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Aigües al servei 
de la ciutat 
i les persones

Aigües de Barcelona es va fundar l'any 1867. A l’inici del segle xx ja era la
principal empresa subministradora de la ciutat i els seus voltants, i aportava
innovacions com la facturació controlada per comptadors, els sistemes
automàtics de cloració i el laboratori. Durant els anys seixanta i setanta la
companyia es va diversificar a Espanya i el 1992 va constituir el grup Agbar per
expandir-se internacionalment en el sector de l’aigua i el medi ambient, i assumir
un lideratge en R+D+I.

El 2013 es va constituir Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua, una societat publicoprivada, actualment participada
per l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Criteria, que gestiona el cicle integral de
l’aigua a l’àrea metropolitana de Barcelona, que inclou tant la gestió de
l’abastament d’aigua potable com el sanejament d’aigües residuals. Avui oferim
el servei d’aigua potable a 23 municipis i el de sanejament d’aigües residuals 
a tots els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, el d’aigua no potable a
10, i el de clavegueram a uns altres 10.

Compromesos amb les persones, cuidem l’aigua i fem ciutat.
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Un dia a Aigües 
de Barcelona*

101,1 l 
de consum
domèstic 
per persona

527
controls 
de qualitat

0,51 hm3

d’aigua 
subministrada
a la xarxa

46.051 kWh 
producció
d’energia per
biogàs

14.010 € 
per a accions
socials 
i solidàries

4.887 tones
de producció 
de fangs

2.791
peticions  
ateses 
a clients

0,70 hm3

d’aigua 
depurada

* Mitjana diària en relació amb les dades absolutes anuals.
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Persones

Consum domèstic d’aigua 1.209.027
clients domèstics

2.853.570 
persones 
servides 
d’aigua potable

3.239.337 
persones amb 
sanejament 
d’aigües residuals

45.027
clients comunitaris

8.543
clients industrials

144.185
clients comercials

10.023
clients d’ajuntaments

26
venda a clients 

distribuïdors d’aigua

Tenim prop 
d’un milió i mig de clients

Gestionem un dels 
consums domèstics
més baixos del món

120,3

129,6
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Atenció presencial 
a les oficines

147.282

Les persones són la nostra prioritat. Els ciutadans dels pobles i de les ciutats de l'entorn
metropolità de Barcelona i també les persones que treballen amb nosaltres, el principal actiu
d'aquesta empresa.

Centre d’atenció
telefònica

792.777

Correu 
electrònic

20.832

Altres 
canals

14.014

Oficina 
en xarxa

43.977

1.018.882 gestions dels clients
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Un equip humà consolidat

Categoria professional

Direcció i titulació superior 107 

Titulació de grau mitjà 42

Càrrecs intermedis 278

Oficials administratius 132

Oficials no administratius 40

Personal auxiliar, obrer i subaltern 331

Dones
240 

(25,8%)

Homes 
690 

(74,2%)
930Gènere + =

930++ =
Menors 

de 30 anys

43 

(4,6%)

Majors 
de 50 anys

218 
(23,4%)

Entre 30 
i 50 anys

669 
(71,9%)

Edat

Modalitat de contracte

Fix
880 

(94,6%)
Temporal

50 
(5,4%)

Creació d’ocupació neta  80 altes  | 4% taxa de creació d’ocupació

El nostre afany és promoure la diversitat, que s’assoleixi cada vegada més la igualtat 
entre homes i dones i que s’avanci en el desenvolupament professional i el personal.
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Aigua

12-16 hm3/any

Cardedeu
120-150 hm3/any

7

6
8

y

7

5

3

1
9

6
2

4

8

Els 612 hm3 de capacitat 
dels embassaments garanteixen 
1 any de subministrament

ETAP
(estació de tractament
d’aigua potable)

ITAM
(instal·lació de tractament
d’aigua marina o dessalinitzadora)

Embassament

L’aigua és la nostra raó de ser, per això en tots els processos, des de l’extracció fins 
al sanejament, passant per l’emmagatzematge i la distribució, apliquem tractaments i tecnologies
que en garanteixen la màxima qualitat.

Instal·lacions gestionades
per Aigües de Barcelona

1. EDAR Baix Llobregat
2. EDAR Begues
3. EDAR Besòs
4. EDAR Gavà-Viladecans
5. EDAR Montcada i Reixac
6. EDAR Sant Feliu de Llobregat
7. EDAR Vallvidrera
8. ETAP Besòs 
9. ETAP Sant Joan Despí
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Aigua
potable 
subminis-
trada
187,41 hm3

ETAP 
Sant Joan Despí
83,12 hm3

ETAP Besòs
0,10 hm3

Resta de pous
6,88 hm3

Aigua 
depurada
255,49 hm3

Aigua 
regene-
rada
2,98 hm3

Fonts de 
subministrament
externes 
97,31 hm3

EDAR Besòs
118,10 hm3

EDAR Baix Llobregat
88,50 hm3

EDAR Montcada i Reixac
17,60 hm3

EDAR Sant Feliu de Llobregat
17,50 hm3

EDAR Gavà-Viladecans
13,20 hm3

EDAR Begues
0,32 hm3

EDAR Vallvidrera
0,27 hm3

43 punts 
de cloració
de l’aigua

Control de qualitat
192.325 controls d’aigua 
de consum distribuïda i d’aigua
depurada, complementats 
amb mesures en continu d’una 
xarxa de 218 analitzadors online .
82.500 a la conca del Llobregat.

