja

99,2 %

0,8 %

petjada hídrica
directa
281.111.434 m3

petjada hídrica
indirecta
2.203.119 m3
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Una estratègia circular
(103-2 Energia, 103-2 Efluents i residus, 103-2 Compliment ambiental)

Prioritzem l’optimització de tots els recursos necessaris per dur a terme la nostra activitat i donem un segon
ús als residus que poden esdevenir un recurs energètic més
net. Així apostem per l’establiment d’una estratègia basada en
l’economia circular.
En aquest sentit, a més de treballar en la minimització
de la generació de residus i en la seva valorització, posem el
focus en el reaprofitament, amb un doble objectiu: reduir el
volum de residus gestionats i reduir el consum de recursos
no renovables.

Aposta per l’energia
d’origen renovable
(103-2 Energia, 302-1)

La generació pròpia d’energia provinent de fonts alternatives als combustibles fòssils ens ajuda a reduir la nostra
petjada de carboni i donar una segona vida a residus que generem en gran volum.
Els fangs de depuradora són un dels principals residus
generats a les EDAR, fet que suposava un important problema ambiental a l’hora de gestionar-los. Actualment, hi ha
tres EDAR que generen biogàs a partir d’aquest residu, ric en
matèria orgànica. Les EDAR fan servir l’energia produïda per
aquesta font alternativa en els mateixos processos de la planta, fet que redueix les emissions de metà.
A les nostres depuradores també apostem per la instal·lació de sistemes de generació d’energia renovable. A l’ETAP
Sant Joan Despí hi ha instal·lades plaques fotovoltaiques i una
pèrgola de captació fotovoltaica que alimenta els equips de recàrrega de cinc vehicles elèctrics. A la mateixa planta, hi ha uns
que fanals generen energia elèctrica mitjançant molinets.

88

Aposta per
l’economia circular,
de depuradores a
ecofactories
Aigües de Barcelona ha desenvolupat un ambiciós projecte per
convertir les estacions d’aigües residuals en ecofactories, amb l’objectiu que en un futur aquestes plantes
siguin autosuficients i generin tota
l’energia necessària 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
comptaran amb elevats i innovadors sistemes d’eficiència i aprofitament energètic.
La primera de les ecofactories
es preveu que comenci a ser una
realitat l’any 2019 amb el projecte
dut a terme a l’EDAR del Baix Llobregat, principalment en el vector
aigua (reutilització) i energia (eficiència i producció).

Les nostres
instal·lacions
generen energia
elèctrica
equivalent gairebé
al 10 % del nostre
consum elèctric
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Generem biogàs a partir dels fangs de
depuradora, apostant per fonts alternatives
que redueixen les emissions de metà
(302-1) (ODS 7, ODS 8, ODS 12, ODS 13)

Energia elèctrica produïda per
mitjà de fonts no renovables

18.673.000 kWh
2017 - 28.794.200 kWh
energia elèctrica produïda
per cogeneració mitjançant
gas natural
Energia elèctrica produïda
amb fonts renovables

18.667.976 kWh
2017 - 19.007.047 kWh
energia elèctrica
produïda per cogeneració
mitjançant biogàs

174.144 kWh
2017 - 156.946 kWh
energia elèctrica de la
planta fotovoltaica

Objectiu residu zero
Aigües de Barcelona és conscient de la necessitat
de dur a terme una gestió responsable dels residus.
La seva correcta gestió és un altre dels aspectes clau en
la nostra estratègia de gestió ambiental. Per això, emprenem accions encaminades a reduir el volum total generat i a incrementar-ne la valorització.

Durant el 2018 hem
revaloritzat el 89 % dels
residus generats a les
estacions depuradores

Atenent a la nostra activitat, el volum més elevat de
residus es genera a les ETAP i les EDAR, instal·lacions encarregades de potabilitzar aigua per a gairebé 3 milions
d’habitants i de sanejar les aigües residuals generades
per a gairebé 3,4 milions de persones.
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Els nostres esforços per reduir els residus que generem
se centren en diferents iniciatives innovadores

Setmana Europea de la
Prevenció de Residus

Reutilització de la terra extreta
de les rases de les obres
Seguim col·laborant amb l’empresa
constructora Sorigué i amb l’Administració
local en un projecte pioner que té per objectiu la reutilització de la terra extreta de les rases de les obres de canalització. El projecte
es troba en fase de consolidació i vol arribar
al 50 % de terres reutilitzades l’any 2020.

17 %

sorres de les rases
reutilitzades el 2018

Participació en grups de treball
Barcelona + Sostenible: Residus
Com a membres de del programa Barcelona + Sostenible, participem activament en el
grup de treball sobre residus. Aquesta iniciativa
de l’Ajuntament de Barcelona agrupa una xarxa
de més de 1.000 organitzacions compromeses
amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica que construeixen col·lectivament una ciutat responsable amb les persones i l’entorn.
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L’any 2018, Aigües de Barcelona ha
participat en La Setmana Europea de la
Prevenció de Residus amb el concurs «Les
3R tenen premi». L’objectiu del concurs era
promoure la reducció dels residus, compartir les idees o iniciatives que porten a terme
a casa els treballadors i fomentar que altres companyes i companys puguin adoptar aquestes bones pràctiques per evitar o
reduir els residus. Així mateix, es buscaven
també iniciatives per reduir els residus que
generem als nostres centres de treball i idees de receptes de cuina d’aprofitament.

GENERACIÓ DE RESIDUS A LES ETAP (KG)

2017

2018

Sorres de dessorrador: abocador

207.380

985.876

Fang deshidratat: altres

104.800

0

Fang deshidratat: abocador

13.680

0

Fang assecat: abocador

34.800

72.000

3.287.240

2.945.720

128.462

15.840

640

8.140

0

160.000

Olis utilitzats

135

32

Carbó actiu saturat

310

300

2017

2018

Sorres de dessorrador: abocador

3.874.360

3.689.180

Deixalles: abocador

3.690.460

3.486.050

10.160

0

0

0

Fang deshidratat: agrícola

60.361.140

67.640.060

Fang deshidratat: assecatge tèrmic

17.445.300

7.489.900

0

1.799.390

Fang assecat: valorització tèrmica directa

1.044.780

740.750

Fang assecat: compostatge

3.278.210

1.172.870

240.560

175.100

4.750.780

4.973.110

1.642.285.000

1.595.201.000

Fang assecat: valorització
Deixalles: abocador
Deixalles: valorització
Residus líquids

GENERACIÓ DE RESIDUS A LES EDAR (KG)

Fang deshidratat: abocador
Fang deshidratat: compostatge gris

Fang deshidratat: compostatge

Fang assecat: agricultura
Fang líquid: entrada a EDAR
Fang líquid: enviat a gestor
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(306-2) (ODS 3, ODS 6, ODS 12)
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Protegim i afavorim
la biodiversitat
La nostra activitat depèn directament dels ecosistemes i dels serveis que aquests ens proporcionen al llarg
de la gestió del cicle de l’aigua i, alhora, la nostra activitat
hi té un impacte directe. Per això, tenim l’obligació de cuidar i preservar l’entorn i promoure’n la biodiversitat.
Ens preocupem de forma global i en tots els àmbits
per col·laborar en la creació d’espais saludables i de qualitat. Treballem per reduir el nostre impacte sobre els espais naturals i la biodiversitat.

Cuidem els espais naturals
Tres de les nostres instal·lacions estan ubicades
dins d’espais naturals sensibles: dues (EDAR Begues i
EDAR Gavà-Viladecans) es troben dins d’espais de la Xarxa Natura 2000 i una (EDAR Vallvidrera) està adjacent a un
espai natural protegit de la Xarxa Natura 2000. Per això,
disposem d’una estratègia de biodiversitat focalitzada
en la protecció i la qualitat d’aquests espais.

Accions de biodiversitat
destacades el 2018
Tenim cura dels espais naturals del nostre entorn i sensibilitzem l’equip humà:

›› Adhesió a la campanya «Let’s Clean

Up Europe!» i neteja de l’entorn del
dipòsit de Finestrelles

›› Arranjament de la Font de Sant Ramon del Parc de Collserola

Promovem la biodiversitat a les nostres instal·lacions:

›› Reenjardinament del Jardí de Papallones 2.0 de l’ETAP Sant Joan Despí.

›› Col·locació i seguiment de caixes niu i
refugis per a pàrids, mussols i òlibes.

Restauració d’ecosistemes
clau del cicle de l’aigua

Educació i sensibilització

›› Control d’espècies invasores de vegetació i fauna a l’ETAP de Sant Joan
Despí, a l’EDAR del Prat i a les instal·
lacions de Cornellà.

›› Alternatives a l’ús de fitosanitaris en

la gestió d’espais verds de les nostres
instal·lacions.

›› Plans de biodiversitat a les instal·laciPrevenció i control
d’amenaces i impactes

Potenciació dels serveis
ecosistèmics en zones urbanes

ons amb la col·laboració de la Fundació World Nature (Tennis Esplugues,
Central Relleu, EDAR Prat).

Promovem la biodiversitat al nostre
entorn col·laborant amb altres entitats:

›› Participació en els grups de treball Bar-

celona + Sostenible: Verd i Biodiversitat.

Naturalització
d’infraestructures
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›› Projecte Biobserva d’observació d’aus
a les nostres instal·lacions.
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Control de
vessaments al mar
(103-2 Efluents i residus)

La xarxa de col·lectors és la
responsable de transportar l’aigua
a les estacions depuradores d’aigües residuals, abans del procés
de tractament. Duem a terme un
manteniment i control exhaustiu
de l’estat d’aquestes instal·lacions
per assegurar-ne el bon estat i re-

duir al màxim fuites o vessaments
contaminants al mar. Addicionalment, el nostre sistema d’alerta a
les 18 estacions d’aigües residuals
(EBAR) avisa de qualsevol vessament que es pugui produir amb la
finalitat de resoldre la situació de
forma ràpida i eficaç.

Els emissaris submarins transporten les aigües residuals tractades a les EDAR. Són efluents que
compleixen els paràmetres de
qualitat de l’aigua necessaris per al
vessament mitjançant difusor a mar
obert.
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Sensibilitzem
la ciutadania
(103-2 Comunitats locals)

Som el gestors d’un recurs
valuós i escàs a la regió mediterrània. Gràcies a l’augment de
la conscienciació de la població
de Barcelona i l’àrea metropolitana
dels últims anys, ens situem entre
els nuclis de població europeus
amb un menor consum d’aigua per
persona i dia: 103,4 litres.
Aigües de Barcelona vol seguir contribuint a aquest apoderament ciutadà, que esdevé clau
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per aconseguir un veritable desenvolupament sostenible, un repte
global per tota la població, però
especialment per als habitants dels
nuclis urbans. Per això, compartim
els nostres coneixements i transmetrem a la societat els valors de
respecte pel medi ambient i pels
recursos que ens ofereix el planeta.
El compromís amb la societat
i amb la millora de la qualitat de
vida de les persones ens ha por-

tat també a definir un ampli programa d’acció social, a través del
qual col·laborem amb diversos col·
lectius i entitats de la societat civil,
donant suport als col·lectius més
vulnerables.

