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informe de responsabilitat corporativa agbar 2008

L’Informe de Responsabilitat Corporativa vol ser el nostre millor 
instrument per comunicar-nos amb aquelles persones i institu-
cions que tenen interès en les activitats d’Agbar. La quantitat i 
la qualitat de les actuacions que recull aquest document són un 
testimoni de com afrontem nous desafiaments seguint criteris 
clau, com la innovació, la responsabilitat corporativa i el suport 
al desenvolupament dels nostres empleats.

PrinciPals magnituds i oPeracions del 2008
L’exercici 2008 va estar marcat per la crisi financera global, 
que ha provocat l’inici d’una recessió internacional amb un fi-
nal incert. Agbar afronta aquesta situació de manera òptima. 
Amb un endeutament net reduït, que no supera el 20% del 
patrimoni, i amb capacitat per fer inversions en les seves àrees 
d’activitat.

Agbar va tancar el 2008 amb un important creixement orgànic, 
reflectit en un increment de l’EBIT d’un 18,4%, fins als 439,2 mi-
lions d’euros, i una xifra d’ingressos que va augmentar un 8,6%, 
fins als 3.108,2 milions d’euros. El resultat recurrent atribuït a 
Agbar va ser de 167,6 milions d’euros, un 13,8% per sobre del 
registrat el 2007.

En l’activitat principal, l’Aigua, hem estat adjudicataris de 26 
nous contractes relacionats amb l’activitat de subministra-
ment en baixa, amb la qual cosa oferim servei a 128.172 nous 
habitants, i hem renovat 41 contractes més, que equivalen a 
244.571 habitants. Pel que fa a l’aigua en alta, hem aconseguit 
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nou contractes nous que donaran servei a 31.960 habitants i 
16 renovacions que ofereixen servei a 132.747 habitants. En 
l’activitat de depuració, hem rebut l’adjudicació de 10 nous 
contractes de gestió d’estacions depuradores d’aigües resi-
duals, que representen la gestió d’una càrrega contaminant 
equivalent a 220.007 habitants. Quant a l’activitat de clave-
gueram, 19 han estat els nous contractes que ofereixen servei 
a 201.630 habitants.

En l’exterior, a través d’Aguas Andinas, s’ha adquirit una par-
ticipació del 53,5% de la societat Essal, que ofereix serveis de 
producció i distribució d’aigua potable, així com de tractament 
d’aigües residuals, a més de 600.000 habitants a les regions 
de Los Lagos i de Los Ríos. A més, el 2008, hem consolidat la 
nostra presència al mercat xinès després d’augmentar la nos-
tra participació a Jiangsu Water fins al 71,55%, cosa que ens 
permet ser l’operador més important a la província de Jiangsu, 
una de les més pròsperes de la República Popular de la Xina, 
amb una àrea de 102.600 km2 i una població que s’acosta als 
80 milions d’habitants. 

L’activitat de Medi Ambient, que engloba activitats de depura-
ció d’aigües residuals, dessalinització i tecnologies ambientals, 
significa per a nosaltres un nou impuls per al qual hem establert 
un pla d’expansió mitjançant futures adquisicions. Com a part 
d’aquesta estratègia, durant el 2008 hem recuperat el control 
de Labaqua, SA, un laboratori dedicat a l’anàlisi, el diagnòstic 
i la certificació ambiental. També és destacable l’adquisició de 

Sistemas de Transferencia de Calor (STC), una companyia que 
es dedica al disseny, la fabricació, la instal·lació i el manteniment 
d’equips d’assecatge de fangs.

En el sector Salut, destaquem l’increment del nombre d’asse-
gurats en un 6,8%, cosa que ha significat arribar a la xifra de 
2.780.737 assegurats i consolidar la nostra posició de líders a 
escala nacional en el mercat d’assegurances privades d’assis-
tència sanitària.

la gestió de la resPonsabilitat
corPorativa el 2008
Des del punt de vista de la responsabilitat corporativa, el repte 
consisteix a anar sempre més enllà de les simples xifres i dels 
requeriments contractuals. Es tracta de demostrar una sensi-
bilitat especial per detectar les necessitats dels nostres grups 
d’interès i de posar mitjans efectius per satisfer-les.

En aquest sentit, durant el 2008, Agbar ha treballat juntament 
amb representants dels seus grups d’interès i el resultat del diàleg 
que s’ha portat a terme és esperançador. El resultat d’aquestes 
experiències amb els stakeholders ha estat l’obtenció d’una llista 
de suggeriments important per progressar en les relacions mú-
tues i per aconseguir que s’entengui millor la nostra gestió de 
la responsabilitat corporativa. Diversos suggeriments rebuts han 
estat incorporats a aquest document, com a compliment d’un 
propòsit ja històric, després de deu anys d’informació puntual, 
que es refereix a informar d’una manera transparent i efectiva.

Agbar afronta la crisi de manera 
òptima, amb un endeutament net 
reduït, que no supera el 20% del 
patrimoni, i amb capacitat per 
fer inversions en les seves àrees 
d'activitat
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Quant a les accions de responsabilitat corporativa desenvolupa-
des durant el 2008, voldria destacar-ne algunes que em semblen 
més significatives.

Pel que fa a l’abastament de la regió metropolitana de Barce-
lona, el 2008 ha estat una prova difícil, atès que fins al mes 
d’abril la zona ha estat sotmesa a una de les sequeres més 
greus de tota la seva història. La col·laboració amb l’administra-
ció per afrontar el problema ha estat estreta i profitosa. Agbar 
hi ha aportat criteri tècnic i ha posat tots els recursos que té a 
l’abast per evitar que l’escassesa d’aigua en pogués dificultar el 
subministrament en aquesta zona.  

Per la seva banda, Bristol Water va assolir l’octubre del 2008 
la tercera posició de 22 a l’OPA (Overall Performance Assess-
ment), un rànquing que mesura la qualitat del servei que presten 
les companyies elaborat pel regulador Ofwat, cosa que significa 
un salt rellevant respecte de la tretzena posició que ocupava el 
2006, l’any en què fou adquirida per Agbar. 

Vetllar per la seguretat i la salut del client és un objectiu primordi-
al per a Agbar, i per aquest motiu porta a terme anàlisis exhaus-
tives que certifiquen la qualitat i la seguretat de l’aigua potable 
que subministra. Durant l’any passat, el grau de compliment de 
les normes de qualitat va ser màxim. Quant a l’accés a canals 

de comunicació no presencials, s’ha continuat potenciant l’ús 
de les tecnologies de la informació. La cobertura d’atenció tele-
fònica a Espanya ha pujat el 2008 fins al 71% dels clients, que 
han atorgat un índex de satisfacció del 8,16 sobre 10 a aquest 
servei.

En la innovació d’Agbar, CETaqua, Centre Tecnològic de l’Aigua, 
n’és un motor clau. S’ha establert com a centre de referència 
en la creació de coneixement i desenvolupament de tecnologies 
associades al cicle integral de l’aigua en els àmbits regional, na-
cional i internacional. Durant el 2008, ha participat en projectes, 
amb altres socis, per un valor de 18,15 milions d’euros. 

Els compromisos d’Agbar amb els seus empleats inclouen 
la formació i el desenvolupament personal i professional, la 
conciliació de la vida professional i personal, i el foment de la 
igualtat i la diversitat. Durant el 2008, s’han nomenat, a Aigües 
de Barcelona i Sorea, els agents d’igualtat i s’hi han creat els 
comitès d’igualtat, figures que vetllaran perquè es complei-
xi tant l’elaboració, com l’execució i el seguiment dels plans 
d’igualtat. També s’han iniciat les proves d’una nova intranet a 
Agbar Aigua i Medi Ambient, en l’actualitat en funcionament, 
a la qual tenen accés més de 4.000 empleats, i s’han dedicat 
més de 250.000 hores a formació, cosa que representa un 
increment del 41% respecte del 2007. 

La implicació d’Agbar amb la comunitat local es tradueix en pro-
jectes i actuacions diverses, totes amb un requeriment bàsic: la 
sensibilització, la formació i la comunicació sobre l’ús sosteni-
ble de l’aigua. La Fundació Agbar és un dels instruments per 
fomentar el compromís social en la nostra organització. El seu 
suport a l’Agenda 21 escolar de Barcelona o al premi interna-
cional per a joves investigadors Stockholm Junior Water Prize 
són bons exemples de la feina que porta a terme per a les joves 
generacions. També ho és el programa d’activitats escolars del 
Museu Agbar de les Aigües, que durant el 2008 ha acollit prop 
de 21.000 escolars.  

La creació de la Fundación Emasagra, juntament amb l’Ajunta-
ment de Granada, és una altra consecució del 2008. Aquesta 

A Adeslas, la 
responsabilitat corporativa 
es manifesta en accions 
com l'oferta d'un servei 
telefònic d'orientació mèdica 
les 24 hores del dia
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fundació treballa en la preservació del medi ambient, l’ús racio-
nal dels recursos i el foment de la formació i la recerca, especi-
alment en el camp de l’aigua. 

A Xile, el programa ‘Aguas Andinas al vostre barri’ aplega l’em-
presa, els municipis i la comunitat local en una aposta per la for-
mació relacionada amb el manteniment del clavegueram. Des 
que es va iniciar aquest programa, el 2001, se n’han beneficiat 
més de 50.000 persones que viuen en comunitats de nivell so-
cioeconòmic baix.

Bristol Water, entre altres iniciatives, ha creat un calendari es-
pecial amb la finalitat de recaptar fons per a l’ONG WaterAid, 
dedicada a la distribució d’aigua potable entre la població més 
desafavorida del món. A més, aquesta empresa aposta per or-
ganitzar jornades de portes obertes o ‘Dies de descobriment’, 
que des que es va iniciar fa 13 anys han representat gairebé 
340.000 visites a les seves instal·lacions.

A Adeslas, la responsabilitat corporativa es manifesta en acci-
ons com l’oferta d’un servei telefònic d’orientació mèdica les 24 
hores del dia o la garantia, de fins a sis mesos, de la protecció 
del pagament de la prima per a assegurats individuals, en cas 
d’incapacitat temporal o desocupació.

A més, durant el 2008 ha inaugurat un nou portal sobre pre-
venció (www.prevencion.adeslas.es) que conté una àrea pública 
amb continguts preventius d’interès dirigits a la població gene-
ral, a més d’una àrea per als seus assegurats amb més contin-
guts i serveis per a la salut.  

Durant aquest període, també ha continuat la implantació i la 
renovació de sistemes de gestió de qualitat certificats, un pro-
cés que ha culminat amb la consecució que 11 dels hospitals 
propis i 10 de les seves clíniques dentals treballin sota el model 
de millora contínua emparat en la norma ISO 9001 de gestió 
de qualitat.

Adeslas manté col·laboracions amb diverses ONG, com la 
que porta a terme a l’Hospital Parque de San Antonio de Mà-

laga amb la Fundación Tierra de Hombres, per portar a terme 
el diagnòstic, el tractament i les operacions de patologies 
que afecten nens desafavorits de diferents llocs del món i que 
són de difícil tractament en els seus països d’origen. També 
cal esmentar la Comissió 0,7% i +, que des de l’Hospital de 
La Ribera porta a terme accions de cooperació al desenvolu-
pament i d’ajuda a col·lectius vulnerables.

Aquest resum de les actuacions portades a terme per Agbar en 
l’exercici de l’activitat corporativa només mostra una part de la 
feina desenvolupada durant el 2008, que ha merescut la qualifi-
cació Gold Class dins de l’Anuari de sostenibilitat 2009, realitzat 
per PricewaterhouseCoopers i Sustainable Asset Management. 
A més de ser l’única empresa en el sector de l’aigua que ha 
rebut aquesta qualificació, Agbar ha estat seleccionada com a 
líder en el seu sector a escala mundial quant a accions de sos-
tenibilitat i responsabilitat corporativa.  

Com ja és habitual, aquest Informe ha estat verificat externa-
ment. S’ha elaborat d’acord amb els criteris de la versió 2006 
de la guia Global Reporting Initiative (G3) i constitueix una pre-
sentació equilibrada i raonable de l’acompliment econòmic, am-
biental i social de la nostra organització.

Espero que aquest breu sumari del contingut del nostre Informe 
inciti el lector a conèixer amb més detall la feina desenvolupada 
per Agbar durant el 2008 per mitjà de la consulta del document 
i l’animo a fer-hi arribar els seus comentaris per millorar les pro-
peres edicions. 

Jordi mercader
President
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Agbar, líder mundial del sector aigua en sostenibilitat
Agbar ha obtingut la qualificació Gold Class dins de l’Anuari 
de Sostenibilitat realitzat per PricewaterhouseCoopers (PWC) 
i Sustainable Asset Management (SAM), i ha estat seleccio-
nada com a líder en el seu sector a escala mundial en l’àmbit 
de la sostenibilitat.

Aigües de Barcelona i l’Entitat Metropolitana 
prorroguen l’Acord marc
Durant el 2008, Aigües de Barcelona i l’Entitat Metropolitana han 
prorrogat l’Acord marc fins al 31 de desembre de 2009, amb la 
possibilitat d’una segona pròrroga per dos anys més. El marc 
regulador defineix l’actuació respecte a la qualitat del servei i els 
compromisos d’inversió per part de l’empresa, i vincula els aug-
ments tarifaris a les millores de gestió.

Bristol Water esdevé la tercera 
empresa britànica del sector   
Bristol Water s’ha convertit en la tercera empresa del sector a 
la Gran Bretanya, segons el rànquing qualitatiu de l’organisme 
regulador Ofwat (Water Services Regulation Authority) corres-
ponent al 2007-2008. Quan Agbar va adquirir la companyia el 
2006 ocupava la tretzena posició. 

Les cartes de compromisos amb els clients, en alça
Un total de 5.344.910 habitants a 69 municipis gestionats per 
Agbar estan coberts per cartes de compromisos amb els cli-
ents. Amb vista al 2010, es preveu que la cobertura de les 
cartes de compromisos assoleixi un 60% per al sector.

Agbar estén les tecnologies de la informació 
al servei del client  
La cobertura d’atenció telefònica d’Agbar a Espanya puja al 
71% dels clients, i s’assoleix un índex de satisfacció del 8,16 
sobre 10.

CETaqua es consolida com a centre 
tecnològic del sector de l’aigua
CETaqua s’estableix com a centre tecnològic de referència en 
la creació de coneixement i desenvolupament de les tecnologi-
es associades al cicle integral de l’aigua en els àmbits regional, 
nacional i internacional. Durant el 2008 ha participat en projec-
tes, amb altres socis, per valor de 18,15 milions d’euros.  

Agbar impulsa l’ocupació, l’estabilitat i la formació
Agbar Aigua i Agbar Medi Ambient ha contractat durant el 
2008 a 1.470 persones, un 3,6% més que l’any anterior. El 
personal fix representa el 88,6% de la plantilla. El 2008 s’han 
dedicat més de 250.000 hores a formació, un 41% més que 
l’any anterior.

A la recerca del màxim rigor en els controls
de qualitat de l’aigua
Agbar analitza 1.400 paràmetres cada dia mitjançant equips 
de mesura contínua i laboratoris especialitzats que vetllen per 
la qualitat de l’aigua.

01•1
Principals

fites d’Agbar 
durant el 2008  

Agbar ha obtingut la 
qualificació 'Gold Class'  
i ha estat sel·leccionada 
líder en el seu sector 
a nivell mundial
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Agbar aposta per les energies renovables 
i en redueix la petjada de carboni  
Durant el 2008 s’ha instal·lat un parc fotovoltaic a Santa Pola 
que cobreix totes les necessitats energètiques d’Aquagest Le-
vante en aquesta localitat alacantina. S’han instal·lat 30.240 
plaques fotovoltaiques de potència unitària 35 Wp en una su-
perfície total de mòduls de 4.741,03 m2. Aquest parc produ-
irà 2 GWh a l’any, que suposaran la reducció de 990 tones 
d’emissions de CO2 a l’any

Participació a l’Expo Saragossa 2008
Agbar ha estat l’encarregada de gestionar les instal·lacions 
de subministrament d’aigua del recinte de l’Expo Saragossa 
2008. Es continua gestionant actualment l’aigua del parc urbà, 
en el que s’ha convertit aquesta superfície que fa una mica 
més d’un quilòmetre quadrat.   

Adeslas, líder d’assegurances de salut a Espanya
Adeslas ha tancat l’exercici del 2008 amb una cartera de 
2.780.737 assegurats, cosa que significa un increment del 7% 
respecte al 2007.  

Portal sobre prevenció
Adeslas ha posat en funcionament el portal www.prevencion.
adeslas.es amb una àrea pública que inclou continguts d’interès 
per al públic general. A més, ha posat en funcionament nous 
plans de prevenció, com el Pla de Cures del Nadó, el Pla de Pre-
venció d’Accidents Infantils i del Càncer de Mama, entre altres.

Adeslas es líder 
d'assegurances de salut 
a Espanya amb una cartera 
de més de 2,7 milions 
d'assegurats, un 7% més
que el 2007
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Agbar és la capdavantera d’un gran holding amb més de 140 
anys d’història, constituït per 141 empreses i prop de 14.000 
empleats, que opera en àmbits relacionats amb els serveis a 
la col·lectivitat: Aigua, Medi Ambient, Solucions Tecnològiques 
i Salut. Agbar lidera els sectors d’aigua i salut a Espanya, i és 
una empresa de referència pel que fa al cicle integral de l’aigua 
a escala mundial.   

 Qui som

Agbar és present a Espanya, Xile, el Regne Unit, la Xina, Co-
lòmbia, Algèria, Cuba i Mèxic, i dóna servei a més de 27 milions 
d’habitants. L’organització aporta com a filosofia empresarial 
una decidida aposta per l’excel·lència en la qualitat, la millora 
contínua en els seus processos, l’aposta per la innovació tec-
nològica, la capacitat d’adaptació a les noves exigències de la 

societat a la qual serveix i una gestió financera sòlida i eficaç, 
tot generant valor per als seus grups d’interès.

Agbar Aigua  
Agbar Aigua és un operador de referència a escala mundial. A 
Espanya, és el primer operador privat de la gestió de l’aigua 
urbana i és present a totes les comunitats autònomes. La seva 
activitat cobreix la captació, el transport, la potabilització i la 
distribució d’aigua potable. En tot aquest procés, es dedica 
una atenció especial a l’equilibri mediambiental.
Agbar Aigua presta els seus serveis a través de marques lo-
cals, com Aigües de Barcelona i Sorea (Catalunya), Emuasa 
(Múrcia), Emasagra (Granada), Amaem (Alacant), Bristol Water 
(Regne Unit) i Aguas Andinas (Xile), entre altres.

Agbar Medi Ambient
Agbar Medi Ambient constitueix una aposta clara i constant 
per la innovació, i té com a objectiu oferir solucions integrals, 
econòmicament viables i ambientalment sostenibles.
Agbar Medi Ambient basa la seva activitat en l’ús de tecnologies 
avançades que milloren l’eficiència i la qualitat dels serveis del 
cicle integral de l’aigua, i ofereix solucions que s’adapten a les 
necessitats dels seus clients: assistència tècnica i consultoria, 
disseny i implantació d’instal·lacions, i explotació i manteniment 
d’aquestes instal·lacions.
Per portar a terme els seus objectius, Agbar Medi Ambient comp-
ta, entre d’altres amb: Aquagest Medioambiente, Aquagest Solu-
ciones Industriales, Aquaplan, Labaqua, Sedelam i STC.

Agbar Tecnologia
Sota aquest nom s’agrupa l’aposta d’Agbar pels sectors més 
innovadors i avançats. CETaqua i Aserco són les dues compa-

01•2
Coneix 
Agbar
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capdavantera d’un gran 
holding amb més de 140 
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per 141 empreses i prop 
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servei a més de 27 milions 
d'habitants



11

01 /2  coneix agbar

nyies identificatives d’aquest àmbit.
•  CETaqua: És el centre tecnològic d’Agbar, els socis funda-

dors del qual són Aigües de Barcelona, la Universitat Poli-
tècnica de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions 
Científiques. El seu objectiu és contribuir a la investigació 
i el desenvolupament de tecnologies relacionades amb el 
cicle integral de l’aigua, potenciant les sinergies entre els 
sectors empresarial, investigador i docent. Durant el 2008, 
ha tingut un pressupost de 4,9 milions d’euros. Hi ha un 
capítol a la memòria dedicat a aquest centre a l’apartat 
“Agbar, font d’R+D+I”.

•  Aserco: Agbar Servicios Compartidos (Aserco) presta ser-
veis de manera centralitzada als clients interns d’Agbar, 
principalment en l’àmbit de les tecnologies de la informació 
i de la cadena de subministraments.

Durant el 2008, ha continuat generant eficiències per als clients 
interns de l’organització, tant en l’àmbit nacional com internaci-
onal, i ha iniciat la comercialització de les seves solucions tec-
nològiques en mercats nacionals i internacionals.

Adeslas
Agbar és accionista majoritari d’Adeslas, amb una participa-
ció del 54,8%. Adeslas és la primera companyia espanyola 
en l’àmbit de les assegurances de salut, amb gairebé 2,8 mi-
lions d’assegurats. A més de la seva activitat asseguradora, 
disposa d’una xarxa pròpia d’hospitals a diferents províncies 
espanyoles i porta a terme diverses fórmules de col·laboració 
amb administracions sanitàries del nostre país.

 Principals magnituds d’Agbar

Milions d’euros
Des. 2007 Des. 2008 Var. (%)

coMpte De resultats
Ingressos d'explotació 2.861,0 3.108,2 8,6%
Flux de caixa d'explotació 557,0 620,2 11,3%
Resultat d'explotació 371,0 439,2 18,4%
%  Marge resultat d'explotació* 13,0% 14,1% ---
Resultat net 483,2 360,2 -25,5%
%  Marge resultat net 16,9% 11,6% ---
Resultat net atribuït a la societat dominant 352,5 235,3 -33,3%

 (*) Abans de deteriorament i alienació d’immobilitzat i altres resultats.
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Milions d’euros
Des. 2007 Des. 2008 Var. (%)

INGressos D’eXplotacIÓ per seGMeNt
Aigua i Medi Ambient 1.627,8 1.770,8 8,8%
Salut 1.233,2 1.337,4 8,5%
agbar 2.861,0 3.108,2 8,6%

Desembre 2007

Salut
43,1%

Aigua i Medi Ambient
56,9%

Desembre 2007

Salut
28,2%

Aigua i Medi Ambient
71,8%

Desembre 2008

Salut
43,0%

Aigua i Medi Ambient
57,0%

Desembre 2008

Salut
23,4%

Aigua i Medi Ambient
76,6%

Milions d’euros
Des. 2007 Des. 2008 Var. (%)

Detall per seGMeNt Del resultat D’eXplotacIÓ *
Aigua i Medi Ambient 266,4 336,4 26,3%
Salut 104,6 102,8 -1,7%
agbar 371,0 439,2 18,4%

 (*) Abans de deteriorament i alienació d’immobilitzat i altres resultats.

Milions d’euros
Des. 2007 Des. 2008 Var. (%)

eNDeutaMeNt
Patrimoni net total 2.695,2 2.704,9 0,4%
Endeutament net 532,8 539,6 1,3%
Endeutament / patrimoni net 19,8% 19,9% ---
Endeutament / (patrimoni net + endeutament) 16,5% 16,6% ---



13

01 /2  coneix agbar

Plantilla mitjana consolidada 2008 per segment

Milers d’euros
2007 2008 Var.%

agbar aigua i Medi 
ambient salut agbar agbar

Valor ecoNÒMIc DIrecte GeNerat I DIstrIBuÏt
Valor econòmic directe generat [a] 3.231.520 1.944.654 1.359.937 3.304.591 2,3

a) Ingressos 3.231.520 1.944.654 1.359.937 3.304.591 2,3
Valor econòmic distribuït [B] 2.752.741 1.657.195 1.308.063 2.965.258. 7,7

b) Costos operatius 1.775.076 881.238 1.055.454 1.936.692 9,1
c) Salari i beneficis a empleats 427.735 312.132 130.311 442.443 3,4
d) Pagaments a proveïdors de capital 320.934 311.604 59.670 371.274 15,7

Accionistes (dividends pagats) 190.409 154.307 49.962 204.269 7,3
Entitats financeres 130.525 157.297 9.708 167.005 27,9

e) Impostos (inclou Seguretat Social a càrrec de l’empresa) 215.805 139.971 62.524 202.495 -6,2
f) Recursos destinats a la societat 13.191 12.251 104 12.355 -6,3

Valor econòmic retingut = [a]-[B] 478.780 287.459 51.874 339.333 -29,1

* Consultar annex ‘4.2 Perfil de l’Informe’ a on es detalla l’abast de cada apartat.

Des. 2007 Des. 2008 Var. (%)
plaNtIlla MItjaNa coNsolIDaDa* 13.722 13.975 1,8%

Creació de riquesa
A continuació es presenta la creació de riquesa el 2008 per als diversos grups d’interès d’Agbar, estimada a través de l’indicador 
de valor econòmic directe generat i distribuït, proposat als estàndards dels informes de sostenibilitat que emet el Global Reporting 
Initiative (GRI).

Plantilla mitjana consolidada 2008 per segment Plantilla mitjana consolidada 2008 per país

Aigua i Medi Ambient
68,7%

Salut
31,3%

Espanya
85%

Xile
12%Regne Unit

3%

Plantilla mitjana consolidada 2008 per categoria Plantilla mitjana consolidada 2008 per contracte

Càrrecs
intermedis
12%

Oficials
administratius
13% 

Oficials no
administratius
22%

Titulats de grau 
mitjà
12% Directius i titulats

superiors
12%

Auxiliars, obrers
i subalterns
29%

Fix
86%

Eventual
14%
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concessió indefinida presta serveis de producció i distribució 
d’aigua potable, clavegueram i tractament d’aigües residuals 
a les regions de Los Lagos i de Los Ríos, a Xile, amb una 
població aproximada de 605.000 habitants. També són sig-
nificatius els 63,2 milions d’euros destinats a l’adquisició de 
Labaqua, SA, un laboratori dedicat a l’anàlisi, el diagnòstic i la 
certificació mediambientals, i els 49,8 milions d’euros que han 
permès incrementar la participació sobre el grup Jiangsu Wa-
ter, que opera a la Xina, del 49% al 71,55%. Agbar ha invertit 
en aquesta empresa entorn de 62 milions d’euros, cosa que 
li ha permès ser l’operador més important a la província de 
Jiangsu, una de les zones més pròsperes de la República Po-
pular de la Xina, amb una àrea de 102.600 km2 i una població 
que s’acosta als 80 milions d’habitants.

 Organització 

El Consell d’Administració d’Agbar s’ha ampliat el 2008, i ha 
passat de 12 a 13 membres. Així mateix, s’han registrat durant 
l’any algunes variacions en la seva composició.
El Consell General d’Accionistes d’Agbar, celebrat el 30 de maig 
de 2008, va aprovar els nomenaments d’Àngel Simon i Fran-
cisco Reynés, com a consellers del Consell d’Administració en 
substitució de Joan Antoni Samaranch i Joan Rosell. 
També va aprovar el nomenament d’Yves de Gaulle, secretari 
general de Suez, com a nou conseller en substitució de Jean-
Pierre Hansen, i de Rob Young, director de la constructora índia 
Hirco pic, com a nou conseller independent. 

Inversions
Les inversions consolidades d’Agbar han pujat a 569,8 mili-
ons d’euros durant el 2008, un 65% més respecte a l’exercici 
anterior.
El 48,2% de les inversions realitzades en aquest període cor-
responen a l’àmbit nacional, i el 51,8% restant, a l’internaci-
onal. Així mateix, cal destacar que el 90,6% de l’import total 
invertit es concentra en les societats del segment Aigua i Medi 
Ambient. 

Pel que fa a la inversió en actius financers, cal assenyalar 
els 108,5 milions d’euros destinats a l’adquisició del 53,5% 
d’Essal, SA, una companyia que mitjançant un contracte de 

Milers d’euros
2007 2008

INVersIoNs coNsolIDaDes
   Inversions immaterials 42,7 58,4
   Inversions materials 255,8 253,7
   Inversions financeres 47,8 257,8

   total INVersIoNs coNsolIDaDes 346,2 569,8

càrrec NoM
president-conseller-delegat Sr. Jordi Mercader
Vicepresident 1r Sr. Gérard Mestrallet
Vicepresident 2n Sr.  Manuel Raventós
consellers Sr.  Enrique Corominas

Sr.  Jean-Louis Chaussade
Sr.  Bernard Guirkinger
Sr.  Yves de Gaulle
Sr.  Gérard Lamarche
Sr.  Miguel Noguer
Sr.  Francisco Reynés
Sr.  Feliciano Fuster
Sr.  Àngel Simon
Sir Rob Young

secretari no conseller Sr.  Alejandro García-Bragado
Vicesecretari no conseller Sr.  José Antonio Félez Gutiérrez

Composició del Consell d’Administració  
El 31 de desembre de 2008, el Consell d’Administració estava format per:

El Pla estratègic 2008-
2011 d'Agbar estableix 
que s'orientaran les  
inversions i la prestació 
de serveis a projectes 
socialment responsables, 
en entorns estables i amb 
garanties jurídiques
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El 15 de febrer de 2008, aquest òrgan va acordar la creació d’una 
comissió per al seguiment de la situació provocada per la se-
quera, presidida per Jordi Mercader i amb Àngel Simon, Manuel 
Raventós, Bernard Guirkinger i Enrique Corominas com a vocals. 
El 26 de novembre de 2008, el Consell va decidir suprimir la co-
missió de la sequera per la finalització d’aquesta situació.

 Pla estratègic 2008-2011
 Agbar ha elaborat durant el 2008 el Pla estratègic 2008-2111, 
en el qual plasma la seva focalització en els sectors Aigua i 
Medi Ambient, i Salut. Aquests sectors d’activitat compleixen 
els requisits exigits per l’enfocament estratègic d’Agbar: po-
tencial de creixement, rendibilitat i generació de fluxos de caixa 
recurrents. L’Aigua i el Medi Ambient han estat i continuaran 
essent en el futur el core business d’Agbar.
La visió d’Agbar de ser el grup empresarial de referència en les 
seves àrees d’activitat es concreta en el Pla estratègic 2008-
2011 de la manera següent:

•  Mantenir la posició de lideratge a Espanya en els sectors 
Aigua i Medi Ambient, i Salut.

càrrec NoM
president-conseller Delegat Jordi Mercader
conseller-Director General  Àngel Simon
Director econòmic-Financer   Josep Bagué
Director de recursos Humans i organització Arsenio Olmo
Director de Gestió corporativa Lluís M. Puiggarí
secretari General Xavier Amorós
Director d’agbar Medi ambient Leonard Carcolé
Director d’agbar aigua Juan Antonio Guijarro
Director de salut Javier Murillo
Director d’aigües de Barcelona Ciril Rozman
Director d’agbar Xile Joaquín Villarino

càrrec NoM
president Jordi Mercader
Vocals Bernard Guirkinger

Francisco Reynes
Jean-Louis Chaussade
Manuel Raventós

càrrec NoM
president Feliciano Fuster
Vocals Bernard Guirkinger

Enrique Corominas

càrrec NoM
president Manuel Raventós
Vocals Francisco Reynes

Jean-Louis Chaussade

Equip Directiu

Composició de la Comissió Executiva

Composició de la Comissió d’Auditoria i Control

Composició de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Aigües de Barcelona ha fet modificacions en el Consell 
d’Administració amb motiu de la darrera Junta General d’Accionistes, 
celebrada el 30 de maig de 2008.
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•  Incrementar de manera significativa la presència internacio-
nal i l’amplitud de clients a Aigua i Medi Ambient.

• Ser un referent mundial en l’àmbit tecnològic.
•  Orientar les inversions i la prestació de serveis a projectes 

socialment responsables, en entorns estables i amb garan-
ties jurídiques.

• Crear valor per a l’accionista. 

 Principals distincions

Agbar ha rebut, durant el 2008, diverses distincions que re-
compensen el seu esforç de millora en l’àmbit de la responsa-
bilitat corporativa.

Qualificació Gold Class a l’Anuari de sostenibilitat
Agbar ha estat l’única empresa del sector aigua que ha rebut 
la qualificació Gold Class dins l’Anuari de Sostenibilitat 2009, 
elaborat per PricewaterhouseCoopers (PWC) i Sustainable 
Asset Management (SAM). A més d’aquesta distinció, Agbar 
ha estat seleccionada com a líder en el seu sector a escala 
mundial pel que fa a accions de sostenibilitat i reputació cor-
porativa.

L’Anuari analitza més de 4.000 empreses de tot el món, perta-
nyents a 57 sectors industrials, en funció de criteris de sosteni-

Àngel Simon
Conseller- 
Director General 
d'Agbar

“La crisi ens enxampa en una molt bona posició”, 
afirma el primer executiu d’Agbar. “En els darrers 
anys, als grups industrials se’ns ha donat molt 
poc valor; no tinc cap mena de dubte que ara es 
tornarà a valorar allò que és producte industrial i 
genera valor afegit: serà una de les conseqüèn-
cies de la crisi”, assenyala Àngel Simon.
“S’ha demostrat”, afegeix, “que la venda 
d’Applus+ va ser correcta, perquè ara disposem 
d’una posició de caixa que ens permet afrontar 
la crisi amb tranquil·litat; sense aquesta opera-
ció, no estaríem en aquesta posició”. Segons el 
conseller-director general d’Agbar, la desinversió 
no tan sols perseguia generar plusvàlues, sinó 
també “defensar el nostre core business, que és 
l’aigua”. 
“Estem atents al mercat i a la baixada d’actius; 
volem fer petites compres que ens permetin 
reforçar-nos, però no farem res que no entri dins 
el nostre negoci principal”, ha anunciat.

Nova àrea de negoci

“Ens volem consolidar també de manera significa-
tiva en l’àmbit dels contractes de millora del medi 
ambient i el medi aquàtic vinculats a una inversió”, 
assegura Simon. En aquest sentit, Agbar ha posat 
en marxa aquest any una nova àrea de negoci: 
Agbar Medi Ambient, que “el 2009 prendrà més 
força”, i que gestionarà l’activitat de construcció 
de dessaladores, depuradores i altres activitats, 
com la recuperació de llits fluvials.

Agbar ha aconsseguit 
la qualificació 'Gold 
Class' en l'Anuari de 
Sostenibilitat, elaborat per 
PricewaterhouseCoopers

Aigües de Barcelona va ser galardonada per la Conselleria d’Economia i 
Finances de la Generalitat per la seva implicació en l’arbitratge de consum.

“Amb la crisi, es tornarà a valorar els 
grups industrials”.
19 de novembre de 2008.
Sergi Saborit. Expansión. (extracte)
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bilitat, i designa una única empresa com a líder del seu sector 
gràcies a la puntuació obtinguda en aquests criteris. Només 
nou empreses espanyoles de diferents sectors han aconseguit 
aquest reconeixement internacional.

Aguas Andinas rep el premi
Responsabilitat Social 2008 
La Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ha distingit Aguas 
Andinas amb el premi SOFOFA Responsabilitat Social 2008, 
en la categoria de ‘Gran Empresa’. La companyia es va fer 
mereixedora del guardó per la sòlida aportació que ha realitzat 
mitjançant la seva gestió mediambiental, sanejant les lleres de 
la Regió Metropolitana; així com per les campanyes d’educa-
ció ambiental que ha portat a terme per al bon ús de l’aigua 
i la bona gestió de les seves relacions amb la comunitat. El 
guardó, que lliura anualment SOFOFA, reconeix les empreses 
que demostren un compromís integral i permanent amb la res-
ponsabilitat social.

Premi Turisme de Catalunya
L’any 2008, el Museu Agbar de les Aigües ha estat guardonat 
amb un dels diplomes Turisme de Catalunya, en reconeixen-
ça de la seva destacada contribució al foment del turisme a 
Catalunya.
Els guardons del Turisme, que el Govern de la Generalitat ator-
ga des del 1981, reconeixen la trajectòria de professionals, 
empreses i entitats del sector que han contribuït al desenvolu-
pament del turisme al país.
El dia 2 de desembre es va fer el lliurament d’aquest premi en 
un acte que va tenir lloc al Palau de Pedralbes i que va comp-
tar amb la presència de José Montilla, president de la Generali-
tat, i de Josep Huguet, conseller del Departament d’Innovació, 
Universitat i Empresa.

Aigües de Barcelona, guardonada per la seva implicació 
en arbitratge de consum
La Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat de Ca-
talunya ha premiat Aigües de Barcelona amb el guardó que 
acredita la companyia com una empresa implicada en l’arbi-
tratge de consum, una forma extrajudicial de resolució de con-
flictes a través de la mediació. La Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya ha distingit Aigües de Barcelona pel baix nombre de 
reclamacions rebudes des de la seva adhesió el 1994. La Jun-

ta també valora molt positivament la predisposició d’Aigües de 
Barcelona davant el treball de mediació i arbitratge.

La Torre Agbar, una de les set meravelles de Barcelona
La Torre Agbar ha estat elegida per votació popular entre els 
espectadors  de la cadena de televisió Barcelona TV com 
una de les set meravelles de patrimoni cultural de la ciutat 
comtal, segons una iniciativa promoguda pel Bureau Inter-
nacional de Capitals Culturals (IBOCC) amb la col·laboració 
d’aquesta cadena televisiva. Hi han participat un total de 25 
candidatures.

Menció especial en els premis Acció 21
L’espai educatiu de l’estació de tractament d’aigua potable 
(ETAP) de Sant Joan Despí (Barcelona) ha rebut una menció 
especial dels premis Acció 21, creats pel Consell Municipal de 
Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona per 
estimular aquelles iniciatives que facin una contribució efectiva 
al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
L’ETAP de Sant Joan Despí ofereix visites a escoles i grups des 
del 1955. El 2004 s’hi va crear un espai educatiu i es va elabo-
rar un projecte formatiu específic. Des d’aleshores, les visites 
a la planta han augmentat progressivament, fins a arribar a la 
seva màxima capacitat –8.000 persones–.

Agbar, guanyadora del concurs de pòsters
de l’Associació Internacional de l’Aigua (IWA)
Agbar ha guanyat el 2008 el primer premi de la categoria 
Managing Planning Water Services (direcció i planificació del 
servei d’aigua) en el concurs de pòsters del Congrés Mundial 
d’Empreses d’Aigua i Sanejament, una convenció bianual que 
organitza l’Associació Internacional de l’Aigua (IWA). El pòster 
d’Agbar contenia informació sobre el servei al client en com-
panyies publicoprivades.

El Museu Agbar de les 
Aigües va ser premiat 
per la Generalitat de 
Catalunya per la seva tasca 
en el desenvolupament del 
turisme del país

La Generalitat de Catalunya va reconèixer el 2008 la tasca del Museu  
Agbar de les Aigües per la seva contribució al foment del turisme a 
Catalunya.
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Per assegurar la sostenibilitat de l’organització a llarg termini, 
Agbar ha establert com a pilars del negoci les persones, la in-
novació i la responsabilitat corporativa. Per això, l’enfocament 
de les seves activitats, des d’aquesta òptica, té en compte el 
creixement econòmic, el respecte i la protecció del medi ambi-
ent, i una actitud social responsable. 
El marc de referència per a l’exercici de la responsabilitat cor-
porativa d’Agbar es fonamenta en les premisses següents:

•  Visió: ser el grup empresarial de referència en les nostres 
àrees d’activitat. 

•  Missió: la gestió de serveis que contribueixen a la quali-
tat de vida de les  persones i generen valor per als grups 
d’interès.

•  Valors:  
L’ excel·lència en la prestació de serveis.  
La innovació orientada a la millora continuada de proces-
sos, de productes i de serveis.  
La promoció del diàleg i del compromís amb els grups 
d’interès.  
El desenvolupament de negoci sostenible, basat en crite-
ris de responsabilitat econòmica, social i mediambiental.

 Bon govern

Des de fa més de 140 anys, Agbar aplica criteris de solvèn-
cia, eficiència i honestedat en les operacions diàries, especi-
alment necessàries en la gestió d’un recurs tan valuós com 
l’aigua.
Les pràctiques de bon govern, la conducta ètica com a orga-
nització i la transparència informativa formen part de la identitat 
corporativa d’Agbar. Són presents en el dia a dia de les seves 
accions i en la relació amb els seus grups d’interès, assumint 
l’ètica i la transparència com a elements intrínsecs al mateix 
funcionament de l’organització.
Aquestes pràctiques són descrites en diversos informes anu-
als que es posen a la disposició d’accionistes i inversors, i del 
públic en general, com ara l’Informe Financer Anual, l’Infor-
me Anual de Govern Corporatiu i l’Informe de Responsabilitat 
Corporativa, entre altres. Concretament, a l’Informe Anual de 
Govern Corporatiu hi ha informació sobre el grau de seguiment 
de les recomanacions de govern corporatiu del Codi Unificat 
de Bon Govern. 
El Consell d’Administració, en la reunió del 2 de maig de 2007, 
va acordar modificar uns determinats articles del Reglament 
del Consell per adaptar-se millor a les recomanacions del Codi 
Unificat a què hem fet referència, dels quals es va informar la 
Junta General d’Accionistes. 
El Consell d’Administració es reserva l’aprovació de la política 
de responsabilitat corporativa i vetlla, així mateix, perquè en les 
seves relacions amb els grups d’interès s’observin els princi-
pis addicionals que ha acceptat voluntàriament. La Comissió 
d’Auditoria i Control té, entre altres comeses, la de supervisió 
del compliment del Reglament Intern de Conducta i de les re-
gles de govern corporatiu. Per la seva banda, l’alta direcció 
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vetlla per estendre el compromís de responsabilitat corporativa 
a totes les àrees funcionals i de negoci.
També hi ha una activitat d’auditoria interna, sota la supervisió 
de la Comissió d’Auditoria i Control, que, entre altres, té l’ob-
jectiu d’avaluar objectivament i independentment els sistemes 
de govern corporatiu establerts, a fi d’informar sobre l’adequa-
ció i l’efectivitat d’aquests sistemes. 
A Agbar hi ha establert un Comitè de Desenvolupament Sos-
tenible que vetlla per l’observança de valors clau, com la pro-
tecció de la salut i la seguretat de les persones, la qualitat del 
servei, la protecció del medi ambient i l’avenç tecnològic. 
Aquests principis d’ètica i transparència es plasmen, entre al-
tres documents, al Codi Ètic Corporatiu i de Conducta dels 
Professionals d’Agbar i el Codi Mediambiental Corporatiu, 
aprovats el 2002, i al Reglament Intern de Conducta en Matè-
ries Relacionades amb els Mercats de Valors, la versió vigent 
del qual va ser aprovada el juny del 2003, tots ells disponibles 
a la pàgina web d’Agbar.
El Codi Ètic Corporatiu inclou els valors que identifiquen l’orga-
nització i estableix uns preceptes sota els quals s’espera que 
se cenyeixin les empreses i l’equip humà que en formen part, 
de manera que aquests s’integren en la presa de decisions, les 
estratègies, els processos i les actuacions.
Per la seva banda, el Codi Mediambiental Corporatiu vincula 
la innovació a la millora de la qualitat ambiental de béns i 
serveis, i apunta que els empleats “han d’actuar com si fos-
sin agents de promoció del respecte al medi ambient”, entre 
altres aspectes.
Finalment, el Reglament Intern de Conducta en Matèries Rela-
cionades amb els Mercats de Valors té l’objecte d’establir uns 
criteris de comportament que han d’observar en aquest àmbit 
les persones de l’organització a les quals resulta d’aplicació.

Durant el 2008, s’ha portat a terme una revisió dels riscos iden-
tificats a Aigües de Barcelona. Partint d’aquest resultat i amb 
vista a extrapolar el projecte a altres empreses d’Agbar, s’ha 
analitzat el grau d’implantació de la gestió de riscos en aques-
tes empreses. Per fer-ho, s’han estudiat els plans d’acció de 
mitigació del risc i de gestió de crisi ja implantats a Agbar.
Durant el 2009, es preveu adequar la metodologia d’identifica-
ció i avaluació de riscos definida a Aigües de Barcelona, per 
crear un marc a partir del qual les empreses d’Agbar puguin 
establir plans d’acció personalitzats de mitigació del risc i de 
possible gestió de crisi personalitzats.