L’acreditació internacional ISO 17025 garanteix que
totes les anàlisis de control sanitari del cicle d’a-
bastament es fan amb el màxim rigor. L’empresa
també disposa d’un Sistema de Gestió de la Inno-
cuïtat de l’Aigua (ISO 22000 de qualitat alimentà-
ria), que s’anticipa a l’exigència legislativa europea.
El Laboratori  ha instal·lat nous analitzadors en con-
tinu i més armaris de mostres de la xarxa de trans-
port i distribució.

Pel que fa al sanejament, l’acreditació ISO 17025
assegura la fiabilitat de les anàlisis a les estacions
depuradores d’aigües residuals (EDAR). Aquests
controls afavoreixen la qualitat del medi ambient
de la costa metropolitana, tant a les platges com
al delta del Llobregat.

El Laboratori assegura el control òptim de l’aigua
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Castelldefels

Gavà

Begues

Pallejà

El Papiol

Castellbisbal

Viladecans

Torrelles 
de Llobregat

Cervelló

La Palma
de Cervelló

Sant Vicenç 
dels Horts

  Santa 
  Coloma
de CervellóSant Climent

de Llobregat

Corbera
de Llobregat

Sant Andreu 
de la Barca

El Prat de
Llobregat

Cornellà de
Llobregats Corn
LLLlob

Sant Boi 
de Llobregat

L’Hospital
de Llobreg

Esp
de 

C

Sant Joan
Despí

Sant Just
Desvern

Sant Feliu 
de Llobregat

Molins 
de Rei

Ciutat
La projecció d’Aigües de Barcelona a l’àrea metropolitana conjuga les necessitats dels ciu-
tadans i del territori amb una visió de la companyia que té present el desenvolupament
sostenible del nostre entorn més immediat.

Abastament sota control
El centre de control operatiu d’Aigües de Barcelona
supervisa, de manera permanent i
ininterrompuda, les 24 hores del dia els 365
dies de l’any, els paràmetres clau del servei
d’abastament d’aigua a Barcelona i la seva
àrea metropolitana per oferir un servei continu i
amb la pressió necessària. El centre de control
operatiu ha esdevingut el centre neuràlgic del
subministrament d’aigua potable de gairebé tres milions
de persones i obté informació de tota la xarxa de distribució i
de les instal·lacions d’abastament.
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Barcelona

El Papiol

stellbisbal

u 

de
at

L’Hospitalet 
de Llobregat

Esplugues
de Llobregat

Sant Adrià 
de Besòs

Sant Just
Desvern

Feliu 
obregat

Sant Cugat
del Vallès

Cerdanyola
del Vallès

Santa Coloma 
de Gramenet

Montcada 
i Reixac

Badalona

Ripollet

Tiana

Montgat

Barberà
del VallèsBadia

Molins 
de Rei

Sanejament i depuració
Aigües de Barcelona disposa d’instal·lacions capdavanteres de sanejament i depuració a l’àrea
metropolitana de Barcelona. La xarxa de col·lectors recull i transporta les aigües residuals
des del clavegueram municipal fins a les estacions depuradores i també permet evacuar
l’aigua pluvial i reduir el risc d’inundacions. Totes les estacions depuradores es basen en
processos de depuració biològics amb tecnologies d’última generació (reactors de membrana
MBR o amb fangs actius adherits a suports mòbils IFAS), essencials en la recuperació de la
qualitat de les aigües dels rius Besòs i Llobregat, els aqüífers, les zones humides i les platges.
A més, les plantes de regeneració d’aigües per a la reutilització contribueixen a fer front a
l’escassetat de recursos hídrics i ajuden a satisfer importants demandes d’aigua per a usos
diferents del consum humà.  

Aigua potable
 municipis

 4.624 km de canonades

23

 d’habitants 
servits
2.853.570 

28,19 km de xarxa 
renovada l’últim any 

 

91  dipòsits de capçalera
73  vàlvules reguladores
94  centrals de bombament

Aigües residuals
36 municipis
303 km de col·lectors
3.239.337 d’ habitants 
servits

36  estacions de bombament 
67 km  de xarxa d'aigua 
regenerada

Telecontrol

1,5  milions de registres diaris
103  estacions remotes
807  actuadors
5.600  senyals d’entrada 
i sortida

Aigua no potable
10 municipis

Clavegueram
10 municipis

16  contractes amb 
institucions i empreses

Fonts ornamentals

Telelectura

4  municipis 
15 fonts
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Una companyia 
compromesa amb 
el desenvolupament
sostenible
A Aigües de Barcelona estem desplegant un model de
desenvolupament sostenible que compartim amb els nostres
grups de relació, especialment els clients, empleats,
accionistes, proveïdors i ens reguladors. Per a nosaltres, 
el desenvolupament sostenible és una estratègia de present
per guanyar el futur.