Amb les nostres
accions de
sensibilització
col·laborem a fer de
Barcelona un dels
nuclis de població
amb menor consum
d’aigua d’Europa

Durant el 2018, hem destinat a la
societat 2,7 M€ en accions d’educació,
sensibilització, desenvolupament local,
salut i benestar dels ciutadans de l’àrea
metropolitana de Barcelona. A més,
hem aportat 3,6 M€ al Fons de Solidaritat per ajudes famílies en situació
de vulnerabilitat.
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2,7 milions d’euros en
accions d’educació,
sensibilització,
desenvolupament
local, salut i benestar
dels ciutadans de
l’àrea metropolitana
de Barcelona

Tipus de contribució a la societat

29 %

educació

6%

desenvolupament
econòmic

9%

benestar
social

14 %
salut

25 %
art i
cultura

Contribució
a la societat

17 %

medi ambient

Projecte d’art urbà:
Waterwall
El 2018 es va signar el conveni del projecte Waterwall entre Aigües de Barcelona i l’Ajuntament de Badalona, oferint als
joves la possibilitat de participar en la creació d’una pintura
mural al dipòsit situat al barri
badaloní de Pomar.
El projecte busca mantenir les instal·lacions d’aigües de
Barcelona en bones condicions, així com fomentar projectes de participació ciutadana,
en aquest cas apropant l’art
urbà als joves a l’hora, i intentar
evitar el vandalisme.
En el projecte hi han participat Rebobinart, una entitat
que posa l’art urbà al servei de
la dinamització social i cultural
de l’espai públic, i l’artista local
Spogo, que ha guiat els participants en el procés de creació i
del mural.
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Educació per a un ús
sostenible de l’aigua

(413-1)

Invertim en innovació per
contribuir al desenvolupament
sostenible de les ciutats; assegurem l’accés a l’aigua per a tothom,
ajudant els col·lectius més vulnerables, i fem una important tasca de
sensibilització i educació per motivar l’ús responsable de l’aigua i la
cura de l’entorn.
Durant el 2018, hem arribat a
més de 134.000 ciutadans a través
de campanyes de sensibilització i
programes educatius, on compartim el nostre coneixement i transmetrem a la societat els valors de
respecte pel medi ambient i pels
recursos que ens ofereix el planeta.

134.000
ciutadans
sensibilitzats
el 2018

Més de 23.000 ciutadans
han pogut sentir els efectes
del canvi climàtic a través
d’un viatge en el temps amb
l’experiència virtual
The Zone of Hope

(413-1)

Campanyes i recursos educatius destacats 2018

+4.000
alumnes
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›› The Zone of Hope, un altre futur és

possible. Experiència virtual que té
per objectiu conscienciar la ciutadania
sobre els efectes del canvi climàtic. El
projecte posa la innovació al servei de
la sensibilització ciutadana pel que fa
a aquest problema ambiental.

›› Col·lecció «Memòries del districte».

Una mirada als deu districtes de Barcelona per explicar històries dels barris, a través dels testimonis reals dels
veïns i veïnes, i donar a conèixer la
seva identitat.

Programes educatius

7.516

›› Aqualogia. A l’aula de l’escola, mitjançant experiments i dinàmiques amb

22.730

›› Programes educatius al Museu de les Aigües. Els alumnes han pogut des-

visites escolars

cobrir com funciona la gestió de l’aigua i aprendre els valors associats a la
sostenibilitat i al respecte pels recursos naturals.

5.120

›› Visites escolars a la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí. Van dirigi-

4.299 689

›› Programa «Compartim un futur». En col·laboració amb l’Àrea Metropolitana

escolars
participants

alumnes

escolars

adults
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(413-1)

eines digitals, els alumnes de primària s’apropen a l’aigua i es fixen en les
diferents etapes del seu cicle integral, que inclou el natural i l’urbà. D’aquesta
manera coneixen millor aquest recurs natural, prenen consciència de la seva
importància i aprenen a fer-ne un consum responsable.

des a alumnes de primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i universitat.

de Barcelona, ajudem a conscienciar sobre les responsabilitats en la utilització de recursos, el medi ambient i, especialment, el cicle de l’aigua.

›› Visites i activitats guiades per a adults i escolars a l’estació de regeneració
d’aigua i a les diferents estacions depuradores. S’organitzen també activitats
específiques, com «Les dues lleres del riu Llobregat», per conèixer la depuradora del Prat de Llobregat i els espais naturals del riu.

›› Activitats a l’aula per a alumnes de primària i ESO. «Aigua neta» i «Coneix
millor l’aigua!» són propostes dinàmiques i experimentals per introduir els
alumnes en la nova cultura de l’aigua.
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Aliances i cooperació
per a un futur sostenible
Volem estendre el nostre compromís per la sostenibilitat més enllà de la pròpia organització, sumant amb
tots els agents amb els quals ens relacionem per avançar
d’una manera més efectiva i cohesionada.
Conscients de la gran responsabilitat de l’activitat de
la companyia i tenint present el paper d’Aigües de Barcelona, que suposa més que aconseguir que l’aigua arribi
a l’usuari, sabem que el diàleg continu amb els grups de
relació és imprescindible.

82
projectes, convenis i col·laboracions
amb associacions, administracions
públiques i entitats socials

22
protocols signats en matèria de
pobresa energètica amb ajuntaments
de l’àrea metropolitana de Barcelona

306.626,20 €
valor dels 8 projectes
locals patrocinats

Generem espais d’intercanvi per
tractar qüestions relatives a tots
els àmbits on tenim incidència.
Mantenim una escolta activa i un
diàleg obert amb els diferents
grups de relació per generar valor
compartit en benefici de la societat

El Fòrum de Diàleg suposa una ocasió única per parlar
d’una manera fluida amb el proveïdor d’un servei
tan essencial com l’abastament d’aigua. Amb altres
operadors això no passa; costa molt més arribar-hi.»
Dolors Bascompte, de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació
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Teixit associatiu
També formem part de nombroses associacions públiques i privades, i participem en diferents projectes i iniciatives en l’àmbit local, que
permeten sumar valor per assolir fites més ambicioses.

(102-12, 102-13)

Institut Cerdà

AEAS

ASAC

Aquesta fundació privada independent assessora i acompanya
els agents públics i privats en la
presa de decisions estratègiques
per al desenvolupament del territori a través de la innovació i de la
sostenibilitat. El president d’Aigües
de Barcelona, Àngel Simon, forma
part del patronat de l’Institut i la
companyia forma part de la comissió Servei de Suport a la Gestió de
Crisi (SSGC).

L’Associació Espanyola d’Abastaments d’Aigua i Sanejaments és
una associació professional per a
la promoció i el desenvolupament
dels aspectes científics, tècnics,
administratius i legals dels serveis
urbans d’abastiment d’aigua i sanejament.

L’Agrupació de Serveis d’Aigua
de Catalunya és una associació
que té com a objectius, entre d’altres, col·laborar amb l’Administració
per perfeccionar els serveis d’aigua i sanejament, i fomentar, tècnicament i socialment, l’enginyeria
sanitària i l’explotació dels serveis
d’aigua i sanejament.

CUADLL

Xarxa Nust

Col·legi de Censors Jurats
de Comptes de Catalunya

La Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall Baixa i del Delta del
Riu Llobregat” (CUADLL) és una
corporació de dret públic emparada per la legislació d’aigües vigent
i tutelada per l´Agència Catalana
de l´Aigua.

Aquesta xarxa fou creada per
compartir coneixements i actuacions
al voltant dels nous usos del temps
en els quals Aigües de Barcelona forma part del Grup Motor ampliat. Durant el 2018, hem participat en el programa de mentoria sobre gestió del
temps i les persones, com a mentors
de dues empreses de la xarxa.

És l’entitat que vetlla perquè
l’activitat professional dels col·legiats respongui a les necessitats de
la societat, garantint el compliment
de la bona pràctica i les obligacions
deontològiques.
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22@Network

Barcelona + Sostenible

És una iniciativa de la societat
civil per participar activament en el
procés de desenvolupament i consolidació del districte 22@.

Aigües de Barcelona col·labora
amb el programa Barcelona + Sostenible participant en els grups de
treball sobre residus, clima i biodiversitat.

Respon.cat

Càtedra Ethos

Aquest organisme implica les
empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb
la responsabilitat social a promoure
un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya. Aigües de Barcelona forma part de la junta directiva.

Les seves línies prioritàries de
recerca i treball són l’ètica de les organitzacions, l’ètica de les professions, la bioètica, l’ètica dels mitjans
de comunicació, la responsabilitat
social corporativa i les estratègies
educatives per a la divulgació de
l’ètica.

EsAgua

DIRSE

És una xarxa pionera a Espanya
d’entitats compromeses amb la reducció de la petjada hídrica. Aigües
de Barcelona es troba adherida a
la plataforma EsAgua des de 2017,
com a entitat compromesa amb la
reducció de la petjada hídrica.

Directius de la companyia formen part de l’Associació Espanyola
de Directius de Responsabilitat Social Empresarial (DIRSE) des dels
seus inicis, creada per fomentar el
lideratge dels directius i els professionals de l’RSE.

Acords Voluntaris. Oficina
Catalana del Canvi Climàtic
Es tracta del compromís voluntari per fer el seguiment de les
emissions de les empreses i establir mesures que contribueixin
a reduir-les més del que obliga la
normativa.

Xarxa Espanyola del Pacte
Mundial
La companyia està adherida a
la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial (Global Compact) de les Nacions Unides des de 2016. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és aconseguir
un compromís voluntari de les organitzacions en responsabilitat social a través del compliment de 10
principis de drets humans, laborals,
mediambientals i de lluita contra la
corrupció.

Durant el 2018, cal destacar la
creació del Comitè de Patrocinis,
que regula i supervisa la política
de patrocini, mecenatge i col·laboració en activitats d’interès social i cultural, afavorint els projectes que fomentin els nostres valors,
i que estiguin relacionats amb el
cicle integral de l’aigua i el desenvolupament sostenible.
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Accions de
patrocini

El 2018 hem patrocinat
accions i projectes
per un valor total
de 306.626 €
Els grans eixos de la política de
patrocini, mecenatges i col·laboracions són:

Aigua

Ciutat

Persones
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PERSONES
Les persones són un eix estratègic per
a Aigües de Barcelona. Volem ser al
costat dels ciutadans, els treballadors i
els proveïdors apostant per la proximitat
i el diàleg. Compromisos com l’accés a
l’aigua, la seguretat i la salut, i la igualtat
i la diversitat són part de la nostra raó de
ser. De la mateixa manera, treballem per
transmetre aquests principis a la nostra
cadena de subministrament.