La conducta ètica i la 
transparència formen part 
de la identitat d'Agbar 
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 Compromisos
amb els grups d’interès

Definició Dels coMproMisos  
Agbar va iniciar el 2006 una profunda reflexió i debat per va-
lorar la identificació vigent dels seus grups d’interès. El que es 
pretenia era assegurar que aquesta identificació era correcta 
i, sobretot, detectar quines necessitats dels grups d’interès es 
podrien satisfer mitjançant accions concretes.
Els grups d’interès es van identificar a partir de reunions del 
Comitè de Desenvolupament Sostenible (organisme en el qual 
hi ha representats els sectors d’Agbar i les àrees de l’orga-
nització que impulsen accions en l’àmbit de la responsabilitat 
corporativa), en què van participar, a més, representants de 
l’organització que poguessin aportar coneixements al projecte 
i verificadors externs, que van mostrar la seva visió respecte 
d’aquesta qüestió.
El següent pas va ser l’establiment de compromisos concrets 
amb cadascun dels grups d’interès. Aquests compromisos 
obeïen a les expectatives detectades i s’enquadren en l’es-
tratègia de satisfacció de les necessitats dels grups d’interès 
d’Agbar per mitjà d’una activitat exercida sota el prisma del 
creixement econòmic, el respecte i la protecció del medi ambi-
ent, i una actitud social responsable.

compromisos amb els accionistes i els inversors
•  Crear valor afegit per als inversors a través d’actuacions 

sostenibles i responsables.
•  Facilitar la comunicació amb els accionistes a través dels 

canals adequats, de manera transparent i impulsant-ne la 
bidireccionalitat.

•  Prendre en consideració les inquietuds i les necessitats de 
fons socialment responsables, més enllà de les estricta-
ment econòmiques.

compromisos amb els clients
•  Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, i apropar-

se a les necessitats específiques de cadascun dels seg-
ments.

•  Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i fiabilitat.
•  Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de 

comunicació. Fomentar els canals no presencials que per-
metin més disponibilitat.

compromisos amb els empleats
•  Establir plans de formació i de seguiment del desenvolu-

pament que ofereixin possibilitats de promoció i de millora, 
tant en l’àmbit personal com professional.

•  Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de 
diàleg que afavoreixin la participació en la consecució dels 
objectius comuns.

•  Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut laboral 
en les activitats, fomentant la formació i la participació en 
aquest àmbit.

•  Implantar mesures que permetin la conciliació de la vida 
professional i personal de manera que es doni suport al 
repartiment equilibrat de responsabilitats en totes dues es-
feres.

•  Considerar mesures preventives que fomentin la igualtat i la 
diversitat, evitant discriminacions per motius de sexe, raça, 
cultura, religió o qualsevol altre que hi pogués haver.

compromís amb les administracions públiques
•  Mantenir una política de transparència en les relacions, mit-

jançant un diàleg fluid que busqui les millors alternatives 
per a l’usuari dels serveis.

•  Actuar proactivament respecte de l’evolució normativa de 
cada sector i anticipar-se als requeriments futurs per oferir 
garantia i seguretat en el subministrament de serveis i de 
productes.

• Reguladors
• ONG
• Associacions de veïns
• Institucions financeres
• Líders d’opinió
• Sindicats i patronals
• Proveïdors
• Socis estratègics
• Associacions professionals
• Comunitat acadèmica
• Associacions de consumidors
• Mitjans de comunicació
• Partits polítics

Accionistes

Societat:
comunitat local

i medi ambient
Administ

rac
ions

públiq
ues

Clients

Em
pl

ea
ts

Relacions amb els grups d’interès
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•  Oferir un servei amb una qualitat excel·lent, en el marc de 
la sostenibilitat.

compromís amb la societat
•  El medi ambient: aplicar el Codi Mediambiental Corporatiu, 

que inclou la implantació de sistemes de gestió mediambi-
ental i la promoció de bones pràctiques, tant internament 
com entre els proveïdors de l’organització.

•  La comunitat local: implicar-se en la millora de la qualitat de 
vida de la comunitat local en què s’opera, mitjançant acci-
ons de comunicació i de sensibilització, i oferir l’experiència 
que l’organització té a cada sector d’activitat.

compromís amb els proveïdors
•  Establir relacions basades en els principis d’integritat i ho-

nestedat.
•  Promoure la transparència en les relacions i mantenir crite-

ris objectius de selecció.
•  Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu.

Actualització dels compromisos 
En plena coincidència amb els plans estratègics posats en 
marxa per l’organització, durant el 2008 s’ha establert a Agbar 
el Pla a Mitjà Termini de Responsabilitat Corporativa (PMTRC), 
que representa un esforç de prospectiva i compromís amb 
cada grup d’interès i fruit del qual han variat o s’han ampliat 
alguns dels compromisos. El PMTRC inclou accions que s’han 
de desenvolupar en el període 2008-2011, amb els seus cor-
responents indicadors de seguiment.
De la mateixa manera, Adeslas ha revisat els seus objectius 
sota aquesta mirada estratègica i prospectiva, i així és com 
es recull aquest avenç en l’apartat corresponent d’aquest 
document.

iDentificació De les prioritats 
Dels grups D'interès. Definició 
Dels continguts De l'inforMe
Agbar pretén que l’Informe de Responsabilitat Corporativa re-
flecteixi l’actuació de l’organització en aquesta matèria i reculli 
aquella informació que els seus grups d’interès consideren re-
llevant. Per això, i amb ànims de millora contínua, Agbar ha fet 
esforços per millorar aquest Informe. 
Addicionalment als canals específics que utilitza l’organització 
per conèixer els interessos i les expectatives dels seus grups 
d’interès (com, per exemple, les enquestes de satisfacció), Ag-
bar porta a terme estudis específics relatius a la informació que 
s’ha de proporcionar en matèria de responsabilitat corporati-
va. L’estudi de materialitat i les consultes a grups d’interès que 
expliquem a continuació en són un exemple. 

estudi de materialitat
Aquest tipus d’estudis s’han realitzat des de l’any 2007, i es 
basen en la cerca dels aspectes relacionats amb la respon-
sabilitat corporativa que tinguin més rellevància per al negoci. 
L’objectiu és identificar els assumptes que són sensibles per 
als grups d’interès i que representen un risc per a la reputació 
de la companyia en cadascun dels sectors d’activitat en què 
opera (Aigua i Medi Ambient, i Salut). 

L’estudi de materialitat s’ha desenvolupat seguint una meto-
dologia basada en l’estàndard AA1000. Per a l’estudi s’ha 
analitzat la importància que donen als diferents aspectes de la 
responsabilitat corporativa les empreses líders de cada sector, 
les associacions sectorials i socials seleccionades, i la reper-
cussió a la premsa que han tingut els diferents temes.
Al llarg de l’anàlisi, els aspectes de responsabilitat corporativa 
que van apareixent són valorats en funció de dues variables:

•  Maduresa: entesa com el nivell d’atenció que les compa-
nyies del sector posen en un determinat assumpte.

•  Rellevància: valorada en funció de l’atenció prestada pels 
prescriptors als assumptes de responsabilitat corporativa. 
Es podria entendre que aquesta atenció comporta un risc 
reputacional o que mostra que es tracta d’aspectes crítics 
de la confiança en les entitats.

En aquest Informe es proporciona informació respecte a aquells 
assumptes identificats com a materials, de manera que es recull 
l’enfocament de responsabilitat corporativa de la companyia i es 
dóna com a resultat –per a cada sector d’activitat– els quadres 
que s’adjunten a continuació. En el primer de cada àrea de ne-
goci es detallen els temes identificats el 2008, i en el segon, la 
seva variació respecte a l’any anterior.

Aigua  
Cal destacar que pràcticament tots els assumptes identifi-
cats es poden classificar com “necessaris” o “generalitzats”, 
és a dir, amb maduresa elevada. Això implica que el sector ja 
desenvolupa bones pràctiques de responsabilitat corporativa 
i que tots els assumptes necessiten un seguiment continu i 
atent.
S’ha identificat un assumpte emergent, l’estratègia de can-
vi climàtic, encara no gaire estès en el sector i sobre el qual 
s’haurà de posar més atenció. 
D’altra banda, els assumptes que presenten un nivell de re-
llevància i risc reputacional més alt són els relacionats amb el 
codi de conducta i la corrupció associada al sector de l’aigua, 
i la gestió dels riscos associats a la correcta gestió de la se-
quera i a la gestió i el manteniment de les xarxes de distribució/
sanejament, en relació amb les fuites i les avaries a la xarxa. 

Durant el 2008 s'ha 
establert a Agbar el 
Pla a Mitjà Termini de  
Responsabilitat Corporativa 
(PMTRC), que inclou accions 
que s'han de desenvolupar 
en el període 2008-2011, 
amb els seus corresponents 
indicadors de seguiment
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El gràfic ‘Quadre materialitat aigua’ reflecteix el moviment 
dels diferents assumptes respecte a l’estudi de materialitat 
del 2007. 
La gestió de riscos, el canvi climàtic, les energies alternati-

ves, el codi de conducta, les inversions en acció social i el 
govern corporatiu han adquirit rellevància entre els prescrip-
tors analitzats, la qual cosa mostra l’augment de l’interès en 
aquests temes. 

Quadre materialitat aigua

Quadre variació materialitat de l’aigua

1.  Gestió de marca
2.  Atenció a clients
3.  Programes de biodiversitat
4.  C. Conducta/C. Ètic
5.  Polítiques ambientals
6.  Ús d’energies alternatives
7.  Compromís amb la comunitat
8.  Govern corporatiu
9.  Inversions en acció social
10.  Inversió en investigació i tecnologia
11.  Gestió de riscos
12.  Canvi climàtic

2007

2008

Nivell de crisi internacional

Nivell de crisi nacional
(Espanya i estranger)

Nivell de crisi nacional
(no Espanya)

Nivell de crisi nacional (Espanya)

Nivell de crisi local/regional

Nivell de crisi no apreciable

1.  Govern corporatiu
2.  Gestió de riscos: riscos c. climàtic
3.  Codi conducta/comportament ètic
4.  Gestió de la relació amb els clients
5.  Gestió i mant. de les xarxes
6.  Gestió dels recursos hídrics
7.  Relació amb les administracions públiques
8.  Inversió I+D+i
9.  Gestió de la marca
10.  Quadres de comandament
11.   Política gestió recursos hídrics local
12.  Exercici ambiental
13.  Eco-eficiència operacional
14.  Polítiques ambientals
15.  Gestió ambiental
16.  Programes de biodiversitat
17.  Eficiència energètica-combustibles
18.  Utilització d’energies alternatives
19.  Gestió de residus i reciclatge
20.  Estratègia canvi climàtic
21.  Ident. i diàleg amb els grups d’interès
22.  Pràctiques laborals
23.  Desenvolupament del capital humà
24.  Atracció i retenció talent
25.  Salut i seguretat laboral
26.  Compromís comunitat
27.  Accions fomentar l’accés a l’aigua
28.  Gestió d’integritat proveïdors
29.  Inversions acció social
30.  Comunicació
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En canvi, la gestió de marca, l’atenció als clients i els progra-
mes de biodiversitat estan més madurs, és a dir, són temes 
als quals les empreses del sector presten més atenció. 
 

Salut
La gestió de la relació amb clients és un tema de gran repercussió 
en els diferents mitjans analitzats i que cal reflectir en l’Informe. 

Quadre materialitat salut

Quadre variació materialitat de la salut

1.  Atracció de talent
2.  Salut i Seguretat
3.  Desenvolupament de Capital Humà
4.  Relacions Laborals
5.  Estratègia Canvi Climàtic
6.  Sistemes de Gestió Ambiental
7.  Codi de Conducta
8.  Ciutadania corporativa
9.  Gestió de Riscos
10.  Relacions grups d’interés
11.  Oportunitats de negoci
12.  Relacions amb Governs

2007

2008

1.  Govern corporatiu
2.  Gestió de riscos
3.  Codi conducta / corrupció i suborn
4.  Gestió de la relació amb clients
5.  Oportunitats de negoci
6.  Gestió de la marca
7.  Relacions amb Governs/política pública/lobby
8.  Exercici ambiental
9.  Sistema de gestió ambiental
10.  Estratègia en canvi climàtic
11.  Relacions laborals
12.  Desenvolupament del capital humà
13.  Atracció i retenció de talent
14.  Ciutadania corporativa/acció social
15.  Relacions de valor
16.  Relació amb els grups d’interès
17.  Salut i seguretat 

17

13
12

1

2

5
10

14

3

9

7

16

Generalitzats
Necessaris

Urgents

Emergents

M
ad

ur
es

a
A

lta
Ba

ix
a

Rellevància
Alta

Baixa

15
4

6 811

Nivell de crisi nacional (Espanya)

Nivell de crisi local/regional

Nivell de crisi no apreciable

1

2

3

4

6

7

8

9

10
11

5

12

Generalitzats
Necessaris

Urgents

Emergents

M
ad

ur
es

a
A

lta
Ba

ix
a

Rellevància
Alta

Baixa



01/3  Informe de responsabIlItat CorporatIva agbar 2008

D’altra banda, s’observa que algunes empreses inclouen refe-
rències al canvi climàtic (que pot provocar impactes negatius 
en la salut) o als canvis demogràfics (accentuació de l’envelli-
ment de la població i més presència d’immigrants), a causa de 
les implicacions que poden tenir en el sector. Així mateix, atesa 
l’actual situació de crisi econòmica, s’ha detectat la necessitat 
de desenvolupar nous productes que s’adaptin a la nova situ-
ació econòmica i social.

També es detecten com a rellevants les relacions de valor 
(relacions amb els professionals sanitaris, els mediadors i els 
proveïdors), així com l’acompliment ambiental, les relacions la-
borals i l’atracció i la retenció del talent, temes que s’han de 
tenir presents.
El gràfic ‘Quadre variació materialitat de la salut’ reflecteix el 
moviment principal dels temes respecte a l’estudi de materi-
alitat elaborat el 2007.
Aspectes com el canvi climàtic, la gestió de riscos, les opor-
tunitats de negoci i les relacions laborals han augmentat la 
seva maduresa, atès que una gran part de les empreses 
capdavanteres en responsabilitat corporativa del sector han 
començat a prendre aquests aspectes en consideració en els 
seus informes. 

Iniciatives de diàleg amb els stakeholders
A més de l’estudi de materialitat, realitzat a partir d’informa-
ció pública dels organismes i empreses seleccionats, durant 
el 2008 s’han dut a terme dues sessions de consulta directa a 
representants de grups d’interès convidats per l’organització.

Jornada de Valoració de l’Informe de Responsabilitat 
Corporativa 2007 d’Agbar
Aquesta jornada, de caràcter intern, es va celebrar el 9 de 
juny de 2008 i va comptar amb la participació de Joan Mar-
tínez, president de la Confederació d’Associacions de Veïns 
de Catalunya; Sara Batet, responsable del Programa de Sos-
tenibilitat d’Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya; María 
José Sarrias, cap de la Secció de Sistemes de Qualificació 
de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya; 
Joan Company, director de Kemira Water, Divisió d’Aigües de 
Kemira Ibérica; i Marcos González, director de l’editorial Me-
diaResponsable.
Els convidats a aquesta jornada van donar la seva opinió sobre 
els temes tractats en l’Informe, la presentació de la informació i els 
compromisos recollits en matèria de responsabilitat corporativa. 

Sessió de CONAMA 9 sobre els informes
de responsabilitat corporativa del sector aigua
Agbar va organitzar el 3 de desembre de 2008 a la Sala Dinà-
mica del Congrés Nacional de Medi Ambient 2008 (CONAMA 
9) la sessió “Els informes de responsabilitat corporativa en el 
sector de l’aigua. L’opinió dels grups d’interès”. 
En aquesta trobada, hi van participar María Huelin, vicepresidenta 
i assessora jurídica de l’Asociación Provincial de Consumidores y 
Amas de Casa AL-ANDALUS de Màlaga; Samuel Ricardo Ruiz, 
responsable de Gestió Interna i RSC de la Fundación Desarrollo 
Sostenido-Fundeso; Emilio Badillo, secretari de la Comissió de 
Preus de la Generalitat Valenciana; i Ángel Muñoa, responsable 
de Política d’Aigües de la Secretaria de Medi Ambient de la Con-
federació Sindical de Comissions Obreres.
Els ponents de la Sala Dinàmica de CONAMA 9 van reflexi-
onar entorn dels continguts dels informes i la seva forma de 
presentació.  

Respostes d’Agbar a les demandes
dels grups d’interès
Agbar va fer una reflexió a partir de les aportacions rebudes 
per part dels convidats a les jornades esmentades. A conti-
nuació s’esmenten algunes de les apreciacions rebudes i les 
actuacions derivades que ha portat a terme Agbar.   

  Impuls de la responsabilitat 
corporativa en xarxa
A més del seu compromís intern amb la responsabilitat cor-
porativa, Agbar és conscient que per contribuir al desenvolu-
pament global de la responsabilitat corporativa és necessari 
treballar en xarxa, compartint experiències i coneixements. 
Aquesta inquietud l’ha portat a vincular-se, entre altres, amb 
el Fòrum de Reputació Corporativa (fRC) i el Pacte Mundial 
(Global Compact) de les Nacions Unides.
El Fòrum es va constituir el 2002 per iniciativa d’Agbar, BBVA, 
Repsol YPF i Telefónica, i compta actualment amb la partici-
pació d’Abertis, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Renfe 
i MetroMadrid, a més de les empreses fundadores. És un lloc 
de trobada, anàlisi i divulgació de tendències, eines i models 
de gestió de la reputació corporativa. Els seus membres tre-
ballen estretament i eficaçment, aprenent els uns dels altres i 
desenvolupant projectes conjunts com a element generador 
de valor per a les empreses que en formen part. Entre aquests 
projectes destaca el llançament –a la fi del 2006– del projec-
te “2015: Un món millor per a la Joana”, una iniciativa per a 
la difusió dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni de 
les Nacions Unides entre els grups d’interès de les companyi-
es participants al fòrum. Durant 2008 s’ha extés la divulgació 
de la iniciativa a alguns dels espais que poseeix l’organització 
(Planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, Fundació Agbar).
L’objectiu que s’ha plantejat Agbar per al 2009 com a membre 
del fRC és continuar amb la campanya de difusió dels Objec-
tius del Mil·lenni entre els seus grups d’interès.
Agbar també està adherida des del 2002 al Pacte Mundi-
al (Global Compact) de les Nacions Unides i és membre del 
comitè executiu de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, un 

Agbar ha pres en 
consideració al seu Informe 
de Responsabilitat Corporativa 
2008 una gran part de 
les propostes plantejades 
pels seus grups d'interès
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òrgan constituït l’any 2004 amb l’objectiu de donar suport als 
10 principis del Pacte a Espanya, a més de promoure’ls i di-
fondre’ls. Aquest organisme serveix d’interlocutor davant les 
Nacions Unides i crea un moviment d’empreses obert al diàleg 
amb els grups interessats en la implantació d’aquests princi-
pis, basats en la defensa dels drets humans i laborals, la cura 
del medi ambient i la lluita contra la corrupció.
Des del 2005, Agbar elabora anualment l’Informe de pro-
grés, en el qual es recullen les iniciatives que ha desenvolupat 
d’acord amb els 10 principis del Pacte Mundial. El lliurament 
de l’Informe de progrés és un dels requisits per ser membre 
de ple dret del Pacte Mundial. Es pot accedir a aquest Informe 
mitjançant el web www.pactomundial.org.
L’objectiu per al 2009 és continuar emetent anualment l’Infor-
me de Progrés i ajudar a difondre l’existència del Pacte a fi de 
crear-hi noves adhesions.

Agbar es troba implicada 
des del 2007 al projecte 
"2015. Un món millor per 
la Joana" que consisteix 
en la difusió dels Objectius 
de Desenvolupament del 
Mil·leni (ODM)

Opinió dels grups d’interès

Els temes de l’Informe són plenament pertinents i adequats,
molts dels quals són de plena actualitat, com la sequera.

És complicat llegir-lo. Sembla dissenyat per a un
públic entès en la matèria.

Costa adonar-se de les novetats que incorpora.
Es recomana fer-les més visibles i evidents.

L’Informe proporciona un elevat grau de fiabilitat.
Les informacions que conté semblen molt veraces.

Es proposa elaborar un Informe principal tipus resum
executiu i una versió digital més àmplia.

Es detecta l’absència de certs impactes ambientals.

Es proposa fomentar una participació més elevada dels 
grups d’interès en el procés d’elaboració de l’Informe.

L’anàlisi de materialitat és interessant, però difícil 
d’interpretar. S’hauria de contextualitzar millor.

Hi falta un enfocament sobre el territori local i la seva comunitat.

Agbar intenta continuar en la mateixa línia de treball, incloent-hi els 
temes detectats com a rellevants.

En l’Informe de Responsabilitat Corporativa 2008 s’ha intentat fer 
servir un llenguatge més clar i senzill.

L’Informe destaca les novetats mitjançant frases destacades
i quadres de text.

Agbar segueix la mateixa línia de treball.

Agbar ha elaborat aquesta vegada dues versions
de l’Informe, un resum executiu en paper amb la informació

més rellevant i una versió digital estesa. 

S’hi inclou un nou apartat dedicat a la gestió d’olors,
un aspecte considerat rellevant en el sector de l’aigua.

Per primera vegada, representants dels grups d’interès
han revisat alguns dels apartats d’aquest informe. 

L’estudi de materialitat de l’Informe de Responsabilitat
Corporativa 2008 inclou explicacions que miren de facilitar-ne

la interpretació.

Agbar considera que aquest Informe ha de presentar l’activitat 
de l’organització completa i, per aquest motiu, malgrat que 

mira d’incorporar-hi informació local, no és possible de 
detallar-hi gaire la informació. En aquest sentit, Agbar fomenta 

la publicació d’informes de responsabilitat corporativa per 
part de les empreses operadores més importants. Així, Aguas 

Andinas (Xile), Emuasa (Múrcia), Aquagest Sur (Granada) i 
Aigües de Barcelona publicaran el 2009 el seu propi Informe 

de Responsabilitat Corporativa.

respOstes d’AgbAr
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01•4
Proximitat amb 
els accionistes 

i inversors  

L’estructura accionarial el 31 de desembre de 2008 

HISUSA, Holding de Infraestructuras
y Servicios Urbanos, SA
66,44%

Criteria CaixaCorp, SA
11,54%

Free Float
10,00% Suez Environnement

España, SLU
1,82%

Suez Environnement, SA
10,20%

Un dels compromisos d’Agbar amb els seus accionistes i in-
versors és el de crear valor de manera sostenible, transparent 
i responsable.
Amb aquest objectiu, Agbar treballa dia a dia per proporcio-
nar als seus accionistes una rendibilitat creixent i de manera 
sostinguda en el temps, i també es dedica a mantenir una 
política de transparència informativa amb els seus accionistes 
i inversors.

 Creació de valor afegit
(COMPROMÍS A1)  

Durant l’exercici del 2008, les participacions més significatives 
de l’estructura accionarial han variat substancialment amb mo-
tiu de l’OPA llançada per Suez Environnement, SA; Suez Envi-
ronnement España, SLU; HISUSA, Holding de Infraestructuras 
y Servicios Urbanos, SA; i Criteria Caixacorp, SA.
En conseqüència, l’estructura accionarial el 31 de desembre de 
2008 va quedar representada de la manera següent:

 Agbar es compromet a: 

•  Crear valor afegit per als inversors a través 
d’actuacions sostenibles i responsables. 
COMPROMÍS A1

•  Facilitar la comunicació amb els accionistes a tra-
vés dels canals adequats, de manera transparent i 
impulsant-ne la bidireccionalitat.  
COMPROMÍS A2

•  Prendre en consideració les inquietuds i les ne-
cessitats de fons socialment responsables, més 
enllà de les estrictament econòmiques.  
COMPROMÍS A3
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Indicadors
A continuació es mostren una sèrie d’indicadors econòmics 
d’especial interès per a accionistes i inversors.

2007 2008
INDICADORS ECONÒMICS

Nombre d’accions negociades (milions) 185,29 83,07
Efectiu negociat (milers d’euros) 5.006.455 2.197.022
Última cotització (euros) 27,53 14,60
Màxim (euros) 28,75 28,80
Mínim (euros) 23,72 12,01
Mitjà (euros) 27,00 26,02
Dies cotitzats 253 254
Benefici net (milers d’euros) 352.541 235.300
Dividend per acció (euros) 0,546 0,601
Capital social (nombre d’accions) 149.641.707 149.641.707
Capitalització borsària* (milions d’euros) 4.120 2.185

* El 31 de desembre

2007 2008
quAlIfICACIONS CREDItíCIES

Standard&Poor’s A A
Moody’s A2 A2

Des. 2007 Des. 2008 Var (%)
DIVIDENDS

Proposta distribució dividend (milions euros) 81,7 89,9 10,0%
Proposta distribució dividend per acció (euros) 0,546 0,601 10,0%
* Payout 23,2% 38,2%
Cotització al tancament 27,53 14,60 -47,0%
BPA-benefici bàsic per acció (euros) 2,36 1,57 ---
PER (cotització tancament / BPA) (euros) 11,69 9,30 ---
ROA (*) 11,2 14,2 ---
ROE atribuïble (%) (*) 19,3 11,8 ---
Leverage (*) 16,5 16,6 ---

*Payout (percentatge dels beneficis dedicat a dividends). ROA (Benefici net abans d’impostos (NOPAT) / Capitals emprats mitjans). ROE Atribuible (Resultat Net / Fons propis mitjans)  
LEVERAGE (Endeutament Net / Capitals emprats).

plANtIllA MItjANA CONSOlIDADA 13.722 13.975 1,8%
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Evolució borsària
La borsa espanyola no s’ha alliberat de la davallada històri-
ca que ha experimentat la renda variable a escala mundial 
el 2008. Després de cinc exercicis d’alces generalitzades,  
l’IBEX 35 ha registrat l’any 2008 la caiguda més accentuada 
de la seva història, amb unes pèrdues que s’acosten al 40%. 
Així, el principal selectiu espanyol, que iniciava l’any en els 
15.182 punts, va tancar l’exercici, amb prou feines, per sobre 
dels 9.000 punts i amb nivells de volatilitat sense precedents.
L’impacte de la crisi hipotecària es va començar a manifestar 
de manera destacable en el sistema financer nord-americà al 
començament del 2008, encara que l’àmbit internacional no 
va tardar a contagiar-se’n, la qual cosa va comportar una pro-
funda crisi de liquiditat generalitzada i va causar, indirectament, 
conseqüències com els enfonsaments borsaris del gener i de 
l’octubre del 2008, un mes, aquest últim, en el qual la situació 
va desembocar en una manifesta recessió d’abast mundial.

Caigudes importants a principis d’any
Tan sols dos mesos després que les borses occidentals mar-
quessin màxims històrics, el gener del 2008 va anticipar les 
dificultats a què s’enfrontaria l’any, amb la pitjor arrencada 
borsària i deixant caigudes tan importants com la del ‘dilluns 
negre’ del 21 de gener de 2008, així com elevadíssims nivells 
de volatilitat. Amb l’amenaça d’una onada de rebaixes als 
rating crediticis de les asseguradores de bons als EUA, els 
sectors bancari i assegurador van ser els més castigats al 
llarg del primer mes de l’any. Després d’aquesta onada de 
fortes caigudes, les tensions es van relaxar i malgrat que les 
borses es van mantenir relativament tranquil·les al llarg dels 
mesos següents, les mostres de feblesa reflectides per les 
referències macroeconòmiques i les notícies empresarials 
publicades al llarg del primer trimestre de l’any van eviden-
ciar que la volatilitat persistiria fins que no se superés la crisi 
hipotecària.

Afebliment econòmic, rescats i més incertesa
El procés de rescat d’entitats per part de la Reserva Federal 
va començar el mes de març amb Bear Sterns, altament ex-
posat a actius emparats per hipoteques i afectat per la retirada 
massiva de fons dels seus clients. Malgrat que, en un princi-
pi, el mercat va interpretar aquesta operació positivament, les 
pèrdues generalitzades del sector arran de les amortitzacions 
massives d’actius tòxics, la pujada de tipus per part del Banc 
Central Europeu i un creixement sense fre del preu del petroli 
van provocar que les borses retallessin posicions d’una ma-
nera dràstica. Aquestes caigudes es van accentuar al llarg del 
mes de juny, moment en què es van revifar incerteses sem-

blants a les ja viscudes el gener: dubtes sobre la situació de 
les entitats financeres i advertiments dels bancs centrals so-
bre més pujades de tipus i respecte a l’afebliment econòmic, 
aquesta vegada tant als EUA com a Europa. 
En l’àmbit econòmic nacional, la situació no era gaire més 
encoratjadora en vista de l’elevada inflació del moment, així 
com per les previsions del Govern referents al creixement de 
l’economia per sota del 2% el 2008 i a la seva estimació sobre 
el fet que no es registrarien millores fins a la segona meitat del 
2009. Davant d’aquesta situació, l’IBEX 35 va baixar el juny 
un 11,4%, de manera que va registrar el segon pitjor resultat 
mensual del 2008, només superat pel gener, i va tancar el pit-
jor semestre de la seva història. Les pèrdues van ser genera-
litzades a la resta del món, on la pressió venedora va arribar a 
tots els sectors, incloent-hi els relacionats amb el petroli i els 
menys cíclics.

Pànic borsari
Després del període de vacances, en què els mercats de renda 
variable van recuperar una certa calma gràcies a les retallades en 
el preu del cru, el mes de setembre es va esdevenir la veritable 
onada de vendes a escala internacional. Com a principals artí-
fexs d’aquesta caiguda hi ha l’anunci de la nacionalització de les 
hipotecàries Fannie Mae i Freddie Mac, així com la negativa per 
part del govern nord-americà de donar garanties als compra-
dors de Lehman Brothers, tal com havien fet amb Bear Stearns 
el març. Així mateix, Merrill Lynch va ser comprada per Bank of 
America, mentre que l’asseguradora més gran del món, AIG, va 
ser nacionalitzada. Aquestes notícies van comportar el tanca-
ment del mercat interbancari i l’enfonsament de les cotitzacions 
del sector financer, fins al punt que les autoritats van limitar i, 
en alguns casos, prohibir de posar-se baixista en aquest tipus 
de títols. Aquest mes va registrar, contràriament, l’alça diària de 
l’IBEX 35 més gran que mai s’hagi vist, quan el 19 de setembre 

L'Ibex 35 ha sofert en 
2008 la pitjor baixada de 
de la seva història, amb 
pérdues properes al 40%, 
acabant en 9.000 punts
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va pujar el 8,7% a causa de l’expectativa que l’important rescat 
del sector financer nord-americà donés els seus fruits. 
Davant la imminent arribada de la recessió, poca cosa van po-
der fer les borses durant el mes d’octubre, moment en què es 
va desencadenar un dels pànics inversors més accentuats de la 
història de la renda variable i en què la recessió es va implantar 
sense remei a Europa. El fet que els EUA haguessin d’entrar en 
el capital d’alguns dels bancs més solvents va provocar una 
perillosa desconfiança en el sistema, que va estar a punt de ser 
objecte d’una retirada massiva de dipòsits. Això es va poder evi-
tar gràcies a l’augment de l’import en la garantia dels dipòsits i 
al llançament de més plans de rescat del sector bancari per part 
de molts governs. A Espanya, a més, també va pesar la decisió 
del Govern argentí de nacionalitzar els plans de pensions, un 
fet que va disparar les pèrdues dels valors espanyols amb més 
presència en aquest país. En aquest moment, es va produir una 
transitòria recuperació igual de violenta que la caiguda, gràcies 
a les decisives baixades de tipus d’interès als EUA i Europa, que 
van permetre a l’IBEX 35 fregar els 10.000 punts al comença-
ment de novembre, cosa que va obrir pas a una nova recaigu-
da, després de la manca de concreció de la cimera del G-20. 
Malgrat un nou rescat històric, aquesta vegada de Citigroup, 
i de la mostra inequívoca que van donar els bancs espanyols 
de no restar, ni de bon tros, aliens a la crisi, l’IBEX 35 va tornar 
als 9.000 punts a causa de les caigudes de tipus a Europa i els 
EUA, i del preu del cru.

Tancament de l’exercici
Després de mesos de caigudes consecutives, l’any 2008 es va 
acabar amb un mes de guanys generalitzats, gràcies al millor 
comportament dels grans bancs. L’última sorpresa del 2008 la 
va donar l’expresident del Nasdaq, Bernard Madoff, amb la seva 
acusació de frau de tipus piramidal per una quantia superior als 
36.000 milions d’euros, un fet que va generar més desconfiança 
i va fer que les places de mig món se’n ressentissin.
Els mercats s’han mogut al llarg del 2008 en el pitjor context des 
de la gran recessió dels anys 30. La situació de crisi manifesta, 
que va començar com una bombolla immobiliària, per passar a 
prendre una dimensió financera, ha afectat pràcticament tots 
els títols cotitzats. Aquest factor és el que ha fet que no hagin 
resultat eficaces les estratègies conservadores tradicionals, on 
s’incloïen en cartera alguns valors considerats com un refugi 
per superar els moments baixistes. D’aquesta manera, els in-
versors han optat per fugir de la borsa a la recerca d’opcions 
‘ultraconservadores’, cosa que ha provocat un fort augment de 
la demanda d’or i altres actius tangibles. Per la seva banda, 
i després de les importants retallades registrades el 2008, els 
principals índexs borsaris es troben, a finals d’any, en els seus 
nivells en termes de ràtio preu-benefici més baixos de les úl-
times tres dècades, fet que indicaria que la renda variable es 
presenta, al tancament del 2008, com una alternativa d’inversió 
que podria oferir atractives rendibilitats a mitjà termini, en un 
entorn d’agressives baixades de tipus d’interès. 

Aigües de Barcelona
El valor d’Aigües de Barcelona va tancar l’any 2008 en els 
14,60 euros, cosa que representa una pèrdua anual del 
47,0%. El volum efectiu negociat el 2008, sense considerar 

les operacions que es van encreuar amb ocasió de l’OPA llan-
çada conjuntament per HISUSA, Holding de Infraestructuras 
y Servicios Urbanos, SA; Suez Environnement, SA; Suez En-
vironnement España, SLU; i Criteria Caixacorp, SA, ha estat 
de 808,83 milions d’euros, enfront dels 5.006,45 milions d’eu-
ros negociats el 2007, la qual cosa representa un descens del 
83,8%. Aquest important descens es deriva del reduït capital 
flotant en borsa (free float) i la consegüent baixa liquiditat que 
ha comportat l’OPA esmentada.
Per a la cotització d’Aigües de Barcelona, el començament 
del 2008 va estar marcat per la finalització de l’OPA, el 16 de 
gener de 2008. Dos dies després, la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors va comunicar el resultat de l’oferta, que va 
assolir el 77,06% de les accions a què es dirigia, i va reduir el 
free float a, pràcticament, el 10%. La cotització va registrar 
una caiguda important en aquesta data, i va passar a situar-se 
en les sessions posteriors a uns nivells de preus pròxims als 
26-26,20 euros des dels 27,65 euros per acció de l’OPA. La 
cotització es va mantenir sense grans canvis fins a principis de 
l’última setmana de febrer, en la qual es va registrar lleugers 
guanys. Destaquen per les seves revaloracions les sessions de 
l’11 de febrer, en què es va fer efectiu el pagament del dividend 
a compte 2007, que va pujar a 0,175 euros bruts per acció, 
així com la del dia 15 de febrer, en la qual es van publicar els 
resultats corresponents al segon semestre del 2007, que va 
obtenir una acollida positiva al mercat.

Les retallades que va registrar l’acció d’Aigües de Barcelona 
al llarg del mes de març van ser acompanyades per elevats 
nivells de volatilitat, que van fer oscil·lar la cotització del va-
lor entre els 23,13 euros i els 28,68 euros. Una altra conse-
qüència del reduït free float d’Agbar van ser els baixos volums 
de contractació que van emparar en tot moment les reta-
llades registrades en aquest mes. Pel que fa als volums de  
contractació i cancel·lació de ‘préstec de valors’ que van tenir 
lloc el març, es van detectar importants nivells de cancel·lacions, 
precisament en la data en què la cotització va registrar la seva 
caiguda més important, el 20 de març, moment en què hi va 
haver una retallada del 8,15%. Aquesta activitat de lloguer de 
títols es va esdevenir amb més intensitat de l’habitual al llarg 
de tot l’any, la qual cosa denota una pressió baixista, a més del 

Els títols d'Aigües de 
Barcelona han rebut el 
2008 una penalització 
severa, que de cap manera  
ha obeït a l'evolució dels seus 
negocis, amb perspectives de 
creixement atractives, ni al seu 
baix nivell d'endeutament
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risc que representa per als valors amb poca liquiditat el fet que 
no hi hagi prou títols al mercat en el moment de la recompra.
El balanç d’abril per als títols d’Aigües de Barcelona va ser 
positiu, malgrat que aquestes revaloracions van continuar em-
parades per volums poc representatius i elevats nivells de vo-
latilitat. Una clara mostra d’aquest elevat grau de volatilitat va 
ser l’evolució que va registrar el preu de l’acció en les sessions 
del 14 i del 15 d’abril, en què va passar de donar unes pèrdu-
es del 3,7% a presentar una revaloració del 6,6%, sense que 
aquestes variacions haguessin quedat justificades per un canvi 
en la percepció dels fonamentals de la companyia. 
Ben al contrari, durant el mes de maig hi van predominar les 
retallades, i destaca, com a factor que va poder afectar la co-
tització del valor d’una manera important, la inclusió d’Aigües 
de Barcelona en un índex internacional, fet que podria justificar 
l’elevat volum de títols negociats en la sessió del 7 de maig. 
Dues sessions més tard, moment en què el valor va ser exclòs 
de l’índex en qüestió, es va registrar una caiguda del 10,21%, 
acompanyada per un volum elevat de títols negociats. És pro-
bable que una gran part del flux comprador que va tenir lloc el 
dia 7 vingués de meses de derivats que miraven d’anticipar els 
ajustos d’aquest índex, per la qual cosa, a posteriori, seria lò-
gica una forta correcció en el preu com a resultat de l’intent de 
venda de totes les posicions comprades el dia 7. Atès que hi 
ha una gran quantitat de fons referenciats a aquest tipus d’ín-
dexs, qualsevol companyia que hi entra o en surt rep efectes 
immediats en la cotització i en el volum diari de contractació. 
L’impacte en la cotització i en el volum de negociació d’Aigües 
de Barcelona va ser important a causa de la seva baixa liquidi-
tat, i va estendre al llarg del mes de juny.

Ben al contrari, el juliol es va poder tancar amb lleugers guanys, 
gràcies a la culminació de l’OPA llançada per la filial Aguas Andi-
nas pel 100% de l’Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos, 
SA (ESSAL), arran de l’acord aconseguit amb Iberdrola per a la 
venda de la seva participació del 51%, així com per la publicació, 
al final de mes, d’uns excel·lents resultats economicofinancers per 
al primer semestre de l’any. Malgrat això, el valor no va recuperar 
els nivells de preus als quals cotitzava abans de mitjans de juny.
Després d’aquest parèntesi i en línia amb el panorama borsari 
del moment, la cotització va registrar el setembre nivells mí-
nims que no s’assolien des del març del 2004, i va tocar fons 
en la sessió del dia 22, quan l’acció es va arribar a intercanviar 
per 12,51 euros. Va destacar la sessió del 18 de setembre per 
una caiguda del 8%. Durant les últimes sessions del mes, la 
cotització va registrar guanys, i en va destacar el 23 de setem-
bre, amb una revaloració del 15,26%. El mes es va tancar amb 

una volatilitat del tot inusual, així com amb un volum de nego-
ciació més elevat que als mesos anteriors. No obstant això, 
tan sols en quatre sessions es van poder superar els 150.000 
títols negociats. La cotització va tocar el seu mínim anual en la 
sessió del dia 10 d’octubre, en què l’acció va tancar a 12,01 
euros. Després d’aquest període de pressió venedora, el valor 
va encadenar una ratxa positiva que va permetre salvar l’octu-
bre amb guanys, totalment a contracorrent de la tònica baixis-
ta generalitzada del mercat. 
Els guanys van perdurar al llarg de les primeres sessions de 
novembre, però posteriorment es van encadenar diverses ses-
sions de retallades que van fer que el mes s’acabés pràctica-
ment amb els nivells de preus que hi havia al final d’octubre. 
El mes de desembre es van reduir lleugerament els nivells de 
volatilitat registrats en els darrers mesos, mentre que la cotit-
zació va continuar sense mostrar una tendència clara, i el mes 
es va tancar sense que hi hagués cap variació.
Els títols d’Aigües de Barcelona han rebut el 2008 una pena-
lització severa, que, en tot cas, ha resultat més gran que la 
registrada pels seus comparables europeus, i que de cap ma-
nera ha obeït a l’evolució dels seus negocis, amb perspectives 
de creixement atractives, ni al seu baix nivell d’endeutament. 
Aquest fet respon exclusivament a la baixa liquiditat de què 
dóna compte el valor. Les recomanacions subratllen tant les 
futures oportunitats d’adquisició que es presenten, gràcies a 
l’actual escassesa de liquiditat que predomina en el mercat, 
com les oportunitats de creixement via nous concursos.
Per això, el potencial de revaloració que ofereix Agbar al tan-
cament del 2008 és molt atractiu, si bé el baix free float de 
l’organització continua essent un obstacle per als inversors. 
Queda palès que ni per fonamentals, ni per múltiples de com-
parables, ni per flux de notícies es justifiquen els baixos nivells 
de preus pels quals es negocien les accions d’Agbar i, malgrat 
que s’espera que aquests títols continuïn experimentant des-
comptes per il·liquiditat fins que no es produeixin canvis en la 
situació accionarial, l’exercici 2009 s’hauria de presentar com 
un any d’oportunitats per al nostre valor.

 Una comunicació interactiva
(COMPROMÍS A2)  

Interactivitat amb els inversors minoritaris
Agbar atén el dret d’informació dels accionistes d’acord amb l’ar-
ticle 7 dels estatuts socials posant a la seva disposició l’Oficina de 
l’Accionista, gestionada per la Direcció de Relació amb Inversors.
L’Oficina de l’Accionista actua com un canal de comunicació 
fluid i proper amb els petits accionistes, i els ofereix la possi-
bilitat de fer consultes o formular propostes a la companyia 
d’una manera directa.
D’aquesta manera, Agbar continua potenciant els canals de 
comunicació amb els seus accionistes amb l’objectiu d’acon-
seguir la màxima transparència informativa i garantir una inter-
locució individual i personalitzada.
El total de consultes rebudes durant l’exercici del 2008 ha 
estat de 107. Aquestes consultes s’han centrat sobretot en 
el procés d’OPA (especialment durant el primer trimestre de 

Tot i tenir un baix free 
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Agbar al tancament del 
2008 és molt atractiu
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l’any) i, en un grau menor, en temes com la Junta General Ordi-
nària d’Accionistes, imports i dates de pagament de dividends 
o la cotització de l’acció.
Els canals de comunicació establerts entre Agbar i els seus 
accionistes són:

•  Telèfon d’atenció a l’accionista. El telèfon d’atenció a 
l’accionista és, un any més, el mitjà més emprat per comu-
nicar-se amb Agbar. A través d’un número de telèfon posat 
a la seva única disposició (93 342 21 19), els accionistes 
poden sol·licitar informació o formular els suggeriments 
que creguin oportuns.

•  Pàgina web d’Agbar. Agbar posa a la disposició dels seus 
accionistes un lloc web específic dins la seva pàgina web 
amb informació clara i actualitzada, i de fàcil i ràpid accés 
(http://www.agbar.es/inversores/esp/index.asp).

    El gran nombre de visites que ha rebut el lloc web d’infor-
mació per a accionistes i inversors reflecteix, un any més, 
l’interès que suscita la informació posada a la disposició de 
l’accionista a través de la pàgina web d’Agbar. Durant l’any 
2008 les visites al lloc web han estat un total de 744.440. 
Els accionistes han consultat essencialment documents 
d’informació financera, com l’Informe Anual o els Comptes 
Anuals. L’Informe Anual 2007 s’ha convertit en el docu-
ment més vist, amb 121.159 consultes.

    Com va passar l’any anterior, i a causa de l’èxit que va tenir, 
durant el 2008 els accionistes han disposat d’un mini site 
a la nostra pàgina web exclusivament dedicat a la Junta 
General Ordinària d’Accionistes. Aquesta manera còmoda 
i ràpida d’accedir a la informació ha estat acollida pels ac-
cionistes molt satisfactòriament: les 167.800 visites rebu-
des el 2008, que han superat les 94.544 visites del 2007, 
han acabat consolidant el mini site. Això ha representat un 
increment del 77,5% respecte a l’any anterior.