Des del desenvolupament sostenible fem la nostra contribució
al progrés econòmic, la preservació mediambiental i el
benestar social.
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Desenvolupament
del talent

Dret a l’aigua
i orientació

al client

Compromís
amb el medi ambient 

i el futur

Implicació amb
el territori

Innovació
sostenible

Bon govern, 
transparència i vincles

amb els grups de relació
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Total 35,2 hores/any

Aigües de Barcelona. 201512

Direcció i titulació superior 1.386 939

Titulació de grau mitjà 823 684

Càrrecs intermedis 5.387 3.692

Oficials administratius 1.505 787

Oficials no administratius 6.674 990

Personal auxiliar, obrer i subaltern 3.435 930

Desenvolupament 
del talent
Formació i desenvolupament professional

Hores de formació Dones 6.436                                                            Homes 20.798   Total 27.234

Mitjana d’hores de formació
per persona formada

Hores de formació per categoria Presencial 19.212 E-learning 8.022

L’aposta pels professionals de la companyia es fa palesa amb el foment de la formació presencial 
i online i la millora de les seves competències professionals. Alhora es demana una coresponsabi-
lització amb la seva actualització de coneixements.
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Talent i promoció

Persones incloses en programes 
de valoració del talent

DEO (direcció estratègica per objectius) 153

SGA (sistema de gestió de l’acompliment 
o d’identificació de potencialitats) 354

Avaluació 180º 335

Avaluació 360º 19

Promoció 
interna

61 persones
11 persones en col·laboracions

educatives (becaris)

A partir de la detecció del talent dels professionals i d’acord amb el seu potencial, se segueixen
processos per a la seva valoració, tot potenciant la promoció dins de la companyia.
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Seguretat i salut laboral

8,51
Índex de freqüència d’accidents
(nombre d’accidents de treball 
amb baixa laboral per un milió entre 
el nombre total d’hores treballades)

0,24
Índex de gravetat d’accidents
(nombre de jornades amb baixa laboral
per cent entre el nombre total d’hores
treballades)

0
accidents 
mortals

1.730
assistents

7.641
hores de formació

Mantenim un ferm compromís amb la seguretat i el benestar dels professionals de la companyia,
amb objectius clars de reducció de la sinistralitat i minimització dels riscos gràcies a la formació,
la prevenció i la comunicació.
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Conscienciació social
Els professionals de la companyia han participat en el projecte en favor
d’un hàbitat saludable per als infants aportant donacions individuals que
s’afegeixen a les que fa la companyia. D’altra banda, també s’han recollit
ajudes econòmiques per als afectats pel tifó de les Filipines per tal de
facilitar als infants i les seves famílies medicaments, aigua i aliments

bàsics. A aquesta aportació s’hi ha afegit la que
els professionals han fet a través del

projecte Teaming Agbar Solidari.

Aigües de Barcelona i els seus professionals s’han afegit
a la campanya de Creu Roja Joventut perquè els nens

de famílies amb problemes socials tinguin tots la seva
joguina per Nadal. Es van instal·lar punts de recollida
a totes les instal·lacions d’Aigües de Barcelona i els
professionals hi van contribuir amb joguines noves. 

La implicació dels treballadors d’Aigües de Barcelona
ha permès constituir dos equips de 25 persones a la

Barcelona Magic Line. Amb la seva aportació econò-
mica i la de l’empresa a aquesta caminada solidària pels

turons de Barcelona, es van recollir fons per a projectes
de l’Obra Social Sant Joan de Déu destinats a les persones

més vulnerables (gent sense llar i dependent, infants hospitalit-
zats, discapacitats intel·lectuals, etc.).

D’altra banda, unes 850 persones, entre elles professionals de la companyia, han respost a la Marató
de Donants de Sang 2.0 convocada el gener de 2015 pel Banc de Sang i Teixits a la Torre Agbar.

Foment de drets

20 persones amb diversitat funcional

71 persones han demanat canvi o reducció 
de jornada per cura de familiars o fills, el 7,6% 
de la plantilla

508 persones poden gaudir de flexibilitat
de jornada, el 54,6% de la plantilla

Pla d’igualtat 
La Comissió d’Igualtat d’Aigües de
Barcelona ha elaborat el Protocol
d’Actuació en Matèria d’Assetjament
i actualment està revisant el
  Pla d’Igualtat de la companyia.
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Emergència per 
a l’alimentació infantil
L’aportació de 100.000 € a Creu Roja ajuda 
que les raons econòmiques no impedeixin  una
alimentació sana dels nens d’infantil i primària. 

Contra la pobresa 
energètica
L’adhesió al programa de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona contribueix a evitar els talls de
llum, gas i aigua per falta de recursos econòmics.

Determinacions 
conformes
(normativa 
de qualitat 
de l’aigua)

Assegurem la continuïtat 
del servei

Bonificació del subministrament
d’aigua a persones en risc d’exclusió
social en col·laboració i sota els criteris
dels Serveis Socials dels ajuntaments 
i entitats socials (Càritas, Creu Roja).

Fons de
solidaritat

1,9 
milions 

€

30.000
persones

beneficiades
el 2014

Fons de solidaritat

A més del dret universal de l’accés a
l’aigua potable, assegurem que la
població a qui subministrem, uns 3
milions de persones, disposi d’aigua de
manera ininterrompuda i amb els màxims
requisits de qualitat les 24 hores de tots els dies de l’any.

Contribuïm, directament i en col·laboració amb institucions i organitzacions socials, a pal·liar les
desigualtats i el risc d’exclusió d’aquelles persones per a les quals l’aigua és un dret al qual els
costa tenir accés.

Dret a l’aigua i orientació 
al client

99,95%
fisicoquímiques

99,78%
microbiològiques

99,84%
d’usuaris sense afectació
del servei
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Documentació
informativa
per als clients

Implantació de la 
factura sense paper

Customer Counsel

Tipus de reclamació (191) Resposta 

Atenció al client 16

Cicle comercial 144

Contractació 13
Matèries excloses 10

El Customer Counsel promou la mediació imparcial entre el client i l’empresa per trobar solucions
a les reclamacions des del diàleg i la independència.