L’últim decenni ha estat marcat per la crisi econòmica, l’envelliment de la població, tant a Catalunya com a Espanya, i una frenada
en les inversions socials. Aquests
fets han propiciat més desigualtats socials, econòmiques i de gènere. La situació actual de recuperació dona marge per reorientar les
polítiques i avançar en les dimensions econòmica, social i ambiental,
tot i que queda un llarg camí per
recórrer.
La gestió d’un bé públic i essencial com és l’aigua fa que Aigües de Barcelona treballi amb
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elevats nivells d’excel·lència i s’asseguri que sigui accessible per a
tothom. Els nostres valors, la nostra cultura i l’estricte compliment
de la normativa vigent són els mitjans per assolir els objectius d’una
forma més sostenible, respectant
l’entorn on operem, entenent les
necessitats dels ciutadans i fomentant el desenvolupament local i el
respecte a la igualtat i la diversitat
de les persones.
El nostre actiu principal, les
persones, ens fa esforçar-nos per
aconseguir un lloc de treball digne i inclusiu, donant resposta als

reptes actuals en l’àmbit laboral,
com ara un lloc de treball segur
amb zero accidents, la motivació i
implicació de l’equip humà, la desconnexió laboral i la igualtat de gènere real.
La satisfacció del client, d’altra banda, ens fa actuar amb transparència i ètica, donant resposta
als canvis normatius i legislatius.
Amb l’objectiu de generar un impacte positiu en el territori, incentivem el creixement econòmic local
a través de la compra a proveïdors
locals i estenem l’RSC al llarg de la
cadena de valor.

Persones. Visió de l’entorn, reptes i objectius
TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Vulnerabilitat social
i econòmica

23,8 %*
taxa de risc d’exclusió social,
estancament de la pobresa

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

Incrementar
el compromís
amb les persones
en situació de
vulnerabilitat
econòmica.
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(102-15, 103-2 Acompliment econòmic)

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Accés a l’aigua
Garantir l’accés a l’aigua
a totes les famílies de l’àrea
metropolitana en situació
de vulnerabilitat.

Llei de pobresa energètica
* Taxa de risc de pobresa a
Catalunya (AROPE)

Canvis normatius i legislatius
Reglament General de
Protecció de Dades
Nova directiva d’aigües de
consum: Reial decret 902/2018
Nous requeriments mínims de qualitat per a
la reutilització d’aigües regenerades
Projecte d’ordre ministerial de
regulació de la vida mitjana dels
comptadors

Afrontar de
forma proactiva
i positiva els riscos
derivats d’un entorn
normatiu canviant
i complex.

Satisfacció del client
Millorar un 5  % la
percepció global de la
satisfacció amb Aigües de
Barcelona de l’any 2015 (7,4).
Millorar un 5 % el nivell de
satisfacció pel servei ofert per
Aigües de Barcelona de l’any 2015 (7,1).

Satisfacció del proveïdor
Millorar un 10 % la satisfacció dels proveïdors en la relació amb Aigües de Barcelona de l’any 2016.
Compra local i sostenible
Augmentar un 10 % el volum de compra
realitzada amb criteris de sostenibilitat
de l’any 2016.
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TENDÈNCIES I RISCOS
Aigües de Barcelona i entorn

Benestar personal i
seguretat i salut laboral
Segons l’Organització Mundial de
la Salut, l’ansietat i la depressió
seran la primera causa de baixa
laboral a Espanya l’any 2020.

REPTE
Desafiaments que
hem d’assolir

Reduir
l’índex de
sinistralitat i
absentisme. Retenir
el talent i fomentar
el sentiment de
pertinença.

Segons l’IDESCAT, els accidents
laborals amb baixa augmenten
lleugerament a Catalunya
des de 2012.

Sensibilització social en
l’àmbit de la igualtat
Increment del rebuig pels casos de
violència de gènere als mitjans de
comunicació tradicionals.
Consens transversal dels partits
polítics per dur a terme
canvis profunds.
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Fomentar
la presència
de les dones als
òrgans representatius
d’Aigües de Barcelona
i impulsar-ne el
desenvolupament.

OBJECTIUS 2020
Resposta als reptes
globals

Reducció
d’accidents
Reduir un 20 % l’índex de gravetat d’accidents de l’any 2015 (0,51).
Reduir un 20 % l’índex de freqüència
d’accidents de l’any 2015 (13,42).
Clima laboral i
benestar personal
Ampliar les mesures de benestar
personal al 70 % de la plantilla.
Treball de col·laboració
Promoure l’emprenedoria i l’intercanvi
d’experiències entre l’equip humà.

Igualtat
d’oportunitats
Assolir una presència del
35 % de dones
en càrrecs directius
o de comandament.

Igualtat d’oportunitats

1.057

treballadors

33,33 %

dones en càrrecs directius
i de comandament

40 %

dones al Comitè de Direcció

24

persones amb diversitat funcional

7,93 %

Benestar de les persones

63,29 %

persones amb mesures
de benestar personals

4,43 %

índex d’absentisme

12

accidents amb baixa

7,54

índex de freqüència

0,27

bretxa salarial

índex de gravetat

Compra sostenible i de proximitat

Servei de qualitat

74,21 %

compra local

+197 M€

destinats a la compra local

17

licitacions amb criteris
socials i ambientals
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Xifres destacades

99 %

disponibilitat del servei

7,73/10

índex de satisfacció del client

23

municipis amb Carta de Compromisos
(795 indemnitzacions
per incompliment)
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Aliances i cooperació

9

accions de voluntariat
amb 113 participacions

22

protocols de pobresa
energètica amb ajuntaments

25

visites a entitats
associatives ciutadanes

8

convenis i col·laboracions
amb el tercer sector

Accés a l’aigua

13.781

famílies amb tarifa social

24.922

famílies acollides al Fons de Solidaritat

2.892.313

persones servides
d’aigua potable
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Aigua per a tothom
(103-2 Impactes econòmics indirectes, 203-2) (ODS 1, ODS 8, ODS 10)

El dret d’accés a l’aigua és fonamental per a una vida digna i vital per a l’exercici de molts altres drets humans, com la salut. Per això Aigües de Barcelona estableix
aquest dret com una prioritat. El nostre compromís es mostra en una gestió transparent,
participativa i sostenible del cicle integral de l’aigua.
Ens esforcem per garantir que les persones tinguin accés a aigua potable, amb
una atenció especial als col·lectius més vulnerables de la societat, i treballem per donar
un servei amb les màximes garanties de qualitat i per satisfer les expectatives de la
ciutadania de l’àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, posem a l’abast de la ciutadania diverses ajudes que garanteixen l’accés a l’aigua per a tothom.

2.892.313
població servida
d’aigua potable

Respectem,
promovem i
protegim el
dret humà
de totes les
persones
a l’accés a
l’aigua i al
sanejament

3.342.000
població servida
amb la depuració
d’aigües residuals

Tipus de clients

1.234.639

146.679

47.096

10.981

8.306

llars

comerços

comunitats
de veïns

serveis
municipals

indústries

Aigües de Barcelona ha demostrat una gran sensibilitat
envers els col·lectius més vulnerables i ens ha facilitat
molt la feina als tècnics de serveis socials, que
normalment anem molt sobrecarregats.»
Tatiana Gonzàlez, de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels

109

Bonificacions i ajudes per garantir el
subministrament d’aigua a les persones
en situació de vulnerabilitat
(203-2) (ODS 1, ODS 8, ODS 10)

Fons de Solidaritat
L’any 2012 vam posar em
marxa ajuts per fer front a la crisis econòmica, que garanteixen el
subministrament d’aigua a tothom,
en especial a les persones que no
tenen capacitat econòmica per pagar-la, a través del Fons de Solidaritat. Amb mecanisme es rebaixa
l’import de les factures de l’aigua a

24.922
famílies beneficiàries del
Fons de Solidaritat des
de 2012

22/23
protocols amb ajuntaments
signats per actuar contra la
pobresa energètica

12,9 M€
atorgats al Fons de Solidaritat
des de 2012 (3,6 M€
comptabilitzats el 2018)
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les famílies que es troben en situació de vulnerabilitat i se’ls garanteix
el subministrament.
Amb aquest compromís ens
vàrem avançar a donar compliment a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que estableix que les empreses
subministradores d’aigua potable,
electricitat i gas no poden interrom-

pre els subministraments per motiu
d’impagament a les persones o famílies en situació de risc d’exclusió
social, amb la signatura de 22 convenis signats amb els ajuntaments
de l’àrea metropolitana per lluitar
contra la pobresa energètica.

Garantim el
subministrament
d’aigua i rebaixem
l’import de les
factures a famílies
en situació de
vulnerabilitat

La tarifa social està orientada a les persones pensionistes i aturades
i altres col·lectius que també necessiten protecció. Se’ls aplica una bonificació sobre la quota de servei i el preu de l’aigua sempre que no superin el
consum de 100 litres per persona i dia (límit establert d’acord amb el segon
tram de consum d’aigua).

Bonificació sobre
la quota de servei
i el preu de l’aigua
sempre que no se
superi el consum
de 100 litres per
persona i dia*

13.781

325 M€

0

famílies
acollides a la
tarifa social

bonificats el
2018

talls per
situació de
vulnerabilitat
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Tarifa social en l’aigua per a
pensionistes i persones aturades

Flexibilitat en els pagaments
Comptem amb mecanismes de flexibilització, adreçats a tothom, com
ara l’atorgament d’ajornaments o el pagament a terminis adaptat a cada cas.

1.908

700

famílies que
han gaudit
d’ajornaments
en el pagament
de la factura

famílies a les
quals s’ha
fraccionat el
pagament de
les factures

Disposen de
mecanismes de
flexibilitat per
a tothom que
vulgui pagar més
còmodament

* Per poder accedir a aquesta tarifa, es té en compte el nivell de renda.
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Bonificació per més de 3 persones
Aigües de Barcelona adapta les tarifes a la realitat
social que ens envolta. Per això hem reduït la dimensió
de les unitats de convivència bàsica de 4 a 3 persones.
Els habitatges que acreditin la convivència de 4 persones o més poden sol·licitar la bonificació per més de 3
persones, consistent en l’ampliació de trams de la tarifa
de l’aigua i del cànon de l’aigua.

+20.400
famílies acollides a la bonificació (+15,5 %, respecte el 2017)

Apoderem la ciutadania a través del diàleg i la proximitat
Volem apoderar la ciutadania perquè prengui les
millors decisions a l’hora de consumir els subministraments bàsics, com l’aigua, el gas o l’electricitat. És la
millor manera d’estalviar i ser més respectuosos amb
el medi ambient i els recursos que tenim disponibles.
Per aquest motiu, col·laborem amb iniciatives
que permeten compartir coneixement per avançar
com a societat.

Projecte Confiança
De la mà del Projecte Confiança de La
Caixa, hem assessorat més de 150 persones
en situació de risc d’exclusió social sobre les
bonificacions existents i sobre com fer un
consum eficient i responsable de l’aigua.