 •   Bústia electrònica. L’accionista també disposa d’una 
bústia electrònica des de la qual es pot posar en contac-
te amb la companyia (accionistas-inversores@agbar.es).  
El correu electrònic dedicat únicament als dubtes o les 
consultes sobre la Junta General Ordinària d’Accionistes 
és jga@agbar.es.

•  Atenció postal. A més, els accionistes poden formular les 
seves consultes o propostes mitjançant una adreça postal 
posada a la seva disposició:  
Societat General d’Aigües de Barcelona, SA
Atenció a l’Inversor/Oficina de l’Accionista
Torre Agbar, avinguda Diagonal, 211
08018 Barcelona

Interactivitat amb els inversors institucionals
Com en anys anteriors, durant el 2008 s’ha continuat atenent 
la demanda d’informació dels mercats financers sobre Agbar. 
En aquest sentit, el total de contactes desenvolupats al llarg 
de l’exercici amb inversors institucionals i analistes financers 
ha estat de 185. El nombre d’inversors i analistes atesos en 
reunions individuals a les oficines de la Torre Agbar i mitjançant 
conference call ha estat de 171. A més, el grup va fer una pre-
sentació col·lectiva a Barcelona, a la qual van assistir un total 
de 14 convidats.

Comunicacions
La informació rellevant referent a Agbar, seguint la normativa vi-
gent per a les societats cotitzades, s’ha de comunicar a la Co-
missió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), alhora que se n’ha 
d’informar a la pàgina web. Per fer-ho, es compleix amb criteris 
d’equitat i transparència d’acord amb la disposició legislativa. 

 Sensibilitat vers els fons 
socialment responsables
(COMPROMÍS A3) 
El ferm compromís d’Agbar amb la responsabilitat corporati-
va és un enorme atractiu per als fons que es gestionen sota 
el concepte d’ISR (Inversió Socialment Responsable). Aquest 
tipus de fons valoren positivament tots aquells aspectes que 
puguin demostrar la incorporació de les preocupacions eco-
nòmiques, mediambientals i socials en la presa de decisions.
Durant l’any 2008, s’han mantingut contactes i s’han desen-
volupat projectes amb prescriptors i fons d’aquest tipus. En-
tre ells, destaquen l’Observatori de la Responsabilitat Social 
Corporativa, Dow Jones Sustainability Index, EIRIS, Carbon 
Disclosure Project, OCU, FTSE4good, AIS i Trucost.
Fruit de la feina portada a terme s’han obtingut èxits, el màxim 
exponent dels quals és la qualificació Gold Class de Sustaina-
bility Asset Management.

Temàtica de consulta dels accionistes

Altres/diversos
22%

Sol·licitud de memòries
16%

Junta General 
Ordinària
d ’Accionistes
10%

OPA
30%

Ampliació de 
capital
3%

El lloc web de la pàgina 
web d'Agbar dedicat als 
accionistes i inversors 
ha rebut 744.440 visites 
durant el 2008

Torre Agbar
2%

Pagament del dividend
17%
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02•1
Coneix Agbar 
Aigua i Agbar 
Medi Ambient 

Amb més de 140 anys d’experiència, Agbar s’ha convertit en 
un dels principals líders mundials del sector de l’aigua, i presta 
serveis relacionats amb el cicle integral de l’aigua a més de 24 
milions d’habitants a tot el món. 
El seu model es fonamenta en l’ús sostenible de tots els re-
cursos d’aigua disponibles, la màxima optimització de la seva 
gestió, el control de la demanda, el manteniment de l’equilibri 
ecològic del medi natural i la recerca i la innovació tecnològica 
permanent.

AgbAr AiguA
La capacitat d’adaptació a les característiques socials, econò-
miques i ambientals de cada localitat constitueix una de les for-
taleses d’Agbar Aigua, que es reflecteix en la gran diversitat de 
serveis, adaptats a cada realitat, que és capaç d’oferir dins de 
l’anomenat cicle sostenible de l’aigua.
Les instal·lacions gestionades per Agbar Aigua es dediquen a 
la captació, el transport, la potabilització i la distribució d’ai-
gua potable, així com a la recollida d’aigua residual, la de-
puració, la reutilització i la devolució al medi amb el mínim 
impacte ambiental.
La cerca de noves fonts, especialment mitjançant la dessalinit-
zació de l’aigua del mar i la regeneració, i la gestió integral de 
diferents recursos, constitueixen un objecte d’atenció prioritari 
per a les empreses d’Agbar durant els darrers anys. 

AgbAr Medi AMbient
Agbar Medi Ambient constitueix una aposta clara i constant per 
la innovació i té com a objectiu oferir solucions integrals, econò-
micament viables i ambientalment sostenibles.
Agbar Medi Ambient basa la seva activitat en l’ús de tecnologies 
avançades que milloren l’eficiència i la qualitat dels serveis del 

cicle integral de l’aigua i ofereix solucions que s’adapten a les 
necessitats dels seus clients: assistència tècnica i consultoria, 
disseny i implantació d’instal·lacions, explotació i manteniment 
d’aquestes instal·lacions.
Entre altres àmbits, aquesta divisió proporciona solucions en hi-
drogeologia, enginyeria hidràulica i ambiental, tractament d’aigües 
difícils i xarxes, nous recursos (dessalació, regeneració i reutilitza-
ció), telecontrol i automatització i depuració d’aigües residuals.
Durant el 2008 s’ha adquirit, d’una banda, una participació majo-
ritària de la societat Labaqua, laboratori dedicat a l’anàlisi, el diag-
nòstic i la certificació mediambientals i, d’altra banda, la totalitat 
de la societat Sistemas de Transferencia de Calor (STC), dedica-
da a l’enginyeria, el desenvolupament i la fabricació d’equips de 
transferència tèrmica per a l’assecatge de fangs. 
Per dur a terme els seus objectius, Agbar Medi Ambient compta, 
a banda de les ja esmentades Labaqua i STC, amb Aquagest 
Medioambiente, Aquagest Soluciones Industriales, Aquaplan i 
Sedelam, entre d’altres.

Agbar presta
serveis del cicle
integral de l'aigua 
a més de 24 milions 
d'habitants
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el cicle sostenible de l'AiguA
El cicle sostenible de l’aigua és un compromís de gestió res-
ponsable que comparteixen totes les empreses d’Agbar, ba-
sat en la conservació de l’equilibri ecològic del medi natural en 
totes i cadascuna de les fases del procés de gestió del cicle 
urbà de l’aigua.

• Abastament. El cicle sostenible de l’aigua incideix en la recu-
peració i la millora ambiental de les fonts de subministrament 
i en la cerca de nous recursos, com la dessalinització d’aigua 
de mar o dessalinització d’aigua salobre. D’aquesta manera, 
es respon a la creixent demanda d’aigua optimitzant l’ús dels 
recursos disponibles, sempre per mitjà d’una gestió equilibrada 

Cicle de l’aigua
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Aguilar
de Campoo

Orihuela

Telde

Torrevieja
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Gernika
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Santa Luc a
de Tirajana

Santa Cruz
de la Palma

La Orotava

San Vicente 
del Raspeig

Igualada

Calvi

Xirivella

Camargo

El Astillero

y

y

Principals capitals i municipis gestionats a Espanya

i respectuosa amb el medi ambient d’aquest element natural.   
Agbar també desenvolupa tractaments de potabilització més 
innovadors, que en garanteixen el subministrament i generen 
el mínim impacte ambiental a l’afluent. Entre els projectes més 
destacats en l’àmbit de l’abastament, hi ha la sectorització de 
la xarxa de distribució, que permet considerables millores del 
seu rendiment.

• sanejament. En la segona part del cicle integral de l’aigua, 
Agbar garanteix una gestió òptima del sanejament de les aigües 
residuals i pluvials, mitjançant la reducció de la seva càrrega 
contaminant, la valoració dels residus generats a les plantes 
depuradores i la reutilització de l’aigua depurada en usos que 
no requereixen la qualitat de l’aigua de consum humà o el seu 
retorn al medi natural amb el mínim impacte ambiental. Així, 
l’aigua residual depurada pot ser regenerada per a usos com el 
regatge agrícola, usos industrials (refrigeració, fàbriques de pa-
per, etc.) o usos urbans no potables (regatge de parcs i jardins, 
neteja viària, prevenció d’incendis, etc.). 

 
• Valorització de residus. A fi d’eliminar l’impacte ambiental 

dels fangs generats en els processos de potabilització i depu-
ració, que poden arribar a ser nocius si s’aboquen indiscrimi-
nadament en l’entorn natural, Agbar dissenya instal·lacions 
per minimitzar-los o per aconseguir reciclar-los i reutilitzar-los 
com a primera matèria en diversos sectors d’activitat.

  Agbar a Espanya

Agbar és líder absolut en el mercat espanyol, on té la gestió del 
50% de l’aigua potable, per mitjà de les empreses d’Agbar, i del 
30% del sanejament, juntament amb Agbar Medi Ambient. Cal 
destacar la figura d’empresa mixta, que és una modalitat de con-
tracte que Agbar fa servir a importants ciutats on gestiona el sub-
ministrament d’aigua, com Alacant, Granada, Múrcia i Tarragona.
Durant el 2008, Agbar s’ha consolidat com el primer operador pri-
vat de la gestió de l’aigua urbana a Espanya, on obté una taxa de 
renovació de contractes del 99%. Agbar distribueix aigua potable 
a més de 12 milions d’habitants de més de 1.200 municipis.

Aigües de bArcelonA
L’empresa presta el servei de subministrament d’aigua potable a 
una població de 2.845.416 habitants, que corresponen als habi-
tants de la ciutat de Barcelona i 22 municipis més de l’àrea me-
tropolitana. Els clients es distribueixen entre domèstics (87,7%), 
comercials i industrials (11,7%), subministraments municipals i 
altres distribuïdors (0,6%). 
L’any 2008 ha estat marcat per l’episodi de sequera. Aigües 
de Barcelona ha treballat amb l’Agència Catalana de l’Aigua i 
l’Entitat Metropolitana del Medi Ambient per obtenir nous recur-
sos hídrics, a partir de la posada en funcionament d’un conjunt 
d’obres i altres mesures d’emergència: la recuperació de pous i 
de canals de regatge, el transport d’aigua amb vaixell i la reutilit-
zació de l’aigua depurada. 
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A més, s’han portat a terme mesures de caràcter tècnic i de 
gestió per afrontar possibles restriccions de consum. Així mateix, 
Aigües de Barcelona ha col·laborat activament en la implantació 
de mesures per reduir el consum d’aigua i en la conscienciació 
ciutadana per fer-ne un ús responsable. 
El conjunt d’aquestes mesures s’ha traduït en un descens ac-
centuat del consum d’aigua, de manera que el 2008 s’ha fac-
turat un volum d’aigua de 171,3 milions de metres cúbics, la 
qual cosa suposa un descens de 10,1 milions de metres cúbics 
respecte al 2007, gairebé un 6% menys, i especialment per als 
usos municipals i industrials.  
Aigües de Barcelona ha continuat treballant en la construcció 
de la dessaladora de l’àrea metropolitana de Barcelona i en la 
millora del tractament de l’aigua potable a l’estació de Sant 
Joan Despí, mitjançant l’ús de les tècniques d’ultrafiltració i 
osmosi inversa.
Finalment, cal assenyalar que durant el 2008 Aigües de Bar-
celona ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Torrelles de 
Llobregat per a l’ampliació del servei domiciliari d’aigua, al qual 
s’afegeix el servei de gestió de clavegueram. 

cAtAlunyA
Durant l’exercici 2008 Agbar ha aconseguit noves adjudicaci-
ons al llarg de tot el territori. A la província de Barcelona, Sorea 
ha obtingut la gestió del servei de clavegueram de Vilanova 
i la Geltrú i de Torrelles de Foix, i la renovació del contracte 
de Sant Celoni. Aigua de Rigat, empresa participada en un 
68,46% per Sorea, ha obtingut la renovació de la seva con-
cessió a Vallbona d’Anoia.
A la província de Girona, l’empresa Capsa, participada en un 
55,67% per Sorea, i que actualment gestiona el servei d’aigua 

DaDes significatives D’agbar a espanya  
abastament  

Nombre total de municipis servits 1.256 
Població total servida (habitants) 12.658.013 
Nombre total de clients 6.239.372
Volum lliurat a la xarxa (hm3/any) 1.315   
Nombre d'ETAP 204
Capacitat total de tractament (m3/dia) 2.477.691 
Longitud total xarxa de distribució (km) 58.968 

sanejament  
clavegueram  

Nombre total de municipis
servits clavegueram (1) 381

Població total servida
clavegueram (habitants) (2) 8.377.872 

Longitud xarxa clavegueram
i col·lectors (km)   20.645 

Depuració  
Nombre total de municipis
servits depuració (3) 442

Nombre de depuradores 426 
Càrrega contaminant equivalent (habitants) 9.180.306 
Capacitat total de depuració (m3/dia) (3) 2.626.473 

(1) Únicament el nombre de municipis dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram 
en qualsevol de les seves possibilitats (GADU, només neteja).
(2) Únicament els habitants dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram en qual-
sevol de les seves possibilitats (GADU, només neteja).
(3) Municipis i dades vàries on explotem les EDAR.

potable de Palamós i de Mont-ras, passarà a gestionar, també, 
el servei de clavegueram de Palamós. D’altra banda, Sorea ha 
aconseguit ser l’empresa gestora del servei d’aigua potable dels 
municipis d’Alp i Ullastret.  
A Lleida, Sorea gestionarà el servei municipal d’aigua potable 
d’Artesa de Segre, i a la província de Tarragona, Secomsa Ai-
gües, empresa participada per Sorea en un 48,98%, ha obtin-
gut la concessió de la gestió del servei municipal d’aigua de 
Castellvell del Camp. A més, Sorea gestionarà les estacions 
depuradores de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant, també a 
Tarragona.   

cAstellA i lleó
Agbar ha ampliat la seva presència a la comunitat autònoma 
de Castella i Lleó mitjançant les adjudicacions de contractes 
del cicle integral de l’aigua als municipis de San Ildefonso i 
Nava de la Asunción, a la província de Segòvia, Puebla de 
Sanabria, a Zamora, i Portillo, a Valladolid, així com la gestió 
d’aigua en baixa i clavegueram a la Mancomunidad de Cam-
pos Oeste, a Palència.

El cicle sostenible 
de l'aigua es fonamenta 
en la conservació de 
l'equilibri ecològic 
del medi natural

Agbar ha aconseguit noves adjudicacions al 2008, i ha renovat d’altres 
com el contracte de l’Estació Depuradora de Sant Celoni (a la fotografia) 
per part de Sorea, empresa gestora del servei d’aigua.
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Així mateix, s’ha renovat la confiança de la gestió de l’aigua en 
alta a la Mancomunidad del Río Eresma (Valladolid i Segòvia).

cAstellA-lA MAnxA
Durant l’any 2008, Aquagest ha resultat adjudicatària d’un nou 
concurs de gestió d’aigua en baixa i clavegueram al municipi 
de Navahermosa (Toledo), per vint-i-cinc anys, i ha renovat els 
contractes de clavegueram al municipi d’Almagro (Ciudad Real), 
per quatre anys, i d’aigua en baixa i clavegueram a Brazatortas 
(Ciudad Real), per deu anys, així com la gestió de l’aigua en bai-
xa als municipis de Villanueva de la Fuente, Alcaraz i Picón.

ZonA nord-cAntàbric
Ansa ha renovat la confiança de les corporacions municipals per 
gestionar l’aigua en baixa d’Astillero (Cantàbria) i Gernika (Bis-
caia), que sumen una població de 33.000 habitants, i l’aigua en 
alta d’Amorebieta (Biscaia). S’ha guanyat, també, el contracte 
del cicle integral de l’aigua del municipi biscaí de Sopuerta.
A la comunitat autònoma d’Astúries, l’any 2008, Asturagua ha 
resultat adjudicatària de la gestió de l’aigua en baixa dels mu-
nicipis de Grado i Coaña, on s’atén una població d’uns 15.000 
habitants.
A la comunitat autònoma d’Aragó, durant la celebració de l’Ex-
po, es va portar a terme la gestió del Parc Metropolità de l’Ai-
gua. Es va treballar en el disseny d’un manual d’operació i d’un 
pla de manteniment de totes i cadascuna de les instal·lacions i 
infraestructures, assignant els recursos humans necessaris per 
a aquesta gestió.  

cAnàries
Durant el 2008 s’ha consolidat la presència d’Agbar a les illes: 
s’ha prorrogat el contracte de la gestió d’aigua en baixa i cla-
vegueram d’Arona (65.000 habitants), a l’illa de Tenerife, i ha 
resultat adjudicatària del concurs de la gestió d’aigua en baixa 
i clavegueram al municipi d’Arucas (35.000 habitants).

Altres ActuAcions destAcAdes
A la comunitat autònoma de Múrcia, s’ha guanyat el con-
curs d’aigua en baixa i clavegueram del municipi de Cehegín 
(16.000 habitants), i a Andalusia Agbar ha resultat adjudicatària 
a Marchena (Sevilla) dels serveis de clavegueram i depuració, 
amb la qual cosa s’amplien els serveis que ja gestiona Agbar en 
aquest municipi. Així mateix, destaca l’adjudicació de la gestió 
a la comunitat autònoma de Galícia de la planta depuradora de 
Pontevedra, Poio i Marín, per a uns 120.000 habitants.
Finalment, a la comunitat autònoma de València cal destacar 
la renovació dels contractes de la gestió de l’aigua en baixa 

dels municipis de Mutxamel, Catral, Onil i Xiva, així com el cicle 
integral de l’aigua a Bigastre i l’aigua en baixa i clavegueram 
de les Salines, amb la qual cosa s’atenen un total de 49.000 
habitants.

  Agbar al món 

Sense renunciar a la seva marcada implicació en la dimensió 
local espanyola, l’organització ha viscut un procés d’internaci-
onalització que ha fet que estigués present en diversos països. 
De fet, serveix més de nou milions d’habitants a l’estranger.
Agbar té presència a escala internacional a Xile, el Regne 
Unit, Cuba, Mèxic, Colòmbia, la Xina i Algèria. La implantació 
en cultures tan diverses i mitjançant fórmules diferents –ges-
tió privada, mixta i delegada– demostra la capacitat d’adap-
tació de la corporació.

xile
Durant el mes de juliol, Agbar va adquirir el 53,5% de la pro-
pietat d’Essal, que opera a les regions X i XIV al sud del país. 
Així mateix, a l’octubre, Aguas Cordillera va adquirir l’única ac-
ció d’Aguas Los Dominicos que no tenia en propietat, la qual 
cosa va permetre la fusió d’ambdues societats sota la direcció 
d’Aguas Cordillera.
Com a part del Pla de sanejament del Gran Santiago, Aguas An-
dinas ha construït fins avui dues grans plantes de tractament: La 
Farfana i El Trebal, que en conjunt tracten el 73% de les aigües 
servides produïdes. Durant el 2008 ha començat la construcció 
de les obres corresponents al projecte Mapocho Urbano Limpio, 
que permetrà sanejar el riu que travessa la ciutat de Santiago en 
interceptar 21 descàrregues d’aigües servides que actualment 
s’aboquen directament al riu. La materialització d’aquesta obra, 
la inversió total de la qual és de 82 milions de d’euros (contrac-
tes de construcció, disseny, inspecció, assessories i adquisició 
de terrenys), permetrà elevar la cobertura de sanejament fins a 
un 86% per al 2009 i assolir-ne el 100% l’any 2012.

Agbar s'ha consolidat com 
el primer operador privat  
de la gestió de l'aigua 
urbana a Espanya, 
amb una taxa de renovació  
de contractes del 99%

La participació d’Agbar a l’Expo de Saragossa es va materialitzar en la 
gestió del Parc Metropolità de l’Aigua. Igualment, es va treballar en el 
disseny de plans i manuals per a totes les instal·lacions. 
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 Algèria
 Colòmbia
 Cuba
 Xile
 Xina
 Espanya
 Mèxic
 Regne Unit

Xile regne Unit mèxic colòmbia cuba algèria
abastament 

Nombre total de municipis servits  53 9 1 1 11 NA
Població total servida (habitants) 5.941.116 1.092.000 711.188 943.758 1.272.414 1.630.000
Nombre total de clients 1.593.966 499.312 188.586 165.133 376.167 NA
Volum lliurat a la xarxa (hm3/any) 665,8 103,1 48,8 83,9 372,1 NA
Nombre d’ETAP en explotació  17 18 0 1 0 NA
Capacitat total de tractament (m3/dia) 2.457.216 558.000 0 270.000 0 NA
Longitud total xarxa de distribució (km) 12.070 6.785 2.200 1.488 2.033 NA

sanejament
clavegueram

Nombre total de municipis servits
clavegueram (1) 49 NA 1 1 11 NA

Població total servida clavegueram (2) 5.818.873 NA 711.188 943.758 1.272.414 NA
Longitud xarxa clavegueram i col·lectors (km) 10.117 NA 1.672 992 1.222 NA

Depuració
Nombre total de municipis servits
depuració (3) 53 NA 0 0 11 NA

Nombre d’EDAR en explotació (3) 15 NA 0 0 15 NA
Càrrega contaminant equivalent (3) 3.772.441 NA ND ND ND NA
Capacitat total de depuració (3) (m3/dia) 1.218.577 NA ND ND ND NA

(1) Únicament el nombre de municipis dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram en qualsevol de les seves possibilitats (GADU, només neteja).
(2) Únicament els habitants dels serveis on es gestiona la xarxa de clavegueram en qualsevol de les seves possibilitats (GADU, només neteja).
(3) Municipis i dades vàries on explotem les EDAR.

Agbar al món
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regne unit
El 2008 ha estat un altre any important pel que fa a inversió 
en actius fixos, atès que s’han destinat a aquest capítol uns 
26 milions d’euros, en línia amb el pla aprovat pel regulador 
(Ofwat) per al període tarifari quinquennal d’abril de 2005 a 
març de 2010.
Durant l’any 2008, ha finalitzat la implantació del projecte 
Mobile Working a totes les àrees operatives de la compa-
nyia. Així mateix, s’han acabat tres dels principals projectes 
d’inversió d’aquest període tarifari, com les estacions de 
tractament d’aigua potable (ETAP) d’Axbridge i Banwell, i el 
Northern Strategic Support Scheme, que permet mantenir el 
subministrament d’aigua a una part significativa de la zona 
nord de Bristol en l’eventualitat que l’ETAP de Purton experi-
menti una interrupció continuada.
L’agost del 2008 es va presentar al regulador Ofwat l’esbor-
rany del pla de negoci per al proper període tarifari (2010-
2015). En línia amb el pla estratègic a 25 anys presentat el 
desembre del 2007, aquest pla de negoci preveu una inversió 
d’uns 335 milions d’euros, cosa que significa doblar la in-
versió de l’actual període tarifari, que finalitzarà el març del 
2010. 
L’octubre del 2008 Bristol Water va aconseguir la posició nú-
mero tres de 22 a l’OPA (Overall Performance Assessment), 
un rànquing que mesura la qualitat del servei que presten les 
companyies elaborat pel regulador anglès Ofwat, de manera 
que va escalar deu posicions respecte a l’any anterior.

xinA
Durant el 2008, Agbar ha consolidat la seva presència al mercat 
xinès, augmentant la seva participació en la societat Jiangsu 
Water (JSW) del 50% al 71,55%, una empresa participada a 

més per Golden State Water Group Corporation (GSWG). 
Agbar ha invertit en l’empresa JSW entorn de 62 milions d’eu-
ros. Això li permet ser l’operador més important a la província 
de Jiangsu, una de les zones més pròsperes de la República 
Popular de la Xina, amb una àrea de 102.600 km2 i una població 
que s’acosta als 80 milions d’habitants.
Jiangsu Water té sota la seva responsabilitat quatre contractes 
de concessió a 30 anys. A Nanjing, capital de la província amb 
prop de sis milions d’habitants, JSW gestiona una depuradora 
amb una capacitat de 300.000 m3/dia. A la ciutat de Taizhou, 
d’aproximadament cinc milions d’habitants, JSW disposa de 
tres plantes de tractament d’aigua potable, amb una capaci-
tat total de 350.000 m3/dia. A més, a Taizhou es subministren 
200.000 m3/dia d’aigua bruta a la ciutat de Taixing i es gestiona 
una xarxa de distribució de 750 km. A l’últim, a Xuyi, JSW 
gestiona una planta de tractament d’aigua potable, amb una 
capacitat de 50.000 m3/dia, així com la xarxa de distribució.

AlgèriA
L’1 d’abril del 2008 es va iniciar l’activitat de Seor, Société de 
l’Eau et de l’Assainissement d’Oran, en aquesta ciutat d’1,5 
milions d’habitants. Seor és una empresa pública algeriana 

Agbar ha consolidat la 
seva presència al mercat 
xinès augmentant la seva 
participació en Jiangsu Water 
fins el 71,55%

Bristol Water s’ha convertit en la tercera empresa del sector a la Gran Bretanya, segons el rànquing qualitatiu de l’organisme regulador Ofwat (Water Ser-
vices Regulation Authority) corresponent al període 2007-2008.



39

02/1  ConeIx agbar aIgua I  agbar medI ambIent

que va contractar Agbar per gestionar i millorar el servei d’ai-
gua potable i sanejament de la segona ciutat d’Algèria, sota 
estàndards internacionals i per mitjà d’un contracte de cinc 
anys i mig.
Seor ha agafat el relleu de les empreses públiques que s’en-
carregaven de la gestió de l’aigua potable i el sanejament, 
tot integrant tant les persones com els recursos materials 
d’aquestes empreses. Cal destacar que durant el 2008, i per 
millorar la gestió del sanejament, s’ha incrementat el personal 
en un 18%.
Els tres objectius primordials de Seor són assegurar el ser-
vei d’aigua potable durant les 24 hores del dia, gestionar el 
sanejament i la depuració de les aigües residuals, i formar i 
transferir coneixement. 
Quant al servei d’aigua potable, s’han posat en explotació 12 
nous pous i s’ha engegat una campanya de cerca de pèrdues 
en el 15% de la xarxa d’aigua potable. La manca de recursos 
hídrics situa la dotació total en 120 litres per habitant i dia, i és 
el motor per a la campanya d’ús racional de l’aigua que es va 
desenvolupar durant el mes d’agost. El 2009 es preveu posar 
en funcionament la sectorització de la xarxa per aconseguir de 
gestionar-la millor.

colòMbiA
El 2008 s’ha mantingut una cobertura en el servei d’aigua pro-
pera al 100% de la població i s’ha ampliat la cobertura de cla-
vegueram fins al 83%, amb perspectives de superar el 88% en 
el proper exercici. 
S’ha inaugurat la planta depuradora de Paraíso i s’ha avançat 
en l’execució d’altres obres relacionades amb el sistema de 
disposició final, que s’espera que estigui acabat l’any 2010. 
També s’han executat 8,8 quilòmetres de la línia paral·lela de 
captació d’aigua. S’han renovat les certificacions de qualitat 
ISO 14001 i ISO 9001, i s’ha avançat en l’acreditació del 
laboratori de mesuradors. 
A l’últim, l’empresa ha assumit la cura i el manteniment de diver-
ses zones verdes de la ciutat, amb la qual cosa ha consolidat la 
bona percepció de l’empresa en la comunitat. 

cubA
Aguas de La Habana manté el seu compromís amb la millora 
contínua i aposta pel desenvolupament d’un sistema de ges-
tió de seguretat i salut en el treball. S’han fet evidents millores 
significatives en les condicions laborals i en els hàbits segurs 
de treball gràcies als mitjans de protecció adquirits per l’em-
presa, de manera que és una companyia líder en aquesta 
matèria en l’àmbit nacional. 
L’any 2008 han passat per l’illa dos huracans de gran inten-
sitat (Gustav i Ike), i Aguas de La Habana ha tingut un paper 
important en aquest tipus de situacions, no sols garantint la 
continuïtat del servei als municipis que gestiona a la ciutat de 
l’Havana, sinó també donant suport a la resta de províncies 
del país. Aguas de La Habana ha treballat amb intensitat i 
rapidesa per tornar a posar en servei l’abastament d’aigua a 
Cayo Coco i Cayo Guillermo, que va quedar destruït després 
del pas del devastador huracà Ike. 

Pel que fa a Aguas de Varadero, s’ha de destacar la inaugu-
ració i la posada en marxa de la nova oficina comercial de 
Santa Marta, l’obtenció del Premi Provincial de Qualitat 2008 
i la posterior postulació i preselecció al Premi Nacional de 
Qualitat de la República de Cuba. 

Mèxic
La societat Aguas de Saltillo ha concentrat esforços a conti-
nuar millorant l’eficiència tant física com comercial amb vista 
a cobrir la creixent demanda tant de la indústria com de les 
noves zones de la ciutat. De fet, durant el 2008 s’han donat 
d’alta 7.277 nous clients. 
La inversió a Aguas de Saltillo s’ha centrat sobretot, durant 
aquest any, en la millora de la distribució per mitjà de la re-
posició de xarxes, la rehabilitació de pous i la instal·lació de 
nous equips de bombament, tot plegat destinat a millorar el 
servei als clients. Al mateix temps, aquestes activitats perme-
ten a l’empresa continuar estabilitzant i conservant els aqüí-
fers que abasten d’aigua la ciutat.
Per la seva banda, Interagbar de Mèxic ha signat un contracte 
de servei comercial amb l’ajuntament de Ramos Arizpe, ciutat 
veïna de Saltillo, en el qual s’estableix un programa de millora de 
l’activitat comercial, i de la gestió de facturació i cobrament.
Quant al sanejament, s’ha assegurat el funcionament per so-
bre del 95% de les estacions de bombament i s’han netejat 
71 quilòmetres de la xarxa. S’han eliminat 22 punts de conta-
minació de l’aigua potable per aigües residuals i, per prevenir 
inundacions, s’han rehabilitat més de 8.000 embornals i pous 
de registre.
Finalment, cal destacar la implantació d’un sistema d’infor-
mació geogràfica en què s’ha representat un 50% de la xarxa 
d’aigua potable i un 30% de la de sanejament, i la impartició 
de 7.000 hores de formació especialment en els àmbits de 
seguretat i higiene en el treball, de gestió d’aigua potable i de 
normes comptables internacionals.

Al 2008 es van iniciar les activitats de Seor, Société de l’Eau et de 
l’Assainissement d’Oran, empresa pública algeriana que ha contractat 
Agbar per la millora del servei a la segona ciutat d’Algèria.
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Agbar, font 
d’R+D+I

02•2

Agbar considera indispensable la R+D+I per fer realitat la seva 
voluntat de millora contínua de la qualitat dels seus serveis i de 
minimització del seu impacte en l’entorn natural. De fet, durant 
el 2008 ha invertit 11,41 milions d’euros en R+D+I. Això repre-
senta un 0,64% sobre la xifra de negoci.
Agbar, a més d’investigar i innovar directament, col·labora amb 
organismes acadèmics i científics, i treballa amb altres empre-
ses del sector per aconseguir progressos col·lectius, com és el 
cas de CETaqua (Centre Tecnològic de l’Aigua) i la participació a 
R+i Alliance i en el projecte CENIT Sostaqua. 
Agbar durant l’any 2008 ha participat en projectes per un valor 
de 26,7 milions d’euros amb altres socis.

  CETaqua, centre tecnològic 
d’excel·lència en el cicle integral 
de l’aigua

CETaqua és un organisme sense ànim de lucre els socis funda-
dors del qual són Aigües de Barcelona, la Universitat Politècnica 
de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques 
(CSIC). El seu objectiu és contribuir a la recerca i el desenvo-
lupament de tecnologies relacionades amb el cicle integral de 
l’aigua, potenciant les sinergies entre els sectors empresarial, 
investigador i docent. Durant el 2008, ha tingut un pressupost 
total de 4,9 milions d’euros.

Rigor científic en l’execució
 i en la gestió dels

projectes

Potencia el desenvolupament 
de grans projectes

Vocació de facilitar el diàleg entre la ciència,
la tecnologia i la societat en tres eixos: social, econòmic i 

mediambiental

Treballa en projectes amb temàtiques d’actualitat
en el món de l’aigua

Qualitat Dimensió

Pont entre el coneixement 
i el desenvolupament de 

tecnologia

Es centra en projectes
de fort component

tecnològic

innovació tecnologia

sostenibilitat

Responsabilitat social

Els valors que potencia aquest centre tecnològic són els se-
güents:
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Inversió en R+D+I d’Agbar per a l’any 2008 
(milions d’euros)

CETaqua, Centre 
Tecnològic de 
l’Aigua (24%);
2,7 

Projectes CENIT: Sostaqua 
i SostCO2 (20%);
2,26  

Programa R+i Alliance; 
16%; 
1,85

Projectes i activitats 
d’R+D+I (40%); 
4,63

Amb la creació de CETaqua es potencia la 
transferència de coneixements a la societat

Rafael Rodrigo
President del 
Consell Superior 
d'Investigacions 
Científiques (CSIC)

Durant el 2008 Agbar Aigua 
ha invertit 11,4 milions 
d'euros en R+D+I 
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CETaqua, durant l’any 2008, ha participat en projectes per 
un valor de 18,15 milions d’euros amb altres socis.
Per fer aquestes activitats, CETaqua disposa d’un equip 
humà de més de 45 persones a dedicació completa i més 
de 100 experts posats a disposició per les empreses ope-
radores d’Agbar. 

1 Recursos
alternatius

• Dessalinització d’aigües marines i/o salobres
• Reutilització d’aigües regenerades i d’aigües pluvials
• Recuperació de masses d’aigua degradades

2 Impacte del
canvi global

• Gestió de situacions de crisi
• Gestió integrada de recursos hídrics (IWRM) per combatre sequeres
• Mitigació i adaptació al canvi global
• Impacte ambiental del cicle de l’aigua generada i d’aigües pluvials

3 Gestió eficient
d’infraestructures

• Sistemes de captació i tractaments de depuració
• Xarxes de distribució, clavegueram i drenatge urbà
• Integració i optimització dels sistemes de control

4 Medi ambient
i salut

• Control biològic-químic de la qualitat de l’aigua
• Control de l’impacte ambiental
• Gestió del risc sanitari (Risk Management)

5 Energia i aigua
• Eficiència energètica en el cicle integral de l’aigua
• Valoració energètica dels residus
• Economia de l’hidrogen

6 Gestió de la
demanda de l’aigua

• Balanç subministrament-demanda
• Repercussió dels costos reals de l’aigua (hidronomia)
• Nous sistemes tarifaris
•  Participació pública (ètica de l’aigua, aigua virtual)

Línies L’àmbit de treball de la línia és:

CETaqua es posiciona 
com a centre tecnològic 
de referència en la 
creació de coneixement 
i desenvolupament 
de les tecnologies associades 
al cicle integral de l’aigua en 
els àmbits regional, nacional 
i internacional

CETaqua és un projecte sòlid, tant des del punt 
de vista empresarial com científic, i una gran 
oportunitat de col·laboració entre la universitat 
i el món empresarial 

Antoni Giró
Rector de la 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya

Les seves línies de recerca són les següents:
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ALGuns DELs pRojECTEs DE CETAquA

Desenvolupament i validació de plataformes integra-
des de vigilància biològica i química optimitzades 
econòmicament (VIEco)
VIEco és un projecte de recerca i desenvolupament 
subvencionat pel MARM (Ministeri de Medi Ambient 
i Medi Rural i Marí), que lidera cETaqua i en el qual 
participen Aigües de Barcelona, Labaqua, Aquaplan 
i Amphos XXI, a més dels centres de recerca Institut 
català de Recerca de l’Aigua (IcRA) i centre Tec-
nològic de Manresa (cTM). Els seus objectius són 
desenvolupar i validar una plataforma de vigilància 
de monitorització química i biològica optimitzada 
econòmicament, així com sistemes de comunicació 
de qualitat ambiental. El pressupost global del pro-
jecte és de 2,1 milions d’euros, subvencionat en un 
56%. cETaqua invertirà 0,8 milions d’euros durant 
l’any i mig que durarà el projecte.

Modelatge de recursos hídrics a mitjà i a llarg 
termini com a eina per a la planificació i l’adaptació 
al canvi global. Aplicació a la conca del Llobregat 
(WATER chAnGE)
WATER chAnGE és un projecte subvencionat pel 
programa Life+ (Ec). Liderat per cETaqua, el pro-
jecte té com a objectiu el desenvolupament d’una 
metodologia-eina per al modelatge de recursos 
hídrics sota escenaris futurs de canvi global. El 
pressupost global del projecte és d’1,2 milions d’eu-
ros, subvencionat en un 49,7%.
 
Viabilitat de l’ús de piles de combustible alimenta-
des amb biogàs de depuradora (BIocELL)
BIocELL és un projecte subvencionat pel programa 
Life+ de la cE la coordinació del qual serà assumi-
da per cETaqua i en el qual participaran l’Empresa 
Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia 
(Emuasa), Suez Environment i Degremont. Els seus 
objectius principals són la demostració de la viabili-
tat tècnica de producció d’energia a partir de biogàs 
d’una estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) 
i el desenvolupament de les eines adequades per 
a la seva posterior aplicació a escala industrial. El 
pressupost global del projecte és de 2,4 milions 
d’euros i té una subvenció del 50%. La seva durada 
estimada és de tres anys.  
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nombre de projectes

pressupost per línies de recerca (euros)

Impacte del
canvi global
302.110

Recursos alternatius
206.137

Gestió de la de-
manda de l’aigua
648.462

Medi ambient 
i salut
695.601

Energia i aigua
284.665

Gestió eficient 
d’infraestructures
594.741

Més informació a www.cetaqua.com

Gestió de 
la demanda 

d’aigua

Energia  
i aigua

Medi 
ambient i 

salut

Gestió eficient 
d’infraestructures

Impacte del 
canvi global

Recursos 
alternatius
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 projectes Cenit

SoStaqua
Sostaqua, desenvolupaments tecnològics cap al cicle urbà de 
l’aigua autosostenible és un projecte d’R+D+I liderat per Agbar 
que va ser seleccionat el 2007 pel Centre per al Desenvolu-
pament Tecnològic Industrial (CDTI), del Ministeri d’Innovació i 
Ciència, en el marc del programa CENIT —un dels principals 
instruments de l’Estat Espanyol que finança grans projectes de 
recerca industrial. 
Sostaqua treballa per aconseguir un cicle urbà de l’aigua auto-
sostenible mitjançant la potenciació de les fonts d’aigua no con-
vencionals, la valoració dels residus obtinguts i la minimització 
de la demanda energètica externa al cicle. 
El consorci de Sostaqua està format per 16 empreses: Socie-
tat General d’Aigües de Barcelona (Agbar), Canaragua, Clabsa, 
Cementos Molins Industrial, Degrémont, Dow Chemical Ibérica, 
Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia (Emua-
sa), Labaqua, Sener i Solvay Ibérica, juntament amb sis pimes 
de destacada experiència en l’àmbit dels processos associats 
al cicle integral de l’aigua: Auma, Cric, Enviros, Remosa, Sineria 
i STC.
L’any 2008, la inversió destinada a aquest projecte ha estat de 
6,5 milions d’euros, dels quals tres milions han correspost a 

empreses d’Agbar. El pressupost total de Sostaqua és de 24 
milions d’euros, amb una subvenció propera al 50% i una dura-
da de quatre anys.
Aquest primer projecte CENIT d’Agbar desenvolupa 44 línies 
de treball independents emmarcades en 10 activitats principals 
que es destaquen a continuació:   

Aigua
 • Dessalinització: nous pretractaments, eliminació de matèria 

orgànica, control del fouling (propagació cel·lular), reutilitza-
ció i/o eliminació del rebuig.

 • Nous tractaments avançats en depuració i regeneració i 
inertització biològica.

 • Valoració d’aigües pluvials.
 • Explotació integral optimitzada dels recursos hídrics en 

temps real.

Residus
 •  Maximització de la valoració energètica de la matèria orgàni-

ca dels fangs de depuradora.
 •  Minimització, inertització i valoració última dels fangs i llots.
 •  Valorització i minimització de salmorres (aigua amb una alta 

concentració de sal dissolta) i altres residus salins.

Energia 
 •  Autosuficiència energètica de depuradores. Valoració del 

biogàs i del CO2. 
 •  Eficiència energètica. Energies renovables i acumulació 

d’energia.

Salut i medi ambient
 •   Avaluació i control de riscos i beneficis sanitarioambientals.
Per al desenvolupament de l’activitat de Sostaqua s’han establert 
26 convenis de subcontractació amb diverses universitats i cen-
tres de recerca espanyols.
Més informació a www.sostaqua.com

SoStCo2

El projecte SostCO2 , Nous usos industrials del CO2 per a l’aigua 
de consum, té com a objectiu abordar el cicle de vida complet 
del CO2, des que és capturat a les fonts d’emissió passant pel 
transport, l’emmagatzematge i la valoració a gran escala. Es vol 
enllaçar la captura del CO2 amb la seva posterior revaloració, 
amb la qual cosa es busca una alternativa sostenible al simple 
confinament geològic de les emissions.
La visió és situar Espanya en una posició d’excel·lència pel que 
fa a l’ús sostenible de fonts energètiques, reduint les emissi-
ons de CO2 i altres gasos d’efecte d’hivernacle, desenvolupant 
noves tecnologies que en potenciïn l’ús sostenible enfront del 
confinament i potenciant noves fonts d’energia sostenibles. 
La missió és fomentar la recerca i el desenvolupament de noves 
tecnologies que incentivin la captura i l’ús del CO2 capturat, a 
fi d’evitar-ne l’emissió a l’atmosfera i proporcionar-hi un valor 
afegit. I, així mateix, cal combinar tecnologies de captura amb 
tecnologies de valoració, liderant aquest ús sostenible a Espa-
nya i estenent-lo a l’àmbit internacional.

pressupost 2008 del projecte sostaqua per 
línies de recerca 

Minimització
energètica
EDAR 
4%

Valoració d’aigües
pluvials
7%

Eficiència
energètica
9%

Riscos 
sanitaris i 
ambientals 
13%

Dessalinització 
20%

Reutilització 
18%

Gestió de
recursos 
7%

Producció gas de fangs 
9%

Valoració 
última fangs 
8%

Valoració 
salmorres 
5%
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Per al desenvolupament del projecte s’ha creat un consorci 
de 15 empreses i 28 centres de recerca. El pressupost global 
del projecte és de 26 milions d’euros. El projecte és liderat per 
Carburos Metálicos. L’any 2008 la inversió total d’Agbar per 
al projecte SostCO2 va pujar aproximadament a 0,4 milions 
d’euros.
Més informació a  www.cenit-sostco2.com

 R+i Alliance

L’empresa R+i Alliance va ser creada el gener del 2005 per Ag-
bar i quatre companyies europees més del sector —Lyonnaise 
des Eaux (França), United Water (Estats Units), Suez Environ-
nement i Northumbrian Water (Regne Unit)— amb l’objectiu de 
definir, finançar i coordinar l’execució de programes de recerca 
i desenvolupament d’interès comú per a les corporacions inte-
grants. D’aquesta manera, els membres de R+i Alliance poden 
compartir els resultats de les investigacions i analitzar-los con-
juntament. 
Al següent gràfic es pot observar la distribució del pressupost 
total de R+i Alliance per tipologia de projectes.
El valor afegit que aporta R+i Alliance a Agbar es basa en:
 •  L’aprofitament de les sinergies i les economies d’escala.

 •  L’increment de la capacitat d’influència i el poder de decisió 
en R+D+I.

 •  La disposició d’un fòrum de reflexió estratègica.
 •  L’establiment d’una xarxa tècnica i tecnològica de cooperació i 

desenvolupament entre els seus membres.
 •  El foment de la transparència i la visibilitat en la selecció i el finan-

çament dels projectes R+D+I.
Els projectes que es desenvolupen a R+i Alliance segueixen les 
línies bàsiques següents:
 • Gestió d’actius.
 • Telelectura.
 • Gestió de fangs.
 • Control d’olors.
 • Gestió d’aigües pluvials.
 • Eficiència energètica.
 • Gestió de la demanda.
 • Recursos hídrics.
 • Riscos sanitaris.
 • Percepció del consumidor.
Durant l’any 2008, aquesta empresa ha invertit 7,2 milions d’eu-
ros i ha portat a terme 123 projectes d’R+D+I. A més, en aquest 
període, R+i Alliance ha seleccionat CETaqua com a centre 
acreditat, el qual ha gestionat projectes amb un pressupost de 
3,4 milions d’euros.  