Periòdicament, els clients reben
amb la factura, ja sigui impresa 
o sense paper, informació sobre
temes del seu interès com
l’ampliació de compromisos de
l’empresa, facilitats en els tràmits
o millores del servei.

Tècniques 8
Favorable 
al client 43,2%

Parcialment 
favorable 
al client 37,0%

Desfavorable 
al client 19,8%

Com pots 

pagar la factura 

de l’aigua

Cómo puede

pagar la factura 

del agua
del agua

Com pots 

pagar la fCómo puede

del agua
a 

actur
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SI LA TEVA F
COL·LOCAR E

Com
el se

 ○ O trucant a
900 710 71

 ○ A la nostra
www.aigue

Com pots 
contractar el servei d’aigua 

potable

Ampliem 
els nostres 

compromisoscompromisos
els nostres 

Ampliem 

compromisos
els nostres 

Ampliem 

92.663
clients s’han donat d’alta
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Compromís amb el medi
ambient i el futur
Edificis i instal·lacions sostenibles

Gestió de residus

La reducció de 332.723 kWh de 
consum respecte de l’any anterior ha
comportat un estalvi de 71.757,99 €

Producció d’energiaConsum d’energia

Eficiència de la xarxa 
i parcs de comptadors 

83,19%

2013 3.812.893 kWh
2014 3.480.170 kWh

228.562 kWh fotovoltaica
24.450.672 kWh gas natural
16.808.561 kWh biogàs

Depuració d’aigües residuals Distribució

Agricultura
(reg) 108 m3

Ús intern 
(neteja
d’instal·lacions
d’Aigües de 
Barcelona) 
617 m3

Recreatiu 
2.787 m3

Urbà (neteja de carrers) 85 m3Aigua 
reutilitzada

Depuració i potabilització (kg) Abastament Sanejament

Reactius consumits 

de la línia d’aigua 12.083.490 3.423.043

de la línia de fangs 603.405 2.145.833

4.508,04 tones de residus gestionats a les estacions 
de tractament d’aigua potable (ETAP)
Sorres de dessorrador - Abocador 456.040 kg
Fang deshidratat - Altres 45.560 kg
Fang assecat - Abocador 29.920 kg
Fang assecat - Valorització 3.910.798 kg
Deixalles - Abocador 65.719 kg

1.311.699,74 tones de residus gestionats a les estacions
depuradores d’aigu ̈es residuals (EDAR)
Sorres de dessorrador - abocador 4.383.150 kg
Deixalles - abocador 4.410.700 kg
Fang - abocador 962.680 kg
Fang - agrícola 47.143.090 kg
Fang - compostatge 1.788.360 kg
Fang - compostatge gris 10.970.880 kg
Fang - depuradora 4.414.740 kg
Fang - (a deshidratació externa) 1.234.816.000 kg
Fang - assecat tèrmic directe 197.640 kg
Fang - valorització tèrmica directa 2.612.500 kg

La protecció dels recursos hídrics, la minimització de l’impacte ambiental, la potenciació
d’energies netes, la reducció de la petjada de carboni i el foment de l’economia circular estan
situats al capdamunt de l’estratègia d’Aigües de Barcelona.

1.954 km
de xarxa  inspeccionada

28,19 km
de xarxa  renovada
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Petjada de carboni 

Biodiversitat i medi ambient

47.455 € en auditories de sistemes de gestió ambiental

5.400 €
per a l’actualització 
en la legislació ambiental

Espais de Red Natura pròxims a instal·lacions
d’Aigües de Barcelona

3.061.950 €
d’inversió en actius per a la protecció 
del medi i la biodiversitat

1. EDAR Baix Llobregat
2. EDAR Begues
3. EDAR Besòs
4. EDAR Gavà-Viladecans
5. EDAR Montcada i Reixac
6. EDAR Sant Feliu de Llobregat
7. EDAR Vallvidrera
8. ETAP Besòs 
9. ETAP Sant Joan Despí

Costes del Garraf
Delta 
del Llobregat

Serra de 
Collserola

Serres del Litoral Central

Riu CongostMontserrat - 
Roques Blanques - 
Riu  Llobregat

Serres del Litoral 
Septentrional

7

5

3

1
9

6
2

4

8

63.593 tones anuals de CO2 emeses a l’atmosfera

emissions de les 
activitats d’abastament 42% emissions de les activitats 

de sanejament58%

L’empremta de carboni es verifica amb la norma ISO
14064. El compromís amb la reducció de gasos d’efecte
hivernacle es fa palès amb l’adhesió al programa d’Acords
Voluntaris de l’Oficina del Canvi Climàtic de la Generalitat
de Catalunya.
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Implicació amb el territori

Educació ambiental

Dia Mundial 
de l’Aigua

Aqualogia porta a les escoles i a més de 7.500 alumnes
activitats ludicoeducatives sobre el cicle de l’ai-

gua i el seu bon ús.

Les visites escolars a l’ETAP de Sant Joan
Despí són un complement curricular de les
assignatures de Medi Natural que seguei-
xen més de 6.000 alumnes.

La Festa d’Aigües és un espai lúdic iti-
nerant per a nens de 3 a 12 anys amb jocs tradicionals i

digitals com La família Riera i l’Aigua, pel qual  han
passat 56.500 nois i noies el 2014. Des que es va
començar a celebrar durant les festes majors de
pobles i ciutats de l’àrea metropolitana de Barce-
lona l’estiu de 2012, més de 190.000 persones hi

han pres part.