Tallers sobre l’ús responsable de
l’aigua, factura i bonificacions
L’any 2018 hem realitzat diversos tallers
a diferents col·lectius socials, com comunitats
de marroquins, FAGIC (Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya), associacions de
veïns, cases regionals, l’OMIC de Montgat i
altres.
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Projecte A-porta
Durant el 2018, hem continuat participant
en el desenvolupament de les fases del Projecte A-porta, iniciat per la Fundació CONFAVC, amb la col·laboració de socis com Aigües
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
L’objectiu del projecte és assessorar llars en
temes d’eficiència energètica i consum responsable.

Formem personal tècnic
de serveis socials i de la
Diputació de Barcelona perquè
assessorin els ciutadans sobre
la factura de l’aigua
Aquest 2018 hem seguit impartint cursos
per ajudar a entendre la factura de l’aigua als
tècnics de la Diputació de Barcelona i tècnics
de serveis socials del municipi de Sant Feliu de Llobregat. En aquestes sessions s’expliquen tant els conceptes que inclouen les
factures com les bonificacions existents, per
tal que puguin assessorar les famílies econòmicament vulnerables.

(102-44, 103-2 Gestió de la reputació i la comunicació)

L’atenció al client d’Aigües
de Barcelona es basa en
l’excel·lència, la proximitat,
l’accessibilitat, la comunicació,
la responsabilitat i la innovació

Els ciutadans són el centre de les activitats d’Aigües de Barcelona. Superar les seves
expectatives amb la qualitat i l’excel·lència dels
serveis és un objectiu permanent de la nostra
organització. Oferim un producte de qualitat i
una atenció i un servei al client basats en l’excel·
lència, la proximitat, l’accessibilitat, la comunicació, la responsabilitat i la innovació.
La vocació de proximitat i la voluntat d’oferir
solucions als clients es tradueix en una àmplia
diversitat de canals d’atenció. A través d’aquest
diàleg actiu, l’organització és capaç de donar una
resposta ràpida i eficient als seus requeriments,
proporcionant un servei i una experiència excel·
lent que, a més de complir els requisits legals,
estigui d’acord amb les seves necessitats i compleixi els compromisos voluntàriament assumits.
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Oferim un servei de qualitat

La satisfacció global amb el
servei experimenta una millora
important i obté la valoració més
elevada de tota la sèrie històrica

7,73

7,73/10

7,26
2011

índex de satisfacció
dels clients

2018

Expectativa
del servei

8,1 % 4,4 %
pitjor del
que esperava

NS/NC

1,4 % 11,3 %
pitjor NS/NC

14,2 %
Millor del
que esperava

8,1 %
Millor

73,3 %
Com esperava

79,2 %
Igual

El 87,5 % dels clients
han vist cobertes les
seves expectatives, i el
79,2 % considera que
el servei és igual que
l’any anterior

Evolució
del servei
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Compromesos amb els clients

Duem a terme un seguiment de la mena de
consultes rebudes a través dels nostres canals de
comunicació amb l’objectiu de donar una resposta
ràpida i positiva que ens ajudi a satisfer les necessitats de totes les persones. El nombre de contactes
de clients el 2018 ha estat de 1.162.038, xifra que
suposa un augment del 12,34 % respecte al 2017.
Aquest augment es concentra a través del canal de
l’Oficina en Xarxa, gràcies a les diferents opcions
que ofereix aquesta plataforma.

(103-2 Gestió de la reputació i la comunicació)

El nostre fervent compromís amb la qualitat del
servei es veu reflectit a través de la Carta de Compromisos, elaborada en consens amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que estableix la compensació
econòmica que hem d’aportar si no els complim.

Carta de Compromisos

23

municipis

1.447.725

clients amb Carta
de Compromisos

795

indemnitzacions per
Carta de Compromisos
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Ens
comprometem
a…

Si no, et
compensem
amb…

Contactar en un màxim
de 24 hores després
de la reclamació.

12 €

Realitzar les tasques
necessàries a les
instal·lacions interiors el
dia i l’hora concertats.

10 €

Instal·lar l’equip de
mesura en un màxim de
4 dies laborables un cop
formalitzada la sol·licitud.

15 €

Analitzar i respondre la
reclamació en un
màxim de 10 dies.

12 €

Evitar els errors de
lectura a les factures.

15 €

Comunicar mitjançant
nota a la bústia o missatge
en la factura si detectem
un consum per sobre de
l’habitual.

12 €

Fer de manera immediata
les gestions comercials
més habituals: canvi de
titular, duplicats de factures,
actualització de dades…

10 €
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(103-2 Gestió de la reputació i la comunicació)

Els clients requereixen cada dia un nivell més
alt d’informació i diàleg amb l’organització. La
nostra voluntat d’oferir solucions ens hi apropa a
través d’una àmplia diversitat de canals d’atenció.

Adaptem les comunicacions
amb els clients a través
de l'ús de les noves
tecnologies, per afavorir un
contacte permanent

Contactes gestionats a través dels canals d’atenció al client

809.486

Centre d’atenció
multicanal

237.190

Oficina en Xarxa

115.057

Oficina presencial

305

Serveis centrals

Total

1.162.038

10.370

10.259

reclamacions generades
durant l’any

reclamacions comercials
resoltes i tancades

Requeriments per tipus

Requeriments per canal

49.925

218.386

reclamacions
tècniques

Oficina en Xarxa

175.652
Oficines

10.370

reclamacions
comercials

519.916

1.281.344
requeriments
totals

776.706

Atenció telefònica

consultes

62.174

701.133

48.426

sol·licituds

Correu electrònic

Altres canals
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Customer Counsel,
mediació entre el
client i l’empresa
(102-44)

El Customer Counsel permet defensar
i protegir els drets dels clients i ajuda
a identificar oportunitats de millora
Potenciem el diàleg i el compromís amb
els nostres clients a través del Customer
Counsel, una plataforma de diàleg honest,
que té la missió de resoldre, mitjançant la
mediació, els conflictes entre els clients i
Aigües de Barcelona, i que permet millorar
la qualitat dels nostres serveis.

Oficina del Customer Counsel

Aigües de
Barcelona

Client

Mediació
Característiques del sistema
Customer Counsel

Mètode
personalitzat,
àgil i gratuït
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Imparcial
i neutral

Equilibri entre
la norma i
l’equitat

Voluntari

Confidencial

Customer Counsel

Tipus de reclamació

5%
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Reclamacions

d’atenció al client

166

7%

reclamacions
totals

tècniques

9%

de contractació

79 %
reclamacions
relacionades amb
el cicle comercial

79 %

del cicle
comercial

98 %
casos, resolts
a través de la
mediació

85 %
respostes, total
o parcialment
satisfactòries per
al client

Resolució de les
reclamacions

83 %

acord favorable
per a les parts

Vies de
solució

98 %
2%

resolució

mediació

Sentit
de la
resposta

9%

desfavorable

6%

proposta no
acceptada pel client

2%

resolució
favorable al
client
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Apostem pel talent, clau
de la nostra excel·lència
Les persones que conformen
el nostre equip humà són peces
clau d’un engranatge que només
funciona amb el seu talent i la
seva dedicació. Per aquest motiu,
els nostres principis i valors estan
encaminats a donar resposta a les
seves necessitats professionals.
Amb la dedicació, coneixement i
experiència que ens ofereixen millorem de forma contínua i garantim un servei de qualitat.
Aigües de Barcelona treballa per promoure un compromís
mutu, que és el que ens fa créixer
com a persones i com a organit-

(102-7 i)

zació. Aquest compromís també
s’expressa amb el sentiment de
pertinença dels treballadors i la
forma com traslladen el missatge
d’Aigües de Barcelona dins i fora de
l’organització. N’és un bon exemple
el Projecte Ambaixadors, iniciativa
que els converteix en prescriptors
de la companyia.
El nostre objectiu és treballar
per crear un bon clima organitzacional, basat en el respecte dels treballadors, en el foment d’una cultura d’igualtat entre homes i dones,
i en la creació de llocs de treball
segurs i saludables.

Promovem un
sistema inclusiu,
posant les capacitats
empresarials al servei
d’una economia que
genera prosperitat per
a tothom, sense deixar
fora les persones més
vulnerables

Plantilla per sexe
2017

26,1 %
257 dones

73,9 %
727 homes

2018

984 1.057

plantilla
total

plantilla
total

73,4 %

26,6 %

776 homes

281 dones

Plantilla per edat

46

menys de 30 anys

732

entre 30 i 50 anys

279

més de 50 anys

2018

2017

46

menys de 30 anys

118

664

entre 30 i 50 anys

274

més de 50 anys
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Plantilla per categoria professional
2017

101
67

2018
Direcció i
titulació superior
Titulació de
grau mitjà

153
65

Càrrecs
intermedis

313
150

Oficials
administratius

332
148

Oficials no
administratius

285
68
984

Personal auxiliar,
obrer i subaltern

287
72
1.057

Total

(102-8a) (ODS 6)

Plantilla per tipus de contracte i gènere

5,7 %

5,5 %

15 dones
41 homes

22 dones
36 homes

personal amb
contracte temporal

personal amb
contracte temporal

2017

2018

94,3 %

94,5 %

personal amb
contracte fix
242 dones
686 homes

personal amb
contracte fix
259 dones
740 homes
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Mitjana de contractes
a temps parcial

Mitjana de contractes a
temps parcial per categoria

3,42

14,17

3,33

dones

homes

direcció i titulació
superior

17,58
Mitjana de contractes a
temps parcial per edat

total de contractes
a temps parcial

0,67
titulació de
grau mitjà

1,58
oficials
administratius

1,42
menys de 30 anys

2,83
entre 30 i 50 anys

13,33
més de 50 anys
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8,08
oficials no
administratius

3,92
personal auxiliar,
obrer i subaltern

2017

189

52

dones

Altes durant
el període

dones

homes

20,4 %

Taxa de creació
d'ocupació

7,0 %

11,5 %

137

total

homes

19,3 %
165
total

16,9 %

18,9 %

2018

122

homes

16,9 %

71

43

dones

Baixes durant
el període

dones

16,8 %

Taxa de
rotació

4,8 %

49

116

68

187
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Creació d’ocupació neta i rotació per gènere

total

18,3 %

117

homes

total

6,7 %

11,5 %

Creació ocupació neta i rotació per edat*
2017

49

<30

119

21

2018
Altes durant
el període

<30

41

30-50

>50

104,3 %

17,9 %

7,7 %

Taxa de creació
d'ocupació

89,1 %

31

106

28
>50

Baixes durant
el període

<30

10,3 %

Taxa de
rotació

91,3 %

<30

66 %

30-50

15,9 %

42

122

24

30-50

>50

16,7 %
67

30-50

9,5 %

8,6 %
8

>50

2,9 %

*Dades calculades amb plantilla mitjana.

Projecte Team Up de lideratge motivacional
Aquest projecte té l’objectiu de millorar i donar suport als
processos de decisió relatius a
la gestió emocional de persones i dels equips d’alt rendiment. Permet desenvolupar un
clima de treball més saludable
i satisfactori per a totes les persones que integren Aigües de
Barcelona.