Distribució de la inversió global per línies de 
recerca per a R+i Alliance

Gestió d’aigües 
pluvials
20%

Gestió 
d’actius
11%

Eficiència 
energètica
10%

Controls 
d’olors
3%

Aigua
i salut
9%

Gestió de 
recursos 
hídrics
9%

Percepció
del consumidor
10%

Gestió de 
fangs
7%

Gestió 
de la demanda i 
mesura
21%

!

Sostaqua treballa per 
aconseguir un cicle urbà
de l'aigua autosostenible

El projecte SOSTCO2 té com 
objectiu incentivar la captura 
de CO2 per evitar la seva 
emissió a l'atmosfera
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02•3

Les relacions d’Agbar amb els seus clients es basen en 
l’excel·lència en la prestació del servei, l’atenció i la dedicació 
al client, i el compromís amb la qualitat. Per aquest motiu, la 
companyia està en permanent comunicació amb el client per 
detectar les seves necessitats i analitzar el seu nivell de satisfac-
ció. Agbar mira de donar resposta a aquestes necessitats mit-
jançant un esforç constant per millorar la qualitat del servei i una 
aposta per la innovació i la diversificació de productes enfocats 
a les necessitats detectades. 
Segons la seva tipologia, els clients poden ser:
•  Grans consumidors: clients productius de gran consum.
•  Clients multicontracte: disposen de diversos contractes i neces-

siten una sola factura.
•  Clients sensibles: aquells que necessiten una garantia contínua 

de subministrament. És el cas d’hospitals, centres d’assistència 
primària, etc.

•  Clients domèstics.
•  Administració estatal, autonòmica i local.  Millora de la qualitat  

(COMPROMÍS C1)

Vetllant per la seguretat i la salut del client
Agbar porta a terme exhaustives anàlisis que certifiquen la qua-
litat i la seguretat del producte que subministra (aigua potable). 
A Espanya, el pla d’autocontrol i gestió de cada abastament se-
gons el Reial decret 140/2003, pel qual s’estableixen els criteris 
sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, determina la 
salut i la seguretat del client. A Xile, les anàlisis que certifiquen 
la qualitat i la seguretat de l’aigua potable es regeixen per la 
legislació nacional, concretament la norma NCH 409 (norma de 
qualitat 409), i a Bristol (Regne Unit), la legislació d’aplicació és 
The Water Supply (Water Quality) Regulations 2000.

Dedicació
i suport

als clients

 Agbar es compromet a: 

•  Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, 
i apropar-se a les necessitats específiques de 
cadascun dels segments. COMPROMÍS C1

•  innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i 
fiabilitat. COMPROMÍS C2

•  establir una comunicació efectiva, millorant els 
canals de comunicació. Fomentar els canals no 
presencials que permetin una disponibilitat més 
gran. COMPROMÍS C3
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AvAntAtgeS MediAMbientAlS de l’AiguA de 
l’AixetA
Aigües de Barcelona ha portat a terme un estudi 
sobre el cost mediambiental de l’aigua de l’aixeta 
enfront del seu producte substitutiu, l’aigua embo-
tellada. Per mitjà d’aquest estudi, s’estima el cost 
mediambiental que comporta el cicle de vida de l’ai-
gua embotellada, des de la captació de l’aigua fins 
a la gestió de rebuig de l’envàs. D’altra banda, s’hi 
analitza l’impacte ambiental de l’aigua de l’aixeta, 
des de l’extracció fins al subministrament.
La conclusió a què arriba, amb factors d’entorn 
valorats el desembre del 2007, mostra que consumir 
un litre d’aigua mineral natural embotellada, d’origen 
nacional i comprada a Barcelona, representa un 
cost ambiental mitjà almenys 283 vegades més gran 
que consumir un litre d’aigua d’aixeta subministrada 
per Aigües de Barcelona. A més, caldria afegir-hi 
l’efecte ambiental produït pels envasos PET que fi-
nalment no són reciclats, la permanència dels quals 
en l’entorn és d’uns 1.000 anys per envàs abans de 
degradar-se del tot.

perFeccionaMent de la gestió coMercial   
implantació del sistema comercial occaM al territori  
nacional  
El sistema comercial OCCAM, dissenyat i desenvolupat ínte-
grament per empreses d’Agbar, permet l’homogeneïtzació, en 
totes les empreses d’Agbar, de pràctiques i criteris de gestió per 
millorar l’eficiència de la funció comercial. Els mòduls d’atenció 
al client estan preparats per proporcionar informació d’una ma-
nera proactiva, clara i estructurada a través de qualsevol dels 
canals d’atenció esmentats anteriorment. El sistema s’ha disse-
nyat posant una atenció especial en l’eficiència dels processos 
esmentats, incorporant-hi els mecanismes de control neces-
saris per minimitzar els errors, cosa que assegura un cicle de 
facturació flexible i lliure d’incidències. Cal destacar que aquest 
sistema permet la facturació electrònica per als clients que la 
sol·licitin i incorpora el correu electrònic com a mitjà de comu-
nicació addicional. Així mateix, disposa d’un sistema d’alertes 
gràcies al qual l’agent d’atenció pot visualitzar de manera ràpida 
i directa aspectes concrets del client atès (deute pendent, recla-
macions en curs, etc.). 
L’abril del 2008 es va actualitzar el sistema implantat com a 
prova pilot a Aguas Municipalizadas de Alicante, Empresa Mixta 
(Amaem), per comprovar la viabilitat d’utilitzar el mateix sistema 
en la resta d’empreses d’Agbar. L’èxit d’aquesta actualització 
ha permès posar en marxa l’eina a tres municipis gestionats per 
Aquagest Levante. 
Els propers passos que cal seguir aborden la implantació del 
sistema en la resta de les empreses i municipis (fins a un total de 
675) gestionats per Agbar, havent establert com a horitzó final 
d’implantació l’any 2011.
El nou sistema permetrà a Agbar continuar millorant l’efici-
ència de la gestió interna i la qualitat dels serveis que ofereix 

2006 2007 2008
Grau de compliment de les
normes de qualitat de l’aiGua potable

Espanya 96,3% 96,9% 97,8%
Xile  100% 99,46% 99,58%
Regne Unit 99,93% 99,97% 99,94%
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als seus clients i assumir els canvis que la societat demani en 
cada moment.
A més, un sistema propi ideat des del coneixement del negoci, 
amb capacitat per evolucionar segons les directrius marcades 
per la companyia, proporciona a Agbar un avantatge competitiu 
a l’hora d’afrontar concursos d’adjudicació nacionals i internaci-
onals, alineat amb l’estratègia de creixement d’Agbar. 

desenvolupament d’un sistema de gestió únic per a grans 
empreses, algol  
Algol neix com una eina de servei per a l’entorn comercial de 
les grans empreses, centrant els esforços a desenvolupar un 
sistema únic de gestió que doni cobertura a l’atenció al client, al 
cicle de facturació i a la gestió tècnica.
Després de l’estudi i el disseny que es van portar a terme els 
dos darrers anys, el novembre del 2008 Aigües de Barcelona 
va implantar el mòdul d’atenció al client basat en la filosofia 
CRM (customer relationship management). Aquesta eina per-
met capturar els contactes de qualsevol dels diferents canals 
d’atenció (telèfon, oficina virtual, fax, correu electrònic, carta i 
presencial) i gestionar les tasques pendents. També facilita les 
cerques d’informació i la visualització d’alarmes, i agilita les 
comunicacions mitjançant plantilles predefinides de resposta. 
El mòdul CRM pot registrar els contactes múltiples, creant un 
històric de resolucions.
El sistema resultant de la integració dels mòduls d’atenció al cli-
ent, facturació i gestió tècnica oferirà cobertura total de negoci, 
amb una gran autonomia i una fàcil gestió de les variables.
Durant l’any 2009 s’iniciarà la reenginyeria de processos, que 
constituirà un dels pilars del canvi en l’organització d’Aguas An-
dinas, orientats cap a la implantació d’aquesta solució.

cartes de coMproMisos aMb els clients
Seguint amb l’objectiu de garantir la qualitat del servei, les 
grans empreses d’Agbar aposten per adquirir compromisos 
públics amb els seus clients mitjançant les anomenades car-
tes de compromisos, que recullen garanties de servei per als 
clients. 
Aquests documents recullen garanties sobre el termini màxim 
d’instal·lació del comptador, l’avís al client per l’excés de con-
sum, la resolució immediata de gestions comercials i el termini 
màxim de resposta davant queixes i reclamacions.
Amb vista al 2010, es preveu que la cobertura de les cartes de 
compromisos assoleixi un 60% per al sector. A continuació es 
detallen les empreses ja adherides a aquests compromisos:

 innovació en l’oferta   
(COMPROMÍS C2)

implantació de solucions de telelectura al territori  
nacional
Després de la definició de l’estratègia de telelectura i la definició 
de la solució tècnica, s’estan portant a terme els desenvolu-
paments necessaris per posar-ho en funcionament. En aquest 
sentit, dins el projecte de desenvolupament del concentrador 
per a comptadors electrònics, es disposa ja d’un prototip de 
concentrador que permet recollir la informació dels comptadors 
electrònics de diferents marques i enviar aquesta informació a 
través del sistema sense fil de dades GPRS. En paral·lel, Agbar 
treballa en els plans de desplegament d’aquesta solució al ter-
ritori nacional.
Les solucions de telelectura proposades aporten uns beneficis 
evidents per al client. Gràcies a aquests desenvolupaments, es 
flexibilitzarà el procés de facturació, de manera que es podrà 
disposar de més informació sobre els hàbits de consum del cli-
ent, respectant-ne sempre la privacitat. A més, sorgeix la possi-
bilitat d’aplicar-hi nous models tarifaris i serveis.

 Progressos en la comunicació 
(COMPROMÍS C3)       

noVes oFicines d’atenció al client
El nou model d’oficines d’atenció al client d’Agbar és una 
realitat. Les noves oficines d’atenció al client de Granollers 
(Barcelona), inaugurades el 20 d’octubre de 2008, són les 
primeres que s’han fet segons el nou concepte d’oficina cre-
at per la companyia amb l’objectiu de millorar-ne la gestió, 

nombre
d’indemnitzacions

Habitants amb cartes
de compromisos

municipis amb cartes de 
compromisos

2007 2008 2007 2008 2007 2008
Aigües de Barcelona 675 671 2.815.092 2.845.416 23 23
Amaem (Alacant) 785 372 454.424 478.855 6 7
Emuasa (Múrcia) 0 1 427.364 439.033 1 1
Emasagra (Granada) 0 0 344.076 360.225 13 14
Agamed (Torrevella) 10 14 94.008 101.381 1 1
Bristol Water (Regne Unit) 1.100 996 1.100.000 1.120.000 9 23

total 2.570 2.054 5.234.964 5.344.910 53 69

Un total de 5.344.910 
habitants i 69 municipis 
estan coberts per cartes 
de compromisos amb 
els clients
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homogeneïtzar-ne la imatge i aprofitar-hi les noves tecnologi-
es, entre altres aspectes. A més, s’ha ideat una icona que ac-
tua com un nou element de comunicació. Es tracta de la lletra 
“a” que a més de la inicial d’aigua representa una gota, una 
canonada i una fletxa que indica una direcció. El nou model 
d’oficina promou separar les dues grans funcions organitzant 
locals independents: d’una banda, l’oficina d’atenció al pú-
blic i, de l’altra, l’oficina tècnica i el magatzem.
La façana, la zona d’espera, el punt d’informació interactiu i 
la zona d’atenció personalitzada són espais destacats de les 
noves oficines d’atenció al públic. 
La façana conté els primers elements de comunicació amb 
què es troba el client, com ara el rètol identificador i un mis-
satge sobre l’aigua del municipi o la zona a la qual pertany 
l’oficina. La zona d’espera pot disposar d’indicadors de tan-
da i pantalles de plasma, que ofereixen informació de la com-
panyia i sobre l’aigua i la salut.
El punt d’informació interactiu posa a la disposició dels cli-
ents un ordinador per accedir a l’oficina virtual, que els per-
met fer consultes o gestions amb la companyia. 

aMpliació de l’accés a canals d’atenció  
no presencials
Des d’Agbar es continua potenciant que els ciutdans tinguin ac-
cés als serveis bàsics mitjançant les tecnologies de la informa-
ció. La implementació de canals d’atenció no presencials aporta 
als clients més disponibilitat i una accessibilitat més còmoda
El canal d’atenció telefònica s’ha consolidat al llarg d’aquests 
darrers anys, el qual s’ha implantat progressivament a les em-
preses d’Agbar. Actualment, en l’àmbit comercial, parlem d’una 
cobertura d’un 71% dels clients a Espanya, mentre que la co-
bertura pel que fa a avaries arriba al 65% dels clients. L’objectiu 
és assolir una cobertura del 100%.
Cal destacar que el centre d’atenció telefònica ofereix una 
atenció personalitzada mitjançant els seus agents, sense in-
tervenció de plataformes IVR (interactive voice response), que 
basen la seva atenció en sistemes de resposta automatitzada. 
A més, el centre d’atenció telefònica ofereix facilitats d’aten-

Les noves oficines d’Agbar d’atenció al client de Granollers (Barcelona), 
inaugurades el 2008, han estat creades per a millorar la gestió, homoge-
neïtzar la seva imatge i aprofitar les noves tecnologies.

2007 2008
percentatGe de clients amb accés
a l'oficina virtual
Aigües de Barcelona 96% 100%
Amaem (Alacant) 92% 100%
Emuasa (Múrcia) 100% 100%
Emasagra (Granada) 100% 100%
Bristol Water (Regne Unit) No disponible 100%
Aguas Andinas (Xile) 100% 100%

La cobertura 
d'atenció telefònica 
a Espanya és del 71%
dels clients

ció al client segons l’idioma emprat (atenció en castellà, cata-
là, eusquera i anglès). 
Alhora, Agbar treballa per garantir als seus clients la possibi-
litat de fer les gestions mitjançant la pàgina web interactiva. 
Gràcies a aquest sistema, els clients poden consultar la infor-
mació sobre els seus subministraments, visualitzar còpies de 
les seves factures, gestionar el canvi de dades i pagar factu-
res pendents, entre altres serveis.

Els informes de responsabilitat corporativa, quan 
estan ben fets, són tremendament útils per als 
tècnics de les associacions. És l'eina que considero 
més seriosa, i m'ofereix més credibilitat que 
qualsevol altre tipus de comunicació utilitzada per 
les empreses

Maria Huelin
Vicepresidenta 
de l'Asociación 
Provincial de 
Consumidores y 
Amas de Casa 
AL ANDALUS 
(Màlaga)
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control de satisFacció i Millora del coneixeMent 
del client
En els dos darrers anys, s’ha consolidat l’enquesta per valorar 
el servei de canal telefònic al territori nacional. Per mitjà d’una 
enquesta trimestral a 800 clients que van establir contacte 
amb Agbar a través del telèfon, s’obté una nota global de 
satisfacció dels clients. El juny del 2008, l’índex de satisfacció 
del client (ISC) va ser de 8,16 sobre 10, enfront del 7,98 ob-
tingut el desembre del 2007.
D’altra banda, a les acaballes del 2007, Agbar va promoure 
la creació d’una línia de projectes de recerca i desenvolupa-
ment en el marc de R+i Alliance, amb l’objectiu d’aprofundir 
en el coneixement sobre el comportament de la demanda i 
els mecanismes que hi tenen influència, atès que són claus 
necessàries per a l’empresa perquè permeten desenvolupar 
models de gestió nous i més eficaços, 
Així, durant el 2008, l’estudi a Aigües de Barcelona ha pogut 
detectar i diferenciar sis segments de clients amb unes caracte-
rístiques socioeconòmiques i uns hàbits de consum homogenis. 
Aquesta segmentació millora el coneixement sobre els clients 
i reflecteix el seu comportament en relació amb el producte.                                                                                                                                        
La segmentació i l’anàlisi de les variables d’influència han per-
mès millorar les previsions de la demanda, la previsió dels 
recursos necessaris en origen i les infraestructures de produc-
ció, transport i distribució necessàries.
Tot això permetrà arribar a oferir nous serveis adaptats a les 
necessitats de cada grup de clients i obre la possibilitat de mi-
llorar la definició dels preus depenent de l’ús final del recurs.

iMpuls de la coMunicació aMb entitats repre-
sentatiVes dels clients
Com a empresa socialment responsable, Agbar té l’objectiu 
de conèixer l’opinió d’aquests grups d’interès i respondre sa-
tisfactòriament a les seves expectatives, per la qual cosa resul-
ta imprescindible mantenir-hi una relació de diàleg periòdic. 

Durant l’any 2008 s’ha estudiat i detectat els col·lectius 
d’interès en cada àmbit territorial. Una vegada reconeguts 
aquests grups d’interès, s’ha establert un interlocutor res-
ponsable del contacte amb els grups i s’ha iniciat la planifica-
ció de contactes amb vista a l’any 2009.

el diàleg d’eMuASA AMb elS SeuS gRuPS 
d’inteRèS

L’Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de 
Murcia (Emuasa) és un dels exemples d’iniciatives 
orientades a establir un canal de diàleg amb els 
grups d’interès. Després de l’aprovació del Pla 
de relacions d’Aguas de Murcia, emmarcat en 
l’estratègia 2007-2011, s’han iniciat els primers  
contactes amb diversos grups d’interès.
En les primeres sessions, s’ha posat de manifest 
l’interès per mantenir un contacte permanent i 
vincles de treball entre ambdues parts. A més, 
mitjançant consultors externs, s’ha fet una enquesta 
per extreure les valoracions dels grups després de 
la reunió. D’aquesta manera, Emuasa ha rebut un 
seguit de suggeriments que permetran millorar  
els contactes posteriors.

el COneixeMent del Client APliCAt
A leS enqueSteS de SAtiSfACCió  

Durant el primer semestre del 2008 s’han fet 
1.500 enquestes de satisfacció al client en l’àmbit 
d’Aigües de Barcelona. Aquestes enquestes incor-
poren en la mostra la segmentació de clients, de 
manera que es diferencien els resultats obtinguts 
segons el grup socioeconòmic a què pertanyen. 
Els resultats obtinguts mostren que els paràme-
tres enquestats tenen una valoració i ponderació 
diferent, depenent del segment en què posem 
l’atenció. Aquesta diferenciació resulta molt 
interessant a l’hora d’intentar millorar el servei als 
clients i crear iniciatives diferenciades segons el 
segment a què es destinin.
Gràcies a la incorporació de la segmentació en 
les enquestes de satisfacció, s’aconsegueix una 
millora raonable a l’hora d’interpretar els resultats 
obtinguts i es podrien arribar a plantejar campa-
nyes de comunicació específiques en funció de  
les conclusions detectades per a cada segment.

Mitjançant les webs 
interactives, els clients 
es poden informar
sobre els seus 
subministraments 
i, en alguns casos, visualitzar
i pagar les seves factures
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 Resum d’objectius i actuacions

•  Desenvolupament de la infraestructura tecnològica necessària 
per implantar els plans de desplegament preparats per les 
diferents explotacions d’Agbar al territori nacional.

•  Implantar el sistema comercial OCCAM a tot el territori nacional 
(2008-2011).

•  Implantar noves cartes de compromisos al territori (cobertura 
del 50% en el període 2008-2011).

•  Fomentar la presentació dels resultats de les enquestes de 
satisfacció a les administracions locals

•  Implantar les solucions de telelectura al territori nacional 
   (2008-2011).

Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i fiabilitat. COMPROMÍS C2

Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, i apropar-se a les necessitats específiques de cadascun dels segments.
COMPROMÍS C1

•  Comença la posada en funcionament de l’eina a les localitats 
de Crevillent, Santa Pola i Guardamar, gestionades per Aqua-
gest Levante. 

•  Anàlisi de la factibilitat d’implantació de noves cartes de 
compromisos.

•  Es facilita una presentació tipus per a la difusió dels resultats a 
les administracions locals.

ObJeCtiuS 2008 ACtuACiOnS  2008

Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació.  Fomentar els canals no presencials que permetin una disponibilitat 
més gran. COMPROMÍS C3

•  Agbar treballa per garantir als seus clients la possibilitat de 
realitzar les gestions a través de la pàgina web interactiva.

•  El canal d’atenció telefònica té una cobertura del 71% dels 
clients. La cobertura telefònica pel que fa a avaries arriba al 
65% dels clients.

•  S’estudien i es detecten els col·lectius d’interès en cada àmbit 
territorial, s’estableix un interlocutor responsable del contacte 
amb aquests grups i es comença a fer la planificació de con-
tactes amb vista al 2009.

•  S’ha ampliat la cobertura de clients amb accés a les fitxes de 
qualitat (Amaem, Emuasa, Sorea).

•  Fet, les enquestes de satisfacció tenen una cobertura mostral 
total.

•  S’ha ampliat la cobertura de l’enquesta sobre el canal telefònic.

•  S’ha desenvolupat el nou model, i s’ha implantat a les noves 
oficines de Granollers (Barcelona).

•  Incrementar la cobertura de clients amb accés a canals interac-
tius no presencials: centre d’atenció multicanal i oficina virtual 
(cobertura del 50%).

•  Ampliar la cobertura del centre d’atenció telefònica fins al 
100% dels clients (2008-2010).

•  Fomentar reunions periòdiques amb entitats representatives 
dels clients en l’àmbit d’Aigües de Barcelona.

•  Incrementar la cobertura de clients amb accés a les fitxes 
de qualitat, a través de les pàgines web de les explotacions, 
mirant d’arribar a un 50% de cobertura.

•  Incrementar la cobertura mostral de les enquestes de satisfac-
ció (100%).

•  Consolidar l’enquesta del canal telefònic feta a Aigües de 
Barcelona en la resta del territori.

•  Desenvolupar un nou concepte d’oficina comercial.

•  Estendre el sistema comercial OCCAM a tot el territori nacional.
•  Implantar les noves cartes de compromisos amb els clients al territori (cobertura 60%).
•  Implantar un sistema de gestió únic per a grans explotacions: ALGOL.

•  Implantar solucions de telelectura al territori nacional.

Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i fiabilitat. COMPROMÍS C2

Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, i apropar-se a les necessitats específiques de cadascun dels segments.
COMPROMÍS C1

RePteS PeR Al 2011

Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació. Fomentar els canals no presencials que permetin una disponibilitat 
més gran. COMPROMÍS C3

•  Augmentar la cobertura de clients amb accés a canals interactius i no presencials: oficina virtual.
•  Ampliar la cobertura del centre d’atenció telefònica fins al 100%.
•  Fomentar reunions periòdiques amb entitats representatives dels clients en el sector.



02/4  Informe de responsabIlItat CorporatIva agbar 2008

Aposta pels
empleats

02•4

 Agbar es compromet a: 

•  Establir plans de formació i de seguiment del 
desenvolupament que ofereixin possibilitats de 
promoció i de millora, tant en l’àmbit personal 
com professional. COMPROMÍS E1

•  Propiciar i millorar els canals de comunicació 
i les eines de diàleg que ajudin a participar en 
l’assoliment dels objectius comuns. 

   COMPROMÍS E2
•  Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut 

laboral en les activitats, fomentant la formació i la 
participació en aquest àmbit. COMPROMÍS E3

•  Implantar mesures que permetin la conciliació de 
la vida professional i personal de manera que es 
doni suport al repartiment equilibrat de responsa-
bilitats en totes dues esferes. COMPROMÍS E4

•  Considerar mesures preventives que fomentin la 
igualtat i la diversitat, evitant discriminacions per 
motius de sexe, raça, cultura, religió o qualsevol 
altre que hi pogués haver. COMPROMÍS E5

Per Agbar, els empleats són un pilar fonamental de 
l’organització. Això explica que la seva política de responsa-
bilitat corporativa consideri d’una manera important aquest 
grup d’interès a través de la formació i el desenvolupament 
personal i professional, la conciliació de la vida professional i 
personal, la igualtat i la diversitat, i la seguretat i la salut, entre 

2007 2008
Total  (%) Total (%)

PlanTilla miTjana d’agbar.
desglossamenT Per caTegoria Professional

Directius i titulats 
superiors 936 10,1% 1.040 11,0%

Titulats de grau mitjà 694 7,5% 837 8,8%

Càrrecs intermedis 1.283 13,9% 1.397 14,7%

Oficials administratius 1.249 13,5% 1.276 13.5%

Oficials no
administratius 3.235 35,0% 2.730 28,8%

Auxiliars, obrers i 
subalterns 1.847 20,0% 2.192 23,2%

ToTal 9.244 100,0% 9.472 100,0%

altres aspectes. Agbar considera imprescindible tenir cura dels 
empleats per entrar en el cercle virtuós de captació i reten-
ció del talent. Aquesta aposta pels empleats es plasma en els 
compromisos següents.
La plantilla d’Agbar inclou 9.472 treballadors, la qual cosa repre-
senta un augment del 2,5% (228 treballadors) respecte al 2007. 
Agbar ha contractat, durant el 2008, a 1.470 persones, un 
3,6% més que l’any anterior i la taxa d’ocupació ha passat 
del 15,3% al 15,5%. El personal fix representa el 88,6% de la 
plantilla, enfront del 86,1% del 2007.
En el transcurs de l’exercici corresponent al 2008 s’han re-
gistrat 1.137 baixes, i la taxa de rotació en el primer període 
esmentat ha estat del 12%, enfront de l’11,2% corresponent 
al 2007. 



53

02/4  aposta pels empleats

2007 2008
Total  (%) Total  (%)

PlanTilla miTjana d’agbar. desglossamenT Per Països
Espanya 7.287 78,8% 7.312 77,2%
Regne Unit 464 5% 489 5,2%
Xile 1.492 16,2% 1.670 17,6%
Mèxic 1 0,0% 1 0,0%

ToTal 9.244 100,0% 9.472 100,0%

2007 2008
Total (%) Total  (%)

modaliTaTs de conTracTe
Personal fix 7.958 86,1% 8.389 88,6%
Personal eventual 1.286 13,9% 1.083 11,4%

ToTal 9.244 100,0% 9.472 100,0%

2007 2008
nombre de baixes 1.036 1.137
desglossament de baixes per gènere

Dones 283 305
Homes 753 832

desglossament de baixes per edat
Menors de 30 358 368
Entre 30 i 50 515 508
Més grans de 50 163 261

desglossament de baixes per països
Espanya 885 932
Regne Unit 28 46
Xile 123 159
Mèxic 0 0

De les baixes s’han exclòs: subrogacions, finalització de contracte, adjudi-
cació de servei i trasllats, així com la mobilitat dins l’organització.

De les altes s’han exclòs trasllats, així com la mobilitat dins l’organització.

.

2007 2008
creació d’ocuPació neTa

Altes en el període 1.419 1.470
Taxa de creació d’ocupació 15,3% 15,5%

2007 2008
Taxa de roTació 11,2% 12%

La plantilla d’Agbar 
és de 9.472 persones
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 Desenvolupament personal i pro-
fessional i impuls de la formació
(COMPROMÍS E1)  
La formació contínua i el desenvolupament professional repre-
senten una prioritat estratègica per a Agbar a causa del seu en-
focament de gestió responsable de les persones, de la necessi-
tat d’adaptar-se als canvis cada vegada més ràpids de l’entorn 
i de l’alta especificitat tècnica del sector.  
 
DEsEnvoluPamEnt PErsonal I ProfEssIonal   
Agbar posa tot el seu esforç a aconseguir que l’empleat es pugui 
sentir realitzat com a persona i com a professional, oferint un seguit 
d’eines que facilitin el seu desenvolupament en aquests àmbits.
Una d’aquestes eines és el sistema de gestió de l’acompliment 
(SGA), desenvolupat a Espanya i Xile. Aquest sistema permet 
situar cadascun dels participants respecte a les habilitats i les 
competències necessàries per exercir el seu lloc de treball (el 
100% dels llocs de treball d’Agbar estan formalment definits i 
les seves funcions a l’empresa estan detallades). La compa-
ració de les aptituds i els coneixements de l’empleat amb les 
competències que requereix el seu càrrec permet planificar el 
desenvolupament dels empleats, definir-ne els plans de carrera, 
fomentar-ne la promoció interna i la mobilitat funcional, així com 
detectar les necessitats formatives de l’empleat i elaborar un pla 
de formació personalitzat. 
El nombre d’empleats inclosos en el sistema de gestió de l’acom-
pliment en l’àmbit nacional ha augmentat un 50% durant el 2008, 
de manera que s’ha arribat als 1.640 empleats. Els treballadors 
que han estat objecte del SGA representen el 36% de la plantilla 
(un 22,4% a Espanya i un 80,1% en l’àmbit internacional). 
Una altra eina de desenvolupament laboral és el programa de 
Direcció Estratègica per Objectius (DEO), que facilita l’orientació 
dels objectius específics de cada departament i empleat respecte 
als objectius globals de cada empresa i del sector. Els empleats 
de l’àmbit nacional inclosos en el programa DEO han augmentat 
un 10% durant el 2008, atès que s’ha arribat als 997 empleats. 

Aproximadament el 16% del total d’empleats d’Agbar ha partici-
pat en aquest programa. 
Cal destacar que el programa DEO és una eina que permet es-
tablir els objectius primordials de l’empleat, en funció dels quals 
percebrà el seu sou variable. Aquests objectius es fixen cada 
dos anys i s’avaluen d’una manera intermèdia el primer any i 
d’una manera definitiva el segon. 

2007 2008
PercenTaTge de remuneració variable (esPanya)

Directius 20% 20%
Titulats superiors 12,75% 13,80%
Titulats de grau mitjà 12,75% 13,80%
Càrrecs intermedis 12,75% 13,80%
Oficials administratius 0% 0%
Oficials no administratius 0% 0%

2007 2008
Total (%) Total (%)

sisTemes d’avaluació de l’acomPlimenT i de desenvoluPamenT Professional
Nombre d’empleats inclosos en un programa de
Direcció Estratègica per Objectius (DEO) 1.383 15% 1.521 16%

Nombre d’empleats inclosos en un programa de Sistema
de Gestió de l’Acompliment (SGA) 2.518 27% 3.369 36%

nombre ToTal d’emPleaTs* 9.244 --- 9.472 ---

2007 2008
nombre d’emPleaTs de cada caTegoria coberT
Pel sisTema de gesTió de l’acomPlimenT (sga)*

Directius 218 266
Titulats superiors i de grau mitjà 530 908
Càrrecs intermedis 902 1.153
Oficials administratius 132 152
Oficials no administratius 742 739
Auxiliars, obrers i subalterns 0 151

Presentació dels projectes finals del Programa de Desenvolupament 
Directiu (PDD), que des de fa quatre anys organitzen Agbar i ESADE.

El Sistema de Gestió 
de l'Acompliment 
permet planificar el 
desenvolupament dels 
empleats, definir-ne 
els plans de carrera, 
fomentar-ne la promoció 
interna i la mobilitat funcional

* Inclou nacional i internacional

* Inclou nacional i internacional
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ImPuls DE la formaCIó
Agbar dedica cada vegada més esforços a la formació. N’és 
una prova el fet que, durant el 2008, ha impartit un total de 
250.795 hores de formació, cosa que suposa un 41% més que 
el 2007. La mitjana anual per empleat ha pujat més de sis hores, 
fins a les 26,5.  
El pla de formació a Agbar s’estructura en dues grans línies 
de treball:

•  La formació orientada a aspectes específics dels llocs de 
treball del personal de base, que s’estableix per mitjà de 
procediments de detecció de necessitats de les diferents 
empreses i/o territoris. Aquesta formació és impulsada di-
rectament per les diferents direccions nacionals, que defi-
neixen i implanten les accions de formació que impliquen 
aspectes específics de cada territori.

•  Un pla de formació orientat, sobretot, a directius, coman-
daments intermedis i tècnics, i que és vàlid per a totes les 
empreses i/o territoris.

Durant l’any 2008 s’ha continuat implantant el pla de forma-
ció dirigit a directius i comandaments intermedis, amb la qual 
cosa es vol transmetre coneixements i experiències que la 
companyia ha anat desenvolupant durant els seus 140 anys 
d’existència. En tots els programes s’han introduït les darre-
res novetats tecnològiques (dessalatge, reutilització de l’aigua 
i medi ambient), posant l’accent especialment en la innovació 
i l’esperit emprenedor. A més, s’han desenvolupat programes 
per treballar competències i habilitats directives que ajudin a 
aconseguir un autèntic canvi d’actitud i una conscienciació en 
responsabilitat corporativa.
El mapa del pla de formació d’Agbar s’estructura en quatre 
escoles:

Escola de management
Engloba la formació dirigida a directius, comandaments in-
termedis i tècnics, i està enfocada a la gestió i al desenvolu-
pament de competències necessàries per ocupar càrrecs de 
responsabilitat en l’organització. Aquesta escola disposa dels 
programes següents:
 •  El Programa de Desenvolupament de Directius es dirigeix a 

directius amb responsabilitats directes en la gestió del nego-
ci i les seves àrees funcionals. Durant el 2008 s’ha desenvo-
lupat la cinquena edició d’aquest programa presencial i de 
caràcter anual impartit per l’escola de negocis ESADE.

 •  El Màster en el cicle integral de l’aigua està dissenyat per a 
titulats que necessitin tenir una visió general de tot el negoci 
de l’aigua, a més de coneixements i habilitats en la gestió. 

Aquesta iniciativa formativa de caràcter anual i semipre-
sencial és impartida juntament amb la Universitat Politèc-
nica de Catalunya. El màster finalitza amb el desenvolu-
pament d’importants projectes, relacionats habitualment 
amb el medi ambient.

Total Per empleat
2007 2008 2007 2008

Hores de formació. desglossamenT Per caTegories
Directius i titulats superiors 35.983 58.414 42,0 56,2
Titulats de grau mitjà 24.186 41.437 35,9 49,5
Quadres intermedis i encarregats 18.694 52.618 14,8 37,7
Oficials administratius 29.202 24.116 24,1 18,9
Oficials operatius 44.464 48.920 13,8 17,9
Resta de la plantilla 24.816 25.290 13,6 11,5

ToTal 177.345 250.795 19,6 26,5

Per la nostra experiència com a proveïdor de 
serveis de formació d’Agbar sabem que és una 
empresa capdavantera en la integració de la 
formació com a peça clau en la seva estratègia 
empresarial.
És una empresa que aposta pel valor de les 
persones i el seu desenvolupament professional, 
i, en aquest context, la formació es converteix en 
una eina fonamental per desenvolupar el talent 
intern i millorar la competitivitat de l’organització. 
Com a universitat pública, estem convençuts 
que, només treballant amb empreses en què el 
compromís amb la formació dels seus professionals 
sigui 'real', es pot aportar valor a la societat per, 
en definitiva, millorar la qualitat de vida de les 
persones

Josep M.Martorell
Director of 
Programmes
UPC School of 
Executive & 
Professional 
Development

Formació, un valor social
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 •  El Programa Agbar competències dóna resposta al desen-
volupament de les competències definides com a crítiques 
i que constitueixen l’eix central del sistema de gestió de 
l’acompliment. Durant el 2008 s’ha desenvolupat l’itinerari 
de comunicació directiva, pel qual han passat més de 135 
directius. Els participants han emplenat un qüestionari 180º 
sobre comunicació directiva, que precedeix la realització de 
l’acció formativa. Aquest programa s’ha impartit juntament 
amb la consultora Hay Group.

Escola d’operacions
Aquesta escola centra l’interès en el desenvolupament de com-
petències tècniques operatives. Té dues grans línies d’actuació:  
 •  Postgraus universitaris: Durant el 2008 s’han portat a terme 

els postgraus de distribució i depuració, i gestió de clients. La 
implantació dels postgraus ha significat una gran mobilització 
de mitjans, tant humans —coordinadors de mòdul, forma-
dors, tutors, alumnes— com materials i logístics. El format 
ha estat de quatre setmanes presencials i la major part de les 
classes s’han enregistrat perquè puguin ser utilitzades com a 
material a distància en futures edicions.

        Els postgraus han format 60 alumnes de tot el territori naci-
onal. Aquests alumnes han adquirit coneixements fonamen-
tals no tan sols per al seu lloc de treball actual, sinó també 
per a la seva projecció futura en l’organització. A més de la 
formació rebuda, s’ha generat un espai que ha ofert l’opor-
tunitat de compartir experiències amb altres professionals 
del sector i d’establir una xarxa de contactes professionals 
dins el sector.

        Tots els programes, a banda dels mòduls, que són el 
nucli dels coneixements del negoci, han constat d’un 
mòdul d’innovació i un mòdul d’habilitats clau per al lloc 
de treball.

       Els alumnes que superen el postgrau reben un títol expe-
dit per la Universitat Politècnica de Catalunya (distribució 

i depuració) o la Universitat de Barcelona (gestió de cli-
ents).

 •  Formació professional: Durant el 2008 s’ha treballat amb 
l’Institut Català de Qualificacions Professionals en la defini-
ció de la formació necessària per poder adquirir un títol for-
matiu homologat i contrastat amb la qualificació professio-
nal. Aquesta feina serà la base i el punt de partida per definir 
durant l’any 2009 el pla de formació professional d’Agbar.

      S’estan treballant les qualificacions de muntatge i mante-
niment de xarxes d’aigua (operari de xarxes), organització i 
control del muntatge, manteniment de xarxes i instal·lacions 
d’aigua i sanejament (encarregat d’aigua), i operació d’esta-
cions de tractament d’aigua.

Escola de formació Contínua
L’escola de formació contínua proporciona coneixements trans-
versals i comuns que afavoreixen la integració dels empleats en 
l’organització. 
Aquesta escola és dinàmica i s’alimenta constantment de nous 
cursos que poden contribuir a aquesta integració en la cultura 
empresarial, com és el cas del curs d’integració a Agbar, l’es-
cola d’idiomes, la formació e-learning, la prevenció de riscos 
laborals i els cursos de continuïtat.

observatori Estratègic
Aquest observatori es dedica a organitzar cursos i jornades di-
rigides a formar i informar sobre les darreres novetats del sector 
en els àmbits tecnològic, legislatiu, cultural i de procediments de 
treball, entre altres aspectes. D’aquesta manera, es pretén que 
els professionals d’Agbar estiguin sempre al dia en les seves 
especialitats i puguin incorporar aquestes novetats en el desen-
volupament de la seva activitat. 
Durant l’any 2008, cal destacar la feina que s’ha portat a terme 
per a la implantació del sistema de gestió comercial OCCAM. 
En aquest sentit, s’han desenvolupat accions de formació per a 
formadors i s’han dissenyat manuals tant per al formador com 
per als alumnes.

La nova Intranet d’Agbar va començar a funcionar al gener de 2009 i hi 
poden accedir uns 4.000 empleats.

LA gEStió DEL COnEixEMEnt A AgbAR

Bita és una eina de creació, canalització i ús 
d’informació de caràcter tecnològic dins Agbar. 
Aquesta eina està al servei de tots els membres de 
l’organització, i facilita serveis d’informació genèrics 
(revistes, normativa, legislació, concursos públics...) 
i personalitzats (documentació tècnica, expedients 
legals, R+i Alliance…). 
Bita es desenvolupa des de CETaqua, Centre 
Tecnològic de l’Aigua, i dóna servei a les línies 
d’investigació en la cerca, la creació i la difusió de la 
informació per mitjà d’aquesta eina, a més de blocs, 
newsletters, etc.
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 En permanent comunicació amb 
els empleats (COMPROMÍS E2)     
Agbar manté una comunicació permanent amb els seus em-
pleats per mitjà de diverses eines, com la intranet, la revista 
Infoagbar i altres canals convencionals, com correus electrò-
nics, reunions i enquestes de satisfacció, entre altres.

nova IntranEt  
L’octubre del 2008 es va iniciar un període de proves de la 
nova intranet, que va entrar en funcionament durant el mes de 
gener del 2009. No tan sols hi ha hagut una reestructuració 
del seu contingut i disseny, sinó que, a més, se n’ha ampliat 
significativament la disponibilitat. Així, si bé al començament 
era un servei al qual podien accedir els treballadors i treballa-
dores d’Aigües de Barcelona i Sorea, ara s’ha estès a moltes 
empreses més, amb la qual cosa més de 4.000 empleats en 
poden fer ús. 
Es tracta d’un canal de comunicació innovador que permet als 
treballadors, mitjançant un mateix entorn visual, d’accedir de 
manera fàcil i ràpida a informació que és del seu interès. 
La nova Intranet s’estructura en quatre eixos principals: el di-
rectori d’empleats i centres de treball, les eines de recursos 
humans, la informació d’actualitat i els comunicats sindicals.
El directori és un cercador que permet localitzar persones, 
centres de treball i empreses de la companyia a tot el món. 
Els usuaris hi poden consultar les seves dades personals, pro-
fessionals i formatives, i també sol·licitar-ne la modificació, a 
banda de poder consultar-hi les dades principals de la resta 
de companys. 
Entre les eines de recursos humans disponibles destaca la 
possibilitat d’accedir a l’organigrama directiu de l’empresa i de 
navegar pels diferents departaments, als programes formatius 
d’Agbar i a la secció de vacants.
La zona central de la Intranet es dedica a la informació. Així, 
s’hi destaquen tres notícies, que expliquen les principals no-
vetats de l’actualitat de l’organització. També inclou vídeos, 
fotografies, infografies, documents annexos i enllaços d’inte-
rès. Per mitjà d’un menú de navegació es poden fer cerques a 
l’arxiu de notícies publicades i consultar l’arxiu de vídeos.
La pàgina inicial disposa d’un apartat sindical, per mitjà del 
qual es pot accedir als comunicats sindicals emesos per les 
organitzacions representades a les diferents empreses.

A més, disposa d’una galeria d’enllaços que facilita l’accés 
directe als webs principals d’Agbar: el web corporatiu, la Torre 
Agbar o CETaqua, entre altres. Mitjançant l’apartat ‘Aplicaci-
ons’ es pot entrar a les principals eines internes, com el portal 
Bita, dedicat a promoure el coneixement a Agbar i gestionar 
la R+D+I i e-Procureo, l’eina informàtica a través de la qual es 
gestiona l’aprovisionament. 
 
‘Infoagbar’
Un altre dels pilars de la comunicació amb els empleats és la re-
vista Infoagbar, a través de la qual s’informa de les principals ac-
tuacions de l’organització. Se’n publiquen, des del 1989, quatre 
números a l’any, amb una edició de 18.000 exemplars de mitja-
na. El seu disseny permet una lectura àgil i una fàcil comprensió 
de la informació per mitjà de diferents recursos gràfics.  

altrEs Canals DE ComunICaCIó
A més de la Intranet i d’Infoagbar, es fan servir altres canals 
de comunicació, com correus electrònics periòdics amb les 
notícies més importants de la corporació per a als emple-
ats que no tenen accés a la intranet, circulars i una base de 
dades que s’actualitza diàriament amb les actuacions més 
rellevants d’Agbar.
També es porten a terme algunes iniciatives d’anàlisi del clima 
laboral. És el cas de l’empresa Aguas del Norte (ANSA), que ha 
portat a terme un projecte de mesura de la satisfacció dels em-
pleats. Com a resultat de la consulta al 97% dels treballadors, 
es desprèn que el seu nivell de satisfacció, en una escala de l’1 
al 5, és del 3,43. 

La nova Intranet, a més de ser una gran eina 
d’informació, és molt útil per crear consciència de 
pertinença a un grup

Pilar Salto
Coordinadora 
de Recursos 
Humans a la 
comunitat de 
Múrcia.