La celebració, el 22 de març, del Dia Mundial
de l’Aigua, és un acte de conscienciació
sobre la importància de l’aigua dolça i una
defensa de la gestió sostenible d’aquest
recurs. 

Participem activament en projectes culturals i socials als municipis on la nostra companyia presta
serveis. Sempre amb un objectiu educatiu, de sensibilització mediambiental i de millora de la
qualitat de vida, sobretot d’infants i col·lectius vulnerables.

Int. Informe Aigües filmar_.-  25/08/15  10:13  Página 20
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Implicació social

Museu Agbar de les Aigües

Cercle de l’Aigua
El Cercle de l’Aigua és una iniciativa per fomentar 
el diàleg sobre temes econòmics, polítics, socials, cientí-
fics i mediambientals que tenen lloc a diferents indrets de
Catalunya. El 2014 hi van intervenir, amb una mitjana de
300 assistents a cada conferència, Guillem López Casas-
novas, Leon Sandler, pare abat de Montserrat, Ramon 
Estruch, Daniel de Alfonso i  Xavier Trias.

Les col·laboracions amb entitats socials i cultu-
rals mostren el compromís amb les persones per
la millora de la seva qualitat de vida i, en especial,
la dels infants i els col·lectius més vulnerables. 

Prop de 34.000 persones, de les quals 18.000 eren estudiants,
van participar el 2014 de les activitats relacionades amb el
patrimoni del Museu i els valors de la cultura de l’aigua. Mit-

jançant ajuts a les escoles amb alumnes de fa-
mílies amb risc d’exclusió, se’ls ofereix

transport i entrada gratuïta al Museu.
Per als casals de gent gran s’ofereix

una activitat basada en els records i
les experiències personals en relació
amb l’accés a l’aigua. Durant les vacances
escolars el Museu disposa d’una ludoteca edu-

cativa per ajudar a la conciliació laboral de les famílies. 
La Nit dels Museus, celebrada el 16 de maig de 2015, va batre rècords d’as-

sistència amb prop de 1.800 persones que van omplir els espais del Museu i
van gaudir d’un concert de la violinista Sara Cubarsi i el pianista Carles Marigó.

Aquest any es va poder visitar per primera vegada el refugi anti-
aeri de la Central Cornellà construït durant la Guerra Civil per prote-
gir els treballadors.

Int. Informe Aigües filmar_.-  25/08/15  10:13  Página 21



Aigües de Barcelona. 201522

Innovació sostenible

R+D+I

Projectes d’R+D+I destacats

Telelectura

Gestió de la demanda de l’aigua
REUSE TIC és un projecte que ha donat lloc a un
nou sistema d’aplicacions de dispositius mòbils
que ajudarà a reduir l’estrès sobre els recursos i
permetrà el subministrament d’aigua de manera
sostenible. S’evitarà, així, l’excés d’aplicació de
tractaments sobre l’aigua i es disminuirà l’ús d’ai-
gua potable.

Impacte del canvi global
CORFU és un projecte que desenvolupa metodo-
logies i eines per millorar la gestió global de les
inundacions urbanes mitjançant l’avaluació dels
impactes (potencial nombre d’incidències, danys

a les infraestructures i problemes de salut) i les
respostes que s’hi poden donar. El model defi-
neix diferents escenaris segons el desenvolupa-
ment urbà, les tendències socioeconòmiques i
els canvis climàtics. Un dels casos d’estudi és el
barri del Raval de Barcelona.

Gestió eficient 
de les infraestructures
EFFINET integra una nova solució de software,
tecnologies TIC innovadores de control opera-
cional, monitorització de la xarxa i previsió de la
demanda per millorar l’eficiència en l’ús d’aigua i
també d’energia.

5,23 milions € en inversió

25 projectes, 21 dels quals en curs
aigua i energia · gestió de la demanda de l’aigua · 
gestió eficient de les infraestructures · impacte del canvi
global · medi ambient i salut · recursos alternatius

La implantació d’aparells de telelectura s’ha
incrementat gairebé un 50% i més del 12% del
consum d’aigua ja es factura mitjançant aquests
aparells.

La tecnologia i la innovació aporten un gran capital a la gestió dels recursos naturals, entre ells 
els hídrics, i són clau a l’hora d’aplicar els principis de l’economia circular i el desenvolupament
sostenible. Aigües de Barcelona desenvolupa l’R+D+I a través principalment de CETaqua, el
centre tecnològic que integra, gestiona i executa projectes d’investigació relacionats amb la
gestió del cicle integral de l’aigua. A més, col·labora amb projectes de recerca d’altres institucions.
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Bon govern, 
transparència i vincles
amb els grups de relació

La presentació de l’estructura ètica (codi ètic, procediments i
pràctiques professionals) ha arribat a tots els empleats, amb in-
formació de l’espai que s’hi dedica a la intranet i el canal de comu-
nicació codigoetico@agbar.es. També s’ha inclòs en l’itinerari
formatiu dels empleats un mòdul de formació online sobre els va-
lors del codi ètic i es difonen consells breus als ordinadors que re-
forcen aquests tipus de missatges. El 2014 s’ha incorporat la
política referida al compliment ambiental i s’han revisat la de se-
guretat de la informació i l’ús de les tecnologies de la informació
i la comunicació, polítiques que s’han divulgat entre els empleats,
amb sessions formatives específiques per a directius.