Amb el suport d’eines com
Team EQ obtenim avaluacions
de paràmetres emocionals intangibles, que ajuden a impulsar el desenvolupament dels
equips i a millorar aspectes com
la motivació. L’anàlisi ajuda a tenir constància de l’impacte dels
esdeveniments i les decisions
en els equips interns, a detectar

necessitats de millora, a prendre
decisions i a valorar-ne l’efecte.
«Team Up ens ajuda en la
presa de decisions per millorar
els resultats, el clima laboral i la
gestió emocional de les persones,
què són el pilar de la nostra organització»
Manel Giraldo, director territorial d’Aigües de Barcelona
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Un entorn igualitari i divers

Considerem que l’organització és el reflex
de l’equip humà. Per això, entenem que la diversitat aporta riquesa, és font d’innovació i de creació de valor, fomenta l’intercanvi d’experiències
i esdevé un element competitiu que ens permet
apropar-nos a una societat diversa i en continu
procés de transformació.
Fomentem la gestió de la diversitat, la igualtat d’oportunitats i una cultura de no discriminació i violència zero en tots els àmbits de l’organització.
A través de la nostra política d’igualtat i diversitat, volem assegurar el tracte no discriminatori,
just i imparcial en tots els àmbits de l’organització.
En aquest sentit, posem en pràctica una sèrie
d’accions a favor de l’articulació d’un entorn
de treball més divers i sostenible que faciliti la
igualtat d’oportunitats.
El Pla d’Igualtat vigent d’Aigües de Barcelona, signat el 2015 i vigent fins al 2018, té per
finalitat la promoció de la igualtat real i efectiva
entre homes i dones amb l’objectiu d’evitar qualsevol tipus de discriminació laboral. Concebem
el Pla d’Igualtat com una veritable oportunitat
de creixement i desenvolupament.

Disposem del distintiu «Igualtat a
l’empresa», atorgat pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
que reconeix l’excel·lència i les
bones pràctiques en matèria
d’igualtat de gènere

33,33 %
dones en càrrecs directius i
de comandament

40 %
dones al Comitè de Direcció

Mai m’he sentit discriminada, ni he sentit que hagi tingut
menys oportunitats que un home, ni que m’hi hagi hagut
d’esforçar més. En aquest sentit, la meva experiència en
Aigües de Barcelona és molt positiva.»
Marta Salamero, enginyera industrial i directora de la Zona Llobregat Nord
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Accions 2018 per al
compliment del Pla
d’Igualtat
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El 2015 es va signar el
primer Pla d’Igualtat,
vigent fins al 2018, amb
l’objectiu de fomentar
la participació de les
dones a l’empresa

›› Acord de col·laboració entre Aigües

de Barcelona, l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i el Centre
Cultural Esportiu Xaloc. L’objectiu
és establir un marc de col·laboració
per a la selecció, la formació i la contractació d’un mínim del 60 % del col·
lectiu de persones que hagin superat
la formació ocupacional en el sector
econòmic d’energia i aigües, prioritzant les dones.

›› Conveni amb el Ministeri de Sani-

tat, Serveis Socials i Igualtat. Acord
adreçat a fomentar la participació
equilibrada de dones i homes al Consell d’Administració, amb l’objectiu
que l’any 2021 el nombre de dones
al Consell d’Administració representi
el 30 %.

Des de 2014 disposem també d’un protocol d’actuació en cas d’assetjament i d’una bústia de consultes o
denúncies sobre casos d’assetjament. Aquestes són tractades amb total confidencialitat per la Comissió de Seguiment del Protocol d’Actuació en Matèria d’Assetjament.
Durant el 2018 s’han rebut denúncies a través de la bústia.
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Bretxa salarial
Durant el 2018, Aigües de Barcelona ha calculat el percentatge de bretxa salarial
entre els treballadors. La dada global és del 7,93 %.
El sector de l’aigua ha estat històricament un sector molt masculinitzat, amb trajectòries i antiguitats molt llargues, fet que explica, entre d’altres, la diferència en les
retribucions mitjanes anuals.

Remuneracions
Nombre de persones
Salari mitjà

Segons categoria
professional
Direcció

Comandament

Personal tècnic

Personal administratiu

Personal operari

TOTAL

BRETXA

GENERAL

SALARIAL

HOMES

DONES

6
117.393,89 €

4
100.231,70 €

10
110.529,01 €

109
74.009,59 €

58
62.637,38 €

167
70.059,96 €

182
53.456,01 €

93
43.312,38 €

275
50.025,62 €

38
37.739,23 €

112
40.777,51 €

150
40.007,81 €

441
43.969,94 €

14
34.410,85 €

455
43.675,81 €

27
30.055,73 €

19
29.476,27 €

46
29.816,39 €

519
49.011,41 €

213
46.874,86 €

732
48.389,71 €

230
56.855,69 €

49
52.375,20 €

279
56.068,79 €

776
50.676,85 €

281
46,657,58 €

1.057
49.608,34 €

14,62 %
15,37 %
18,98 %
–8,05 %
21,74 %

Segons edat
Menys de 30 anys

Entre 30 i 50 anys

Més de 50 anys

Mitjana de
salari anual

Notes:
- El càlcul de la bretxa salarial s’ha dut a terme seguint la metodologia de càlcul establerta pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. El càlcul de la bretxa salarial
entre homes i dones s’ha fet considerant el salari base brut anual, els complements voluntaris, els
complements obligatoris i la retribució d’hores extraordinàries. En algun cas, s’han tractat les dades
per garantir que la comparativa sigui 100 % homogènia segons l’estat de les persones i el temps
treballat. Per tant, les xifres retributives i el nombre de persones poden no coincidir amb altres dades
reportades en altres informes.
- La fórmula de càlcul és: bretxa salarial = (salari mitjà homes – salari mitjà dones) / (salari mitjà homes).
- La remuneració de la Direcció inclou la retribució variable, les dietes, les indemnitzacions i el pagament als sistemes de previsió d’estalvi a llarg termini o qualsevol altra percepció.
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1,93 %
4,36 %
7,88 %

7,93 %

bretxa salarial

Tenim un compromís ferm amb la creació d’un entorn de treball on la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral sigui una realitat, ja que considerem
la conciliació com una política estratègica que genera
múltiples beneficis en les persones i en l’organització.
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’àmbit personal com en el
familiar i el professional. N’és bona prova el fet que mantenim vigent el certificat EFR (empresa familiarment
responsable) en matèria de conciliació laboral, atorgada
per la Fundació Másfamilia.

La nostra política de conciliació és el
reflex de la voluntat d’establir una
consonància entre els requeriments
del servei en cada moment i les
necessitats personals de la plantilla

Acords amb la plantilla

›› Prova pilot adreçada al personal tèc-

nic i administratiu del centre de treball
Collblanc, per tal d’ampliar la flexibilitat horària i implantar, de manera gradual, el teletreball allà on sigui possible operativament i organitzativament.
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Per a una conciliació real

›› Mesures

de conciliació i flexibilitat
aplicables a tota la plantilla, com la
possibilitat de gaudir d’un màxim de
dos dies inhàbils en fraccions de 4 hores per al personal tècnic i administratiu o de fer jornada intensiva durant la
Setmana Santa i Nadal reduint el període intensiu de l’estiu.

Hem millorat les polítiques de conciliació i, actualment,
disposem d’un catàleg que inclou 89 mesures de conciliació que van més enllà del que estableix la legislació vigent:

47
mesures sobre la
qualitat del treball

16
mesures de flexibilitat
temporal i espacial

10
mesures de suport a la família

9
mesures de desenvolupament
personal i professional

7
mesures en l’àmbit
de la igualtat d’oportunitats
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Flexibilitat
Persones que han gaudit
de flexibilitat de jornada

Persones amb reducció de
jornada per cura de fills o altres

2017

525

2018

2017

2018

61

61

605

242

265

dones

dones

46

48

283

340

15

13

dones
homes

homes

dones

homes

homes

63,29 %
treballadors que han gaudit durant el 2018 de
mesures de benestar personal

Som inclusius
El compromís d’Aigües de Barcelona
amb les persones i el territori on desenvolupa la seva activitat ha estat sempre una
prioritat. Des de fa molts anys, col·laborem
amb diferents administracions públiques,
entitats ciutadanes i institucions educatives
per impulsar programes que beneficien
col·lectius amb dificultat per integrar-se
al mercat laboral.
La integració de persones amb diversitat funcional i que es troben en risc
d’exclusió social és una de les nostres línies d’acció per a la igualtat d’oportunitats.
Duem a terme projectes per a la integració
d’aquest col·lectiu i ho fem des del convenciment que aporten un capital humà
d’enorme valor. Des de 2015, el 95 % dels
nostres treballadors han realitzat el curs
«Diversitat funcional».

Participem en programes
i convenis que fomenten la
integració de grups socials
en situació de vulnerabilitat

El projecte de recolzament a la
diversitat funcional és un exemple
de com promovem la integració
i la diversitat a l’organització
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Aigües de Barcelona
té cada any dues
o tres persones
que venen a fer les
pràctiques procedents
del programa
Grameimpuls.
És molt enriquidor
per a ells veure com
s’aplica a la feina la
formació rebuda, una
manera de compartir
experiències i
coneixements.»
Antonia Rico, operària
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Persones amb diversitat funcional
Proporció sobre el total de la plantilla

2017

2018

56,52 %

54,17 %

13 homes

13 homes

23
43,48 %
10 dones

Foment de l’ocupació
i la inserció de joves i
de col·lectius en risc
d’exclusió social
L’Ajuntament de Barcelona
va atorgar a Aigües de Barcelona el reconeixement d’organització responsable, que acredita
la seva col·laboració amb el programa Làbora per a la contractació de persones en situació de
vulnerabilitat que vetlla per la
igualtat d’oportunitats.

2,27 %
persones amb diversitat
funcional del total de la
plantilla el 2018

24
45,83 %
11 dones

Inserció i carrera
professional de
les dones

Projecte de
recolzament a la
diversitat funcional

L’any 2018, hem implantat
un projecte, conjuntament amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i l’Escola Xaloc, per formar un col·lectiu de dones en l’activitat pròpia de l’empresa, garantint un contracte laboral de com a
mínim sis mesos de durada.

Conjuntament amb la Fundació Prevent, hem desenvolupat un programa de formació
i acompanyament adreçat al
personal d’Aigües de Barcelona
amb diversitat funcional, amb
l’objectiu de posar en valor i potenciar les seves fortaleses al
lloc de treball.