Les hores de formació 
impartides han augmentat 
un 41% el 2008, 
i han arribat a una mitjana 
anual de 26,5 hores 
per empleat
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 La salut i la seguretat 
dels empleats, una prioritat 
(COMPROMÍS E3)  
La política de seguretat i salut d’Agbar, impulsada des de la 
Direcció, té com a línies estratègiques la reducció gradual i pro-
gressiva dels índexs de sinistralitat, la tolerància zero en l’expo-
sició a riscos, incloent-hi el personal subcontractat, i la integra-
ció de la funció de prevenció en les activitats de negoci.
Així, doncs, responent a una d’aquestes línies estratègiques, 
Agbar s’ha fixat com a objectiu reduir la sinistralitat laboral fins 
a situar-se per sota del 3,50% el 2011 en les seves activitats 
a Espanya.
De moment, aquest índex, que mesura el nombre d’accidents 
no mortals amb baixa que es produeixen per cada 100 tre-
balladors (també anomenat índex d’incidència), s’ha situat en 
el 4,38% durant el 2008, cosa que significa una reducció de 
l’11,5% respecte al 2007. Aquesta xifra confirma la tendència 
a la baixa d’anys anteriors: el 2006 es va reduir un 17%, i el 
2007, un 8%.
Malauradament, i malgrat els avenços evidents en aquest 
camp, el juliol del 2008 es va produir un accident mortal durant 
l’execució d’una obra de connexió de servei al centre de treball 
de Valls (Catalunya) de l’empresa Sorea. La informació tècnica 
compilada després de l’accident va determinar que es va pro-
duir per un contacte elèctric directe amb un cable subterrani 
que estava situat paral·lelament a la canonada d’aigua.
D’altra banda, el 23 d’octubre de 2008 la Inspecció de Treball de 
la Generalitat de Catalunya va anunciar el tancament de l’expe-
dient obert amb motiu de la detecció de lipoatròfia semicircular 
en treballadors de la Torre Agbar. Aquesta afecció, originada per 
una atmosfera seca i l’acumulació d’electricitat estàtica, provoca 
una pèrdua de teixit a les cuixes que es manifesta amb petites 
clivelles circulars. 
De les 116 persones a les quals s’havia diagnosticat lipoatròfia 
semicircular a la Torre Agbar des del 2007, 83 ja havien rebut 
l’alta mèdica i 19 havien millorat perceptiblement. Aquesta evo-
lució favorable i la comprovació que s’havien aplicat les mesures 
correctores de les condicions ambientals de la Torre Agbar, deri-
vades del protocol establert per la Generalitat de Catalunya, va fer 
que Inspecció de Treball tanqués l’expedient.

COntRA ELS ACCiDEntS PER COntACtE
ELèCtRiC

Per evitar que els accidents d’aquest tipus es puguin 
tornar a repetir, s’han pres les mesures preventives 
següents: 
•  Disposar de plànols de servei per a actuacions no 

programades  
    Objectiu: Poder fer una consulta prèvia i ràpida de 

plànols per preveure possibles interferències en 
treballs no programats o planificats, com en el cas 
de les avaries.

•  Sensibilització del personal operari i dels comanda-
ments intermedis  

    Objectiu: Si bé es disposava de detectors de 
cablatge, es reiterarà a tot el personal que en faci 
ús, d’acord amb la instrucció i la formació rebuda, 
perquè siguin emprats de la mateixa manera que 
es fan utilitzar les eines elèctriques d’ús quoti-
dià. Es reforçarà el seguiment i el compliment de 
la instrucció que es porta a terme per part dels 
comandaments intermedis, i es registrarà siste-
màticament aquest seguiment (registre adjunt a la 
instrucció).  

• Periodicitat de la formació teoricopràctica
    Objectiu: Assegurar que tot el personal disposi de 

tots els coneixements pel que fa a la instrucció de 
treball (àmbit d’aplicació, pautes que cal seguir, 
com s’ha d’actuar en cas d’emergències, etc.).

La sinistralitat laboral  
s'ha situat en el 4,38% 
a Espanya durant el 2008,  
de manera que s'ha reduït  
un 11,5% respecte al 2007

nacional internacional
2006 2007 2008 2007 2008

dades significaTives de saluT i segureTaT
% de plantilla a l’empara de les comissions de seguretat i salut 100 100 100 100 100
Índex d’incidència (accidents totals amb baixa / plantilla mitjana
de treballadors)* 100 5,4 4,95 4,38 ND 3,52

Índex de freqüència (accidents totals amb baixa / total
hores treballades)* 1.000.000 29,5 26,02 24,88 ND 17,88

Índex de gravetat (jornades no treballades per accidents
amb baixa / total hores treballades)* 1.000 0,8 0,62 0,67 ND 0,25

Taxa de malalties professionals 0 0 0 ND ND
Nombre total d’accidents mortals 0 0 1 0 0
Índex d’absentisme (dies no treballats per malaltia, accident laboral o
in itinere amb baixa / dies teòrics)* 100 4,12 4 3,6 2,06 3,6

* El nombre d’hores treballades no constitueix les hores reals, sinó que s’ha estimat prenent com a base una mitjana d’hores treballades per empleat. 
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sistema de gestió de prevenció de riscos laborals
oHsas 18001
Durant el 2008, totes les societats d’Agbar pertanyents al Ser-
vei de Prevenció Mancomunat s’han certificat d’acord amb la 
norma OHSAS 18001. La nova versió, del 2007, hi introdueix 
diverses novetats, com el seguiment per part de la Direcció i 
l’avaluació dels requisits legals. El 20% de les societats d’Agbar 
ja s’ha certificat amb aquesta nova versió, i es preveu per a 
abans de l’1 de juny de 2009 que la resta de societats també 
estiguin actualitzades.

Portal del Coneixement en matèria de Prl
Al llarg del 2008, s’ha treballat en el desenvolupament del Portal 
del Coneixement a l’àrea de qualitat, prevenció de riscos laborals 
i gestió ambiental, de manera que s’ha integrat en un mateix en-
torn les diferents eines informàtiques que donen suport a l’àrea 
amb àmbit nacional i internacional. Dissenyat en format web, el 
portal unifica l’accés a les diferents aplicacions en un únic usuari 
i contrasenya, i se’n preveu l’accés en diversos idiomes.

PROJECtE SALvA2

Salva2 té l’objectiu de disposar d’un sistema 
automàtic integrat de seguretat i protecció de 
persones que realitzen tasques sols i en unes de-
terminades condicions. S’ha desenvolupat durant 
el 2008 i es troba en fase de prova. Es tracta d’una 
mesura innovadora més per a la prevenció de ris-
cos laborals en les activitats que es desenvolupen 
a Aguas de Alicante.
El seu objectiu és detectar immediatament una 
situació d’emergència d’un empleat que porti a 
terme unes determinades tasques tot sol fora de 
l’oficina (accés a espais confinats, arquetes, bom-
baments, treballs a EDAR en horari nocturn…) per 
poder actuar-hi com més aviat millor. La detecció 
es fa mitjançant sensors remots connectats amb 
el Centre d’Informació i Telecomandament (CIT) de 
l’empresa, cosa que permet localitzar l’emergència, 
fins i tot si l’empleat no es pot comunicar o està in-
conscient. Salva2 permet desenvolupar un sistema 
pioner en el sector de l’aigua per la seva integració 
en els sistemes de gestió de l’organització (GIS, 
telecomandament, indicadors de prevenció de 
riscos laborals, etc.).

 Conciliació de la vida   
professional i personal  
(COMPROMÍS E4)

Agbar ha incorporat aquest compromís als que ja s’anaven tre-
ballant en l’àmbit de la gestió de les persones, per donar respos-
ta a una necessitat social que s’ha accentuat durant els darrers 
anys. La conciliació de la vida professional i personal és una de 
les facetes de la política de responsabilitat corporativa de l’orga-
nització, que s’integra en la seva cultura corporativa. 
Per Agbar, la conciliació és una nova manera de treballar que 
ajuda l’individu a assumir eficaçment totes les seves responsa-
bilitats, ja siguin laborals, personals o familiars.
Precisament, la política de conciliació d’Agbar vol respondre 
tant a l’àmbit personal com al familiar. De fet, hi ha mesures 
que afecten tots dos àmbits, com la flexibilitat horària aplicada 
per moltes de les empreses d’Agbar.  
En l’àmbit personal, Agbar ofereix un ampli ventall d’avantat-
ges, com llicències o permisos especials, assegurances de 
vida i accidents, plans de pensions, concessió de préstecs o 
ajudes per realització d’estudis.

Aplicacions més significatives del Portal del Coneixement

gPrl

rD
gEsDoC

sIgECal
avam

Pgm

IndiPrl
fòrum Prl

fòrum

arDoC Prl
arDoC

•  gPrl 
Gestió integral de PRL (accidents, 
comunicacions, avaluacions de 
risc…)

•  IndiPrl 
Indicadors específics de sinistralitat 
laboral

•  fòrum Prl i fòrum 
Preguntes i respostes de personal 
expert de l’àrea

•  arDoC Prl i arDoC 
Biblioteca documental específica 
de l’àrea

•  rD 
Indicadors d’Informe a Direcció

•  gEsDoC 
Gestió documental 
Polítiques, manuals, procediments

•  sIgECal 
Gestió de No Conformitats del 
Sistema

•  avam 
Avaluació d’Aspectes Ambientals

•  Pgm 
Ús de Plans de Gestió de la Millora

Durant el 2008, totes 
les societats d'Agbar 
pertanyents al Servei de 
Prevenció Mancomunat 
s'han certificat d'acord amb 
la norma OHSAS 18001
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2007 2008
Total % Total %

desglossamenT de PlanTilla Per gènere
Dones 2.066 22,4% 2.163 22,8%
Homes 7.178 77,6% 7.310 77,2%

ToTal 9.244 100,0% 9.472 100%

Agbar també es mostra comprensiva amb les obligacions fa-
miliars dels empleats, i, en conseqüència, en molts casos se 
superen els requisits legals pel que fa a dies per naixement, 
intervenció quirúrgica, hospitalització, malaltia greu o defun-
ció de familiars. L’ajuda escolar per als fills dels treballadors i 
l’ajuda econòmica per fills amb minusvalidesa són altres me-
sures que porten a terme algunes de les empreses d’Agbar.

 Foment de la igualtat 
i la diversitat (COMPROMÍS E5)  
Perquè cada empleat pugui desenvolupar plenament les seves 
aptituds i potencial, és imprescindible no fer cap distinció per 
motius de gènere, raça, cultura o religió. Aquesta profunda con-
vicció és present en la gestió de les persones d’Agbar. 
Agbar ha assumit un ferm compromís per aconseguir una im-
plantació efectiva de la igualtat d’oportunitats i no-discrimina-
ció per raó de sexe, com un principi rector de la seva activitat. 
En aquest sentit, el 2007 va constituir el Comitè d’Igualtat 
d’Oportunitats, presidit pel conseller-director general d’Agbar 
i integrat per un nombre representatiu de directors de tot el 
sector. Els seus objectius són la realització d’un diagnòstic de 
la situació per detectar possibles desigualtats i la implantació 

real de la igualtat entre els empleats, així com el disseny d’un 
pla d’igualtat que sigui el marc per a l’elaboració de diferents 
plans d’igualtat en les empreses d’Agbar, gestionats per co-
mitès d’igualtat territorials. 

Per a la correcta aplicació de les polítiques d’igualtat d’opor-
tunitats, d’igualtat de condicions de treball i de les mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral, durant l’any 
2008 s’han nomenat a Aigües de Barcelona i Sorea els agents 
d’igualtat i s’hi han creat els comitès d’igualtat, que vetllaran 
per l’elaboració, l’execució i el seguiment dels plans d’igualtat, 
que contindran les accions derivades de la situació reflectida al 
diagnòstic realitzat aquest any. Aquests plans d’igualtat seran 
les eines estratègiques que permetran aconseguir la igualtat 
entre les persones treballadores, cosa que farà que Agbar es-
devingui un model de tracte igualitari. 
Un exemple d’aquest foment de la igualtat és el conveni que 
van signar el 24 d’octubre de 2008 Agbar i el Departament 
de Treball de la Generalitat de Catalunya per a la contractació 
d’un mínim de tres dones que han patit violència de gène-
re. Aquesta iniciativa, que Agbar subscriu amb vuit empreses 
més, s’emmarca en el desenvolupament de la nova Llei 5/8, 
de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista. 
 

2007 2008
PercenTaTge de dones a la PlanTilla. desglossamenT Per caTegoria Professional

Directius i titulats superiors 30,3 29,8
Titulats de grau mitjà 25,5 26,9
Càrrecs intermedis 21,1 21,9
Oficials administratius 58,2 60,5
Oficials no administratius 1,2 3,7
Auxiliars, obrers i subalterns 27,6 20,3

ToTal 22,4 22,8
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 Resum d’objectius i actuacions

•  Estendre la Intranet a més empreses d’Agbar i implantar-hi 
serveis del Portal de l’Empleat.

•  Un total de 4.000 empleats poden fer ús de la nova intranet, 
que disposa d’un ampli ventall de serveis.

Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de diàleg que ajudin a participar en l’assoliment dels objectius comuns. 
COMPROMÍS E2

Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut laboral en les activitats, fomentant la formació i la participació en aquest àmbit. 
COMPROMÍS E3

•  La sinistralitat laboral a Espanya es redueix fins al 4,38%.

•  S’ha desenvolupat el Portal del Coneixement.

•   S’ha desenvolupat. S’han nomenat agents d’igualtat a Aigües 
de Barcelona i Sorea.

•  Reduir la sinistralitat de l’àmbit nacional a un nivell mitjà inferior 
al 4,5%.

•  Implementar un portal del coneixement en matèria de previsió 
de riscos laborals. 

•  Implantar un pla d’igualtat.

•  Mantenir l’avaluació de l’acompliment en l’àmbit nacional en un 22% de la plantilla.
•  Identificar internament el talent i incorporar aquests treballadors en el Programa de desenvolupament de líders.
•  Anualment, desenvolupar una nova edició del màster, complint els percentatges de participació de dones establert com a objectiu (30%).
•  Durant el 2009 es desenvoluparan els postgraus de drenatge urbà i producció, i es treballarà en la reedició dels postgraus impartits 

durant el 2008 amb l’objectiu que el percentatge de formació en línia sigui més alt. 
•  Definir i implantar la Universitat Corporativa Agbar. Missió, valors, principis operatius, organització del model de relacions i model 

pedagògic.
•  Establir aliances amb universitats internacionals a fi d’implantar l’escola d’operacions en l’àmbit internacional d’Agbar.
•  Definir el pla de formació professional dirigit a capatassos i operaris d’aigua d’Agbar.

Establir plans de formació i de seguiment del desenvolupament que ofereixin possibilitats de promoció i de millora, tant en l’àmbit 
personal com professional. COMPROMÍS E1

REPtES PER AL 2011

Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de diàleg que ajudin a participar en l’assoliment dels objectius comuns. 
COMPROMÍS E2

Considerar mesures preventives que fomentin la igualtat i la diversitat, evitant discriminacions per motius de sexe, raça, cultura, religió o 
qualsevol altre que hi pogués haver. COMPROMÍS E5

•  Desenvolupar el Portal de l’Empleat.
•  Implantar una línia confidencial que permeti als empleats fer consultes de manera confidencial.

Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut laboral en les activitats, fomentant la formació i la participació en aquest àmbit. 
COMPROMÍS E3

•  Reduir la sinistralitat de l’àmbit nacional a un nivell mitjà per sota del 3,50%.
•  Implantar el portal del coneixement en matèria de previsió de riscos laborals.
•  Fer el seguiment i un control efectiu de subcontractes i reduir la sinistralitat de l’àmbit nacional a un nivell mitjà per sota del 4,00%.
•  Certificar la nova versió OHSAS 18000:2007 i iniciar la implantació d’aquesta metodologia en l’àmbit internacional.

•  Ampliar l’avaluació de l’acompliment en l’àmbit nacional al 
17% dels empleats. Impulsar una gestió pràctica de la infor-
mació del sistema per a la promoció i el desenvolupament de 
les persones.

•  Nova versió del Màster de l’Aigua.

•  Primeres edicions presencials dels postgraus de gestió de 
clients, distribució i drenatge.

Establir plans de formació i de seguiment del desenvolupament que ofereixin possibilitats de promoció i de millora, tant en l’àmbit personal 
com professional. COMPROMÍS E1

•  S’ha ampliat fins al 22% dels empleats en l’àmbit nacional 
(suposant un increment del 50% respecte a l’any anterior).

•  S’ha desenvolupat la quarta edició del màster de l’aigua, amb 
el qual s’han format 25 alumnes de tot el territori.

•  Durant l’any 2008 s’han desenvolupat els postgraus de dis-
tribució, depuració i gestió clients.

ObJECtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008
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REPtES PER AL 2011

Implantar mesures que permetin la conciliació de la vida professional i personal de manera que es doni suport al repartiment equilibrat de 
responsabilitats en totes dues esferes. COMPROMÍS E4

•   Implantar un programa de teletreball a Barcelona.

Considerar mesures preventives que fomentin la igualtat i la diversitat, evitant discriminacions per motius de sexe, raça, cultura, religió o 
qualsevol altre que hi pogués haver. COMPROMÍS E5

•   Diagnòstic, elaboració del pla, implementació de mesures, avaluació i mesures correctores.
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Aliança amb les 
Administracions 

Públiques

02•5

L’Administració Pública és un dels grups d’interès més relle-
vants d’Agbar, atès que, a més del seu paper com a regu-
lador, és el principal client de l’organització, el seu soci en 
el cas de les empreses mixtes i el seu prescriptor. Agbar té 
la voluntat permanent de treballar estretament amb el sec-
tor públic per millorar els serveis, solucionar els problemes i 
presentar oportunitats de millora en les diferents fases de la 
prestació del servei. 
El marc regulador espanyol estipula que el titular de l’aigua 
és l’Administració Pública. Concretament, en les adminis-
tracions locals (ajuntaments, mancomunitats i entitats locals 
menors) recau la titularitat de la gestió del cicle urbà de l’ai-
gua (abastament de poblacions, depuració d’aigües residu-
als i clavegueram). Amb tot, la legislació espanyola permet 
que aquestes administracions locals gestionin indirectament 
els serveis mitjançant una empresa concessionària o altres 
formes de col·laboració. 
Concretament, en el sector de l’aigua espanyol s’empren les 
següents fórmules de col·laboració publicoprivada:
 	 •		Concessió: consisteix en la transferència al gestor indi-

recte (subjecte privat) de facultats originàriament admi-
nistratives, com serveis públics, obres públiques i obres 
hidràuliques.

	 •		Concert: s’estableix amb una persona natural o jurídica 
que porti a terme prestacions anàlogues a les del servei 
públic en qüestió. Aquesta fórmula implica que una em-
presa faci activitats anàlogues al servei públic de què es 
tracti. 

	 •		Gestió interessada: l’Administració i l’empresari participen 
en els resultats de l’explotació del servei en la proporció que 
s’estableixi al contracte.

	 •		Empresa mixta: l’Administració participa de manera mino-
ritària en el capital d’aquesta societat, però exerceix un cert 
control en la companyia. 

	 •		Contractes d’assistència i servei: tenen com a objecte 
la prestació de qualsevol servei a l’Administració.

L’estreta relació amb les Administracions Públiques ha fet 
que Agbar assumeixi importants compromisos en aquesta 
matèria.

 Agbar es compromet a:  

•  Mantenir una política de transparència en les 
relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui 
les millors alternatives per a l’usuari dels serveis.

  COMPROMÍS AP1
•  Actuar proactivament respecte de l’evolució 

normativa de cada sector i anticipar-se als 
requeriments futurs per oferir garantia i seguretat 
en el subministrament de serveis i de productes.

  COMPROMÍS AP2
•  Oferir un servei de qualitat excel·lent, en el marc 

de la sostenibilitat. COMPROMÍS AP3
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Rols en la Prestació dels Serveis

REGULADOR OPERADOR

•  Assegura l’accés universal
•  Controla el compliment del marc regulador: qualitat del servei, aprovació 

tarifes, compliment cobertures, etc.
•  Garanteix la sostenibilitat per mitjà de l’equilibri economicofinancer
•  Defineix i fa viables els mecanismes de finançament
•  Articula la participació ciutadana

•  Opera complint objectius i nivell de qualitat establerts
•  Aporta recursos: gestió eficient, know-how, tecnologia, professionalitat i 

capacitat de finançament
•  Proposa, implanta i consolida millores en el servei
•  Estableix mecanismes de relació amb els usuaris i resolució d’incidències
•  És retribuït per la prestació

VEtLLA PEL cOmPLimEnt DEL cOmPROmís PREstA EL sERVEi Amb EficiènciA

 Màxima transparència en la 
relació amb les AAPP 
(COMPROMÍS AP1) 

FOMEnt dE sistEMEs tAriFAris rEspOnsAblEs  
La Directiva Marc de l’Aigua, el compliment de la qual és 
obligatori per als estats membres de la Unió Europea, esta-
bleix que la política de preus ha de proporcionar els incentius 
adequats perquè els usuaris emprin d’una manera eficient 
els recursos hídrics i es contribueixi a la recuperació dels 
costos dels serveis relacionats amb l’aigua. D’acord amb les 
directrius i recomanacions fixades, Agbar estableix com a 
sistema preferent la tarifació mitjançant una quota de ser-
vei fixa i blocs de consum progressius. Amb aquest siste-
ma s’aconsegueix la recuperació de costos, es fomenta el 

Agbar té una voluntat 
permanent de treballar 
estretament amb el 
sector públic per a la 
millora dels serveis
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consum responsable i es penalitzen els consums excessius.
Agbar porta a terme un pla perquè l’any 2010 totes les ex-
plotacions tinguin sistemes tarifaris adaptats a la Directiva 
Marc. A hores d’ara es negocia l’adequació de les estruc-
tures tarifàries i, en aquest sentit, Agbar aposta per establir 
sistemes tarifaris en què s’eliminin els mínims de consum i 
s’apliquin estructures binòmies —formades per una quota 
fixa i un import variable— amb trams de consum creixents 
(com més consum, més alt ha de ser l’import per unitat con-
sumida). 

Com es fixen els preus de l’aigua
En un primer pas, l’empresa subministradora sol·licita l’aprovació 
d’un expedient de tarifes la finalitat del qual és mantenir l’equilibri 
economicofinancer de l’explotació. L’organisme regulador, que 

 
AigüeS de BARCelOnA i l'entitAt 
MetROPOlitAnA PRORROguen l'ACORd MARC  
de l'AiguA 

Durant el 2008, Aigües de Barcelona i l’Entitat 
Metropolitana han prorrogat l’Acord Marc fins al 
31 de desembre de 2009, amb la possibilitat d’una 
segona pròrroga per dos anys més. 
L'objectiu és donar continuïtat al marc regulador 
que representa l'Acord Marc, signat durant 
el 2004, amb vista a consolidar els aspectes 
positius que presenta. En l'Acord Marc queda 
definit l'àmbit d'actuació respecte a la qualitat 
del servei i els compromisos d'inversió per part 
de l'empresa, i es vinculen els augments tarifaris 
a les millores en la gestió. Aquesta pròrroga posa 
èmfasi en un major control de consums i a assolir 
una millora de l'eficiència.

normalment és l’ajuntament, ha d’examinar la proposta i elaborar 
un informe tècnic, que remetrà a la comissió de preus. Aquesta 
comissió, d’àmbit autonòmic, és l’òrgan competent per aprovar 
els preus definitius de l’aigua. La comissió està formada per re-
presentants de l’Administració, d’organitzacions sindicals i em-
presarials, i de consumidors i usuaris. 

Procés tarifari

Agbar estableix 
preferentment una quota 
de servei fixa i blocs de 
consum progressius, 
amb la qual cosa 
fomenta el consum 
responsable

 

3.
l’autorització 
es publica
al diari oficial 
de la comunitat 
autònoma

2.
el regulador, habitualment 
l‘ajuntament, examina la propos-
ta i emet un informe tècnic que 
presenta a la comissió de preus 
de la comunitat autònoma per la 
seva autorització

1.
la companyia subministradora 
presenta un expedient de tarifes 
per mantenir l’equilibri econò-
mic i financer de l’explotació
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ACtitud prOACtivA A EspAnyA  
Agbar col·labora amb l’Asociación Española de Abastecimi-
entos de Agua y Saneamiento (AEAS). Aquesta organització 
té l’objectiu de contribuir a la millora del cicle integral de l’ai-
gua per mitjà de l’intercanvi de coneixements en els àmbits 
d’R+D+I, gestió i formació, i de l’estímul del debat entre els 
professionals del sector. Està formada per més de 120 ope-
radors que abasten una població propera als 32 milions d’ha-
bitants i més de 1.500 municipis. 
Agbar participa en les diferents comissions d’AEAS. Entre 
d’altres, forma part del Grup de Treball sobre Responsabi-
litat Social Empresarial, creat durant el 2006 al si de la Co-
missió d’Economia i Estadística. Concretament, aquest grup 
de treball ha publicat durant el 2008 la Guia de la respon-
sabilitat social empresarial en el sector d’abastaments d’ai-
gües i sanejament. Aquesta guia inclou un conjunt de bones 
pràctiques dels membres d’AEAS en la seva relació amb els 
clients, els accionistes, les Administracions Públiques, les 
comunitats locals i associacions, els treballadors i els prove-
ïdors, a més d’actuacions responsables amb la societat i el 
medi ambient.

Crec que comparteixo la satisfacció de tots els 
alacantins reconeixent Aguas de Alicante com 
una empresa altament qualificada en la gestió de 
l'aigua, gràcies a l'important desenvolupament 
tecnològic impulsat per un conjunt d'excel·lents 
professionals i al compromís constant amb la 
qualitat i el medi ambient, sempre al servei dels 
ciutadans

Sonia Castedo
Alcadessa 
d'Alacant

ACOrds i COMuniCACió  
Com a resposta al seu compromís de transparència amb l’ens 
regulador, algunes de les empreses, com és el cas d’Aigües 
de Barcelona, elaboren anualment una memòria en què s’in-
forma de les principals actuacions que s’han portat a terme a 
cada localitat. Així, inclou informació sobre les instal·lacions i 
el procés d’abastament, els controls de qualitat de l’aigua de 
la xarxa de distribució i l’activitat comercial. Aquest dossier es 
lliura a cadascun dels ajuntaments.

 Anticipació a la normativa
(COMPROMÍS AP2) 

Una gran part de l’actuació proactiva d’Agbar respecte de 
l’evolució normativa del sector es vehicula mitjançant les 
organitzacions professionals i sectorials en què participa. 
D’aquesta manera, l’organització entén que només a tra-
vés del diàleg i el debat entre les empreses del sector, i de 
l’intercanvi de coneixements entre els professionals de les 
diferents companyies del sector, es pot aconseguir una anti-
cipació eficaç a futurs requeriments legals.  

Les empreses d’Agbar desenvolupen la seva tasca 
en el marc de l’establert per l’Entitat Metropolitana 
de Serveis Hidràulics i del Tractament de 
Residus, administració titular del servei públic de 
subministrament d’aigua a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. L’edició d’un Informe de Responsabilitat 
Corporativa és una mostra del compromís d’Agbar 
en el àmbit de la transparència informativa i una 
bona eina per conèixer en detall la seva activitat

Carles Conill 

Vergés
Gerent Entitat 
Metropolitana de 
Serveis Hidràulics 
i del Tractament 
de Residus  
de l'Àrea 
Metropolitana  
de Barcelona
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ACtitud prOACtivA En l'àMbit
intErnACiOnAl
A Xile, cal destacar la participació d’Aguas Andinas en l’Aso-
ciación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (AN-
DESS), una organització que representa les empreses de 
serveis sanitaris a Xile per mitjà del suport a la seva gestió, 
en la relació amb els diferents organismes i institucions pú-
bliques i privades, i en la difusió de les seves aportacions i 
el seu rol mediambiental. L’empresa participa en cadascun 
dels comitès tècnics, en els quals es discuteix i es debat 
sobre el marc regulador i les millors pràctiques en l’àmbit 
tècnic. Concretament, durant el 2008, l’empresa ha partici-
pat en la discussió tècnica del marc regulador.
A més, ha estat present en el XXXI Congrés Interamericà 
d’Enginyeria Sanitària i Ambiental de l’Asociación Interame-
ricana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), amb expo-
sicions tècniques sobre el pla de sanejament de la regió me-
tropolitana i sobre la responsabilitat corporativa en la gestió. 
AIDIS-Chile (capítol xilè d’aquesta organització) agrupa pro-
fessionals relacionats amb el subministrament d’aigua pota-
ble, la disposició d’aigües servides, l’ús de residus sòlids i la 
protecció de l’ambient.

M’omple d’orgull referir-me a Emasagra, una 
empresa que s’ha guanyat la confiança de tots 
els ciutadans gràcies a la prestació d’un servei 
àgil i eficaç. En l’actualitat Emasagra és un model 
i una referència tant a escala nacional com 
internacional

(*) Extracte de declaracions a Infoagbar, la revista d'Agbar

José torres Hurtado
Alcalde de Granada

L’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i del 
Tractament de Residus de l'Àrea Metropolitana 
de Barcelona té com un dels seus principals 
reptes desenvolupar i apropar un millor servei 
al ciutadà en la gestió del cicle integral de 
l’aigua. En aquest objectiu, les empreses 
d’Agbar sempre han demostrat la seva capacitat 
d’adaptació als nous reptes, col·laborant en la 
consecució de la millora del servei amb un sentit 
de responsabilitat social i ambiental

Francesc narváez 
Pazos
President Entitat 
Metropolitana de 
Serveis Hidràulics i 
del Tractament de 
Residus de l'Àrea 
Metropolitana de 
Barcelona 

La col·laboració d'Agbar 
amb l'Administració per 
afrontar el problema va 
ser estreta i indispensable. 
L'organització hi va aportar 
criteri tècnic i hi va posar 
tots els recursos que tenia 
a l'abast per evitar que 
l'escassesa d'aigua en pogués 
dificultar el subministrament 
en aquesta zona
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  Qualitat excel·lent en el servei  
(COMPROMÍS AP3) 

La permanent millora de la qualitat d’Agbar no es redueix tan 
sols a l’àrea de productes i serveis. Per a l’organització, és 
la premissa que guia la seva activitat en l’acompliment ambi-
ental, en les actuacions d’R+D+I i en la relació amb els seus 
grups d’interès. L’Administració Pública no n’és cap excep-
ció. Per això, Agbar, a més d’oferir elevats nivells de qualitat 
en la prestació del servei, fomenta la col·laboració amb l’Ad-
ministració per cercar l’excel·lència en el desenvolupament 
de la seva activitat. A continuació, destaquem alguns exem-
ples en què es fa evident aquesta vocació de col·laboració i 
excel·lència.

AGbAr ACtuA dAvAnt lA sEquErA
La regió metropolitana de Barcelona va experimentar fins a 
l’abril del 2008 una de les sequeres més greus de tota la 
seva història. El problema es va agreujar perquè el sistema 
Ter-Llobregat, que distribueix l’aigua a la conurbació de Bar-
celona, consumeix cada any la capacitat màxima dels em-
bassaments que l’abasten. 
Així, el 2007 va ser l’any amb menys pluges de l’última dè-
cada a Catalunya i el març del 2008 els pantans que abasten 

la Ciutat Comtal estaven al nivell més baix dels darrers anys, 
cosa que podia provocar restriccions en el consum d’aigua 
durant els mesos següents.
Agbar va participar activament en la major part de les inter-
vencions per pal·liar la severa sequera que va afectar la regió 
metropolitana de Barcelona fins a l’abril del 2008. La col-
laboració amb l’Administració per afrontar el problema va ser 
estreta i indispensable. Així, l’organització hi va aportar criteri 
tècnic i hi va posar tots els recursos que tenia a l’abast per 
evitar que l’escassesa d’aigua en pogués dificultar el submi-
nistrament en aquesta zona. 
Les solucions acordades amb l’Entitat Metropolitana del Medi 
Ambient (EMA) i Agbar van significar nous recursos, que van 
aportar el 30% de les necessitats de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Entre les actuacions més rellevants destaquen la 
recuperació de pous i del Rec Comtal, la utilització de vai-
xells per aportar aigua a la xarxa i la reutilització d’aigua de 
depuradora. 

bristOl WAtEr, iMpulsOrA dE lA CAndidAturA  
Bristol Green Capital   
El novembre del 2008, Bristol (Anglaterra) va ser elegida entre 
les vuit finalistes del Premi Capital Verda Europea, organitzat 
per la Comunitat Europea (CE) per distingir la ciutat més sos-
tenible del vell continent. La resta de preseleccionades van 
ser Amsterdam, Copenhaguen, Freiburg (Alemanya), Ham-
burg, Münster (Alemanya), Oslo i Estocolm. 
Bristol Water ha estat un dels principals socis de l’ajunta-
ment d’aquesta localitat anglesa en la preparació, el disseny 
i la presentació de la candidatura. Així, un equip d’aquesta 
empresa ha treballat estretament amb representants del con-
sistori en l’elaboració de tota la documentació per optar a la 
‘capitalitat verda’.   
El jurat que ha seleccionat les vuit ciutats finalistes ha mostrat 
el seu interès per l’alt nivell de qualitat de l’aigua per a consum 
humà de Bristol i per l’avançat sistema de control de fuites.

El 2008 Bristol Water 
va col·laborar amb 
l'Ajuntament de Bristol 
per presentar la 
candidatura de la ciutat 
al reconeixement Capital 
Verda Europea. 
Un equip d'aquesta empresa 
ha treballat estretament 
amb representants del 
consistori en la preparació  
de tota la documentació

La relació d’Aquagest amb Santiago de 
Compostel·la va més enllà de la seva comesa 
professional, atès que l’empresa sempre ha fet 
gala del seu compromís social i mediambiental. La 
seva implicació amb la comunitat local es tradueix 
en l’esforç per millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans

Xosé A. 
Sánchez 
Bugallo
Alcalde de 
Santiago de 
Compostel·la
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El 2008 Bristol Water va col·laborar amb 
l'Ajuntament de Bristol per presentar la candidatura 
de la ciutat al reconeixement Capital Verda Europea 
el 2010 o 2011. La ciutat de Bristol ha millorat 
substancialment en els aspectes mediambientals 
durant els darrers cinc anys, i considerem que 
continuar la col·laboració amb Bristol Water és 
essencial per poder mantenir aquest progrés en els 
propers anys

Steve Marriot
Bristol City 
Council 
Sustainability 
Manager

 
BRiStOl WAteR eSdeVé lA teRCeRA eMPReSA 
BRitàniCA del SeCtOR       

Bristol Water s’ha convertit en la tercera empresa 
del sector a la Gran Bretanya, segons el rànquing 
qualitatiu de l’organisme regulador Ofwat (Water 
Services Regulation Authority) corresponent al 2007-
2008. Quan Agbar va adquirir la companyia el 2006, 
ocupava la tretzena posició.  
L’empresa anglesa ha obtingut 283 punts sobre un 
màxim de 288, aconseguint la màxima puntuació 
en els capítols de servei als clients i de reducció 
de pèrdues en la xarxa. El rànquing d’Ofwat analitza 
diferents variables de l’activitat de les empreses, 
com la qualitat del servei, l’impacte sobre el medi 
ambient, les interrupcions en el subministrament 
de l’aigua i el servei als clients.

Mitjançant aquest guardó, la Comissió Europea vol reconèi-
xer l’esforç modèlic de determinades ciutats per assolir alts 
estàndards ambientals i per impulsar el desenvolupament 
sostenible i el respecte al medi ambient. En una segona fase, 
les vuit ciutats finalistes han estat avaluades per un panel 
internacional de reconeguts experts en medi ambient, que ha 
presentat les seves recomanacions al jurat, que s’encarrega-
rà de prendre la decisió final. A partir del 2010, la CE elegirà 
cada any una capital verda europea.
A més del Premi Capital Verda Europea, Bristol Water també 
ha col·laborat amb l’ajuntament de la localitat britànica per 
aconseguir que Bristol es converteixi en la ciutat del Regne 
Unit on es faci servir més la bicicleta. 
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 Resum d’objectius i actuacions

•  L’objectiu per al 2008 fixava que un 83% de les explotacions 
disposarien d’estructures tarifàries de conformitat amb la 
Directiva Marc.

•  Desplegar l’Informe Anual amb informació relativa al municipi 
gestionat que realitza Aigües de Barcelona als ajuntaments a 
tot el territori. 

Mantenir una política de transparència en les relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui les millors alternatives per a l’usuari dels 
serveis COMPROMÍS AP1

OBJeCtiuS  2008 ACtuACiOnS 2008

Oferir un servei amb una qualitat excel·lent, en el marc de la sostenibilitat COMPROMÍS AP3

•  S’ha obtingut un índex del 100,20%. •  Obtenció d’un 100% de satisfacció en els indicadors de 
l’Acord Marc amb l’EMSHTR que inclouen indicadors 
ambientals reforçats.

•  Publicar Informes de Responsabilitat Corporativa propis per part de les empreses més representatives del sector.
•  Publicar informació periòdica per a les administracions.
•  Convidar representants de les Administracions Públiques a jornades internes/externes de debat i reflexió.

Mantenir una política de transparència en les relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui les millors alternatives per a l’usuari dels 
serveis. COMPROMÍS AP1

RePteS  PeR Al 2011

Actuar proactivament respecte de l’evolució normativa de cada sector i anticipar-se als requeriments futurs per oferir garantia i seguretat 
en el subministrament de serveis i de productes. COMPROMÍS AP2

•  Fomentar l’adequació de les estructures tarifàries a la 
Directiva Marc de l’Aigua, eliminant els mínims de consum i 
promovent les quotes de servei i la tarifació creixent per trams 
de consum. 

Oferir un servei amb una qualitat excel·lent, en el marc de la sostenibilitat. COMPROMÍS AP3

Actuar proactivament respecte de l’evolució normativa de cada sector i anticipar-se als requeriments futurs per oferir garantia i seguretat 
en el subministrament de serveis i de productes. COMPROMÍS AP2

•  Adequar la totalitat dels sistemes tarifaris a la Directiva Marc.
•  Fomentar la participació d’Agbar en les associacions professionals i organismes de referència a escala nacional i internacional.

•  Les accions relatives a aquest compromís seran les mateixes que hi ha incloses al Pla de Medi Ambient i al de Clients. S’entén que totes 
les actuacions realitzades per a la millora del servei al client i les millores en l’àmbit mediambiental representen, al capdavall, una millora en 
el “servei de qualitat que s’ofereix a l’Administració”.
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Cura del
medi ambient

02•6

Com que és una organització que gestiona el cicle integral de 
l’aigua, l’activitat d’Agbar té un marcat caràcter ambiental, atès 
que treballa amb un recurs natural. En cadascuna de les fases 
del cicle, Agbar cerca el manteniment de l’equilibri ecològic del 
medi natural. I ho fa perquè sap que només podrà contribuir 
al desenvolupament sostenible si durant tot el procés de pro-
ducció s’apliquen conductes mediambientalment responsables. 
Això fa que Agbar adopti un seguit de compromisos en aquesta 
matèria.

 Agbar davant el canvi global 
i el canvi climàtic

El canvi global són tots aquells impactes provocats per l’activitat 
humana sobre el planeta i els seus recursos. El canvi climàtic 
n’és un dels efectes més destacats, però n’hi ha d’altres d’im-
portants, com els canvis demogràfics i les transformacions en 
els usos del sòl i la coberta vegetal (desforestació, industrialit-
zació, etc.). 
El sector de l’aigua afecta el canvi global i alhora en pateix les 
conseqüències. Així, malgrat que les emissions de gasos d’efec-
te d’hivernacle del sector són relativament petites i no resulten 
afectades per la Directiva 2003/87/CE, que regula els drets 
d’emissió a la UE, la seva contribució més gran a l’augment 
de l’efecte d’hivernacle és deguda a les emissions indirectes 
associades a l’elevat consum d’energia elèctrica a les plantes 
de tractament, les estacions de bombament i les xarxes. 
Les emissions directes del sector aigua es concentren a les es-
tacions depuradores (EDAR), fonamentalment en els processos 
d’eliminació de nitrogen i en el tractament dels fangs. 

Les emissions indirectes, associades al consum elèctric, es 
concentren a les estacions depuradores (EDAR, un 40% apro-
ximadament, amb més de 400 instal·lacions), bàsicament en 
el tractament i en l’assecatge; també es registren a les plantes 
potabilitzadores i dessaladores (ETAP i EDAM, un 20% aproxi-
madament, amb una mica més de 200 instal·lacions), i la resta 
a les xarxes, els centres de bombament i altres consums diver-
sos, cosa que significa aproximadament un 40%.

 Agbar es compromet a:  

•  Gestionar de manera sostenible els recursos 
hídrics. COMPROMÍS MA1

•  Qualitat de l’aigua. Anticipar-se als riscos sanita-
ris i mediambientals. COMPROMÍS MA2

•  Preservar la biodiversitat. COMPROMÍS MA3
•  Gestionar de manera sostenible les aigües pluvials. 

COMPROMÍS MA4
•  Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies 

renovables. COMPROMÍS MA5
•  Optimitzar la gestió de fangs. COMPROMÍS MA6
•  Gestió mediambiental . COMPROMíS MA7
•  Gestió d’olors. COMPROMíS MA8
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Agbar porta a terme un seguit d’actuacions per a la millora de 
l’eficiència i el rendiment de les xarxes, com és el cas de la 
disminució de fuites, i disposa d’un pla de reutilització d’aigües 
depurades i d’un altre pla per a l’ús d’aigües subterrànies per 
regar i aigualejar els carrers. 
En l’àmbit energètic, Agbar realitza un control exhaustiu del con-
sum energètic a bombaments, plantes depuradores i oficines, 
i porta a terme accions per reduir-lo. També disposa d’indica-
dors per mesurar els consums elèctrics i l’eficiència d’aquests 
consums. Darrerament, el 2009, ha posat en funcionament un 
ambiciós i exhaustiu projecte que preveu la millora de l’eficièn-
cia energètica, la innovació tecnològica i la producció d’ener-
gia. Porta a terme declaracions de focus d’emissió i controls 
d’emissions periòdics en aquests focus, segons la Llei 38/72 i 
el Decret 833/75, i els seus vehicles industrials compleixen amb 
la Directiva d’emissions 88/77 CE.

R+D+I sobre canvi global
Per tot el que s’ha exposat, la millora de l’acompliment ambiental 
és una de les prioritats en què Agbar centra els esforços de recer-
ca, desenvolupament i innovació. Així, CETaqua lidera una línia de 

recerca centrada en l’estudi de les repercussions del canvi global 
en el cicle de l’aigua, que pretén analitzar-ne els impactes futurs i 
proposar estratègies i mesures per minimitzar-los o adaptar-s’hi. 
El pressupost d’aquesta línia d’investigació durant l’any 2008 ha 
estat de 302.110 euros. 
En aquest sentit, durant el 2008 CETaqua ha desenvolupat la 
calculadora de la petjada de carboni, CAFCA, que computa el 

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

EmIssIoNs dE Co2 (t)
derivades del consum d’energia  

Energia elèctrica 253.046 265.837 226.692 78.568 99.758 91.443
Gas natural 38.752 16.020 13.988 279 357 276
Gasoil 1.713 984 2.955 336.284 139 334

Per desplaçaments amb cotxe de l’organització
Emissions per desplaçaments 11.034 11.849 12.371 1.150 1.039 3.766

La calculadora de la 
petjada de carboni 
elaborada per CETaqua 
computa el total de les 
emissions de gasos d'efecte 
d'hivernacle de les diferents 
activitats del cicle urbà 
de l'aigua
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total de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) de les 
diferents activitats del cicle urbà de l’aigua, incloent-hi la potabi-
lització, la distribució, el clavegueram i la depuració, així com les 
emissions en oficines. Com a exemple de la seva importància, les 
activitats vinculades al tractament d’aigües residuals representen 
un 26% de les emissions del sector de tractament de residus a 
Espanya. 
L’objectiu de l’elaboració de la calculadora és disposar d’una eina 
fiable i fàcil d’emprar per obtenir valors d’emissions de GEI de di-
ferents processos i poder comparar diverses alternatives a l’hora 
de dissenyar una instal·lació o d’operar-hi; és a dir, tenir en compte 
els GEI d’una activitat com un factor més de decisió. L’eina també 
es pot fer servir per computar les emissions que s’han de recollir 
als informes de responsabilitat corporativa de les empreses. 
Actualment ja es disposa de l’eina, que s’ha aplicat en diverses 
explotacions d’Agbar i en d’altres d’externes. Per a les estacions 
depuradores d’aigües residuals, els resultats obtinguts mostren 
que entorn del 70% de les emissions són indirectes (es produ-
eixen fora dels límits físics de la planta) i provenen del consum 
elèctric i l’ús final dels fangs. D’altra banda, la major part de les 
emissions directes provenen del tractament de fangs i dels pro-
cessos d’eliminació de nitrogen en la línia d’aigua.

 Gestió sostenible dels 
recursos hídrics (COMPROMÍS MA1) 
Agbar és plenament conscient que treballa amb un recurs 
escàs i essencial com és l’aigua, en un context de creixent 
demanda d’aquest recurs. A més, té en compte que el canvi 
climàtic pot modificar la disponibilitat i les necessitats d’aigua. 
Per donar resposta a aquesta situació, l’organització apos-
ta per una gestió sostenible dels recursos hídrics. D’aques-
ta manera, protegeix i preserva els entorns naturals en què 
opera, i hi minimitza els impactes ambientals, i, així mateix, 
cerca permanentment la màxima eficiència de les xarxes de 
distribució. Per fer-ho, hi aplica les últimes tecnologies i desti-
na una gran part del seu R+D+I a continuar millorant la gestió 
de fonts i xarxes.
    