Pel que fa a l’auditoria interna, aquesta assegura el control in-
tern, la gestió del risc i el bon govern corporatiu, incloent-hi l’a-
nàlisi financera.

Bon govern
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Aigües

Aigua potable per a tothom
El procés tecnològic que garanteix la màxima 
qualitat de l’aigua que consumim
Mercè Esteve, alcaldessa de Begues
Hem de crear sinergies entre tots els municipis  

de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”
Qüestió de proximitat
Aigües de Barcelona enceta un programa  
de visites a les associacions de veïns
Coordinació amb Bombers de Barcelona
El protocol que vetlla per millorar la seguretat  
en cas d’intervenció a la via pública
Nova Oficina en Xarxa
Més eines i recursos per fer les gestions i 
consultes de manera més ràpida i còmoda

100% 
de professionals
usuaris de la
intranet

Vídeos penjats 
als webs
• Canal YouTube Aigües

de Barcelona 18
• Canal YouTube

Fundació Agbar 54
• Vimeo Museu Agbar

de les Aigües 11
• Vimeo Cercle 

de l’Aigua 13

Seguidors 
totals 
a Twitter

2.052

705.508
visites l’any als webs

Aigües 
de Barcelona

557.857
visites

Fundació Agbar

76.842
visitesMuseu Agbar 

de les Aigües

70.809
visites

Seguidors al compte 
de Cercle de l’Aigua

522

Seguidors al compte 
de  Fundació Agbar 

741Seguidors al
compte 
d’Aigües de
Barcelona 

789

23
dossiers municipals
a les poblacions
abastides

1
informe 
d’activitat

Rendició de comptes i transparència

24 Aigües de Barcelona. 2015

El compromís de la nostra empresa va més enllà de les exigències legals i fomentem el diàleg amb
els principals grups de relació per tal d’atendre les necessitats de clients, institucions, proveïdors,
empleats, accionistes i mitjans de comunicació.

4 
números de la
revista Aigües
publicats l’any
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Mitjans de comunicació

546 notícies publicades

91 anuncis en premsa

Font de
solidaritat

A la Fundació Agbar estem compromesos

amb totes les persones, però molt especialment

amb la millora de la qualitat de vida dels infants

i en l’aposta pel seu futur. Per això sumem

el nostre esforç a projectes com els cors infantils

de Ciutat Vella de la Fundació Orfeó Català-Palau

de la Música, el programa de beques menjador

de la Creu Roja de Catalunya, l’associació de

familiars de nens amb càncer (AFANOC)

o diferents projectes d’UNICEF.

COMPROMÍS
AMB LA INFÀNCIA

DIUMENGE, 9 NOVEMBRE 2014
LAVANGUARDIA 25

Ctra. de Sant Boi, 4-6
08940, Cornellà de Llobregat

Segueix-nos a facebook.com/museuagbardelesaigues

Descobreix
d’on ve l’aigua que beus

Com arribar-hi:
Metro
L5 Cornellà centre

Trambaix
T1 i T2 Les Aigües

FGC
L8 Cornellà Riera

Bus
67, 68, L74, L75, L77, L82, L85

Amb motiu de la Setmana de la Ciència, Aigües de Barcelona obre les portes de lapotabilitzadora de Sant Joan Despí, la més gran de Catalunya, i et convida a visitar-lajuntament amb el Museu Agbar de les Aigües*
Inscriu-te prèviament trucant al 93 342 35 36
o enviant un correu electrònic a serveiseducatius@aiguesdebarcelona.cat
Per a més informació visita el nostre web: www.museudelesaigues.cat

22 i 23 de novembre
de 12 a 14 h

ACTIVITAT
GRATUÏTA

* El punt de trobada és al Museu a les 12 del migdia.

DIMARTS, 29 OCTUBRE 2013
M O N O G R À F I C E S P E C I A L

LAVANGUARDIA 11

HABLAN LAS EMPRESAS

V ida y agua sonun binomio in-divisible. Esta-mos ligados alagua, ya que esparte esencial de nuestro cuerpo ytambién del planeta. Sin embargo,y a pesar de ser reconocido comoderecho humano fundamental,750 millones de personas no tie-nen acceso al agua.Conocedores de esta realidad,en Agbar, empresa vinculada a lagestión del agua, trabajan en unnuevo enfoque que pasa por poneren el centro de las preocupacio-nes a las personas, porque es vital

para su alimentación y calidad devida, por eso “debemos poner elconocimiento atesorado al ser-vicio de la humanidad: aplicar loque sabemos y aprender cada vezque aplicamos algo para revertirloen otros lugares”, destaca AngelSimón, Presidente ejecutivo deAgbar, quien añade que “hay queavanzarse a las demandas socialesen torno al agua, en un ejercicio deresponsabilidad”.Para conseguirlo, la compañíaopta por un modelo de negociobasado en el desarrollo sostenible–integrando en los procesos de de-cisión las preocupaciones sociales,medioambientales, éticas y labora-les– como estrategia para afrontarla economía actual y los retos defuturo, convirtiendo así su modelode Responsabilidad Social Empre-sarial en un referente.
IMPLICACIÓNSOCIALAgbar apuesta por la implicaciónsocial en las comunidades en las queopera y basa su contribución en lainterrelación, el apoyo a iniciativaslocales, la educación ambiental y lasacciones solidarias.Para ello promueve acciones desensibilización en las que fomen-tan el uso sostenible del agua a