127

Ens apropem
a la ciutadania

10 %

plantilla que
participa en accions
de voluntariat

+800

hores de voluntariat

Tothom que
ho prova
en surt molt
satisfet.»
Roser Cerezo, del Departament d’Atenció
al Client i voluntària
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El Projecte de Voluntariat és una iniciativa creada per
canalitzar l’esperit solidari dels empleats i motivar-ne la
participació en projectes socials dirigits a la integració de col·
lectius vulnerables, la millora del medi ambient o el desenvolupament sostenible.
El projecte està alineat amb l’estratègia d’Aigües de
Barcelona i té com a objectiu donar cobertura a les necessitats i les motivacions de l’entorn, l’empresa i els voluntaris.
Amb l’objectiu de desplegar el pla d’acció del projecte
(2018-2020), durant l’any s’han impulsat una sèrie d’activitats orientades a fer efectiu el compromís social i mostrar la
implicació amb el progrés sostenible. Aquesta vocació s’ha
concretat en la participació de més de 124 treballadors en
gairebé 14 accions de voluntariat.

Accions de voluntariat

›› First Lego League
›› Projecte BiObserva
›› Let’s

Clean Up al riu
Llobregat i al dipòsit
de Finestrelles

›› Triatge

del Gran Recapte del Banc dels
Aliments

›› La Marató de TV3

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

Formació personalitzada i
creixement professional
Treballem per crear llocs de treball en què les persones se sentin valorades
i incentivades, i puguin potenciar la seva formació i el seu desenvolupament.
Per això, oferim formació continuada als treballadors i definim plans de carrera per
retenir talent i millorar la satisfacció dels empleats.

Mitjana d’hores de formació per sexe*

38,33 h
724,00 homes
27.742,00 h

2017

2018

25,49 h

27,61 h

255,00 dones
6.511,00 h

269,25 dones
7.433,75 h

29,80 h
752,33 homes
22.416,61 h

35,00 h

29,22 h

mitjana d’hores de formació

mitjana d’hores de formació

Hores de formació per categoria i gènere
2017

1.458,00 h
dones

3.159,00 h
homes

6.511,00 h
total de dones

27.742,00 h
total d’homes

745,00 h
dones

1.505,00 h

2018
Personal directiu
i titulacions
superiors

Titulació de
grau mitjà

homes

2.182,00 h
dones

homes

1.700,00 h

dones

1.656,00 h

Personal oficial
administratiu

homes

12,00 h
dones

12.302,00 h
homes

dones

2.046,00 h
homes

7.433,75 h

1.033,25 h

total de dones

dones

2.415,75 h

22.416,61 h

homes
Comandaments
intermedis i personal encarregat

4.946,00 h

1.902,25 h

total d’homes

1.860,75 h
dones

6.411,40 h
homes

2.165,00 h
dones

1.454,50 h
homes

Personal oficial
operari

32,50 h
dones

8.346,71 h
homes

414,00 h
dones

4.174,00 h
homes

Resta de la plantilla
(personal auxiliar,
obrer i subaltern)

440,00 h
dones

1.742,25 h
homes

* Dades calculades amb plantilla mitjana.
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Projectes destacats 2018

Projecte Acredita’t
Promogut per l’Agrupació de Serveis
d’Aigua de Catalunya, acredita les competències professionals adquirides gràcies a
l’experiència laboral o per vies no formals de
formació en l’àmbit dels serveis del cicle integral de l’aigua.

Formació professional dual
Com a motor de millora dels professionals, participem en un nou model formatiu que
combina l’aprenentatge a l’aula i a l’empresa.
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Formació en estratègia de
sostenibilitat al personal
operari
L’any 2018 s’ha dut a terme una formació
presencial dirigida al col·lectiu operari de les
àrees Territorial, de Producció i de Sanejament (339 persones) sobre els elements que
integren l’estratègia de desenvolupament
sostenible d’Aigües de Barcelona. El curs
també ha estat un espai de reflexió sobre
com els treballadors contribueixen tant en les
activitats diàries com en la consecució de la
missió de l’organització.
També s’ha fet una formació específica
amb el mateixos objectius per a persones
amb discapacitat.
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Aposta per la retenció de talent
i la promoció interna
(103-2 Transferència de coneixement i innovació)

Considerem que la gestió del talent i
l'acompliment emfatitzen la comunicació,
afegeixen valor a l'organització, promouen
la millora del rendiment a la feina i encoratgen el desenvolupament d'habilitats.

Entenem la formació
continuada com una
eina encaminada al
desenvolupament de
les persones, al servei
de la ciutadania

Per aquest motiu, continuem establint la innovació com a
element clau per retenir el talent, que té un impacte directe
sobre la remuneració emocional del treballador i com a font
per a la sostenibilitat de l’organització. La nostra aposta per
desenvolupar projectes innovadors segueix patent en la nostra filosofia de millora contínua.
Un clar exemple és la Xarxa InnovAB. Es tracta d’una xarxa
voluntària de treballadors que assumeixen el rol d’ambaixadors
de la innovació i cooperen per promoure projectes interns que
donin resposta als reptes estratègics de la companyia. Els voluntaris faciliten la detecció, la connexió i el desenvolupament del
talent intern, i fomenten noves maneres de treballar i d’innovar.
Aquest 2018, la xarxa ha arribat a 55 voluntaris, que donen
continuïtat a les línies de treball iniciades l’any anterior.
En aquesta línia, seguim apostant per avaluar l'acompliment dels nostres professionals. Disposem del Sistema de
Gestió de l’Acompliment, d’acord amb la norma SGE 21,
que permet la promoció interna amb garanties d’objectivitat
i igualtat de condicions. A més a més, identifica les competències professionals de cada treballador i les seves àrees de
millora, la qual cosa contribueix al creixement personal i/o
professional de cada persona dins l’organització.

Promoció interna

59

18

homes

dones

2017 - 84

2017 - 28

Professionals inclosos en DEO

180
17 % de treballadors

2017 - 193
19,6 % de treballadors
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Benestar de les persones

(103-2 Salut i seguretat en el treball)

Hem realitzat l’auditoria de gestió
de seguretat i salut laboral OHSAS i
la reglamentària
El compromís amb la seguretat i la
salut laboral és una qüestió prioritària a
Aigües de Barcelona. Hem apostat per
un canvi cultural en tots els àmbits de
l’organització amb l’objectiu d’aprofundir
en la millora de la seguretat i la salut
laboral (SSL), més enllà de les accions
de compliment legal i de millora establertes pel sistema de gestió de SSL
(certificació OHSAS 18001).
La implicació i el compromís de
tota la plantilla i, sobretot, dels representants dels treballadors són elements clau per assolir els objectius
fixats. Així mateix, traslladem el compromís amb la salut i la seguretat de
les persones als nostres grups de relació per mitjà de reunions de coordinació d’activitats empresarials i jornades
de seguretat i salut laboral dirigides als
contractistes.

(403-2) (ODS 3, ODS 8)

2017
Homes

Dones Global Homes

Dones Global

1) Índex de
freqüència
d’accidents*

14,20

0

10,40

9,69

0

7,54

2) Índex de
gravetat

0,69

0

0,50

0,34

0

0,27

0

0

0

1

0

1

4,24 % 4,93 %

4,43 %

4) Malalties
professionals
5) Índex
d’absentisme**

El 2018 hem reduït
l’índex de sinistralitat
laboral

2018

4,70 % 6,60 % 5,20 %

* Queden exclosos els accidents in itinere.
** Els dies de baixa són dies naturals. Es comptabilitzen els dies en funció del comunicat de baixa que emet la mútua.

Classificació de l’absentisme per hores 2018
Accident
laboral

361,88 h 2.551,11 h
dones
homes

Accident
in itinere

242,78 h 1.672 h
dones
homes

Malaltia

19.345,33 h
dones

Baixa de
llarga durada
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2.912,99 h
total

1.914,78 h

1.765,45 h 1.726,97 h
dones
homes

total

46.457,27 h
homes

3.492,42 h
total

65.802,60 h
total
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5.987,75
hores de formació
en matèria de
seguretat i salut
laboral

Continuem incorporant al sistema de gestió de SSL indicadors
estratègics per determinar el nivell
de cultura de seguretat i salut laboral a la nostra organització. Destaquem:

›› 1.343 visites de seguretat i salut

laboral per a tota la línia de comandament, per detectar comportaments segurs i bones pràctiques, i compartir-los amb la
resta d’àmbits de l’organització.

›› 666 visites de seguretat i salut

›› Formacions de lideratge de se-

guretat i salut laboral, adreçades
a directors, comandaments intermedis i encarregats, per proporcionar eines i coneixements
que garanteixin un entorn de
treball segur i saludable.

›› Seguiment i anàlisi d’esdeveni-

ments HIPO que puguin tenir un
alt potencial de gravetat, enfocat a l’anticipació de qualsevol
accident que pugui tenir conseqüències greus.

laboral a treballadors d’empreses externes.

(103-2 Salut i seguretat en el treball)

Batec
Per millorar la seguretat dels nostres treballadors, ens hem dotat d’un sistema d’emergència personal
per a telèfons Android, desenvolupat per la comunitat d’intraprenedoria Aquamakers.
L’aplicació geolocalitza l’usuari i en supervisa l’estat enviant una alerta al centre de control en cas d’incident o risc per a la salut. Està especialment indicada per a activitats de risc realitzades en solitari, tot i que
també pot funcionar com a sistema d’alarma en altres situacions.
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Objectiu: reduir la
sinistralitat viària
Aigües de Barcelona també està
treballant per reduir la sinistralitat en
la mobilitat de la plantilla. Encara que
la mateixa operativa de l’empresa
implica molts desplaçaments amb
la flota de vehicles durant la jornada
laboral, l’objectiu de la campanya se
centra en la reducció dels accidents
in itinere, és a dir, els que es produeixen en els trajectes d’anada i tornada
de la feina i especialment amb vehicles de dues rodes.

Afavorim la desconnexió laboral
Disposem de guies de bones pràctiques a disposició de tots els treballadors, que es publiquen a la intranet de l’organització:
Política de reunions. Política específica per a la
celebració de reunions de treball, que determina bones pràctiques que inclouen com cal actuar abans i
durant les reunions. Està publicada a totes les sales de
reunions i a la intranet de l’organització.
Política de bon ús del correu electrònic. Aquesta política estableix pautes sobre el bon ús i la racionalització del correu electrònic i les eines que l’empresa posa a disposició dels treballadors.

Programa salut
(103-2 Salut i seguretat en el treball)

Amb l’objectiu d’aprofundir en la millora del benestar dels nostres professionals, continuem desenvolupant el programa de salut amb mesures
per al creixement segur i saludable:

›› Programa Cultura Positiva en Seguretat i Salut Laboral. Fomenta una

comunicació immediata amb l’objectiu de conèixer amb antelació totes
les situacions no desitjades i evitar possibles conseqüències greus per
a la salut dels treballadors, la seguretat de les instal·lacions o el medi
ambient.

›› Avaluació de riscos psicosocials. S’ha finalitzat el procés d’avaluació

de riscos psicosocials amb la col·laboració de l’empresa ACE i hem
publicat, en col·laboració amb l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene
en el Treball, un vídeo per donar a conèixer la nostra experiència en el
procés d’avaluació de riscos psicosocials i sensibilitzar sobre la gestió
preventiva pràctica del risc psicosocial en grans organitzacions com
la nostra.