GestIó sOstenIble De les FOnts
L’increment demogràfic, l’impacte de la contaminació i els cada 
vegada més freqüents períodes de sequera han provocat un 
augment de la pressió sobre les fonts tradicionals d’abastament 
d’aigua: les aigües superficials procedents de rius i llacs, i les sub-
terrànies. Agbar mira de contrarestar aquesta pressió mitjançant 
la cerca de noves fonts i la gestió integral dels recursos.  
En aquest sentit, una gran part dels esforços de les empreses 
d’Agbar se centren a promoure la reutilització d’aigua no po-
table per a usos secundaris que no requereixen la qualitat de 

l’aigua de consum humà. Això inclou la regeneració. D’aquesta 
manera, es vol reduir el consum d’un bé escàs, especialment 
en algunes regions, com és l’aigua potable. La reutilització i la 
regeneració es porten a terme prenent com a base les aigües 
depurades, les aigües freàtiques i/o les aigües fluvials.
Però aquest és només un dels fronts d’actuació, atès que 
també es porten a terme iniciatives de millora en els proces-
sos de captació, recuperació, manteniment i gestió mediam-
biental de fonts.
Un exemple del foment de la reutilització d’aigua no potable és 
el Pla tècnic de recursos hídrics alternatius a Barcelona, realitzat 
per Clabsa (Clavegueram de Barcelona), que pretén col·laborar 
amb l’Ajuntament de Barcelona per definir una sèrie d’interven-
cions urbanístiques a la Ciutat Comtal amb l’objectiu de reduir-
hi el consum d’aigua potable, aprofitant les aigües depurades, 
freàtiques i pluvials. Les demandes que resultaran afectades per 
la substitució d’aquestes aigües són els parcs i jardins, la neteja 
urbana, les fonts i llacs ornamentals, el clavegueram i les instal-
lacions esportives.
D’altra banda, el desembre del 2008, Aquagest Levante va pre-
sentar a l’Ajuntament d’Oriola (Alacant) el seu projecte de viabi-
litat de recursos hídrics no potables per al regatge dels parcs i 
jardins de la localitat. Es preveu que durant el 2009 comenci la 
primera fase d’aquest projecte, en la qual s’espera obtenir un 
estalvi d’uns 30.000 m3 anuals, que s’ampliaran a més del doble 
quan el projecte s’executi completament.

Reutilització d’aigua depurada
Una de les mesures més habituals en aquest àmbit és pre-
cisament la reutilització d’aigües depurades. Per fer aquest 
‘reciclatge’, en molts casos és necessari efectuar una millora 
de les infraestructures, com és el cas d’Aigües de Barcelona, 
que durant el 2008 ha participat en la posada en servei de les 
infraestructures necessàries per a la reutilització de cabals pro-
cedents del tractament terciari de l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) del Prat de Llobregat, controlant el seu 
règim d’explotació en qualitat i quantitat, a fi d’augmentar els 
recursos hídrics disponibles al riu Llobregat. 
Aigües i Sanejament d’Elx també ha millorat el terciari de 
l’EDAR d’Algorós i ha posat en funcionament les instal·lacions 
d’aigua regenerada durant el 2008 per a ús de regatge. De la 
mateixa manera, l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava 
(Girona) va activar, a l’estiu del 2008, l’ampliació de la línia d’ai-
gua de l’EDAR de Lloret de Mar. Tota l’aigua que ha entrat a la 
planta des d’aquest estiu s’ha depurat mitjançant tractament 
biològic, que ha substituït el fisicoquímic que es feia servir els 
estius anteriors. Ha millorat notablement la qualitat de l’aigua 
regenerada que s’empra per regar camps de golf i jardins mu-
nicipals, i ha disminuït el consum energètic en un 16%.
Per la seva banda, Aigües de L’Horta ha aconseguit, durant el 

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

EmIssIoNs dE Nox I sox PEr CoNsum dE CombustIblEs (kg)
Emissions de NOx 35.773 14.977 14.513 230.581 414 475
Emissions de SOx 3.492 1.973 5.741 644.930 269 642
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2008, que 1,8 hm3 procedents de l’aigua tractada per l’EDAR 
de Torrent (València) siguin reutilitzats per regants de la zona.
Sorea, per la seva banda, ha augmentat el cabal d’aigua re-
utilitzada procedent de l’EDAR de Vilaseca-Salou (Tarragona). 
Així, durant el 2008 s’ha reutilitzat un total de 2,1 hm3, enfront 
dels 0,9 de l’any anterior. Això representa un augment d’un 
116% de cabal, amb la qual cosa s’arriba al 22% del total 
d’aigua depurada.
També s’ha apostat per la reutilització d’aigua depurada per 
afrontar la sequera. Així, l’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa 
Brava va posar en servei, durant la primavera del 2008, dos 
terciaris portàtils que no s’utilitzaven. L’instal·lat a l’EDAR de 
Llançà va subministrar 35.000 m3 per regar carrers i jardins, 
i l’introduït a l’EDAR de Roses va facilitar 20.000 m3 amb la 
mateixa finalitat.

Reutilització d’aigües pluvials
En els darrers anys, Agbar ha incrementat la seva aposta per 
la reutilització d’aigües pluvials. Així, l’activitat número tres del 
projecte Sostaqua, una iniciativa d’R+D+I liderada per Agbar, té 
com a objectiu principal estudiar la viabilitat de la valoració de 
les aigües pluvials per a usos urbans com un nou recurs hídric. 
Planteja tractar l’aigua pluvial en el seu sentit més ampli, és a 
dir, sense descartar res a priori segons el punt de recollida o 
d’emmagatzematge. La valoració es planteja com una possible 
utilització per a usos urbans, com la neteja viària i de clavegue-
ram, el regatge de parcs i jardins, la infiltració, etc.
Les tasques associades a aquesta línia d’activitat són: l’estudi 
de l’estat actual, la caracterització de les aigües pluvials, l’estudi 
de tècniques de minimització de la contaminació, d’emmagat-
zematge, i de tractament i adequació de la qualitat. Es preveu 
que aquest estudi es completi al llarg del 2009.

Millores en la captació
Durant el 2008, Aigües de Barcelona ha portat a terme el des-
doblament del col·lector de salmorres del riu Llobregat, de ma-
nera que ha augmentat la seva capacitat de disseny de 225 
a 1.535 litres per segon. Aquesta infraestructura té l’objectiu 

de separar les aigües molt salinitzades procedents de les ex-
plotacions potàssiques de les mines de Súria-Cardona al riu 
Cardener, i Balsareny-Sallent al riu Llobregat, a fi de preservar 
la qualitat del medi hídric.

Recuperació, manteniment i gestió mediambiental de 
fonts
Amb la finalitat d’ampliar la garantia de subministrament d’ai-
gua potable a la població i de millorar la qualitat del medi am-
bient, Agbar impulsa la incorporació de tractaments avançats 
per a la potabilització de recursos hídrics que estaven en de-
sús. Per exemple, Aigües de Barcelona ha executat un trac-
tament mitjançant stripping (arrossegament amb aire o vapor) 
per potabilitzar les aigües subterrànies dels pous de La Estrella 
i el Papiol (Barcelona), i també ha portat a terme tractaments 
mitjançant membranes a la Llagosta i el rec Comtal (Barcelo-
na). A més, ha posat en funcionament els pous de Martorell 
(Barcelona), a fi d’aprofitar aquests cabals d’aigües subterrà-
nies potabilitzant-los a la planta de tractament d’Abrera (Bar-
celona).
A més de les línies de treball esmentades abans, Agbar desen-
volupa altres iniciatives, com el projecte de recuperació d’aigua 
de rentatge de filtres a l’estació de tractament d’aigua potable 
(ETAP) de Ciudad Real portat a terme per Aquagest. D’aques-
ta manera, s’han evitat les pèrdues d’aigua pel bypass de la 
bassa en realitzar el rentatge de filtres i s’ha augmentat el ren-
diment entrada-sortida entre un 1 i un 2%.

GestIó eFIcIent De lA xARxA De DIstRIbucIó
Per portar a terme una gestió sostenible dels recursos hídrics, 
a més de tenir cura dels punts d’origen de l’aigua, cal portar a 
terme un control i una anàlisi estrictes i la millora constant de la 
xarxa de distribució. La gestió eficient de la xarxa s’aconsegueix 
mitjançant el registre sistemàtic de dades fonamentals, com les 
condicions, el funcionament i la criticitat de l’actiu, i l’aplicació 
d’eines analítiques per planificar-ne l’actualització a mitjà i llarg 
termini. D’aquesta manera, s’obtindrà el màxim rendiment de la 
xarxa de distribució i s’allargarà la vida d’aquest actiu.

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

FoNts dE CaPtaCIó d’aIgua  (hm3)
Aigua pròpia, no adquirida, subterrània 248,5 259,0 386,6 100,4 104,5 115,7
Aigua pròpia, no adquirida, superficial 318,0 264,3 176,3 685,0 723,1 717,9
Aigua pròpia, no adquirida, origen marí ND 5,5 15,4 ND 0,0 0,0
Aigua comprada subterrània 95,2 115,5 107,1 0,0 0,2 0,3
Aigua comprada superficial 535,7 580,8 429,5 0,0 0,4 0,0

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

rECàrrEga d’aqüíFErs subtErraNIs. volum total ExtrEt d’aqüíFEr rECarrEgat I volums dE rECàrrEga (hm3)
Extracció 87,1 136,0 41,8 100,4 205,4 115,7
Recàrrega en superfície d’aqüífers (escarificats, 
basses de recàrrega, etc.)  0,5 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0

Recàrrega en profunditat d’aqüífers 0,3 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0
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Precisament, Agbar planifica fomentar la implantació de la te-
lelectura de comptadors al territori nacional (més informació a 
l’apartat ‘Innovació de l’oferta’, a la pàgina 48). Aquesta solució 
fa possible un major control del volum d’aigua consumida, cosa 
que facilita l’actuació quan s’identifiquen fuites. També permet 
el registre d’històrics de dades i la seva posterior anàlisi. Això 
ens permet donar als nostres clients una informació útil per so-
lucionar possibles fuites domiciliàries.
Una de les principals línies d’actuació en aquest àmbit és la sec-
torització, que consisteix en la delimitació hidràulica de les xarxes 
de distribució a fi d’exercir un major control operatiu de paràme-
tres com la pressió, la continuïtat i la qualitat de l’aigua distribuïda, 
assegurant també una millor gestió del servei i més alternatives 
de subministrament enfront de possibles talls per manteniment. 
Per mitjà d’aquesta delimitació es creen sectors aïllats els uns 
dels altres que faciliten la detecció de fuites i la consegüent dismi-
nució de pèrdues. La instal·lació de vàlvules motoritzades permet 
la regulació de les pressions segons les necessitats de cada àrea 
i la reducció de les pressions nocturnes.
Així, durant el 2008, s’han sectoritzat, entre altres, les xarxes de 
distribució d’aigua potable de Calonge (Girona), controlada per 
Sorea; d’Alfajara del Patriarca (València), gestionada per Aigües 
de L’Horta, i el 80% de les de Santa Pola (Alacant), gestionat per 
Aquagest Levante. 
També s’ha sectoritzat el sistema de distribució a Las Torres de 
Cotillas (Aquagest Región de Murcia). S’han creat 12 sectors 
hidràulics instal·lant comptadors generals i registradors de pres-
sió, que han facilitat la informació de cabals d’entrada, cabals 

mínims nocturns i registres de pressió en continu.
Els resultats que s’han obtingut impliquen un estalvi en el consum 
i una millora del rendiment tècnic d’un 8% al tancament del 2008, 
atès que s’ha passat del 70,64% al 78,9%. Això comporta un 
estalvi en la compra directa d’aigua de 250.000 m3.
També s’han portat a terme importants millores en sectoritzaci-
ons ja establertes. Per exemple, l’Empresa Municipal d’Aigües de 
Tarragona (Ematsa) ha intensificat la seva campanya de cerca de 
fuites. Així, durant el 2008, ha inspeccionat 251 km dels 296 km 
que formen part de la seva xarxa, enfront dels 176 km del 2007.
Per la seva banda, Aquagest Levante ha portat a terme durant el 
2008 un projecte de reducció automàtica de pressions noctur-
nes a Oriola (Alacant). El projecte ha previst l’execució en algun 
cas, i l’adaptació en altres casos, de les estacions remotes dels 
sectors més importants del nucli urbà d’Oriola i rodalies, en les 
quals s’ha integrat un programari de control per aconseguir una 
regulació automàtica segons consignes horàries i de pressió. 
Per aconseguir les condicions de regulació desitjada, s’han in-
corporat al sistema les corresponents vàlvules motoritzades per 
a tres sectors amb funcionament per gravetat, i també s’ha in-
clòs un programa de control a l’autòmat d’una estació de bom-
bament d’aigua potable d’injecció directa a xarxa en un sector 
de pressió. L’execució del projecte va finalitzar el primer trimestre 
de l’any 2008 i ha significat un estalvi al final de l’exercici respecte 
a l’any anterior de 106.527 m3, cosa que significa una disminució 
del 2,79% respecte als m3 totals subministrats als sectors que 
han estat sotmesos a la reducció de pressions nocturnes.
A Aldaia (Aigües de L’Horta) s’han renovat trams de la xarxa 
general i s’han substituït vàlvules i connexions de servei, amb 
la qual cosa s’ha aconseguit un estalvi estimat d’aigua d’uns 
50.000 m3 d’aigua a l’any. 

 Qualitat de l’aigua
(COMPROMÍS MA2)  
Hem parlat del valor prioritari que té, per a Agbar, la qualitat en 
la seva relació amb els diferents grups d’interès. Tot això no tin-
dria sentit, si l’organització no vetllés, abans de tot, per la qua-
litat del producte que distribueix: l’aigua. Es tracta de l’aliment 

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

EFICIèNCIa EN xarxEs dE dIstrIbuCIó  (hm3)
Aigua d’entrada a la xarxa de distribució 1.160,0 1.199,5 1.188,3 772,8 775,9 774,4
Aigua consumida a la xarxa de distribució 880,1 900,7 849,1 564,1 565,3 562,5
Rendiment tècnic* 76% 75% 75% 73% 73% 73%

*Rendiment tècnic = 100 – (cabal registrat – cabal subministrat) / cabal subministrat. Hi ha molts factors que influeixen en el rendiment, com ara les fuites, els consums no controlats, els 
comptadors avariats, el subcomptatge de comptadors, etc.

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

rENovaCIó dE xarxEs dE dIstrIbuCIó  (km)
Canonades substituïdes o rehabilitades ND 788 649 ND 79 88
Canonades totals ND 50.114 50.581 ND 19.181 18.952
% de renovació ND 1,57% 1,28% ND 0,41% 0,47%

La sectorització s’ha 
convertit en la gran eina 
d’Agbar per portar a terme 
una gestió sostenible de les 
seves xarxes de distribució
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que supera més controls de qualitat. Se n’analitzen mostres 
obtingudes al medi hídric del qual s’extreu, durant el procés 
de potabilització i en la xarxa de distribució. Agbar revisa més 
de 1.400 paràmetres cada dia mitjançant equips de mesura 
contínua i laboratoris especialitzats que vetllen per la qualitat 
de l’aigua, per garantir que sigui apta per al consum humà. Els 
laboratoris estan dotats de les tècniques analítiques més mo-
dernes, que permeten un exhaustiu control de la qualitat. 
A més, Agbar porta a terme processos de modernització de les 
seves plantes per millorar la qualitat de l’aigua resultant. 
Per exemple, durant el 2008, Aigües de Barcelona ha desenvo-
lupat a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) de Sant 
Joan Despí (Barcelona) un nou procés de potabilització, mit-
jançant l’aplicació de tecnologia de filtració per osmosi inversa. 
Es tracta d’una tècnica per mitjà de la qual s’aconsegueix un 
elevat percentatge de retenció de contaminants, dissolts i no 
dissolts (fins a un 99% de retenció de sals dissoltes). Aquest 
nou procés de tractament coexistirà amb l’actual i permetrà 
millorar d’una manera notable les característiques organolèpti-
ques (gust i olor) de l’aigua aportada a la xarxa d’abastament
Quant a la qualitat de l’aigua depurada, Emasagra ha posat 
en funcionament, durant el 2008, un projecte de neutralització 
dels elevats valors de pH dels abocaments procedents de la 
factoria Puleva mitjançant CO2 i que van a parar a l’estació 
depuradora Oeste (Puente de los Vados) de Granada.
A fi de solucionar aquest problema, i després de dos mesos 

El REvOluCiOnARi SiStEMA dE nEtEjA
dE CAnOnAdES dE BRiStOl WAtER

Bristol Water, en col·laboració amb la Universitat de 
Bristol, ha desenvolupat un mètode revolucionari de 
neteja de canonades d’aigua fent servir una barreja 
d’aigua i gel. Aquesta barreja permet eliminar els 
sediments de les canonades d’aigua amb una eficà-
cia centenars de vegades més gran que si es fa amb 
el sistema de rentatge tradicional. 

Agbar revisa més de  
1.400 paràmetres cada  
dia mitjançant equips   
de mesura contínua
i laboratoris especialitzats  
que vetllen per la qualitat
de l'aigua

de proves satisfactòries, s’ha instal·lat a la planta un equip de 
neutralització del pH mitjançant injecció de CO2, amb la qual 
cosa s’ha aconseguit un increment dels rendiments d’elimina-
ció de contaminants. 

lABAQuA AMPliA lABORAtORiS PER CRéixER
En l’ExtERiOR  

24 de novembre, K. Ferrero. Alacant, Expansión

El laboratori alacantí de control de qualitat i anàlisi 
d’aigua, aire i sòls pertanyent a Agbar, Labaqua, 
necessita espai per continuar creixent i projectar-
se a escala internacional. La seva seu actual, de 
3.000 metres quadrats al Polígono de las Atalayas, 
s’incrementarà en 2.400 m2 més amb l’ampliació que 
executarà a dues parcel·les contigües de 816 i 1.370 
m2, que darrerament va adquirir per 1,7 milions, per 
concurs, a l’Ajuntament d’Alacant.
La superfície, distribuïda en tres plantes, “estarà en 
funcionament d’aquí a un any i mig”, ha assenyalat 
el director gerent de Labaqua, David Apraiz.
Apraiz considera estratègica “una especial atenció 
al departament de qualitat, perquè ha obert moltes 
línies de negoci i ha portat molts clients”, gràcies 
a les acreditacions que els autoritza a fer inspec-
cions d’assaig i laboratori d’assaig. “Ens ha permès 
créixer perquè tenim més de 500 paràmetres re-
coneguts i els nostres assaigs són reconeguts a tot 
el món”, afegeix.
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 Preservació 
de la biodiversitat 
(COMPROMÍS MA3)    
Algunes de les instal·lacions d’Agbar estan situades en es-
pais d’interès natural, per la qual cosa l’organització minimitza 
l’impacte ambiental en la pràctica de les seves operacions. La 
protecció mediambiental de determinades zones i d’espècies 
en perill d’extinció són algunes de les iniciatives que Agbar 
porta a terme.
Així, durant el 2008, Aguas Andinas ha iniciat la construcció de 
les obres corresponents al projecte Mapocho Urbano Limpio, 
que permetrà sanejar el riu que travessa la ciutat de Santiago 
de Xile mitjançant la intercepció de 21 descàrregues d’aigües 
servides que actualment s’aboquen directament al riu. La ma-
terialització d’aquesta obra, la inversió total de la qual puja a 
82 milions de d’euros, permetrà el sanejament del 100% del 
riu per a l’any 2012.
Per la seva banda, Bristol Water ha sol·licitat durant el 2008 
la certificació Biodiversity Benchmark per demostrar el seu 
elevat nivell de gestió de la biodiversitat del llac de la vall de 
Chew. La companyia espera rebre durant el 2009 aquesta 
certificació, el principal estàndard de protecció de la biodi-
versitat del Regne Unit. 
A més, Bristol Water ha treballat amb organitzacions de fauna 
locals i el zoo de Bristol per reintroduir el cranc d’aigua dolça, 
una espècie en perill d’extinció, als cursos d’aigua en què opera 
la companyia anglesa. També es troba en ple procés de diàleg 
amb Natural England, un òrgan assessor del Govern en matè-
ria mediambiental, l’Agència Mediambiental i grups de fauna lo-
cals per millorar la protecció i l’hàbitat aigua del talpó aquàtic 
en el canyó de Cheddar (Somerset). El talpó aquàtic està en via 
d’extinció i és un dels mamífers més amenaçats del Regne Unit. 
Aquesta espècie viu a cursos d’aigua gestionats per Bristol Wa-
ter i sovint és vista pels visitants del canyó. 
Responent a la voluntat de protegir l’entorn en què opera, Agbar 
també promou la conservació i el manteniment de fonts. Així, 
el 5 de desembre de 2008, l’Ajuntament d’Elx va encomanar 
a Aigües d’Elx la gestió i el manteniment de l’embassament 
d’aquesta localitat, una vegada finalitzin les obres de millora que 
el Ministeri de Medi Ambient hi porta a terme. El projecte con-
sisteix en la integració mediambiental i l’ús social de l’embassa-
ment, amb la qual cosa es resol el seu estat d’abandonament 
i el del seu entorn. La situació normal d’explotació serà la de 

Sergio Bitar
Ministre d'Obres 
Públiques de 
Xile

Amb aquest projecte es deixarà Santiago, 
pràcticament, amb el 100% de les aigües 
del Mapocho tractades, cosa que millorarà 
la qualitat de vida de totes les poblacions 
circumdants, serà un gran impacte per a la 
salut i per a la bellesa de l'entorn a partir de les 
aigües netes del riu

Llançament del projecte Mapocho Urbano 
Limpio d'Aguas Andinas

restituir al riu un cabal semblant al d’entrada, mantenint la làmina 
d’aigua a l’embassament aproximadament un metre per sota de 
la cota d’abocament, a fi de mantenir-hi una zona humida tipus 
aiguamoll (terreny baix i pantanós). En definitiva, la recuperació i 
la gestió ambiental de l’embassament d’Elx i el seu entorn per-
metran revalorar i renaturalitzar una zona emblemàtica de gran 
rellevància ecològica.

 Gestió sostenible de les aigües 
pluvials (COMPROMÍS MA4)   

La gestió de les aigües pluvials és de gran importància en la 
gestió del cicle integral de l’aigua, a causa del deterioració medi-
ambiental de l’aigua costanera, dels rius i dels llacs, per la gran 
contaminació que arrossega l’aigua de pluja, i de les inundacions 
que poden provocar els períodes de pluja intensos. Per aquest 
motiu, Agbar porta a terme diverses actuacions per evitar, tant 
com sigui possible, aquests impactes.
Una de les principals iniciatives en aquest àmbit ha estat el pro-
jecte per al control òptim dels sistemes urbans de drenatge que 
ha portat a terme Clabsa. L’objectiu del projecte és implementar 
un sistema que permeti calcular, en temps real i de manera global 
i predictiva, les estratègies òptimes de control per als actuadors, 
segons quina sigui la intensitat de pluja i depenent de l’estat de 

La protecció 
mediambiental de 
determinades zones 
i d'espècies en perill 
d'extinció són algunes de 
les iniciatives que Agbar 
porta a terme
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la totalitat de la xarxa, amb l’objectiu de reduir el risc d’inundació, 
així com els abocaments al medi receptor (rius i mar). 
Durant el 2008, s’ha fet una prova pilot per optimitzar la gestió 
del clavegueram a la conca de Riera Blanca de Barcelona. L’ob-
jectiu de la prova era examinar el producte de control òptim en 
temps real en un entorn el més semblant possible a la realitat. En 
aquest entorn s’han provat dues eines de control òptim: CORAL 
i Csoft.
Els resultats de la prova pilot han mostrat que, sense modificar 
la infraestructura de regulació existent, amb l’aplicació d’aquesta 
mena d’eines de control òptim global es podria arribar a aconse-
guir una disminució dels abocaments al medi receptor en cas de 
pluges no extremes i una reducció de les inundacions en episo-
dis de pluja intensos.
Per la seva banda, Aigües i Sanejament d’Elx ha instal·lat limní-
metres, un aparell que es fa servir per mesurar l’altura del nivell 
d’aigua, als principals col·lectors de clavegueram a fi d’estudiar 
l’evolució dels cabals que passen per aquestes conduccions, 
especialment en èpoques de pluja, per prevenir descàrregues 
del sistema unitari (abocaments de la xarxa de clavegueram al 
mar i als rius produïts en temps de pluja). També ha posat en 
funcionament actuadors sobre el col·lector del marge dret per 
regular l’aigua d’entrada a la depuradora d’Algorós i els nivells 
que assoleix aquest col·lector, i ha instal·lat un sistema de teleco-
mandament i de visualització en aquestes instal·lacions.

clavegueram
Aquagest Levante actualment introdueix a Santa Pola (Alacant) 
una nova xarxa de clavegueram per buit. A les zones de prime-
ra línia de mar d’aquest municipi s’infiltra aigua marina del nivell 
freàtic en el sistema de clavegueram. Això fa que arribi a la de-
puradora una barreja d’aigües residuals domiciliàries i infiltracions 
d’aigua freàtica, cosa que impedeix l’activació del procés biològic 
de depuració i influeix en la reutilització de les aigües després 
que hagin passat per la depuradora. Per aquest motiu, Aquagest 
Levante ha iniciat en aquesta zona les obres de renovació del sis-
tema de clavegueram convencional per un sistema de clavegue-
ram per buit, el qual permetrà una millora del procés biològic de 
l’EDAR, la reutilització d’aigua depurada de millor qualitat i l’elimi-
nació total d’olors i insectes. La data de posada en funcionament 
es preveu per al mes de desembre del 2010.

 Cerca de l’eficiència 
energètica i ús d’energies 
renovables (COMPROMÍS MA5)   
  
La cerca permanent de l’eficiència energètica i la producció i 
ús d’energies renovables i alternatives són algunes de les prin-
cipals polítiques d’Agbar per reduir el seu impacte ambiental i 
lluitar contra el canvi climàtic.
És destacable l’augment de la producció d’energia fotovoltaica 
per part d’Agbar a Espanya, que ha passat de 14 kWh el 2007 
als 412.136 KWh del 2008. 
Les estacions dessaladores, les estacions de tractament d’ai-
gua potable (ETAP) i les de depuració d’aigües residuals (EDAR) 

Els resultats d'una prova 
pilot portada a terme per 
Clabsa han mostrat que 
amb l'aplicació d'eines
de control òptim global es 
podria arribar a aconseguir 
una disminució dels 
abocaments i una reducció  
de les inundacions

són molt intensives en el consum energètic (vegeu les dades 
de consum d’energia a ETAP, EDAR, dessaladores i dessali-
nitzadores d’aigua salobre a la pàgina 82). Per això, Agbar té 
l’objectiu de disminuir el consum energètic en aquests centres, 
prenent com a base un ambiciós projecte de millora de l’efi-
ciència, la utilització d’innovacions tecnològiques i auditories 
energètiques, així com l’ús d’energies renovables. 
A més, Agbar fa extensible l’eficiència energètica i l’impuls de 
renovables tant a les seves instal·lacions industrials com a les 
oficines i altres tipus de centres. També aplica aquests criteris a 
les necessitats de transport de la plantilla.

Reducció del consum energètic
Durant el 2008 s’han multiplicat les iniciatives per millorar l’efi-
ciència energètica de les instal·lacions d’Agbar. 
Una de les iniciatives més destacades ha estat la introducció 
del control respiromètric de l’aeració dels reactors biològics de 
l’EDAR de Terrassa (Barcelona), gestionada per Sorea. Aquest 
nou sistema permet obtenir una disminució del consum ener-
gètic, ja que facilita l’aportació de l’aire realment necessari al 
sistema. Així, durant el 2008, any en què tan sols s’ha iniciat el 
projecte parcialment, s’ha reduït un 10% el consum elèctric de 
la planta vinculat als processos d’aeració. 
L’Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava també ha reno-
vat el seu sistema d’aeració a l’EDAR de Cadaqués (Girona), 
ja que ha substituït les turbines per turbocompressors i difu-
sors, amb la qual cosa s’ha automatitzat el control de l’ae-
ració. Això ha permès una disminució del 15% en el consum 
d’energia elèctrica.
En la instal·lació dessaladora d’aigua de mar (IDAM) Morro 
Jable (Fuerteventura), gestionada per Canaragua, s’ha millo-
rat l’eficiència energètica gràcies a la modificació de la bomba 
d’alta pressió del bastidor 2, atès que se n’ha eliminat un dels 
impulsors. Finalment, hi ha quedat instal·lada una bomba mul-
tietapa segmentada que permet ajustar-ne el funcionament a 
les condicions de treball mitjançant la reducció o l’ampliació del 
nombre d’etapes. Mitjançant aquesta intervenció, el cost de la 
qual ha estat de 20.610 euros, s’ha aconseguit durant el 2008 
una mitjana d’estalvi mensual de 29.150 kWh.
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Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

ENErgIa Produïda  (kWh)
D'origen fotovoltaic 2.497 14 412.136 0 30 30
Cogeneració 113.025.977 36.592.498 31.986.713 0 0 0

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum d’ENErgIa
Consum total d'energia elèctrica (kWh) 748.753.920 775.207.007 788.981.938 288.379.099 265.308.012 252.967.887
Consum total de gas natural (m3) 17.978.710 7.432.228 6.489.557 129.628 165.579 127.821
Consum de gasoil (m3) 651 374 1.123 127.820 53 127

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum dE CombustIblEs PEr dEsPlaçamENts amb CotxE dE l’orgaNItzaCIó (m3)
Gasolina 405 315 274 38 40 343
Dièsel 3.841 4.230 4.464 404 360 1.132

Una altra iniciativa en aquest àmbit ha estat la protagonitzada 
per Aquagest Levante, que el 2008 ha pogut reduir el con-
sum d’energia elèctrica en el sondeig (perforació per extreure 
aigua) anomenat Pozo Pineta (Xixona, Alacant). L’empresa ha 
instal·lat un variador de freqüència de 132 kW de potència en 
la bomba submergida per a l’extracció de cabals. A partir del 
mes d’agost, el consum energètic de kWh per extreure un m3 
d’aigua (ràtio kWh/m3) s’ha reduït un 14%.

energia solar  
Agbar impulsa la producció i el consum d’energia solar com un 
dels instruments per reduir la seva petjada de carboni.
Una de les iniciatives més destacades que ha portat a terme du-
rant el 2008 ha estat la instal·lació d’un parc fotovoltaic a Santa 
Pola que cobreix totes les necessitats energètiques d’Aguagest 
Levante en aquesta localitat alacantina. S’han instal·lat 30.240 
plaques fotovoltaiques de potència unitària 35 Wp en una super-
fície total de mòduls de 4.741 m2. Aquest parc produirà 2 GWh 
a l’any, que suposaran la reducció de 990 tones d’emissions de 
CO2 a l’any.

biogàs
Durant el 2008, Aguas Andinas ha finalitzat la construcció d’una 
planta de tractament de biogàs a Santiago de Xile (Xile). Aquest 
centre, que va entrar en funcionament el 20 d’octubre, depura 
el compost produït a les instal·lacions de La Farfana (Xile) i que 
és conduït per un conducte de 14 km fins a les instal·lacions de 
processament de l’empresa distribuïdora Metrogas. 
Amb el desenvolupament d’aquest projecte, la inversió del qual 
ha pujat a dos milions de d’euros, s’espera subministrar a l’em-
presa distribuïdora un volum de 24 milions de m3 de gas, cosa 
que permetrà beneficiar 120.000 habitants de la ciutat de San-
tiago de Xile. 
Per al 2009, es preveu operar-hi d’una manera contínua i satisfer 
la màxima demanda de Metrogras, que es produeix a l’hivern, 
i continuar amb el procés de tramitació del projecte Mecanis-

me de Desenvolupament Net (MDN) davant Nacions Unides a fi 
d’obtenir el registre i la certificació de bons de carboni associat 
al projecte Biogàs La Farfana.

Altres iniciatives de reducció d’emissions
La utilització de vehicles menys contaminants i el foment 
d’una conducció més respectuosa amb el medi ambient són 
altres iniciatives que porta a terme Agbar per reduir les emis-
sions.
Per exemple, Aigües i Sanejament d’Elx va substituir sis ve-
hicles antics de la seva flota per cotxes ecològics, i Clabsa 
va adquirir un cotxe elèctric que empren sovint diferents sec-
cions de l’empresa. 
Una iniciativa singular ha estat la protagonitzada per Bristol 
Water, que durant el 2008 ha organitzat un concurs amb dos 
premis de 125 euros per als empleats que hagin aconseguit 
estalviar més combustible en els seus desplaçaments amb 
automòbils de la companyia. Els guanyadors es donaran a 

REduCCió d’EMiSSiOnS A lES OfiCinES

Agbar aplica mesures de protecció mediambiental 
en les instal·lacions industrials, però també en les 
seves oficines. Per exemple, Aigües i Sanejament 
d’Elx ha iniciat durant el 2008 un pla de regulació 
dels sistemes de climatització de les oficines mit-
jançant la programació dels termòstats, per evitar 
excessos innecessaris de consums d’energia i 
maximitzar l’eficiència energètica dels equips de cli-
matització. Mitjançant aquesta actuació es vol evitar 
l’emissió anual de 2.221 kg de CO2 i aconseguir un 
estalvi econòmic de 616 euros l’any per cada grau 
regulat.
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conèixer el juny del 2009. Així, gràcies a aquesta iniciativa, 
alguns departaments han pogut reduir el consum de com-
bustible un 10%.
Paral·lelament, Bristol Water estudia, amb l’assessorament del 
Govern britànic, la renovació de la flota de vehicles per acon-
seguir una reducció d’emissions de CO2. S’han avaluat cotxes 
híbrids, elèctrics i impulsats per gas. Durant el 2009, la corpo-
ració actuarà basant-se en el resultat d’aquesta anàlisi.  

  

 Optimització de la gestió de 
fangs (COMPROMÍS MA6)

El procés desenvolupat a les estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR) genera l’aparició del fang, el subproducte 
principal de la depuració, la quantitat i qualitat del qual depèn 
de les característiques de l’aigua tractada, el cabal i els pro-
cessos tecnològics de l’EDAR. Agbar elimina aquest fang per-
què afecti al mínim possible el medi ambient. En aquest sentit, 
cerca noves solucions, tant per reduir la generació d’aquest 
subproducte, com perquè el fet d’eliminar-lo sigui cada vega-
da més sostenible.
És el cas del digestor de fangs instal·lat a l’EDAR d’Abrera 
(Barcelona) per la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Aigües de 
Terrassa – Sorea II al final del 2007. El digestor anaeròbic (sen-
se aire), que funciona a 35º, té una capacitat de 2.000 m3 i un 
temps de residència del fang de 16 dies. Des que es va posar 
en funcionament, s’ha aconseguit una reducció de la produc-
ció de fangs de prop del 25%. 
Per la seva banda, Emasagra ha substituït dos filtres de bandes 
per un decantador centrífug de fangs amb una capacitat per 
tractar fins a 35 m3/h, a fi d’incrementar la sequedat del fang 
deshidratat fins a un 20-22%. Es va posar en funcionament el 
dia 1 de setembre de 2008, i en els seus primers quatre mesos 
de funcionament, malgrat els baixos rendiments registrats el 
setembre i l’octubre com a conseqüència del període de po-

sada en marxa de la màquina, la reducció en el volum de fang 
va ser de 1.328 tones. Per a l’any 2009 es preveu disminuir 
el volum de fang generat en, aproximadament, 5.143 tones i 
arribar als 115.200 euros d’estalvi.
A la depuradora de Mataró, Simmar ha instal·lat una planta 
pilot d’ozonització dels fangs actius per poder reduir la pro-
ducció d’aquests fangs. Aquesta planta va començar l’acti-
vitat el novembre del 2008, i els primers resultats sembla que 
indiquen una reducció de la producció de fangs d’entre un 5 
i un 10%. L’objectiu és aconseguir unes taxes de disminució 
d’entre el 10 i el 12%.
Durant el 2008, Aguas Andinas ha realitzat experiències a 
escala real d’ús agrícola; ha valorat 16.000 tones de fangs i 
espera arribar a les 20.000 tones el 2009. També ha imple-
mentat a la Planta de Tractament El Trebal (Xile) un nou procés 
d’assecatge biològic que evita l’acumulació de fangs a l’hivern 
i millora d’una manera substancial les condicions ambientals 
de l’entorn.

 Gestió mediambiental 
(COMPROMÍS MA7)

Agbar té implantats sistemes de gestió ambiental segons la nor-
ma ISO 14001 i sistemes de gestió de qualitat segons la ISO 
9001. Cal destacar que durant el 2008 han augmentat tots els 
indicadors de l’organització relacionats amb ambdues certifica-
cions. 
Així, a Espanya un 21,8% de la població servida ha estat coberta 
per la norma ISO 14001 el 2008, enfront del 16,7% registrat el 
2007. Pel que fa a la norma ISO 9001, un 92,6% de la població 
espanyola servida ha estat coberta per aquesta norma el 2008, 
cosa que representa un increment de 16,1 punts en relació amb 
l’exercici anterior.
A Espanya, el 33,9% de la població a la qual l’organització pres-

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

ImPlaNtaCIó dE sIstEmEs dE gEstIó dE qualItat  (Iso 9001)
% població gestionada en aigua potable coberta per certificacions 74,5% 76,5% 92,6% 100,0% 100,0% 100,0%
% població gestionada en clavegueram coberta per certificacions 75,5% 79,0% 85,1% 98,0% 98,0% 98,5%
% ETAP certificades 66,5% 70,6% 79,8% 51,4% 54,5% 52,9%
% EDAR certificades 49,9% 54,5% 55,7% 85,7% 85,7% 85,7%
% municipis certificats en aigua potable 55,9% 58,6% 84,4% 100% 100% 100%
% municipis certificats en clavegueram 55,7% 60,6% 69,4% 100% 100% 100%

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

ImPlaNtaCIó dE sIstEmEs dE gEstIó dE mEdI ambIENt  (Iso 14001)
% població gestionada en aigua potable coberta per certificacions 15,3% 16,7% 21,8% 0,0% 0,0% 0,0%
% població gestionada en clavegueram coberta per certificacions 30,2% 33,2% 33,9% 0,0% 0,0% 0,0%
% ETAP certificades 3,3% 3,7% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0%
% EDAR certificades 20,9% 23,1% 23,9% 85,7% 85,7% 85,7%
% ingressos certificats ISO 14001 36,4% 35,9% 41,7% ND ND 12,2%
% municipis certificats en aigua potable 2,8% 4,2% 5,4% 0,0% 0,0% 0,0%
% municipis certificats en clavegueram 6,4% 10,6% 11,4% 0,0% 0,0% 0,0%
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ta un servei de gestió del clavegueram, ha estat sota un siste-
ma ISO 14001 el 2008, enfront del 33,2% del 2007. El 85,1% 
d’aquesta població ha estat coberta el 2008 per un sistema ISO 
9001, 6,1 punts més que l’any anterior.
Un 4,2% de les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) 
ubicades al nostre país té la certificació ISO 14001, cosa que 
representa un augment enfront del 3,7% del 2007, i un 79,8% 
disposa de la ISO 9001, 9,2 punts més respecte a l’exercici an-
terior.
D’altra banda, un 23,9% de les estacions depuradores d’aigües 
residuals (EDAR) d’Agbar situades a Espanya tenen aquesta cer-
tificació ambiental, mentre que un 55,7% disposen de la ISO 
9001. En ambdós casos, l’evolució ha estat positiva durant l’any 
2008, atès que en l’exercici anterior un 23,1% de les EDAR dis-
posava de la ISO 14001, i un 54,5%, de la ISO 9001. 
A fi d’obtenir aquests certificats, Agbar és objecte cada any 
d’una auditoria externa. Es tracta d’un mostratge de totes les 
direccions nacionals i serveis centrals. Es desenvolupa durant 
vuit mesos, normalment entre el març i l’octubre. 
A més, cada unitat de gestió és sotmesa a un règim d’auditori-
es internes amb una periodicitat mínima biennal. L’executen un 
grup d’auditors interns i experts de diferents unitats de gestió, 
qualificats per portar-ho a terme.
Periòdicament, es reuneixen comitès de gestió de diferents ni-
vells: des de la zona o unitat de gestió fins al Comitè de Gestió 
de Qualitat i Gestió Ambiental d’Agbar. Aquest últim és un co-
mitè executiu els membres del qual, majoritàriament directors 
funcionals de qualitat i gestió ambiental del territori, representen 
directament o indirectament totes les unitats de gestió que em-
pren el model de gestió sectorial. 
Aquest comitè té com a funcions principals fomentar la filosofia 
de millora contínua en totes les decisions, revisar, debatre i pro-
posar a la Direcció General les polítiques i estratègies de gestió 
d’Agbar, fer el seguiment del grau d’implantació del sistema de 
gestió en el territori, promoure el desenvolupament de noves ei-
nes i sinergies amb altres projectes, i debatre i proposar futurs 
projectes de gestió.
Durant el 2008, les depuradores d’Algorós i Carrissals, gestiona-
des per Aigües i Sanejament d’Elx, s’han incorporat al sistema 
de gestió mediambiental ISO 14001.  
  

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

dEsPEsEs EN matèrIa mEdIambIENtal (mIlErs d’Euros)
Inversions en actius destinats a la protecció del medi ambient 7.607 3.698 4.259 3.386 4.697 201
Despeses auditories i gestió mediambiental 137 156 33 594 187 242
Despeses gestió de residus 12.278 13.554 10.706 3.744 5.161 3.349
Despeses base legislació ambiental 7 8 2 0 0 0
Despeses en formació / sensibilització ambiental 287 70 190 1.311 1.065 38
Altres despeses rellevants 995 1.886 1.156 0 0 0

 Gestió d’olors  
(COMPROMÍS MA8)
En el sector de l’aigua el control de les olors és vital per ga-
rantir unes bones relacions amb les comunitats pròximes 
a les instal·lacions. Per aquest motiu, Agbar porta a terme 
projectes en aquest àmbit amb l’objectiu de millorar el conei-
xement de l’impacte de la producció d’olors i saber com cal 
prevenir-les o mitigar-les. 
A continuació, es destaquen algunes de les principals actu-
acions que s’han portat a terme durant el 2008 en aquest 
àmbit.
S’està desenvolupant un projecte d’avaluació d’impacte am-
biental en la producció d’olors, que consisteix en el disseny, 
la construcció i la validació d’un equip de mostratge auto-
màtic basat en criocondensació, conservació i reconstitució 
(concentració) de mostres. El 2008 s’ha fet un gran esforç en 
relació amb el condicionament de les mostres com un pas 
previ a la seva condensació, atès que, per motius tècnics, la 
humitat ambiental de la mostra ha de ser eliminada. Cal dir 
que eliminar la humitat d’una mostra gasosa és un procés 
senzill, però fer-ho sense que la composició de la mostra en 
resulti afectada és molt més complicat. De fet, actualment, 
d’acord amb la informació de què es disposa, no existeix cap 
dispositiu al món que sigui capaç de fer-ho. 
En aquestes circumstàncies, i en el marc del projecte de 
criocondensació (malgrat que no es limita a aquest projec-
te), Labaqua ha dissenyat un dispositiu capaç d’eliminar la 
humitat de corrents gasosos sense afectar gens ni mica la 
humitat de la mostra (sense aportar o eliminar compostos). 
A més d’aquest fet, s’ha aconseguit automatitzar, mitjançant 
l’ús d’autòmats programables (PLC), el sistema de recons-
titució (concentració) de mostres condensades. Així mateix, 
s’ha fet un estudi relatiu a la resistència mecànica del sistema 
de condensació (el condensador del qual actua com a dipò-
sit de gas liquat), que inclou elements de seguretat (vàlvules 
d’alleujament) per garantir una operació segura en cas de 
pèrdua de refrigeració. 
Relacionat amb la prevenció i la mitigació de l’olor en les xar-
xes de drenatge urbà, actualment es desenvolupa el projecte 
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la potabilització a les EtAP

‘Olors i H2S a la xarxa de clavegueram’. A les acaballes del 
2008 es va finalitzar l’estudi i l’avaluació dels diferents mo-
dels de predicció de formació de sulfhídrics utilitzats en els 
sistemes de drenatge. Partint d’aquesta base, durant l’any 
2009 es desenvoluparà una eina amb aquesta finalitat adap-
tada a les necessitats identificades a Agbar. 
A més, en paral·lel, es porta a terme un benchmarking dels di-
ferents proveïdors de sensors de sulfhídric, tant en fase líqui-
da com gasosa, i les tecnologies de tractaments de mitigació 
d’olor amb l’objectiu d’identificar els més prometedors.