Agua solidaria

través de programas como Aqua-logía (antes Gotagotham), las co-laboraciones con entidades comola Fundación Vicente Ferrer olas actividades de sus museos –enCornellà de Llobregat, Alicante,Bristol y Granada–, que ademásdivulgan el conocimiento del mun-do del agua y sus valores ambienta-les, sociales e históricos. Asimismo,proyectos como el deMesas de tra-

bajo, de Aguas Andinas (Chile), oAtención a las colonias, de Aguasde Saltillo (México), refuerzan eldiálogo con las comunidades loca-les y permiten conocer de primeramano sus necesidades específicas.Más de medio millón de personasde todo el mundo han participadoen alguna de las acciones socialesdesarrolladas por Agbar y, según elindicador London BenchmarkingGroup (LBG) –un referente a esca-la internacional que permite calcu-lar las aportaciones a la comunidadmediante el uso de unos parámetroscomparables entre empresas– el va-lor de la contribución de la compa-ñía a la comunidad supera los 10,2

La Festa d'Aigües, presente en la fiesta mayor de Barcelona y de sus barrios, transmite los valores del agua a los más pequeños

LUCES CON CAUSA
Como si de un camaleón setratara, la emblemática TorreAgbar se transforma modifi-cando el color de su piel paraintentar concienciar a la ciu-dadanía sobre las más diver-sas causas solidarias.
Convertida en un icono deBarcelona, tiene la capaci-dad de ofrecer un espectácu-lo de luces y colores –graciasa un total de 4.500 lumina-rias, que, a su vez, constancada una de 18 leds– que laconvierten en una obra ar-quitectónica singular.

La Torre realiza iluminacio-nes específicas coincidiendocon la celebración del DíaMundial del Agua, del Me-dio Ambiente, del Cáncer deMama, de la lucha contra elSida, entre otros. Y en el casode la Hora del Planeta la TorreAgbar apaga sus luces, igualque otros edificios emblemáti-cos del mundo, para concien-ciar a la ciudadanía sobre losefectos del cambio climático.
Aparte de las fechas en lasque se realiza una ilumina-ción especial, la Torre Agbarmuestra los colores corpora-tivos del grupo, entre los quepredominan el rojo y el azul,los sábados y domingos de21 a 24 h, en verano, y de 19a 23 h, en invierno.

La apuesta de Agbar
por un modelo de
negocio sostenible
basado en el
desarrollo de las
personas y en criterios
de responsabilidad
convierten su política
empresarial en
un referente

millones de euros.Paralelamente a este trabajoAgbar también presta una atenciónespecial a aquellos colectivos que,por falta de recursos, tienen dificul-tades para hacer frente al coste desu consumo de agua y ofrece tarifasy descuentos especiales.
FUNDACIÓNAGBAROtro de los pilares de la compañíaes la Fundación Agbar, que naceen 1985 con vocación de impulsarproyectos de mejora de la calidad devida de las personas, especialmenteen salud, desarrollo y apoyo social.A través de varios mecanismos–colaboración con centros de in-vestigación y universidades, puntode encuentro entre sector privado ypúblico,divulgación a través de con-ferencias, desarrollo de proyectossolidarios...– la Fundación tiene unpapel muy activo en temas sociales.Entre los proyectos que lleva acabo destaca El Fondo de Solida-ridad, una iniciativa gestionada encolaboración con los ayuntamien-tos del ÁreaMetropolitana de Bar-celona, que permite ayudar al pagodel consumo de agua de las fami-lias que están en riesgo de exclu-sión social. Esta cobertura se prevéque llegue a 6.000 hogares (unas25.000 personas) a finales de 2013.La Fundación Agbar también hafirmado un convenio con Cáritaspara eximir del pago del serviciodel agua a las personas atendidaspor esta entidad, y para bonificar atodas las familias residentes en susviviendas de alquiler social, con elobjetivo de contribuir a la inclusiónsocial de las personas sin recursos.

Agbar apuesta por laimplicación social enlas comunidadesen las que opera

La Torre Agbar cambia su iluminaciónpara concienciar sobre causas solidarias

TORRE AGBAR

El Fondo de
Solidaridad ayuda afamilias en riesgode exclusión social

Mediomillón de
personas han partici-pado en accionessociales de Agbar

12 LAVANGUARDIA
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UN MUSEU
PLE DE
VITALITAT

La història de la
companyia es pot veure
reflectida en el seu gran
i variat patrimoni, del
qual un dels exponents
més valuosos és el que
encarna el Museu Agbar
de les Aigües, situat a
Cornellà de Llobregat

L
'aigua és motor del progrés. El

creixement industrial i humà

que va experimentar la Barcelo-

na de �inals del segle XIX i prin-

cipis del XX va poder tenir lloc, entre

altres impulsos, gràcies al proveïment

d'aigües provinents del seu entorn més

immediat i precisament una de les re-

serves hídriques més importants es tro-

ba en el subsòl del Llobregat. L'aqüífer

del tram �inal del riu s'estén des de Mar-

torell a la desembocadura i les seves

aigües són d'una excel·lent qualitat. Per

explotar-lo d'una forma e�icient, davant

la previsió de l'augment de la població i

de l'activitat econòmica, Aigües de Bar-

celona va encarregar la construcció el

1904 d'una central d'extracció de cabal

de l'aqüífer, a Cornellà.