›› Projecte Trastorns Musculoesquelètics. Aquest projecte pilot de pre-

venció de trastorns musculoesquelètics (TMS) en l’àmbit del sanejament
té l’objectiu de conscienciar sobre la importància de mantenir una bona
higiene postural en la pràctica de tasques d’esforç físic per prevenir futures patologies relacionades amb TME o millorar les existents.

›› Servei de psicologia i observatori de l’estrès. Amb una trajectòria de

més de tres anys, el servei es consolida i segueix contribuint a millorar
el benestar dels treballadors.

Continuem duent a terme accions relacionades amb la salut nutricional, física i emocional, per exemple, a través de conferències sobre nutrició,
colesterol o la menopausa, entre d’altres, per proporcionar coneixements
bàsics sobre com es pot gestionar el dia a dia en benefici de la salut.
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Compromís per la
qualitat de vida a la
feina: des de l’abril
de 2016, Aigües de
Barcelona disposa
del Departament
de Benestar de
Persones

Som una organització compromesa amb les persones i el
medi ambient, i som plenament conscients de la incidència de
la nostra política de contractació com a societat publicoprivada.

Els proveïdors s’adapten a les
necessitats tècniques, de qualitat i
productivitat d’Aigües de Barcelona,
però també als nostres criteris de
sostenibilitat

Sostenibilitat a la cadena de
subministrament
(102-9, 103-2 Pràctiques d'adquisició)
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Practiquem la contractació
local i responsable
74,21 %

compres a proveïdors
de la província de
Barcelona

197 M€
compra local

99,00 %
proveïdors compromesos
amb el Codi de Conducta
del Proveïdor

Coneixem la gran influència que la contractació responsable té en l'entorn socioeconòmic actual. Per aquest motiu,
vetllem pel desenvolupament de pràctiques responsables
en la cadena de valor mitjançant processos transparents, objectius i imparcials, i estenem els nostres compromisos compartint les nostres bones pràctiques i els nostres valors a través
del marc ètic que guia la relació amb els proveïdors. En aquest
sentit, promovem diverses certificacions (ISO 14001, ISO 9001
i OHSAS 18001) dels nostres proveïdors en diferents sistemes
de gestió amb l’objectiu d’ajudar-los a ser més competitius.
(103-2 Pràctiques
d'adquisició)

Codi Ètic
d’Aigües de
Barcelona

Guia d’aplicació
de criteris socials
i ambientals al
procés de compres i
contractació

Marc ètic
de relació

Condicions
generals de
contractació

Codi de
Conducta del
Proveïdor

Gràcies a les condicions
generals de contractació
establertes amb els
proveïdors, seguim
fomentant contractes
respectuosos amb
la societat i el medi
ambient
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Treballem per a una gestió
responsable dels proveïdors
(103-2 Pràctiques d'adquisició)

Realitzem compres
a empreses amb
valor social i a
centres especials
d’ocupació
més enllà del
compliment de la
Llei d’integració
social dels
minusvàlids (LISMI)

El nostre compromís amb la sostenibilitat es gestiona en els diferents
punts del procés de contractació (a
la definició de l’objecte del contracte, a la fase d’admissió de la licitació
i a la fase de puntuació). Ens basem
en la Guia d’aplicació de criteris socials i ambientals al procés de compres
i contractació, que considera tant criteris relatius a la relació qualitat-preu
i la imparcialitat en el procediment de
contractació com paràmetres ambientals, socials i ètics.

17
procediments de licitació amb criteris de
selecció i valoració socials, ambientals i
d’eficiència energètica el 2018

Així mateix, avaluem l’acompliment dels nostres proveïdors, que accepten ser sotmesos a un control i un seguiment periòdics de tots els aspectes
contractuals, entre els quals s’inclouen aspectes mediambientals i socials.
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Fomentem la
compra local
(103-2 Pràctiques d’adquisició)

Tenim cura de l’entorn minimitzant la necessitat de transport
de llarga distància, amb els costos
econòmics i ambientals que això
suposa, i fomentem l’economia, la
riquesa i l’ocupació local.
(204-1) (ODS 12)

Compra local i no local
Local
(província de Barcelona)

1015

74,21 %

proveïdors

compra

197,3 M€
Catalunya i Espanya

320

25,49 %

proveïdors

compra

67,8 M€
Internacionals

Per dur a terme un desenvolupament de qualitat i eficaç de
la seva activitat, Aigües de Barcelona necessita establir i mantenir
relacions de confiança i duradores amb els proveïdors.
Durant el 2018, hem continuat treballant per apropar-nos i establir un vincle més estret amb les empreses que ens proveeixen,
per mitjà d’un diàleg actiu a través de comunicats periòdics i l’enquesta anual de satisfacció.

26

0,3 %

proveïdors

compra

0,8 M€
Total

1361

100 %

proveïdors

compra

265,9 M€
257

114

8,23/10

proveïdors
contactats

respostes
(49,2 %)

valoració de
satisfacció
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SOBRE
LA MEMÒRIA

Perfil de la memòria
Aquesta memòria de sostenibilitat té com a objectiu informar de
forma transparent, fiable i equilibrada sobre els assumptes identificats
com a més rellevants per Aigües
de Barcelona i els nostres grups de
relació en matèria de sostenibilitat
durant l'exercici 2018.

(102-52, 102-54)

Un any més, elaborem la Memòria de sostenibilitat segons els
estàndards GRI, publicats a l'octubre
de 2016 (de conformitat essencial).
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Igualment, aquesta memòria
respon al compromís d’Aigües de
Barcelona de donar resposta al
compliment i progrés de la companyia en la implantació dels deu
principis del Pacte Mundial de Nacions Unides, així com la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Addicionalment a aquesta memòria, s’ha presentat l’estat d’informació no financera, un document
que forma part de l’informe de
gestió de la companyia, elaborat
d’acord amb els requisits que esta-

bleix la Llei 11/2018, de 28 de desembre. En la seva elaboració 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 estàndards de la Global Reporting Initiative (estàndards GRI), que
serveixen de referència per a l’elaboració d’aquesta memòria de sostenibilitat, que cada any publiquem
i que en aquest exercici complementa i detalla el que indica l’estat
d’informació no financera.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

(102-44. 102-49)

(102-56)

(102-50)

Materialitat i
participació dels
grups de relació

›› Verificació

Abast de la informació

D’acord amb els estàndards
GRI, aquesta memòria se centra
principalment en els assumptes
identificats com a rellevants en
l’anàlisi de materialitat realitzat per
la companyia l’any 2017. Atès que
no hi ha hagut canvis operacionals
significatius a Aigües de Barcelona
durant el 2018, s’han considerat vàlids i vigents els resultats de l’anàlisi
de materialitat realitzada en l’anterior edició de la memòria.

(102-46)

El procés de materialitat realitzat l’any 2017 va seguir els passos
següents:

›› Identificació dels temes materials per a l’organització a través
de diversos canals d’informació
del sector de l’aigua i validació
interna.

›› Priorització dels temes materi-

als identificats:
Per part de l’organització:
per mitjà de qüestionaris i entrevistes amb els membres del
Comitè de Direcció.
Per part dels grups de relació: mitjançant entrevistes, grups
focals i qüestionaris.

Per comprovar la fiabilitat de
la informació, Aigües de Barcelona ha sotmès aquesta memòria
a verificació externa a través de
l’empresa EY, amb un nivell d’assegurament raonable.
Aquesta revisió s’ha dut a terme d’acord amb el que estableix
la norma ISAE 3000 (Revised) i la
Guía de actuación sobre trabajos
de revisión de informes de responsabilidad corporativa, emesa per
l’Institut de Censores Jurados de
Cuentas de España (ICJCE).
Així mateix, s’ha revisat el seguiment dels principis de la norma AA1000 AP (2018) Accountability Principles en relació amb la
rellevància de la informació, la inclusivitat i la capacitat de resposta i impacte, per tal d’assegurar
que la memòria dona resposta a
tots els assumptes que els grups
de relació consideren rellevants.
Els aspectes detectats com a
materials es poden consultar al
quadre de materialitat.

Tant les dades quantitatives
com les qualitatives incloses en
aquesta memòria corresponen al
perímetre de consolidació de la
companyia (àrea metropolitana de
Barcelona).
El període objecte d’aquesta
memòria de sostenibilitat correspon a l’any natural comprès entre
l’1 de gener i el 31 de desembre de
2018.
(102-53)

Contacte
La responsabilitat de l’elaboració de la Memòria de responsabilitat
és del Departament d’Estratègia de
Sostenibilitat de la companyia. Per
a més informació, es pot contactar
amb aquest departament a través
dels canals següents:
Adreça postal:
General Batet, 1-7
08028 Barcelona
Telèfon: (+34) 933422238
Correu electrònic:
desenvolupamentsostenible@
aiguesdebarcelona.cat

›› Elaboració de la matriu de te-

mes materials, a partir de la priorització realitzada pels grups
de relació i de les conclusions
de l’anàlisi.
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Índex de continguts GRI
Aquesta memòria ha estat elaborada d’acord amb els GRI
Standards: opció essencial.
Per al Materiality Disclosures Service, GRI Services ha revisat que l’índex de contingut GRI es presenta clarament i les
referències relatives a la divulgació dels indicadors 102-40 a
102-49 s’alineen amb les seccions adequades del cos de la
memòria. El servei s’ha realitzat en base a la versió catalana
de la memòria.

Fonaments i continguts bàsics generals
CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 101 Fonaments 2016
GRI 102 Continguts
bàsics generals 2016
Perfil de l’organització
102-1 Nom de l’organització

13

102-2 Activitats, marques, productes i
serveis

12, 15

102-3 Ubicació de la seu

C/ General Batet, 1-4
08028 Barcelona

102-4 Ubicació de les activitats

16, 18

102-5 Propietat i forma jurídica

13

102-6 Mercats servits

16-17

102-7 Mida de l’organització

16-17, 52-53,118-119
119

Treballadors
a temps
complet
102-8 Informació sobre els empleats i
altres treballadors

142

Treballadors
a temps
parcial

Homes 749

Homes 27

Dones 226

Dones 55

Total 975

Total 82

102-9 Cadena de subministrament

135-137

102-10 Canvis significatius en l’organització i la cadena de subministrament

No s’han produït canvis significatius durant el període objecte
de la memòria.

Principi 6

ODS 8

Pàgina o
resposta directa

102-11 Principi o enfocament de precaució

81

102-12 Iniciatives externes

29, 99-100

102-13 Afiliació a associacions

99-100

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Estratègia
102-14 Declaració d’alts executius responsables de la presa de decisions

4-5

102-15 Principals impactes, riscos i
oportunitats

34-37, 61-62, 77-78, 105-106

Ètica i integritat
102-16 Valors, principis, estàndards i
normes de conducta

12, 31, 44

Principi 10

ODS 16

Govern
102-18 Estructura de governança

18-19

102-20 Responsabilitat a nivell executiu
de temes econòmics, ambientals i
socials

18-19

102-22 Composició del màxim òrgan de
govern i els seus comitès

18-19

102-26 Funció del màxim òrgan de
govern en la selecció d’objectius, valors
i estratègia

19

ODS 5
ODS 16

Participació dels grups d’interès
102-40 Llista de grups d’interès

24

102-41 Acords de negociació col·lectiva

El 100 % de la plantilla d’Aigües
de Barcelona està coberta per
convenis col·lectius.