 Producció i depuració d’aigua 
 
Producció d’aigua potable
L’aigua captada als rius i als llacs, l’aigua subterrània o ma-
rina, és tractada per obtenir l’aigua potable que es distribu-
eix a les llars. Les estacions de tractament d’aigua potable 
(ETAP), les estacions dessalinitzadores i les dessalinitzadores 

d’aigua salobre són les plantes que porten a terme aquesta 
funció. 
La major part de les plantes gestionades per Agbar són ETAP, 
que sotmeten l’aigua captada a determinats processos que 
la converteixen en apta per al consum humà. Té tres fases 
principals:
 •  Pretractament: l’aigua captada es filtra per unes reixes 

instal·lades al llit del riu que retenen els sediments. S’afe-
geix una primera dosi de preoxidant (clor o diòxid de clor) 
a l’aigua, que, a més de desinfectar-la, n’elimina microor-
ganismes, en especial gèrmens patògens.  

 •  Aclariment: Per aclarir l’aigua s’hi afegeixen alguns re-
actius químics perquè les petites partícules que conté 
s’ajuntin i formin partícules més pesants (flòculs). L’aigua 
es deixa reposar en uns tancs perquè els flòculs i el fang 
precipitin fins al fons. Posteriorment, l’aigua passa per 
uns filtres de sorra que retenen les partícules que no ha-
gin decantat en l’etapa anterior. 

 •  Desinfecció: En aquesta etapa s’afegeix un desinfec-
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tant a l’aigua (habitualment clor), que garanteix que que-
di desinfectada.

Depuració d’aigua residual
L’EDAR és una instal·lació destinada a la purificació de les 
aigües residuals i pluvials amb la finalitat de separar els ele-
ments perjudicials i transformar-los de manera que l’aigua 
resultant es pugui tornar a utilitzar per a usos que no reque-
reixin la qualitat de l’aigua potable o pugui ser retornada al 
medi natural.
Habitualment, les depuradores segueixen les fases següents:  
 •  Pretractament: eliminació de grans sòlids.
 •  Tractament primari: sedimentació dels materials suspe-

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

dadEs dE l’aIgua a lEs EtaP  (hm3)
Volum d’aigua consumida en processos auxiliars de 
potabilització 11,2 12,7 23,0 47,1 43,5 33,4

Total aigua a sortida d’ETAP 448,1 432,0 442,3 689,2 699,9 676,3

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum dEls PrINCIPals rEaCtIus a lEs EtaP  (t)
Línia d’aigua: tractament convencional 18.984 18.059 18.479 11.385 14.164 14.432
Línia d’aigua:  tractament de tecnologies avançades 5.021 649 3.477 6.495 824 1.983
Línia de fangs 865 701 812 0 6 93

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum d’ENErgIa a lEs EtaP
Consum d'energia elèctrica (kWh) 163.699.304 166.407.870 169.405.678 82.890.019 80.510.138 61.227.383
Consum de gas natural (m3) 1.247.728 363.264 354.409 0 1 0
Consum de gasoil (m3) 153 1 1 0 58 58

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

gENEraCIó dE rEsIdus a lEs EtaP  (t)
sorra de desarenament

Abocador 498 133 116 0 0 0
Fang deshidratat

Abocador 1.208 2.121 1.151 0 0 0
Agrícola 0 0 0 0 1.499 3.872

Fang assecat
Abocador 3.931 174 231 0 0 0
Valorització 589 2.362 3.200 0 0 0
Agrícola 0 0 0 351 0 0

Escombraries
Abocador 145 130 116 0 0 0
Altres 0 1 0 0 0 0
Agrícola 0 0 12 0 0 0

sos mitjançant la utilització de tractaments físics o fisico-
químics, a vegades deixant simplement les aigües resi-
duals un temps en grans tancs.

 •  Tractament secundari o biològic: tancs en què actuen 
bacteris descomponedors).

 •  Tractament terciari: filtració, adsorció, addició de clor o 
altres substàncies. Aquesta darrera fase es realitza quan 
es pretén reutilitzar l’aigua de sortida per a usos que no 
requereixen aigua potable però sí amb una qualitat deter-
minada.

 •  Tractament de fangs: les depuradores generen un sub-
producte principal, el fang, que ha de ser tractat. 
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Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum dEls PrINCIPals rEaCtIus a lEs Edar  (t)
Línia d’aigua 10.401 9.723 10.776 1.950 1.299 1.723
Línia de fangs 6.593 5.054 4.448 5.447 3.785 2.214

la depuració a les EdAR

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

CoNsum d’ENErgIa a lEs Edar
Consum d'energia elèctrica (kWh) 304.361.235 336.179.357 336.428.962 105.383.724 101.405.370 97.276.155
Consum de gas natural 
en cogeneració (m3) 25.886.156 7.418.231 6.133.615 0 0 0

Consum de gasoil (m3) 102 0 0 0 0 0

DEPURACIÓ
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Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

rEutIlItzaCIó dE l’aIgua dE sortIda dE lEs Edar (hm3)
Quantitat total d’aigua tractada a les EDAR 673,6 601,6   607,4 368,0   345,8   350,6
Quantitat d’aigua reutilitzada 113,7   135,3   137,3 156,8 342,1 350,6

quantitat d’aigua reutilitzada per usos
Agricultura 72,7   77,5   86,6 15,4   211,4 210,2
Indústria 0,1 0,0 0,0 0,0   0,0 ---
Ús intern 4,0 3,1 3,9 8,3 8,3 8,3
Medi ambient 18,1 28,2 25,7 132,3 121,7 131,4
Esport 1,9 1,7 2,2 0,0 0,0 0,0
Altres  16,9 24,7 18,9 0,8 0,7 0,7

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

ElImINaCIó dE CoNtamINaNts a lEs Edar  (ppm)
DBO

5 d’aigua d'entrada a EDAR 150.869   156.488   150.050 2.584   2.793   2.380
DBO5 d’aigua de sortida d'EDAR 10.617   11.219   9.977 295 234 100
% reducció DBO5 93% 93% 93% 89% 92% 96%
DQO de l’aigua d’entrada a EDAR 315.886   333.435   313.211 5.694   6.180   5.074
DQO de l’aigua de sortida d’EDAR 42.433   35.205   31.645 1.070   922 419
% reducció DQO 87% 89% 90% 81% 85% 92%
Sòlids en suspensió (SS) de l'aigua d’entrada a EDAR 141.422   151.325   138.073 3.045   3.127   3.029
SS de l’aigua de sortida d’EDAR 19.276   13.281   11.785 534  496 216
% de reducció de SS 86% 91% 91% 82% 84% 93%
Nitrogen de l’aigua d’entrada a EDAR 18.111   18.204   17.580 527 587 511
Nitrogen de l’aigua de sortida d’EDAR 7.012   6.759   6.412 235 203 146
Nitrogen retirat 11.099   11.446   11.168 291 383 365
Fòsfor de l’aigua d’entrada a EDAR 3.585   2.739   2.559 134  150 150
Fòsfor de l’aigua de sortida d’EDAR 2.099   1.159   1.085 72 94 90
Fòsfor retirat 1.487   1.580   1.474 61 56 60

Nacional Internacional
2006 2007 2008 2006 2007 2008

gENEraCIó dE rEsIdus a lEs Edar  (t)
sorres

Abocador 15.341 14.170 13.807 10.233 0 1.491
Escombraries

Abocador 33.877 21.516 18.995 0 11.343 11.451
Valorització 0 344 576 0 0 0

greixos 
Tractament 851 63 4.214 0 0 0
Inertització 0 0 0 0 0 0
Gestor autoritzat 1.679 1.833 1.555 0 0 0
Valorització agrícola 0 144 107 0 0 0

Fangs
Abocador 83.311 73.309 42.409 228.629 153.753 138.100
Agricultura 315.381 290.747 267.452 0 0 8.114
Compostatge 162.033 176.529 171.491 0 0 0
Depuradora 19.580 20.062 29.113 0 8.396 4.324
Recuperació d’espais 4.789 6.052 3.293 0 0 0
Assecatge tèrmic directe 48.374 32.940 41.306 0 81.307 78.347
Valorització tèrmica directa 0 6.385 13.703 0 0 0
Gestor autoritzat 10.956 0 0 0 0 0
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 Resum d’actuacions i objectius

•  Continuar la construcció de la dessaladora del Prat (Aigües de 
Barcelona).

•  EDAR Salou-Vilaseca: reutilitzar 1,2 hm3 al complex turístic de 
Port Aventura (Sorea).

•  Elaborar un pla per a la utilització de recursos hídrics alterna-
tius a la ciutat de Barcelona que permeti duplicar el consum 
d’aigua no potable en quatre anys (Clabsa).

•  Augmentar 0,6 hm3/any de recursos hídrics propis a Estepona, 
mitjançant l’execució de nous pous de captació. 2008-2009 
(Aquagest Sur).

•  Estendre el sistema de telecomandament i telecontrol de 
Múrcia a zones adjacents: Murcia Sur, Santa Catalina i Los 
Dolores Reducció del 10% de l’aigua no registrada (Emuasa).

•  Desenvolupar la solució amb l’objectiu de convertir en pilot el 
sistema de gestió d’operacions amb mobilitat.

•  Millorar el rendiment tècnic en un 3% a
Estepona (Aquagest Sur), cosa que representa 300.000 m3 
d’estalvi d’aigua, gràcies a la implantació del telecontrol.

•  Reducció de pèrdues de 54.000 m3 al nucli urbà d’Oriola 
(Aquagest Levante) gràcies a la reducció automàtica de pres-
sions nocturnes.

•  Sectorització del sistema de distribució a Las Torres de Cotillas 
(Aquagest Región de Murcia), cosa que suposarà un estalvi de 
45.000 m3.

•  Projecte, estudi i distribució de virus patògens emergents i 
d’adenovirus a l’aigua (Aigües de Barcelona): finalització del 
mostratge i de l’anàlisi de totes les dades obtingudes i desen-
volupament d’un estudi sobre els riscos associats al consum 
d’aigua potable.

•  Projecte de desenvolupament d’un mètode analític multiresidu 
per detectar fàrmacs i medicaments a les fonts d’aigua i a les 
aigües residuals: avaluació i anàlisi dels tractaments utilitzats a 
les EDAR i ETAP (Aigües de Barcelona).

•  Elaborar una guia d’informació al consumidor en cas 
d’episodis sanitaris. Ampliació de la guia amb la realització de 
sis noves fitxes.

•   S’ha continuat amb la construcció.

•   Durant el 2008 s’ha reutilitzat un total de 2,1 hm3.

•   S’ha elaborat el Pla tècnic de recursos hídrics alternatius a 
Barcelona.

•   S’ha augmentat la captació en 1 hm3.

•   El procés d’implantació es troba implantat en el 60% de 
l’objectiu marcat. Es continuarà la implantació durant el 2008. 

•   L’objectiu inicial de mobility va ser desestimat. Aquest projecte 
s’ha substituït per l’acció A2 GOT (Gestió d’Operacions en 
Terreny), que representa una versió molt  simplificada del 
projecte previ, una millora de les operacions i una important 
reducció de costos operatius.

•  La millora del rendiment ha estat de l’1%.

•  L’execució del projecte va finalitzar el primer trimestre de l’any 
2008 i ha significat un estalvi al final de l’exercici respecte a 
l’any anterior de 106.527 m3, cosa que significa una disminu-
ció del 2,79% respecte als m3 totals subministrats als sectors 
que han estat sotmesos a la reducció de pressions nocturnes.

•  Els resultats que s’han obtingut fruit de la sectorització han 
significat una millora del rendiment tècnic en un 8%, la qual 
cosa implica un estalvi en la compra directa d’aigua de 
250.000 m3.

•  S’ha finalitzat la presa i l’anàlisi de mostres a les plantes de 
tractament d’aigua potable. Amb aquesta informació s’ha 
realitzat un estudi dels riscos associats al consum d’aigua 
potable.

•  Durant el 2008 s’ha ampliat aquest projecte per identificar els 
potencials subproductes de desinfecció de diversos com-
postos model, concretament s’han estudiat els subproductes 
halogenats d’amfetamines formats durant el procés de clora-
ció, així com altres compostos com la N-nitrosodimetilamina 
(NDMA). Així mateix, s’ha iniciat l’estudi dels subproductes 
formats en el procés de cloració de la cocaïna.

•  Durant el 2008 s’ha treballat en unes altres nou fitxes: bor, 
arsènic, radioactivitat, contaminants emergents, fluorurs, 
mercuri, clorurs, índex de Langelier, geosmina. Aquestes fitxes 
es finalitzaran durant el 2009.

OBjECtiuS  2008 ACtuACiOnS  2008

Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics. COMPROMÍS MA1

Qualitat de l’aigua. Anticipar-se als riscos sanitaris i mediambientals  COMPROMÍS MA2
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•  Actualización completa de los planes de acción de biodiversi-
dad de Chew y Blangdon (Bristol Water).

•  Avaluació d’una estació de qualitat mòbil al clavegueram de 
l’àrea metropolitana de Barcelona (Clabsa).

•  Implementació del sistema global integrat de gestió del cicle 
urbà per protegir la qualitat de les aigües de bany en temps 
real a Barcelona, Sitges i Biarritz (Clabsa).

•  Implementar el sistema pilot del model de previsió i alerta 
davant crescudes en la conca de Riera Blanca de Barcelona 
(Clabsa).

•  Aconseguir un estalvi energètic d’un 1,8% en el consum de les 
oficines de Clabsa respecte al 2007. Producció de 22.000 kWh 
anuals mitjançant energia fotovoltaica.

•   Implantar la mesura resultant del conveni d’Aguas Andinas 
amb Metrogas (distribuïdora de gas de ciutat) per aprofitar 
24 milions de m3 anuals de biogàs generat a l’EDAR per 
abastar 150.000 habitants de la regió metropolitana. Està en 
construcció.

•  Executar el projecte d’autosuficiència energètica del servei 
municipal d’aigua potable, clavegueram i aigües pluvials mit-
jançant l’ús de plaques fotovoltaiques a Santa Pola (Aquagest 
Levante).

•      ETAP Zamora. Reduir 200.000 kWh
   respecte del consum del 2007 (Aquagest, PTFA).

•  Reducció del 3% en el consum energètic de les infraestructu-
res d’aigua i sanejament d’Emuasa.

•  Posar en marxa el projecte de minimització de fangs digerits 
i augment en la producció de biogàs (Projecte Fucson de 
l’EDAR de Cartagena).

•   Reduir en un 74% el volum de fang produït a l’EDAR de Los 
Vados d’Emasagra, mitjançant l’aplicació d’un nou sistema 
d’assecatge tèrmic.

• Se n’ha realitzat l’actualització.

•  S’ha fet, avaluant aspectes com l’autonomia, la mantenibi-
litat elèctrica, la robustesa, la facilitat de muntatge, el grau 
d’automatització, l’adaptabilitat a punts de diferent configura-
ció, etc. Prenent-ho com a base, es va obtenir un proce-
diment organitzat de les proves que calia fer, així com una 
indicació de les característiques ideals que s’havien de valorar 
en un equip d’aquest tipus.

•  S’ha implementat amb èxit. A més, a Barcelona s’ha instal·lat 
un panell electrònic a peu de platja que permet informar els 
banyistes en temps real de l’estat de la platja.

• S’ha implantat.

•  S’ha obtingut un estalvi en el consum energètic per empleat 
del 4,3% i la producció d’energia elèctrica mitjançant les 
plaques fotovoltaiques ha estat de 23.000 kWh.

•  Durant l’any 2008 es va acabar la construcció de la planta de 
tractament de biogàs, que permetrà depurar el biogàs produït 
a la planta La Farfana i conduir-lo fins a les instal·lacions de 
processament de l’empresa distribuïdora Metrogas. La planta 
de tractament de biogàs va iniciar les seves operacions el dia 
20 d’octubre. 

•  S’ha finalitzat la instal·lació d’un parc fotovoltaic que consta 
de 30.240 plaques fotovoltaiques de potència unitària 35 Wp 
(4.741,03 m2 de superfície total dels mòduls), que produirà 2 
GWh a l’any destinats a cobrir l’activitat de l’empresa Aqua-
gest Levante a Santa Pola. 

•  S’ha aconseguit una reducció de 400.000 kWh.

•  No s’ha aconseguit l’objectiu previst, principalment pel 
fort increment de consum en l’activitat de bombaments en 
general i de la xarxa de clavegueram en particular, a causa 
de l’increment del volum d’aigua transportat per les nostres 
xarxes; l’increment de producció de la XUR (Xarxa Urbana de 
Regatge); i l’increment del consum a les oficines, a causa de 
les ampliacions de les instal·lacions.

•  Aquest projecte es va iniciar al final del 2007, i durant el 
2008 se n’han desenvolupat les primeres fases.

•  No s’ha executat la inversió pel fet d’haver-se signat un 
conveni amb la Junta d’Andalusia pel qual ells finançaran 
l’ampliació i la reforma de l’EDAR de Los Vados, de manera 
que l’assecatge tèrmic s’executarà dins les actuacions em-
marcades en aquest conveni. 

OBjECtiuS  2008 ACtuACiOnS  2008

Preservar la biodiversitat. COMPROMÍS MA3

Gestionar de manera sostenible les aigües pluvials. COMPROMÍS MA4

Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. COMPROMÍS MA5

Optimitzar la gestió de fangs. COMPROMÍS MA6
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•  Han augmentat tots els indicadors de l’organització relacio-
nats amb les certificacions de qualitat i medi ambient.

•  S’ha continuat el desenvolupament d’un projecte d’avaluació 
d’impacte ambiental en la producció d’olors, i un altre d’Olors  
i H2S a la xarxa de clavegueram’.

OBjECtiuS  2008 ACtuACiOnS  2008

Gestió mediambiental. COMPROMÍS MA7

Gestió d’olors. COMPROMÍS MA8

•  Potenciar la reutilització d’aigües regenerades. Reutilitzar un 50% del cabal tractat.
•  Millora del rendiment tècnic de la xarxa de distribució en un 5% respecte a la ràtio del 2009.
•  Reduir un 5% les avaries de la xarxa de distribució.
•  Desenvolupament i implantació d’un projecte per millorar les operacions en el terreny.
•  Desenvolupament del projecte Nereu, de detecció de fuites en grans canalitzacions.
•  Desenvolupament del projecte OMXD, per a l’optimització del manteniment de xarxes de distribució. 
•  Desenvolupament d’una eina de decisió per gestionar sistemes regionals complexos. 

•  Desenvolupament i implantació de metodologia per identificar i avaluar els riscos de cada activitat.  
•  Implantació de plans de seguretat de l’aigua de beguda segons la norma ISO 22000 a Aigües de Barcelona. 

•  Actualització de la identificació i la valoració de mesures especials en instal·lacions ubicades en espais protegits o d’interès 
  natural.

•  Reduir un 5% el nombre d’avaries i incidències en la xarxa de clavegueram.
•  Desenvolupament d’una metodologia i eines que serveixin de guia en el procés de rehabilitació de la xarxa de clavegueram.
•  Projecte d’estudi de les estratègies a curt i a llarg termini per gestionar inundacions en àrees urbanes i periurbanes

•  Fomentar la realització d’auditories energètiques en instal·lacions electromecàniques de gran consum elèctric (EDAR, ETAP, bombaments), 
de manera que el 2012 s’arribi al 50% de grans instal·lacions auditades.

•  Desenvolupament de projecte d’identificació de les millors tecnologies de tractament de biogàs depenent del seu ús final. 
•  Incorporació progressiva en les compres de materials de requisits d’eficiència energètica, mediambiental i tècnica.

•  Incrementar la valoració agrícola i energètica de fangs.

•  Millorar l’actual política ambiental posant l’accent en temes de biodiversitat i de canvi global.
•  Analitzar la viabilitat de desenvolupar estàndards ambientals bàsics per a les empreses no certificades ISO 14000.
•  Incrementar la certificació sota la norma ISO 14000.
•  Implantació de SITO (el sistema d’informació tècnica i operativa) per aconseguir la millora operacional, facilitar la realització de diagnòs-

tics, estudis i la innovació, així com assegurar un reporting únic.

•  Desenvolupament d’un projecte d’avaluació de l’impacte ambiental en la producció d’olors. 
•  Desenvolupament d’una eina de predicció de formació d’olors per formació de sulfhídric. 

Gestionar de manera sostenible els recursos hídrics. COMPROMÍS MA1

Qualitat de l’aigua. Anticipar-se als riscos sanitaris i mediambientals  COMPROMÍS MA2

Preservar la biodiversitat. COMPROMÍS MA3

Gestionar de manera sostenible les aigües pluvials. COMPROMÍS MA4

Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables. COMPROMÍIS MA5

Optimitzar la gestió de fangs. COMPROMISO MA6

Gestió mediambiental. COMPROMÍS MA7

Gestió d’olors. COMPROMÍS MA8

REPtES PER Al 2011
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Implicació en la  
comunitat local  

Agbar no tan sols es limita a oferir els seus productes i ser-
veis a les diferents comunitats locals, sinó que va més enllà i 
impulsa la sensibilització, la formació i la comunicació sobre 
l’ús sostenible de l’aigua en aquestes comunitats.
Durant el 2008, la major part de les contribucions a la co-
munitat s’han centrat en el desenvolupament socioeconòmic 
seguit de l’educació i la formació, l’art i la cultura, el medi 
ambient, el benestar social i la salut, entre altres àmbits.
Una de les múltiples proves d’aquest compromís social és el 
fet que Agbar va participar durant el 2007 en la constitució 
del grup LBG España (London Benchmarking Group), que 
s’ha convertit en el referent a escala mundial per mesurar i 
comunicar les actuacions d’inversió en la comunitat, la qual 
cosa permet a les empreses que adopten aquesta metodo-
logia d’informar de les seves consecucions d’una manera 
homogènia.
Segons aquest model, el valor estimat de les contribucions 
d’Agbar ha estat de 14,1 milions d’euros, dels quals 4,4 cor-
responen a la Fundació Agbar.

 Agbar es compromet a:

•  Implicar-se en la millora de la qualitat de vida de 
la comunitat local en què s’opera, mitjançant ac-
cions de comunicació i de sensibilització, i oferir 
l’experiència que l’organització té en cada sector 
d’activitat. COMPROMÍS CL1

ContribuCions a la Comunitat el 2008 (en milers d’euros)
Per temàtica

Educació i formació 2.688
Salut 98
Desenvolupament socioeconòmic 7.896
Medi ambient 628
Art i cultura 2.469
Benestar social 121
Altres 235

Per tipus de contribució
Aportacions en diners 12.092
Aportacions en temps d’empleats 903
Aportacions en espècie 1.133
Costos de gestió 7

Valor estimat de les ContribuCions 14.135

Durant el 2008, prop de 
21.000 estudiants han 
participat en les 
activitats escolars del Museu 
Agbar de les Aigües
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 Fundació Agbar 
(COMPROMÍS CL1)

La Fundació Agbar, creada el 1998 com un instrument al servei 
d’Agbar, respon de manera fidel al seu objectiu fundacional, en el 
marc de la responsabilitat corporativa de l’organització, i posa aten-
ció especialment en els valors forjats al llarg de la seva trajectòria, 
fent-lo partícip de la construcció d’un món més just i sostenible.
Per a això, la Fundació Agbar contribueix significativament i amb 
personalitat pròpia a la generació i la difusió d’un coneixement 

integrat i orientat cap al futur de l’aigua, el medi ambient i la 
salut; basat en les experiències del passat, les oportunitats del 
present i els reptes del futur. 
Des de la Fundació es desenvolupen diverses iniciatives que te-
nen l’objectiu de crear coneixement, donar suport a la recerca, 
fomentar la reflexió i el diàleg, i gestionar la memòria històrica i 
el saber fer acumulat per Agbar al llarg dels més de 140 anys 
d’història de l’entitat. 

El MusEu AgbAr dE lEs AIgüEs 
El Museu Agbar de les Aigües és una de les plataformes de pro-
jecció de la Fundació Agbar. Es tracta d’un museu contemporani 
dedicat a l’aigua dolça que en promou el coneixement i els valors 
des d’una experiència vital, lúdica i d’aprenentatge.
Des de els seus inicis, el Museu es presenta com un espai de con-
sens i col·laboració: una entitat plural de pensament que té la voca-
ció de generar una actitud de respecte cap a l’aigua i els recursos 
naturals, per mitjà de la cooperació i el diàleg amb els diferents 
agents de la societat i d’un estret compromís amb el territori. 
El Museu conserva, valora i interpreta el patrimoni industrial 
i arquitectònic de primer ordre que li ha estat llegat, alhora 
que divulga, als diferents públics i des d’òptiques diverses, el 
coneixement de l’aigua i els valors ambientals i culturals que 
hi estan associats.
Els programes educatius del Museu Agbar de les Aigües es diri-
geixen a estudiants, nens, famílies, gent gran i professionals de 
l’educació. Durant el 2008, prop de 21.000 escolars han partici-
pat en itineraris, tallers i visites combinades amb altres equipa-
ments que permeten conèixer el patrimoni del Museu i iniciar-se, 
alhora, en el coneixement de l’aigua i el medi ambient des de 
punts de vista diferents. El programa infantil concentra les seves 
accions en els períodes de vacances d’estiu i Nadal, i ha permès 

Contribucions a la comunitat per temàtica

Educació i
formació
19%

Desenvolupament
 socioeconòmic

56%

Benestar
social
1%

Salut
1%

Art i 
cultura
17%

Medi ambient
4%

Altres
2%
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a més de 1.700 nens i nenes acostar-se a l’aigua des del seu 
vessant més lúdic. A més, cada cap de setmana les activitats 
familiars permeten a petits i adults descobrir els fenòmens de l’ai-
gua conjuntament. 
També la gent gran és objecte d’una atenció especial, amb 
l’activitat ‘Una ploma d’aigua’, que combina la visita al Museu 
amb una tertúlia que recupera i valora els seus records quoti-
dians sobre l’aigua. 
Finalment, el Museu també s’està convertint en una referència 
per als professionals de l’educació, amb l’organització de les 
Jornades per a Educadors de Museus i Centres de Ciència, 
entre d’altres iniciatives.
Els camins de l’aigua traçava un recorregut per la història de 
la companyia i la seva estreta vinculació amb la ciutat de Bar-
celona, alhora que oferia una visió de futur de l’organització, 
posant atenció especialment en la seva dimensió ambiental i 
l’interès permanent per la qualitat de l’aigua.

EstudIs I publIcAcIons
L’àrea d’Estudis i Publicacions de la Fundació Agbar és la 
plataforma des de la qual aquesta entitat desenvolupa, dóna 
suport i coordina diferents iniciatives orientades a la promoció 
i la difusió del coneixement entorn de les perspectives social, 
cultural, política i econòmica de l’aigua, el medi ambient i la 
salut. Per aconseguir-ho, l’àrea impulsa diferents línies d’ac-
ció: edició de publicacions, promoció de la recerca i difusió del 
coneixement i comunicació.

Edició de publicacions
Amb el propòsit de contribuir i participar de manera activa en 
el debat global sobre el medi ambient, l’aigua i la salut, aquesta 
àrea ha establert diferents línies de publicacions d’acord amb 
les iniciatives de recerca i els esdeveniments impulsats des de 
la Fundació. Al llarg de l’any 2008, han sortit a la llum les publi-
cacions següents:
	 •  Notes d’Aigua (NdA): Vol ser la porta d’entrada per al gran 

públic a temes que, moltes vegades, semblen destinats en 
exclusiva a especialistes en la matèria, però que tenen un 
gran impacte en la societat. Es publica en quatre idiomes, 
amb un llenguatge senzill i amb un important component 
gràfic i il·lustratiu. La crisi global del sanejament, d’Arno Ro-
semarin, i Hambre, agua y agricultura, los desafíos mundi-
ales en torno al agua, de Gérard Payen, han estat els dos 
primers números publicats. 

	 •  Agua Urbana: És una publicació d’un format més gran 
que recull l’estreta interrelació entre l’aigua i els processos 
d’urbanització, tenint en compte les singularitats de cada 
situació geogràfica, les perspectives a escala mundial, etc. 
El primer número recull la història de la provisió del servei 
d’aigua i sanejament a La ciudad de Barcelona entre las dos 
Exposiciones (1888-1929), de Manel Martín.  

promoció de la recerca
L’àrea d’Estudis i Publicacions identifica, coordina i dóna suport 
a diferents iniciatives de recerca en els àmbits pertinents per a 
la Fundació i Agbar, tenint en compte la interdisciplinarietat, per 
a una millor comprensió dels conceptes vinculats a la gestió i la 
governabilitat de l’aigua, del medi ambient i de la salut davant 
els reptes de futur.

difusió del coneixement i comunicació
A través de la web de la Fundació, www.fundacionagbar.org, 
així com mitjançant l’organització de congressos, seminaris 
i xerrades, l’àrea d’Estudis i Publicacions fa de vehicle de di-
fusió de les reflexions impulsades entorn de l’aigua, el medi 
ambient i la salut. 
Finalment, convé destacar els esforços iniciats des d’aquesta 
àrea per organitzar, classificar, sistematitzar i preservar el fons 
documental i bibliogràfic de què disposa la Fundació Agbar, 
amb l’objectiu que sigui accessible i d’utilitat per a la societat.

coMproMís AMb lA coMunItAt
La Fundació Agbar, emmarcada dins la iniciativa social d’Agbar, 
treballa per reforçar les relacions de la Fundació i d’Agbar amb 
la societat. La seva finalitat és aportar valor afegit mitjançant 
el patrocini com un exercici de responsabilitat corporativa, tot 

UnA exPOSiCió ReMeMORA  
LA hiStòRiA d’AigüeS de BARCeLOnA

El dia 4 de maig de 2008 va finalitzar l’exposició Els 
camins de l’aigua. Aigües de Barcelona 1867-2007, 
una història ciutadana, inaugurada l’octubre del 2007 
a la Torre Agbar amb motiu de la celebració del 140è 
aniversari d’Aigües de Barcelona. La mostra, organit-
zada pel Museu Agbar de les Aigües, es va dirigir al 
públic general i en els sis mesos que va restar oberta 
va rebre prop de 70.000 visitants, i va captar l’atenció 
dels grups d’interès de la Fundació Agbar.

El Museu Agbar de les Aigües realitza força activitats orientades al 
coneixement dels usos i beneficis de l’aigua, tant per als més grans com 
per als més petits.
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participant, entre altres, en projectes relacionats amb el medi 
ambient i, especialment, amb tots els temes relacionats amb el 
cicle integral de l’aigua, sense oblidar, però, el seu valor simbò-
lic, present en els àmbits cultural i artístic.
En aquesta línia i, mitjançant projectes tant formatius i de re-
cerca, com socials, la Fundació Agbar col·labora en iniciatives 
que promouen una gestió sostenible de l’aigua. Així, aposta per 
iniciatives que potencien el desenvolupament i la millora de la 
qualitat de vida de l’ésser humà i contribueixen a la conservació 
i a l’enriquiment del patrimoni cultural de la comunitat. D’aques-
ta manera, contribueix d’una manera activa i voluntària a la mi-
llora social.
Les col·laboracions que la Fundació Agbar ha portat a terme el 
2008 s’enquadren en els àmbits de l’art i la cultura, aigua i medi 
ambient, acció social i formació i recerca. A continuació se’n 
descriuen les més destacades.
	 •  conservació de l’aqüeducte d’Albear, a l’Havana 

La Fundació Agbar col·labora en el projecte de renova-
ció, restauració i conservació de l’aqüeducte d’Albear, a 
L’Havana. L’aqüeducte d’Albear, inaugurat el gener del 
1893, està considerat com una de les obres hidràuli-
ques més importants d’Hispanoamèrica. Catalogat com 
a patrimoni nacional, aquest aqüeducte, amb més de 
100 anys d’explotació, continua en funcionament avui 
dia i subministra aproximadament el 12% de l’aigua que 
consumeix la població de L’Havana.

	 • desenvolupament de l’Agenda 21 escolar
    La Fundació col·labora amb l’Ajuntament de Barcelona en 

el desenvolupament de l’Agenda 21 escolar. Amb aquesta 
agenda es vol involucrar els centres escolars en el desen-
volupament sostenible per mitjà de l’execució d’un seguit 
de pràctiques experimentals dissenyades per incrementar el 
grau de sensibilització a les escoles.

	 • col·laboració a conAMA 9
      Cooperació per realitzar el IX Congrés Nacional del Medi 

Ambient, Cimera del Desenvolupament Sostenible (CO-
NAMA 9), que té com a objectiu fonamental establir un 
fòrum de debat i d’estudi en què, cada dos anys, s’analitzi 
la situació ambiental a Espanya i s’hi potenciï el desenvo-
lupament sostenible.

	 •  organització del stockholm Junior Water prize a Es-
panya

     La Fundació Agbar, juntament amb Kemira Ibérica, organitza 
la convocatòria espanyola de l’Stockholm Junior Water Prize 
(SJWP), destinat a treballs de joves investigadors. L’objectiu 
del guardó és la difusió pública de la necessitat de preser-
var i millorar la qualitat de l’aigua. En aquest sentit, poden 
optar al premi tant els treballs que tinguin aquesta temàtica 
des del punt de vista teòric, com els treballs que hi ofereixin 
solucions pràctiques.

	 •  part de l’Associació catalana d’Amics de l’Aigua (AcAA)
    La Fundació Agbar col·labora en el desenvolupament 

de les activitats que porta a terme l’Associació Catalana 
d’Amics de l’Aigua (ACAA), en què preval la voluntat de 
millorar la relació de la població catalana amb l’aigua i el 
seu entorn natural.

	 • Investigació amb la uAb
     Col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona 

(UAB) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA) 
per al desenvolupament del projecte d’investigació Anà-
lisi socioecològica del canvi d’usos i cobertes del sòl a la 
vall de Santa Fe (Parc Natural del Montseny), que estudia 
la relació entre l’augment de la massa forestal i el cicle 
hidrogeològic.

	 •  Amb la comunitat d’usuaris d’Aigües de la Vall baixa i 
delta del llobregat (cuAdll)

    Col·laboració amb la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la Vall 
Baixa i Delta del Llobregat (CUADLL), per a la continuïtat dels 
estudis de preservació del patrimoni hidràulic. Les principals 
línies de treball són l’impuls de la inclusió dels punts més 
emblemàtics i rellevants dins els catàlegs de béns patrimo-
nials, pel que fa al patrimoni cultural relacionat amb l’aigua; 
l’establiment de vies de comunicació i de col·laboració amb 
les administracions i altres institucions que participen en la 
preservació, la protecció i la restauració del patrimoni cultural 
vinculat a l’ús de l’aigua; i investigacions, des d’un punt de 
vista històric, sobre temes vinculats a les aigües superficials 
i subterrànies de la Vall Baixa. 

	 • Ajudes per a l’estudi amb la Fundación carolina
    La Fundació Agbar atorga, juntament amb la Fundación 

Carolina, les beques per al desenvolupament del Màster 
en economia i regulació dels serveis públics. L’objectiu del 
màster és la formació d’experts i investigadors en l’anàli-
si econòmica i la regulació de serveis públics relacionats 
amb les telecomunicacions, l’energia, l’aigua, la defensa 
de la competència i altres serveis públics locals de caràc-
ter econòmic.

	 • beques als alumnes de la Fundación Astoreca
     La Fundació Agbar ha atorgat el 2008 dues beques Agbar, 

constituïdes per finançar la carrera d’enginyeria civil a alum-
nes dels col·legis de la Fundación Astoreca a universitats 
de Xile del més alt nivell acadèmic. Amb aquesta acció, la 
Fundació Agbar dóna la possibilitat de rebre una formació 
acadèmica de nivell superior a alumnes que provenen de 
sectors amb recursos escassos.

 Actuacions per  
àrees geogràfiques

EspAnyA
Andalusia
neix la Fundación Emasagra a Andalusia
Coincidint amb el 25è aniversari de la seva constitució, l’Em-
presa Municipal de Abastecimiento y Saneamiento de Grana-
da (Emasagra) i l’Ajuntament de Granada han impulsat la cre-
ació de la Fundación Emasagra per contribuir al coneixement, 

La Fundació Agbar aporta 
valor afegit mitjançant el 
patrocini com un exercici de 
responsabilitat corporativa
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la investigació i la divulgació d’aspectes relacionats amb el 
cicle integral de l’aigua. Entre les finalitats que estableixen els 
seus estatuts hi ha la preservació del medi ambient; l’ús racional 
dels recursos naturals, i particularment l’aigua; i la defensa de 
la naturalesa per mitjà del desenvolupament sostenible. La Fun-
dació treballa en tres línies preferents d’activitat: l’educació me-
diambiental, el foment de la investigació per a la transferència 
tecnològica universitat-empresa i la formació relacionada amb el 
cicle integral de l’aigua. 
En el marc de l’educació i sensibilització mediambiental, l’Ajun-
tament de Granada, dins el programa Urban i amb el patrocini 
d’Emasagra, ha creat un espai museístic sobre l’aigua al barri 
de l’Albaicín, que comprèn des de l’època romana fins a l’ac-
tualitat, amb el suport d’abundant material gràfic i peces cerà-
miques. 
D’altra banda, s’ha iniciat la recuperació de l’Aljibe del Rey, el 
més gran dels aljubs musulmans de Granada, amb 300 m3 de 
capacitat, situat al costat de l’edifici que serà el Centre d’Inter-
pretació i seu de la Fundación Emasagra. El maig del 2008 es 
va inaugurar per a visites escolars i ciutadanes.
Per impulsar la investigació universitària relacionada amb el 
cicle integral de l’aigua, la Fundación va convocar el 2007 
un concurs de projectes fi de carrera, dirigit a alumnes de 
la Universitat de Granada i a treballs d’investigació sobre el 
cicle integral de l’aigua. El Premi d’Investigació, dotat amb 
3.000 euros, ha correspost al treball Aplicació dels bioreac-
tors de membrana com a tractament unificat d’aigües re-
siduals urbanes i la seva influència en la qualitat de l’aigua 
tractada, dels alumnes José Manuel Poyatos Capilla i Marisa 
Molina Muñoz. Aquesta investigació, que es va portar a ter-
me en una planta pilot de l’estació depuradora de Los Va-
dos, d’Emasagra, ha estat presentada en diversos congres-
sos nacionals i internacionals, i s’ha difós mitjançant revistes 
científiques de reconegut prestigi.

llançament d’un nou màster a Màlaga
Aquagest Sur ha col·laborat en el llançament del Màster en 
recursos hídrics i medi ambient, coordinat per la Universitat 
de Màlaga. El màster té com a objectiu la formació d’espe-
cialistes en recursos hídrics i, particularment, en el funciona-
ment dels aqüífers.

Aragó
Agbar, abocada en l’Expo de saragossa 2008
Entre el 13 de juny i el 14 de setembre es va celebrar a Sara-
gossa l’Expo 2008, dedicada a l’aigua i el desenvolupament 
sostenible, en la qual Agbar va participar activament. 
Agbar es va encarregar de gestionar les instal·lacions de sub-
ministrament d’aigua del recinte de l’Expo i, a més, va certificar 
les garanties sanitàries de l’aigua subministrada al recinte. Així 
mateix, la companyia continua gestionant actualment l’aigua 
del parc urbà en què s’ha convertit aquesta superfície que fa 
una mica més d’un quilòmetre quadrat, equivalent a la super-
fície de 120 camps de futbol. L’aigua d’aquesta instal·lació és 
tractada mitjançant sistemes naturals a les llacunes de depura-
ció. Una vegada utilitzada, l’aigua destinada a usos recreatius 
es depura i es retorna al riu. 
El president d’Agbar, Jordi Mercader, i el conseller-director ge-
neral, Àngel Simon, van participar el 13 de juny en la recepció 
que va fer el rei Joan Carles al Palau de Congressos de l’Expo 
Saragossa, que va servir per inaugurar l’esdeveniment. Àngel 
Simon també va assistir el 14 de juny a la inauguració del pa-
velló de Catalunya, que va comptar amb la presència del presi-
dent de la Generalitat, José Montilla.
El 18 de juliol, Agbar va convocar els 60 principals directius 
de l’empresa al recinte de l’Exposició Universal per celebrar-hi 
una reunió del Comitè de Negoci, a fi de traçar les línies estra-
tègiques de la companyia. Agbar també va aportar ponents 
per a les setmanes temàtiques que van abordar la gestió de 
l’aigua. Precisament, el mateix 18 de juliol, Fernando Rayón, di-
rector de Planificació Tècnica, va ser un dels ponents convidats 
a l’acte de clausura d’una setmana de debats temàtics sobre 
serveis d’abastament i sanejament.
L’11 de setembre, Agbar va ser el patrocinador principal de 
l’espectacle que la Generalitat hi va oferir amb motiu de la Dia-
da de Catalunya. Les celebracions es van iniciar amb la recep-
ció del president de la Generalitat, José Montilla, i van finalitzar 
amb un espectacle audiovisual a l’aire lliure durant la nit de l’11 
de desembre. 

castella-la Manxa
conèixer les instal·lacions de ciudad real i Malagón
Aquagest organitza visites i cursos d’estiu per donar a conèi-
xer el treball que es porta a terme a les potabilitzadores i de-
puradores gestionades per aquesta empresa a les localitats 
de Ciudad Real i Malagón. La iniciativa ha comportat la visita 
d’unes 160 persones.

Coincidint amb el 25è 
aniversari de la seva 
constitució, Emasagra 
i l’Ajuntament 
de Granada 
han impulsat la creació 
de la Fundación Emasagra

Agbar s’ha encarregat 
de gestionar l'aigua 
de l'Expo Saragossa, 
i actualment continua 
gestionant la del parc 
urbà nascut després de 
l'esdeveniment
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catalunya
Visites a l’espai educatiu d’Aigües de barcelona
Aigües de Barcelona ha continuat, durant el 2008, amb el seu 
programa educatiu de visites a l’estació de tractament d’aigua 
potable de Sant Joan Despí, amb la finalitat de donar a conèixer 
als escolars de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i cicles 
formatius de grau superior com Aigües de Barcelona fa arribar 
l’aigua a les nostres llars. La visita és dinamitzada per monitors 
especialitzats, es personalitza depenent del curs escolar dels 
alumnes i tots els continguts estan vinculats al currículum escolar. 
El programa, del qual es van beneficiar a quasi 8.000 estudiants 
el 2008, disposa d’una presentació audiovisual dels conceptes 
fonamentals del cicle urbà i la potabilització, una demostració 
pràctica als laboratoris sobre el control de qualitat de l’aigua i els 
tipus d’aigua i un recorregut guiat per les instal·lacions. 

projecte educatiu ‘gotagotham’
‘Gotagotham’ és un programa educatiu gratuït que pretén 
acostar als escolars els cicles natural i urbà de l’aigua, així com 
fomentar una actitud positiva vers el medi ambient.
Aigües de Barcelona ha començat a implementar el programa a 
l’àrea metropolitana durant el curs escolar 2008-2009. Es trac-
ta d’un programa de continuïtat de tres a cinc anys, atès que 
no vol cobrir una necessitat de comunicació puntual, sinó que 
pretén aprofundir en uns continguts que formen part de l’as-
signatura de Medi Ambient d’Educació Primària i fomentar una 
educació pel que fa a comportaments i hàbits sobre un recurs 
tan escàs com és l’aigua. Durant aquest curs escolar es compta 
amb la implicació de prop de 640 professors, que organitzaran 
la participació d’uns 16.000 alumnes.
Concretament, ‘Gotagotham’ consisteix en una jornada lúdica i 
educativa, dirigida a escolars de 2n, 3r i 4t d’educació primària, 
amb una durada de 90 minuts, aproximadament. Els alumnes 
viatgen a un món imaginari anomenat Gotagotham, per mitjà 
de la visualització d’un DVD i la participació en uns tallers i jocs 

en què aprenen els cicles natural i urbà de l’aigua, i, també, a 
valorar aquest recurs natural escàs.