UNA PLANTA MODERNISTA

La planta de la Central Cornellà d'Aigües

de Barcelona es va inaugurar el 1909. El

complex fabril és obra de Josep Amar-

gós i Samaranch i s'emmarca en l'estil

modernista imperant del moment. És

on avui es troba el nucli de l'exposició

permanent.
Consta de tres naus d'obra vista i

d'altíssims sostres. En una de les sales

es troben les calderes de vapor i uns

mòduls que expliquen de formamolt di-

dàctica i interactiva les peculiaritats �i-

sicoquímiques de l'aigua; altres mòduls,

alguns dels quals tenen peces museísti-

ques de gran interès, recullen aspectes

de la interrelació de l'aigua amb elmitjà,

la cultura i la història humana. En una

sala contigua es conserven quatre es-

plèndides màquines de vapor de princi-

pis de segle XX, que feien moure sengles

immenses dinamos, productores de

l'electricitat necessària per accionar les

bombes d'extracció del pou més antic,

el Fives-Lille. La sala és meravellosa,

s'ha conservat impecablement, des dels

taulells de les parets pintats a mà, �ins

a la consola de comandaments, entran-

yablement primitiva, o les eines i acces-

soris. La tercera sala conté una màqui-

na de vapor que servia per impulsar

l'aigua a la xarxa de distribució, la qual

conviu amb màquines d'impulsió més

modernes, elèctriques, que funcionen

ordinàriament, ja que, no ho oblidem, la

Central Cornellà està en actiu.

POUS DE CAPTACIÓ
Fora, repartits aquí i allà en l'immens

jardí, que conté arbres de gran gran-

dària i on es poden veure i sentir aus

de diferents espècies, estan els pous de

captació. El més antic n'és l'anomenat

Fives-Lille, pel nom de la companyia

MUSEU AGBAR DE LES AIGÜES

El MuseuAgbar de les Aigües ocupa

un recinte en el qual es donen la mà

el passat i el present d'una companyia

de captació, tractament i distribució

d'aigües amb més d'un segle de vida

francesa que el va construir el 1905. És

una bella obra civil, d'estil Art-Noveau,

encara en perfecte funcionament, per-

què se n'extreu aigua a una profunditat

de 34 metres. També en el recinte ex-

terior es troben els dipòsits d'equilibri

(magatzems de compensació entre el

cabal extret i el cabal impulsat a la xar-

xa de proveïment), són tres, l'augment

grandària dels quals, des del primer

L'edifici modernista que acull el Museu Agbar de les Aïgues

DIJOUS, 20 NOVEMBRE 2014
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DIA
UNIVERSAL
DELS DRETS
DEL NEN
20 de novembre

La Fundació Agbar
amb la infància
Destina 100.000 euros anuals e

n beques

menjador a través de Creu Roja
per

garantir l’alimentació de més 6
00 nens

en risc d’exclusió social.

La Fundació AGBAR assumeix
de manera permanent

el cost de l’aigua de les famílie
s en risc d’exclusió social

a l’Àrea Metropolitana de Barce
lona.

El Fons de Solidaritat de la Fun
dació AGBAR ha concedit més d

e

22.000 ajudes, amb una inversi
ó de més de 2 milions d’euros e

n 2014

beneficiant a 45.000 persones.

L’ajuda facilita l’accés al consum
d’aigua de les persones més vu

lnerables,

prenent com a referència la qua
ntitat que l’Organització Mundia

l de la Salut

(OMS) estableix com a bàsica: 1
00 litres per habitant/dia.

Les ajudes del Fons de Solidari
tat es poden

sol·licitar a través dels serveis
socials dels Ajuntaments o a tr

avés

de les oficines de Càrites Dioce
sana i de Creu Roja de Catalun

ya.

La Fundació AGBAR concedeix
l’ajuda a totes les persones

que ho sol·licitin mitjançant qua
lsevol

d’aquests canals.

Fons de
Solidaritat

www.fundacioagbar.org

https://www.unicef.es/infancia/
derechos-del-nino/dia-internac

ional-nino

Ciutadania

164
reunions durant el 2014 amb 
entitats associatives a qui 
s’ha presentat el Fons de Solidaritat

La proximitat és un valor que cuidem especialment a Aigües de Barcelona. En un servei tan
bàsic i imprescindible com és l’aigua mantenim sempre obert el diàleg amb les comunitats
locals, ja sigui a través de les seves associacions com també a través dels representants
municipals.
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Proveïdors

Selecció i avaluació equitatius de proveïdors

84,4%
proveïdors locals

100%
proveïdors 
homologats

Desenvolupament local

Incidències

100%
subcontractes locals

Foment del desenvolupament sostenible

38,1%
facturació amb clàusules 
de responsabilitat corporativa

16,8%
proveïdors valorats
en termes 
de sostenibilitat

6,9%
proveïdors auditats

2 errors d’enviaments
1 error de referències
81 errors administratius
19 materials defectuosos
3 materials incomplerts
31 altres incidències

Contribuïm al desenvolupament local amb la selecció de proveïdors de proximitat, amb els
quals apostem per la qualitat i la innovació i els impliquem en la cultura del desenvolupament
sostenible.
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Balanç econòmic
En milions d'euros.

Actius no corrents                                                  568,2

Actius corrents                                                          124,6

Total actiu                                                         692,8

Fons propis                                                                  358,3

Passius no corrents                                                219,8

Passius corrents                                                         114,7

Total passiu                                                      692,8

ROA (anual)                                                                   5,7%

ROE (anual)                                                                   5,8%

Ràtio d'apalancament                                       20,7%

Deute net / EBITDA (anual)                                     1,8

Inversions netes                                                         50,6
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