102-42 Identificació i selecció dels
grups d’interès

24

102-43 Enfocament per a la participació
dels grups d’interès

24-26

102-44 Temes i preocupacions clau
esmentats

113, 116, 141

Principi 3

ODS 8

Pràctiques per a l’elaboració d’informes
102-45 Entitats incloses en els estats
financers consolidats

13

102-46 Definició dels continguts de
l’informe i cobertura de cada tema

26, 28, 141, 151

102-47 Llista de temes materials

26-28

102-48 Reexpressió de la informació

No hi ha hagut reformulacions
de la informació facilitada en
memòries anteriors.
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

102-49 Canvis en l’elaboració d’informes

No hi ha hagut canvis en l’elaboració d’informes.

102-50 Període objecte de l’informe

2018

102-51 Data de l’últim informe

2017

102-52 Cicle d’elaboració d’informes

Anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe

141

102-54 Declaració d’elaboració de
l’informe de conformitat amb els estàndards GRI

140

102-55 Índex de continguts GRI

142-151

102-56 Verificació externa

152-155

CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 200 Temes econòmics
Acompliment econòmic
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

34-37, 48, 52-53, 61-62, 64, 7778, 105-106

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

GRI 201 Acompliment econòmic 2016
ODS 2
ODS 5
201-1 Valor econòmic directe generat i
distribuït

52

ODS 7
ODS 8
ODS 9

201-2 Implicacions financeres i altres
riscos i oportunitats derivats del canvi
climàtic

38-40, 81

Impactes econòmics indirectes
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

144

26-28, 151

Principi 7

ODS 13

Pàgina o
resposta directa

103-2 Enfocament i components de la
gestió

48, 52-53, 109

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

GRI 203 Impactes econòmics indirectes 2016
ODS 1
203-2 Impactes econòmics indirectes
significatius

109-111

ODS 8
ODS 10

Pràctiques d’adquisició
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

135-137

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

GRI 204 Pràctiques d’adquisició 2016
204-1 Proporció de despesa en proveïdors locals

137

ODS 12

Anticorrupció
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principi 10

103-2 Enfocament i components de la
gestió

18-19, 44

Principi 10

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principi 10

44-45

Principi 10

GRI 205 Anticorrupció 2016
205-2 Comunicació i formació sobre
polítiques i procediments anticorrupció

ODS 16

GRI 300 Temes ambientals
Energia
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principi
7, 8 i 9

103-2 Enfocament i components de la
gestió

81, 88

Principi
7, 8 i 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principi
7, 8 i 9
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 302 Energia 2016
ODS 7
302-1 Consum energètic
dins de l’organització

82, 88-89

Principis
7, 8 i 9

ODS 8
ODS 12
ODS 13

Aigua
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principis
7, 8 i 9

103-2 Enfocament i components de la
gestió

16, 64-65, 72

Principis
7, 8 i 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principis
7, 8 i 9

66

Principis
7, 8 i 9

66

Principis
7, 8 i 9

GRI 303 Aigua 2016
303-1 Extracció d’aigua per font

ODS 6
ODS 6

303-3 Aigua reciclada i reutilitzada

ODS 8
ODS 12

Emissions
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principis
7, 8 i 9

103-2 Enfocament i components de la
gestió

81

Principis
7, 8 i 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principis
7, 8 i 9

GRI 305 Emissions 2016
ODS 3
ODS 12
305-1 Emissions directes de GEH
(abast 1)

84-85

Principis
7, 8 i 9

ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 3
ODS 12

305-2 Emissions indirectes de GEH
en generar energia (abast 2)

84-85

Principis
7, 8 i 9

ODS 13
ODS 14
ODS 15
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Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

ODS 3
ODS 12
305-3 Altres emissions indirectes de
GEH (abast 3)

84-85

Principis
7, 8 i 9
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 13

305-5 Reducció de les emissions de
GEH

83

Principis
7, 8 i 9

ODS 14
ODS 15

Efluents i residus
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principis
7, 8 i 9

103-2 Enfocament i components de la
gestió

16, 81, 88-89, 93

Principis
7, 8 i 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principis
7, 8 i 9

GRI 306 Efluents i residus 2016
ODS 3
306-1 Vessament d’aigües en funció de
la qualitat i el destí

67

Principi
7, 8 i 9

ODS 6
ODS 12
ODS 14
ODS 3

306-2 Residus per tipus i mètode
d’eliminació

91

Principi
7, 8 i 9

ODS 6
ODS 12

Compliment ambiental
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principis
7, 8 i 9

103-2 Enfocament i components de la
gestió

30-31, 64, 76, 88

Principis
7, 8 i 9

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principis
7, 8 i 9

GRI 307 Compliment ambiental 2016

307-1 Incompliment de la legislació i
normativa ambiental

L’any 2018 no hi ha hagut multes
ni sancions no monetàries per
incompliment de la legislació i la
normativa ambiental que impliquin una sanció amb un import
igual o superior a 100.000 €.

Principis
7, 8 i 9

ODS 16
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CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 400 Temes socials
Salut i seguretat en el treball
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principi 6

103-2 Enfocament i components de la
gestió

132-134

Principi 6

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

GRI 403 Salut i seguretat en el treball 2016
403-1 Representació dels treballadors
en comitès formals treballador-empresa
de salut i seguretat

El 100 % dels treballadors estan
representats en comitès de
seguretat i salut.

403-2 Tipus d’accidents i taxa de
freqüència d’accidents, malalties professionals, dies perduts, absentisme i
nombre de morts per accident laboral o
malaltia professional

L’any 2018 no hi ha hagut cap
accident fatal del personal d’Aigües de Barcelona.

Principi 6

Principi 6

132

Comunitats locals
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

Principi 1

103-2 Enfocament i components de la
gestió

94-95

Principi 1

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Principi 1

96-100

Principi 1

GRI 413 Comunitats locals 2016
413-1 Operacions amb participació de la
comunitat local, avaluacions de l’impacte i programes de desenvolupament

Salut i seguretat dels clients
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
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103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

68-69

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

ODS 8

ODS 3
ODS 8

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 416 Salut i seguretat dels clients 2016
416-1 Avaluació dels impactes en la
salut i la seguretat de les categories de
productes o serveis

69-70

416-2 Casos d’incompliment relatius als
impactes en la salut i la seguretat de les
categories de productes i serveis

L’any 2018 no hi ha hagut incidents derivats de l’incompliment
de la legislació o dels codis
voluntaris relatius als impactes
dels productes i serveis en la
salut i la seguretat que impliquin
una sanció amb un import igual
o superior a 100.000 €.

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

ODS 16

Màrqueting i etiquetatge
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

68

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

GRI 417 Màrqueting i etiquetatge 2016

417-2 Casos d’incompliment relacionats
amb la informació i l’etiquetatge de
productes i serveis

L’any 2018 no hi ha hagut
incompliments de la regulació
o dels codis voluntaris relatius a
la informació i l’etiquetatge dels
productes i serveis que impliquin una sanció amb un import
igual o superior a 100.000 €.

417-3 Casos d’incompliment relacionats
amb comunicacions de màrqueting

L’any 2018, no hi ha hagut
incidents fruit de l’incompliment
de les regulacions relatives a les
comunicacions de màrqueting,
inclosa la publicitat, que impliquin una sanció amb un import
igual o superior a 100.000 €.

ODS 16

Compliment socioeconòmic
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

18-19, 38, 44

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

149

CONTINGUT
ESTÀNDARD GRI

Pàgina o
resposta directa

Verificació
Omissions externa

Correlació amb
Correlació
el Pacte Mundial amb els ODS

GRI 419 Compliment socioeconòmic 2016

419-1 Incompliment de les lleis i normatives en l’àmbit social i econòmic

L’any 2018 no hi ha hagut multes
significatives fruit de l’incompliment de la normativa en relació
amb l’àmbit social i econòmic
que impliquin una sanció amb
un import igual o superior a
100.000 €.

Gestió de la reputació i la comunicació
GRI 103 Enfocament de gestió 2016
103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

18, 44, 113-115

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Canals de comunicació establerts amb
els grups de relació

24-25

Transferència de coneixement i innovació
GRI 103 Enfocament de gestió 2016

150

103-1 Explicació i cobertura del tema
material

26-28, 151

103-2 Enfocament i components de la
gestió

56, 131

103-3 Avaluació de l’enfocament de
gestió

24-25, 30-31, 40-41

Nombre de projectes d’R+D+I

56-57

Inversions en R+D+I

56-57

ODS 16
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(102-46)

Taula de cobertura d’aspectes materials
TEMA MATERIAL

Cobertura*

Implicació**

GRI 201 Acompliment econòmic

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 203 Impactes econòmics indirectes

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 204 Pràctiques d’adquisició

Externa

Directa i indirecta

GRI 205 Anticorrupció

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 302 Energia

Interna i externa

Directa

GRI 303 Aigua

Interna i externa

Directa

GRI 305 Emissions

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 306 Efluents i residus

Interna i externa

Directa

GRI 307 Compliment ambiental

Interna

Directa

GRI 403 Salut i seguretat en el treball

Interna

Directa

GRI 413 Comunitats locals

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 416 Seguretat i salut dels clients

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 417 Màrqueting i etiquetatge

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 419 Compliment socioeconòmic

Interna

Directa

Gestió de la reputació i la comunicació

Interna i externa

Directa i indirecta

Transferència de coneixement i innovació

Interna i externa

Directa i indirecta

GRI 200 Temes econòmics

GRI 300 Temes ambientals

GRI 400: Temes socials

* Indica on es produeix l’impacte: dins de l’organització o fora de l’organització.
** Indica la implicació de l'organització respecte de l'impacte: directa (l'organització ha causat directament l'impacte) o indirecta (l'organització està vinculada a
l'impacte a través de les seves relacions de negoci).
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(102-46)

152

Verificació externa

153

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

154

155

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT - 2018

Aquest document recull els resultats de la
memòria de sostenibilitat de 2018.
Aquesta memòria ha estat totalment examinat
de forma independent d’acord amb la norma
ISAE 3000 (International Standard on Assurance
Engagements). Així mateix, s’ha revisat el
seguiment dels principis que constitueixen la
norma AA1000 Accountability Principles Standard
(2008) per verificar que recull tots els temes que
els grups de relació consideren rellevants.
Des de l’any 2015, la nostra memòria de
sostenibilitat s’elabora seguint la guia de la
Global Reporting Initiative (GRI).
Consulta el document complet al web
www.aiguesdebarcelona.cat