Aigües de barcelona és present en un gran nombre d’es-
deveniments
A fi de compartir amb tothom el valor de l’aigua i la necessitat 
de fer el millor ús possible d’aquest element natural, Aigües 
de Barcelona participa en diversos esdeveniments i tallers 
municipals i locals. 
Així, va patrocinar la 10a Festa de l’Aigua, organitzada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua i el Departament de Medi Am-
bient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquest es-
deveniment, destinat a difondre i promoure l’ús racional i sos-
tenible de l’aigua amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, es 
va celebrar a Barcelona el diumenge 30 de març de 2008. 
Més de 2.000 ciutadans van viure, d’una manera pedagògica 
i directa, el procés de potabilització desenvolupat en l’espai 
‘Potabilitza’t’, presentat per Aigües de Barcelona. Tot entrant 
en la potabilitzadora tal com fa l’aigua en la naturalesa, és a 

'Gotagotham' és un 
programa educatiu gratuït 
que pretén acostar als 
escolars els cicles natural 
i urbà de l'aigua: 
640 professors i uns 16.000 
alumnes implicats en el curs 
2008-2009

Es important promoure el diàleg amb la comunitat 
local per mitjà de processos participatius que 
involucrin entitats d'àmbit social, ambiental i de 
cooperació al desenvolupament. Aquesta participació 
activa otorga legitimitat i acceptació social

Sara Batet
Responsable de Sostenibilidad de UNESCOCAT
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dir, amb microorganismes nocius i components perjudicials, 
els participants es van haver de desprendre dels elements 
negatius de l’aigua mitjançant diverses proves, a fi de sortir 
amb la combinació de components necessària per ser aigua 
de consum humà.
També va organitzar, a la IX Fira de Medi Ambient de Santa 
Coloma de Gramenet, celebrada el 8 de juny de 2008, dife-
rents tallers educatius per al públic infantil i familiar amb l’ob-
jectiu de conscienciar els més joves sobre el valor de l’aigua i 
promoure-hi actituds respectuoses i responsables en relació 
amb aquest element natural. Un total de 250 persones van 
participar en tallers de dibuix, ‘Dibuixa l’aigua’, tallers de ma-
quillatge, ‘Pinta’t d’aigua’, tallers d’imants i un mural explicatiu 
sobre el cicle urbà de l’aigua.

sorea: transmetent coneixement
La comunicació i la transmissió de coneixements per sensibilit-
zar la població són les eines de l’empresa per conscienciar-la, 
especialment, sobre els efectes negatius dels abocaments de 
determinades substàncies. Les visites d’escolars a les estaci-
ons depuradores el 2008 van congregar 4.134 alumnes.  

comunitat Valenciana
campanya ‘Aligotham’
Agamed, Amaem, Aquagest Levante i Aigües de L’Horta han 
portat a terme, a col·legis de primària, la campanya ‘Aligotham, 
submergeix-te en el món de l’aigua’. La campanya educacional 
fa servir un pack pedagògic de creació pròpia que acosta als 
escolars els cicles natural i urbà de l’aigua, com a complement 
a l’assignatura de coneixement del medi. Per fer-ho, s’han dis-
senyat un conjunt d’activitats i materials amb l’objectiu que els 
alumnes se submergeixin per un dia en el món de l’aigua. 

Agamed ha portat a terme aquesta iniciativa a Torrevella; Ama-
em, a Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, 
el Campello, Montfort i Petrer; Aquagest Levante a Guardamar, 
Teulada, Benitatxell i Silla, i Aigües de L’Horta, a Picanya, Alfa-
ra, Aldaia, Xirivella i Beniparrell.

campanya d’accions mediambientals
Amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Aquagest Levante, 
Agamed i Aigües d’Elx van portar a terme la campanya ‘Accions 
pel medi ambient’, que va consistir en el lliurament gratuït d’un 
contenidor per a piles usades i un filtre universal per a la recollida 
de l’oli domèstic usat amb cada exemplar del diari Información. 
En total, es van repartir a la província d’Alacant uns 18.000 con-
tenidors i 40.000 filtres.
Per la seva banda, Aigües de L’Horta va obsequiar els clients que 
ho van sol·licitar amb un economitzador d’aigua per a les aixetes, 
un reductor volumètric per a les cisternes i un filtre-embut per a la 
recollida i el reciclatge de l’oli usat domèstic.

la contribució d’Amaem a la comunitat
Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) ha organitzat el 
2008 unes jornades de consum responsable a fi de conscienciar 
escolars sobre la necessitat de fer un ús responsable de l’aigua, 
mitjançant tallers mediambientals i consells d’estalvi. A través 
d’aquesta campanya també s’ha mostrat a diferents associa-
cions la gestió que es porta a terme diàriament des d’Amaem 
per garantir el funcionament correcte de l’abastament a la ciutat, 
així com els diferents canals d’atenció al client (oficines, línia 900, 
web, política de compromisos, qualitat i anàlisi de l’aigua) i els 
processos comercials.
D’altra banda, Amaem ha portat a terme diverses accions soli-
dàries, com el lliurament a l’asil d’avis del barri de Benalua (on hi 
ha la seu de l’empresa) de 20 paneres de Nadal i la col·laboració 
amb la Creu Roja i Entreculturas per a la donació de mòbils 
fora d’ús. Els fons obtinguts de la reutilització o el reciclatge 
d’aquests telèfons es destinen a projectes humanitaris, d’edu-
cació i medi ambient.

Si en algun sector tenen sentit els informes 
de responsabilitat corporativa és en el sector 
de l'aigua... Una característica d'aquest tipus 
d'informes ha de ser l'apropament a la comunitat 
local de manera que les bones pràctiques puguin 
ser fàcilment identificables pels usuaris

emilio Badillo
Secretari de 
la Comissió 
de Preus de 
la Generalitat 
Valenciana

En alguns punts de la 
Comunitat Valenciana 
s'han repartit contenidors, 
gratuïtament, per a la 
recollida de piles, filtres 
per a la recollida d'oli 
usat, economitzadors d'aigua 
i reductors volumètrics 
per a les cisternes
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diàleg amb els veïns d’Elx
Aigües d’Elx, amb l’Ajuntament d’Elx, s’ha reunit amb els col-
lectius afectats per les obres de millora de la xarxa d’abastament 
o sanejament. En aquestes reunions s’han presentat les obres 
de millora per al municipi, així com les tasques de manteniment. 
Particularment, Aigües d’Elx s’ha reunit amb els col·lectius que 
poguessin resultar afectats pels inconvenients de l’obra a la via 
pública. En aquestes reunions, els col·lectius han aportat les 
seves peticions de millora del projecte.

galícia
sensibilització, per part d’Aquagest ptFA
Aquagest PTFA va organitzar a Ourense les II Jornades de 
Medi Ambient i Deterioració Ambiental de Galícia, a les quals 
van assistir 200 persones. En la trobada es van abordar as-
sumptes com la gestió d’espais protegits i el desenvolupa-
ment rural, la biodiversitat, i la política, l’educació, el voluntariat 
i la fiscalitat ambiental. 
Durant el 2008, Aquagest PTFA també va organitzar visites 
guiades per a col·legis i universitats a la seva estació de trac-
tament d’aigua potable (ETAP) d’Ourense, de les quals es van 
beneficiar un total de 510 persones, i a l’estació depuradora 
d’aigües residuals (EDAR) d’Ourense, a la qual van assistir 300 
persones. A més, va impartir un curs de manipulador d’ali-
ments a 79 persones. Finalment, la companyia ha organitzat 
el XXXV Curs de salut ambiental a Xinzo de Limia (Ourense), al 
qual han assistit 45 persones. 

Illes canàries
Accions de sensibilització i informació a les Illes canàries
Alumnes de tercer de primària han visitat les instal·lacions de 
Teidagua, i també han participat en la projecció i la xerrada 
sobre el cicle integral de l’aigua, en el marc de les visites de 
col·legis que organitza la companyia. Després se’ls ha en-
senyat el Telecontrol, on aprenen la complexitat del sistema 
d’abastament.
D’altra banda, Teidagua, en col·laboració amb la Creu Roja, ha 
portat a terme una campanya de sensibilització i de caràcter 
informatiu relacionada amb l’escassesa d’aigua al món, amb 
el títol ‘Movent-nos per l’aigua: cada gota compta’. També ha 
col·laborat amb una productora de televisió en l’elaboració 
d’espots relacionats amb l’estalvi d’aigua, que s’han emès a 
FAN 3, el primer canal dissenyat específicament per als nens i 
joves hospitalitzats.
Així mateix, Teidagua ha organitzat conferències per a repre-
sentants veïnals i veïns a centres veïnals de La Laguna i Taco-
ronte, en les quals s’han abordat les causes que justifiquen 
l’actualització de les tarifes i el control d’abocaments de Teida-
gua que s’ha acabat d’implantar.

Múrcia
Formació i solidaritat a Emuasa
L’Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia, SA, 
(EMUASA) ha organitzat el concurs ‘Aguas de Murcia Soli-
daria’. Es dirigeix a ONG o entitats socials i té una dotació 
de 10.000 euros per finançar projectes de cooperació que 
tinguin com a finalitat possibilitar l’accés a aigua potable i a un 
servei de sanejament a països del Tercer Món. 

Pel que fa a la formació i sensibilització escolar, la companyia 
ha creat uns CD amb jocs interactius sobre el cicle integral 
de l’aigua, informació de les activitats de l’empresa i pro-
grama multimèdia explicatiu de la factura, missatges de do-
miciliació, pagament oportú de la factura i actualització de 
dades, amb els quals Emuasa forma els professors perquè 
ells, al seu torn, puguin projectar-ho als alumnes del municipi 
de Cartagena. 
Així mateix, entre les rutes mediambientals programades anu-
alment per l’Ajuntament de Cartagena, s’ha ofert als col·legis 
del municipi la possibilitat de visitar la depuradora d’aigües re-
siduals d’Aquagest Región de Murcia, on els alumnes han po-
gut veure de primera mà una EDAR i han rebut una explicació 
del paper de la depuració en el cicle humà de l’aigua.
D’altra banda, com a novetat, la campanya ‘Compartim l’ai-
gua’, organitzada per Emuasa, ja no ha demanat als ciuta-
dans el consum responsable, sinó que ha mostrat els re-
sultats del comportament que han tingut els murcians i el 
seu baix consum. Anuncis a la premsa escrita, a la ràdio 
i retolació a exteriors han estat els mitjans emprats per a 
aquesta campanya.

IntErnAcIonAl
Xile
Incentiu del consum responsable a Xile
El programa Aguas Andinas al vostre barri té l’objectiu d’in-
centivar l’ús responsable de l’aigua i de les instal·lacions sani-
tàries entre habitants de comunitats de nivell socioeconòmic 
baix de la regió metropolitana de Santiago de Xile, mitjançant 
un treball articulat entre municipis, la comunitat i l’empresa. 
Des que es va posar en funcionament, l’any 2001, el progra-
ma ha evolucionat amb el propòsit central d’aconseguir can-
vis pel que fa a coneixements, actituds i comportaments de la 
comunitat en la prevenció de problemes i el manteniment del 
sistema de clavegueram. Des de l’inici d’aquest programa, se 
n’han beneficiat més de 50.000 persones. 

programa Acuayuda
Aguas Andinas agrupa totes les activitats comunitàries que 
ofereix directament a les juntes de veïns de les comunitats 
d’escassos recursos en el programa Acuayuda. Amb aquest 
programa, vol apropar-se a la comunitat mitjançant iniciatives 
que permetin educar la població en el cicle integral de l’ai-
gua, disposar d’un canal directe de comunicació i estrènyer 
relacions amb aquest grup d’interès a través d’activitats per-
manents. Entre les activitats, destaquen les visites d’organit-
zacions comunitàries a les plantes.  

Mitjançant el programa 
Acuayuda, Aguas Andinas 
vehicula les seves relacions 
amb les juntes de veïns
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regne unit
una ampolla d’aigua pensada per a les escoles
Diversos estudis demostren que els nens que no tenen accés 
freqüent a aigua mineral per beure tenen més dificultats en 
els seus estudis. A aquesta dada s’afegeix el fet que moltes 
escoles han eliminat les fonts d’aigua que tenien per motius 
econòmics. Davant aquest context, Bristol Water ha emprès 
una acció destinada a reforçar el consum d’aigua entre els 
més joves. Així, ha dissenyat una ampolla d’aigua, concebuda 
especialment per a les escoles, i n’ha distribuït unes 8.000 
unitats gratuïtes a diferents centres d’ensenyament. 

Jornades de portes obertes  
Des que la companyia va començar a organitzar les jornades 
de portes obertes fa 13 anys, gairebé 340.000 persones han 
visitat les instal·lacions de Bristol Water. L’objectiu dels ano-

menats ‘Dies de descobriment’ és ajudar a fer que els clients 
coneguin com funciona el procés de gestió de l’aigua. 
Durant l’estiu es van organitzar 20 esdeveniments al Centre 
Educatiu i de Visitants de la companyia, situat a la reserva del 
llac Blagdon, i hi van participar prop d’11.000 persones. 
A més, la companyia disposa d’un programa educatiu per als 
grups escolars que visiten el centre de Blagdon. També organit-
za xerrades als centres d’estudis.

calendari solidari
Bristol Water ha creat un calendari especial a fi de recaptar 
fons per a l’ONG WaterAid, dedicada a la distribució d’aigua 
potable entre la població més pobra del món. El calendari in-
clou fotografies fetes pels mateixos empleats d’indrets natu-
rals situats als voltants de les instal·lacions de l’empresa.
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 Resum d’objectius i actuacions

•		S’han	desenvolupat	múltiples	actuacions	de	sensibilització,	
formació i informació sobre l’ús sostenible de l’aigua i el cicle 
integral de l’aigua. 

•		Continuar	desenvolupant	accions	de	sensibilització	en	aquelles	
zones en què opera

Implicar-se en la millora de la qualitat de vida de la comunitat local en què s’opera, mitjançant accions de comunicació i de sensibilització, i 
oferir l’experiència que l’organització té a cada sector d’activitat. COMPROMÍS CL1

OBjeCtiUS 2008 ACtUACiOnS 2008

•		Implantar	una	metodologia	de	mesura	de	la	contribució	a	la	comunitat	en	un	30%	de	les	accions	totals.

Implicar-se en la millora de la qualitat de vida de la comunitat local en què s’opera, mitjançant accions de comunicació i de sensibilització, i 
oferir l’experiència que l’organització té a cada sector d’activitat. COMPROMÍS CL1

RePteS PeR AL 2011



02/8 Informe de responsabIlItat corporatIva agbar 2008

02•8
Vinculació amb  
els proveïdors

Per Agbar, la responsabilitat corporativa també influeix en les re-
lacions amb els proveïdors. Per aquest motiu, aquesta relació es 
fonamenta en la integritat, l’honestedat, la transparència i la de-
finició d’un seguit de criteris objectius de selecció. L’organització 
s’esforça a estimular la responsabilitat corporativa i la sostenibi-
litat entre els seus proveïdors. 
Les relacions d’Agbar amb els seus proveïdors es desenvolupen 
en tres àmbits de compra (productes, serveis i utilities) amb dife-
rent gestió i model de relació (corporativa, local o centralitzada).
Els productes (com ara el material de xarxa, el material electro-
mecànic o els productes per al tractament d’aigües) es carac-
teritzen per la necessitat de disposar d’una infraestructura que 
doni suport a la cadena d’aprovisionament i pel fet que no és 
necessària la proximitat del proveïdor, per la qual cosa es gestio-
nen en l’àmbit corporatiu. 
Els serveis (com la gestió operativa, els serveis generals, l’obra 
civil i les lectures de comptador) es gestionen majoritàriament 
d’una manera local a causa de la complexitat d’especificació i 
de la necessitat de proximitat al proveïdor. 
Les utilities o subministraments, com l’electricitat, el gas, l’aigua i el 
combustible, es caracteritzen per la regulació a què estan subjectes 
i la necessitat de fer-ne un seguiment. Per aquest motiu, es coordi-
nen de manera centralitzada encara que la contractació sigui local.

La contractació de proveïdors o subcontractistes locals és una 
pràctica freqüent a Agbar. De fet, mentre que el 10% de les com-
pres corresponen a productes, i el 30%, a subministraments, la 
compra de serveis locals representa aproximadament el 60% de 
tota l’activitat de compres. Aquesta particularitat contribueix al 
desenvolupament de les comunitats on Agbar és present, i esta-
bleix relacions properes entre el proveïdor i l’empresa.

La compra de serveis 
locals representa  
aproximadament el 60% de 
tota l’activitat de compres

 Agbar es compromet a: 

•  Establir relacions basades en els principis d’inte-
gritat i honestedat. COMPROMÍS P1 

•  Promoure la transparència en les relacions i 
mantenir criteris objectius de selecció.

  COMPROMÍS P2
•  Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en 

aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3



101

02/8  v InculacIó amb els proveïdors

 Una relació íntegra i honesta
(COMPROMÍS P1)
Agbar disposa d’eines per desenvolupar els processos de 
compra, amb les quals n’obté una visió global. Aquestes 
eines tenen en compte l’estandardització i la traçabilitat 
d’aquests processos, la realització de negociacions i petici-
ons d’informació (subhastes, RFP –sol·licitud de propostes– 
i RFQ –sol·licitud de pressupostos–), l’anàlisi dels productes 
i serveis negociats i de volums de compra, i la identificació 
d’oportunitats de mercat i de reduccions de costos. El de-

senvolupament d’aquesta plataforma tecnològica propor-
ciona a l’organització una visió global de les necessitats i 
consums, i un seguiment en línia del nivell de compliment 
dels acords o contractes establerts.

GEstió dE rEclamacions dE ProvEïdors
Partint del fet que la generació de valor addicional hauria 
de recolzar en la qualitat i en la rendibilitat dels productes 
oferts als clients, la funció de l’Àrea de Compres tindrà un 
paper decisiu en la gestió de reclamacions, en la mesura 
que l’assegurament de la qualitat i la traçabilitat de les inci-
dències eventuals serà responsabilitat dels processos i pro-
cediments de treball dels diferents negocis, però també del 
compromís amb la qualitat dels seus proveïdors establert 
contractualment.

sistEmEs PEr GEstionar lEs incidènciEs amb 
Els ProvEïdors 
Amb la implantació d’un sistema homogeni que assegura la 
qualitat amb els proveïdors s’han definit els indicadors de 
rendiment i els nivells de servei per a la gestió de compres.
El registre de les incidències recolza en un sistema d’infor-
mació que permet:

La generació de valor  
es recolça en la qualitat i 
rendibilitat dels productes

2008
Percentatge del volum de compra a proveïdors  
o subcontractistes locals respecte al volum global  
de les societats següents

Aigües de Barcelona 83%
Emuasa (Múrcia) 79%
Emasagra (Granada) 85%
Bristol Water (Regne Unit) 79%
Amaem (Alacant) 85%
Aguas Andinas (Xile) 86%
Agamed (Torrevella) 62%
Ematsa (Tarragona) 78%
Aguas de Valladolid (Castella i Lleó) 78%
Aigües d’Elx (Alacant Nort) 56%
Orihuela (Alacant Sur) 57%
Cartagena (Múrcia Est) 84%
Ourense (Galícia) 66%
La Laguna (Canàries) 84%
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 •  Una introducció ràpida de les incidències per part de les 
divisions o àrees usuàries.

 •  Un sistema de classificació de les incidències ben definit, 
per origen, motiu, proveïdor, etc., que permeti analitzar 
ràpidament la informació rebuda.

 •  Un seguiment de l’estat de les incidències en línia, la qual 
cosa garanteix la traçabilitat i permet minimitzar el temps 
de resposta i anticipar-se a altres incidències.

 •  Donar a conèixer als proveïdors les incidències per mitjà 
de l’eina per correu electrònic, fet que permet minimitzar 
el temps de gestió d’aquestes incidències.

 •  Un sistema de creació d’informes flexible i àgil, amb el 
qual es pot analitzar l’històric de les incidències i, en 
conseqüència, relacionar-les amb altres aplicacions de 
gestió.

L’anàlisi dels indicadors del rendiment obtinguts en l’avalua-
ció de la qualitat, el servei i el lliurament dels proveïdors ens 
porta a identificar les ineficiències, a partir de les quals es 
defineix el pla d’accions que cal portar a terme (activitats, 
responsable i terminis previstos).

El total d’incidències el 2008 ha pujat a 594, mentre que el 
2007 se’n van registrar un total de 255. Aquest increment 
és causat per la introducció d’un nou motiu d’incidència: 
l’’error administratiu’, incorporat per detectar i esmenar els 
errors en factures i albarans, per minimitzar, així, els errors 
administratius dels proveïdors.

Durant el 2008, el 
90% de les societats 
d'Agbar a Espanya 
ha implantat l'eina de 
gestió d'aprovisionament 
e-Procureo, enfront 
del 59% obtingut el 2007

Derivat del seguiment de les incidències, s’han fet reunions 
amb proveïdors per millorar tant el servei de lliurament com 
la qualitat del material, amb el compromís d’elaborar un es-
tudi de les reclamacions i les incidències i de proposar un 
pla d’accions.

sistEma d’aProvisionamEnt e-ProcurEo
Creada mitjançant un desenvolupament intern, e-Procureo 
és l’eina de gestió d’aprovisionament d’Agbar que permet 
estandarditzar els processos i les autoritzacions de les com-
pres, tot obtenint al mateix temps una informació agregada 
vital per poder negociar d’una manera més eficaç amb els 
proveïdors. 
Durant el 2008 s’ha treballat en tres fronts complementa-
ris: donar a conèixer e-Procureo a les empreses que encara 
no la feien servir, facilitant-los la formació i l’assistència ne-
cessàries; mirar d’incrementar-ne l’ús i introduir millores en 
l’aplicació, a fi que utilitzar-la sigui més pràctic i útil. Com a 
resultat d’això, el 90% de les societats d’Agbar a Espanya 
ha implantat aquest sistema, enfront del 59% del 2007, i el 
volum de compres instrumentat a través d’aquest sistema ha 
assolit els 278 milions d’euros, enfront dels 217 a què es va 
arribar l’any anterior. 

Els proveïdors d’Agbar mantenen un alt nivell de compliment de les normes establertes per l’organització en quant a transparència, seguretat i respecte del 
medi ambient.

total
IncIdèncIes

Incidències procedents 594
Motius més significatius

Error de quantitats en la tramesa 128
Error de referències en la tramesa 121
Error administratiu. Facturació.  
No envien l’albarà. Preus 240
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 Promoció de la transparència
(COMPROMÍS P2)

Prenent com a referència el conjunt de proveïdors gestio-
nats per l’eina RePro, s’ha desenvolupat al web d’Agbar 
un procés de registre dels proveïdors Agbar, gestionat per 
l’empresa externa Aquiles. En aquest Registre es poden 
donar d’alta totes les empreses que estiguin interessades 
a ser proveïdores d’Agbar. Com a resultat d’aquest procés 
de registre, s’obté una base de dades de proveïdors que 
permet estandarditzar la informació per proveïdor i opti-
mitzar les operacions. Inclou aspectes d’estats financers, 
capacitat logística, aspectes tècnics, serveis i productes 
comercialitzats.
El registre i la classificació dels proveïdors mitjançant aques-
ta eina possibilita la segmentació dels proveïdors en funció 
de l’interès estratègic i de la complexitat tecnològica del 
subministrament o servei que s’ofereix. El proveïdor actualit-
za anualment les dades introduïdes en aquest Registre.
En l’actualitat, el 76,06% del volum de facturació de proveï-
dors d’Aserco, la central de compres d’Agbar, està registrat 
a RePro (Registre de proveïdors d’Agbar).
Per formalitzar el procés de registre, els interessats a ser prove-
ïdors d’Agbar accedeixen al web seguint aquests passos: 
 • Emplenen el formulari de registre.
 •  S’analitzen i es confirmen les dades aportades pels prove-

ïdors per al desenvolupament de la seva activitat al servei 
d’Agbar i, si escau, es formalitza el registre del proveïdor. 

 •  En cas de no superar el procés de registre, Agbar pot 
sol·licitar un pla de millora i accions correctores a fi d’es-
menar les desviacions detectades. 

2007
2008
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El 76% del volum de 
facturació de proveïdors 
d'Aserco, central de compres 
d’Agbar, està registrat 
mitjançant l’eina RePro 
(Registre de proveïdors 
d’Agbar)

El Registre de Proveïdors d'Agbar és una eina eficaç per mantenir els 
estàndars de qualitat establerts per l'organització.

Proveïdors i normes de gestió de qualitat i de medi ambient

Volum de facturació que suposen 
els proveïdors amb sistema de 
qualitat certificat per tercers

Volum de facturació que suposen 
els proveïdors amb sistema medi-
ambiental certificat per tercers
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Als proveïdors ens ha d'interessar que se'ns 
auditi en termes de sostenibilitat, perquè 
probablement això sigui un impuls, un instrument 
de competitivitat

Joan Company, 
Director 
Kemira Water

 Estímul de la sostenibilitat  
en els proveïdors 
(COMPROMÍS P3)

Agbar difon entre els seus proveïdors el seu compromís amb 
els principis de sostenibilitat i contribueix a fer que el com-
parteixin. L’Àrea de Compres estableix relacions estables i 
duradores amb els seus proveïdors, i es compromet a fer 
que respectin els valors de desenvolupament sostenible i els 
principis ètics globals.
De fet, durant el 2008 Aserco, la central de compres d’Ag-
bar, ha fet un seguiment de la situació dels seus principals 
proveïdors respecte a les normes de gestió de la qualitat ISO 
9001 i les normes de gestió del medi ambient ISO 14001.

critEris dE comPra rEsPonsablE
El compromís d’Agbar amb el medi ambient també és pre-
sent en les relacions amb els proveïdors. En aquest sentit, 
Agbar fomenta pràctiques responsables com el registre a 
RePro dels seus proveïdors i el consum de productes i ma-

ClàUSUlES RESPOnSAblES En ElS COntRACtES 
AMb ElS PROvEïdORS

Els proveïdors d’Agbar han de respectar els drets 
humans fonamentals i tractar els seus equips de 
treball d’una manera justa i respectuosa, així com 
continuar mantenint una política de minimització de 
l’impacte mediambiental. 
Durant el 2008, Agbar i Aserco han començat a 
incorporar una nova clàusula en el document de 
contracte de serveis amb els seus proveïdors, en 
la qual es fa responsable el proveïdor del coneixe-
ment dels principis del Pacte Mundial i del Codi 
Ètic i de Conducta d’Agbar, i se li demana que ac-
tuï d’acord amb tots dos principis. El 48,5% dels 
proveïdors hi han inclòs ja la clàusula de respecte 
al Pacte Mundial i al Codi Ètic i de Conducta 
d’Agbar, cosa que representa el 55,5% del volum 
de facturació.

El respecte pel medi 
ambient és present a totes 
les relacions d’Agbar amb 
els seus proveïdors habituals

El 48,5% dels proveïdors 
han inclòs en el contracte 
la clàusula de respecte 
al Pacte Mundial i al Codi 
ètic i de Conducta d’Agbar

terials renovables, en la mesura que sigui possible.
Per exemple, en la contractació dels serveis de restaurant, 
cafeteria, vending i neteja de la Torre Agbar s’han seguit cri-
teris de respecte al medi ambient. En el cas de la restaura-
ció, s’ha implantat un pla els objectius del qual són intentar 
reduir la quantitat de residus generats i recollir de manera 
selectiva aquells que poden ser posteriorment reciclats (com 
el plàstic, el vidre, el paper i els olis). En la prestació del ser-
vei de neteja, s’utilitza maquinària i productes respectuosos 
amb el medi ambient, i els productes se subministren en 
envasos grans a fi de minimitzar el volum de material que 
s’ha de reciclar.
Amb referència a la gestió de flota, aquest any s’han ajustat les 
cilindrades dels vehicles que s’han de renovar i s’han escollit 
els models que oferien un baix consum, i també s’han incor-
porat alguns vehicles híbrids al parc d’Agbar, amb la qual cosa 
s’ha reduït el consum de combustible i les emissions de CO2.
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 Resum d’objectius i actuacions

Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat. COMPROMÍS P1

REPtES PER Al 2011

•  Aconseguir l'adhesió del 100% de les empreses a Espanya.

•  Assolir el registre del 100% dels proveïdors en el sistema habilitat.

•  Incorporar les clàusules de responsabilitat corporativa per al 100% del volum de compra.
•  Definir criteris de control de responsabilitat social i ambiental en les instal·lacions d'un 20% del total de proveïdors.

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció. COMPROMÍS P2

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3

•  Continuar l'adhesió al sistema d'aprovisionamen 
e-Procureo fins a assolir el 100% de les empreses.

•  Fomentar el procés per garantir la transparència i la igualtat 
d’oportunitats.

•  Incorporar clàusules de responsabilitat corporativa en un 50% 
dels contractes gestionats per Aserco.

Establir relacions basades en els principis d’integritat i honestedat. COMPROMÍS P1

•  El 90% de les empreses a Espanya fan servir e-Procureo.

•  S’ha desenvolupat el Registre de proveïdors Agbar, i s’ha 
incorporat al web un procés de registre per a les empreses 
interessades a ser proveïdores Agbar.

•  El 48,5% dels proveïdors han inclòs al contracte la 
clàusula de respecte al Pacte Mundial i al Codi ètic i de 
Conducta d'Agbar.

ObJECtiUS 2008 ACtUACiOnS 2008

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció. COMPROMÍS P2

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3
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Adeslas, participada majoritàriament per Agbar (55%), és la 
primera companyia d’assegurances de salut d’Espanya. De 
fet, és líder en nombre d’assegurats amb 2,78 milions.
Aquesta posició predominant d’Adeslas s’emmarca en un 
procés de consolidació del sector assegurador sanitari espa-
nyol. Són més de deu milions de ciutadans espanyols els que 
tenen algun tipus d’assegurança sanitària privada, dels quals 
prop del 80% opta per cobertures de caràcter integral, és a 
dir, capaces de resoldre totes les necessitats d’assistència de 
l’assegurat.
Adeslas té tres àrees d’activitat principals: 
 •  Àrea asseguradora: Adeslas és el líder espanyol en as-

segurances d’assistència sanitària i dental. Aquesta posició 
es relaciona amb l’atractiu de l’oferta, que, a banda de l’ac-
cés a nombrosos professionals i clíniques concertats per la 
companyia, inclou centres propis.

 •  Àrea hospitalària: pren una importància creixent a 
Adeslas, que ha adquirit en els darrers exercicis diversos 
hospitals a diferents províncies espanyoles a fi d’ampliar 
l’oferta sanitària.

 •  Col·laboració amb la sanitat pública: per mitjà del mo-
del de cobertura sanitària que Adeslas ofereix als funcio-
naris de l’Estat i les seves famílies, o en la gestió indirecta 
d’una àrea o departament de salut, una experiència que 
es va iniciar a la Comunitat Valenciana amb l’Hospital Uni-
versitari de La Ribera de la localitat d’Alzira, que pertany 
al Departament de Salut número 11 d’aquesta comunitat 
autònoma.

L’estratègia empresarial d’Adeslas es fonamenta en aquests 
eixos principals:
 •  Mantenir el lideratge mitjançant el desenvolupament cons-

tant de nous productes i serveis que responguin a les de-
mandes de la societat.

Coneix
Adeslas

 •  Millorar permanentment l’accessibilitat dels clients als 
serveis i prestacions de la companyia.

 •  Apostar per la prevenció i el foment d’hàbits de vida salu-
dables, tot prenent-ho com a base per impulsar sistemes 
concrets de prevenció i promoció de la salut orientats a 
millorar la qualitat de vida dels assegurats.

 •  Ser un referent en qualitat, invertint en recerca, innovació 
i noves tecnologies, perfeccionant serveis i productes, i 
desenvolupant nous models i fórmules per a la cura de la 
salut.

 •  Col·laborar amb la sanitat pública dins de fórmules que 
tinguin les característiques adequades. Els concerts en 
les mutualitats de funcionaris de l’Estat i l’experiència 
de l’Hospital Universitari de La Ribera en són una bona 
prova.

 Acompliment com 
a operador sanitari
Adeslas interpreta la seva funció asseguradora amb una impli-
cació notable en la prestació sanitària i en la gestió dels serveis 
coberts per l’assegurança, mirant de garantir als seus clients la 
resposta assistencial que necessiten.
Això ha fet que la companyia desenvolupi un ampli dispo-
sitiu sanitari propi format actualment per 12 hospitals (més 
de 1.000 llits), 32 centres mèdics Adeslas (modernes poli-
clíniques) i 17 clíniques dentals Adeslas. Es complementa 
l’activitat dels professionals i establiments propis amb la dels 
concertats. Destaquen les 14 clíniques dentals associades, 
que representen, en gran manera, el desplegament d’aques-
ta nova línia de negoci.

03•1
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Aquesta expansió, tant per a la prestació dental com mèdica, es 
preveu que continuï en els pròxims anys.
D’altra banda, destaquen els 218 punts d’atenció al client que 
la companyia té repartits per tota la geografia com a premissa 
bàsica de qualitat de servei.

 L’àrea asseguradora 
d’Adeslas el 2008
Adeslas ha tancat l’exercici 2008 amb una cartera de 2.780.737 
assegurats, cosa que representa un increment del 6,8% res-
pecte al 2007.
Considerant els assegurats de les entitats d’assegurança par-
ticipades i els d’aquelles amb les quals Adeslas manté acords 

indicadors generales i infraestructuras assistencials
Assegurats 2.780.737
Facultatius (aprox.) 33.000
Centres d’atenció 
medicoassistencial (aprox.) 1.100

Hospitals propis 12
Hospitals públics de gestió privada 1
Clíniques dentals pròpies 17
Centres mèdics propis 32
Punts d’atenció al públic 218

Breu històriA d’AdesLAs

Des de la seva incorporació a Agbar fa gairebé 
20 anys, ha mantingut una trajectòria congruent 
amb les possibilitats de l’entorn sanitari espanyol. 
D’una banda, s’ha mostrat atenta a les necessitats 
i desigs dels clients que també gaudeixen de la 
cobertura de la sanitat pública i, de l’altra, ha 
col·laborat amb les administracions sanitàries en 
projectes on no hi ha els inconvenients per a una 
doble cobertura.
•  El 1990 Agbar es va convertir en el primer 

accionista d'Adeslas, que al llarg d'aquests 
anys ha continuat adquirint i absorbint més 
asseguradores.

•  Al començament del 2002, Agbar i la companyia 
francesa Médéric van formalitzar una aliança que 
es va concretar en la presa de participació d'un 
25% d'Adeslas per part de Médéric, amb una 
opció de compra d'un 20% addicional, dividit en 
dos paquets d’un 10% cadascun, fets efectius 
el 2004 i el 2005. L'acord potencia la posició 
destacada d'ambdós socis, estudiant la viabilitat 
de comercialitzar els seus productes i serveis 
als països en què operen i en altres països 
europeus, ja sigui amb les marques actuals o 
amb noves denominacions comercials.

•  Adeslas està participada actualment per Agbar 
(55%) i per la mútua Médéric (45%).

Adeslas és la primera 
companyia d'assegurances
de salut a Espanya 
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de coassegurança o reassegurança, la seva cartera al final del 
2008 puja a 3.133.396 assegurats.
Les assegurances col·lectives d’assistència sanitària general o den-
tal, ja siguin d’empreses o d’altres institucions, han estat una altra 
vegada les protagonistes del creixement a què hem fet referència. 
Entre els col·lectius que l’any 2008 han optat per Adeslas, desta-
quen Caixa Galicia, Accenture i el Cabildo Insular de Tenerife.

CoL·LaboraCió aMb adMinistraCions sanitÀriEs
Malgrat que el Sistema Nacional de Salut (SNS) recolza habitu-
alment en l’ús de recursos sanitaris públics, amb el temps s’han 
anat descobrint aportacions de la iniciativa privada que, a més de 
millorar l’eficiència del sistema, aconsegueixen alts nivells de qua-
litat en les prestacions i la consegüent satisfacció dels usuaris. 
En aquest sentit, Adeslas ha apostat sempre per la introducció 
de models equilibrats de col·laboració publicoprivada, de manera 
que participa en aquells models que avui dia més es destaquen.
El de més llarga tradició és el que des de fa més de trenta anys 
desenvolupen les mutualitats dels funcionaris de l’Estat: la Mu-
tualitat General de Funcionaris Civils de l’Estat (Muface), l’Institut 
Social de les Forces Armades (Isfas) i la Mutualitat General Judi-
cial (Mugeju). Els seus afiliats sumen un col·lectiu de 2,3 milions 
de persones que, segons les normes aplicables, cada any pot 
optar per la cobertura de la sanitat pública o la d’alguna de 
les entitats d’assegurances concertades per la seva mutualitat. 
Prop d’un 85% dels afiliats manté la preferència per les enti-
tats concertades. Adeslas va subscriure des del primer moment 
els concerts d’aquestes mutualitats, de manera que és l’entitat 
amb un nombre d’assegurats més gran en cada una d’elles, 
prop de 500.000 en total.

EL ‘ModEL aLzira’
Més recent és la gestió de l’assistència sanitària en àrees o 
departaments de salut mitjançant concessió administrativa, 
una experiència coneguda com a “model Alzira”, atès que 

El nombre d'assegurats 
d'Adeslas el 2008 
ha pujat a 2.780.737, gairebé 
un 7% més que el 2007

evolució anual en el nombre de centres mèdics i clíniques dentals d’Adeslas
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Adeslas és la primera companyia d’assegurancese i de salut d’Espanya en 
nombre d’assegurats.
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aquesta ciutat valenciana és la capdavantera del departa-
ment on la fórmula es va aplicar per primera vegada. L’ad-
judicatari de la concessió assumeix l’obligació de facilitar les 
prestacions del Servei Nacional de Salut (SNS) al territori cor-
responent, incloent-hi la construcció i la dotació de l’hospital 
i centres de salut necessaris, així com la gestió i el mante-
niment. La retribució consisteix en una capita o prima que 
l’Administració paga per cada persona censada en aquest 
departament durant la vigència del contracte, una capita que 
representa un estalvi important sobre el pressupost sanitari 
mitjà de la comunitat autònoma respectiva.
Adeslas és el soci majoritari de la Unió Temporal d’Empreses 
(UTE) que es va adjudicar la concessió d’Alzira, l’èxit de la 
qual ha portat el govern de la Comunitat Valenciana a publi-
car i adjudicar quatre concursos similars. Hi ha comunitats 
autònomes, com la de Madrid, on s’han començat a posar 
en funcionament fórmules semblants.

Centres propis d’assistència sanitària d’Adeslas

 Alacant Hospital Perpetuo Socorro
 Almeria Hospital Virgen del Mar
 Ciudad Real Hospital Coreysa
 Granada Hospital Nuestra Señora de La Salud
 Las Palmas Hospital Santa Catalina
 Lleida Hospital Montserrat
 Madrid Hospital Nuestra Señora de América

 Màlaga Hospital Parque San Antonio
 Tenerife Hospital Santa Cruz
 Vigo Hospital Nuestra Señora de Fátima
 Vitòria Hospital San José
 Zamora Centro Médico Zamora 
 Alzira Hospital Universitario de La Ribera 
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Adeslas compta amb 12 hospitals propis repartits per tota la geografia 
espanyola, entre ells, el de Nuestra Señora de Amèrica (Madrid), que 
compta amb instal·lacions d’última generació.
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03•2
Dedicació  

i suport  
als clients 

La satisfacció del client és la premissa que marca els compro-
misos i activitats d’Adeslas, que assumeix la responsabilitat de 
ser el líder del sector assegurador sanitari espanyol. A més, 
ofereix atenció sanitària directa mitjançant l’activitat d’hospitals, 
centres mèdics i clíniques dentals de gestió pròpia. Adeslas ha 
identificat diferents tipus de clients, els quals atén en funció del 
servei o producte que s’adapti a les seves necessitats. Aquesta 
heterogeneïtat s’assumeix com un repte comú cap a l’excel·-
lència del servei i la voluntat d’oferir un valor afegit i un tracte 
personalitzat a totes i cadascuna de les unitats de negoci.

 Millora de la qualitat
(COMPROMÍS C1)  

La quantitat i l’heterogeneïtat dels clients que dipositen la confiança 
en els serveis oferts per Adeslas són el reflex de l’esforç per:
	 • Adaptar l’oferta de serveis a cada necessitat.  
  •		Augmentar i millorar els centres d’atenció sanitària.
	 •	 Apostar per models de gestió que assegurin l’eficiència, la 

qualitat i la seguretat dels serveis prestats.
	 •	 Ser sensibles a les opinions i valoracions dels clients, com 

un mitjà per identificar punts de millora.
L’àmplia oferta d’assegurances Adeslas permet que cada per-
sona o col·lectiu triï el producte que més li convingui, i que el 
pugui complementar amb els mòduls que s’adaptin millor a 
les seves necessitats. D’aquesta manera, paga només per les 
cobertures que necessita.
En la següent il·lustració es resumeixen en línies generals els 
productes que s’ofereixen per a cada necessitat.

 Adeslas es compromet a: 

•  Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, 
i apropar-se a les necessitats específiques de 
cadascun dels segments. COMPROMÍS C1

•     Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i 
fiabilitat. COMPROMÍS C2

•  Establir una comunicació efectiva, millorant els 
canals de comunicació. Fomentar els canals no 
presencials que permetin una disponibilitat més 
gran. COMPROMÍS C3

Adeslas aposta per la 
millora de la qualitat en 
tots els seus productes, 
adaptant-se a cada col·lectiu 
i oferint les cobertures més 
adequades a les seves 
necessitats i exigències
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Pel que fa a la gestió de patologies, durant el 2008 s’ha posat 
en funcionament el programa de Gestió d’Asma Infantil, dirigit 
a nens d’entre 0 i 14 anys amb diagnòstic confirmat de malal-
tia. Mitjançant diversos materials i serveis de consulta directa 
a un equip d’infermeria, es vol millorar la salut, el benestar i la 
qualitat de vida del nen asmàtic. A més, s’ha ampliat l’extensió 
del programa d’atenció als pacients diabètics d’Adeslas.
També s’han posat en marxa nous plans de prevenció dirigits 
a les diferents etapes de la vida (nen, adolescent i persona 
adulta):
	 •		Pla de Cures del Nadó, dirigit a pares i cuidadors de nens en 

el primer any de vida. Assessora sobre com s’ha d’estimular 

PROgRaMa ‘adESlaS éS MéS...’
Per mitjà del programa ‘Adeslas és més...’, la companyia im-
pulsa sistemes concrets de prevenció i promoció de la salut, 
orientats a millorar la qualitat de vida dels seus assegurats par-
ticulars, i els facilita l’accés a un seguit de serveis, avantatges i 
prestacions addicionals.

‘adeslas és més...’ en prevenció
Si alguna cosa caracteritza el compromís d’Adeslas per la pro-
moció de la salut és l’esforç dedicat a la prevenció sanitària inte-
gral, que uneix les àmplies cobertures enfocades a curar amb la 
prevenció de malalties i el foment d’hàbits de vida saludables.

neceSSiTaT

Poder adquisitiu alt
Viatgers freqüents

Poder adquisitiu mitjà

Petites empreses

Cobertura “Tot inclòs”

Ús intensiu, famílies amb nens

Ús preventiu de l’assegurança privada

Ús de la sanitat pública per a  
processos importants

Premier 1 milió €

exTra 250 mil €

exTra 210 mil €

exTra 150 mil €

Professional

salUT lliUre

ComPleTa

ViTal

Primera

joVe

ToTal (acunsa, Dental, accidents..)

PRODUcTe

Productes oferts per Adeslas per a cada necessitat
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el creixement i el desenvolupament del nadó; dóna consells 
sobre alimentació i higiene; mostra com cal prevenir proble-
mes freqüents, i informa de quan s’ha d’anar al pediatre, en-
tre altres aspectes. 

	 •		Pla de Prevenció d’Accidents Infantils, dirigit a famílies amb 
nens de 0 a 14 anys, que ofereix recomanacions bàsiques 
per prevenir els accidents en funció de la seva tipologia i de 
l’edat del nen/a, i proporciona nocions bàsiques sobre les 
normes d’actuació en cas que es produeixi un accident.

	 •  Pla de Prevenció del Càncer de Mama, dirigit a totes les 
dones i, especialment, a les dones més grans de 40 anys. 
En aquest cas, la prevenció està encaminada a la detecció 
precoç mitjançant programes de cribratge (screening), l’ex-
ploració clínica de l’especialista i l’autoexploració, a més de 
l’adopció d’hàbits de vida saludables.

	 •  Pla de Prevenció de Trastorns de la Conducta Alimentària 
(anorèxia i bulímia), dirigit a la població adolescent.  

	 •  Pla de Prevenció d’Infeccions de Transmissió Sexual, també 
enfocat als adolescents.

Es pot accedir a aquests programes des de www.adeslas.es o 
directament des de www.prevencion.adeslas.es. 
Destaquen altres programes preventius d’Adeslas, com el Progra-
ma d’hipercolesterolèmia, que s’ha estès al llarg del 2008 a altres 
províncies, i ho continuarà fent l’any 2009; l’orientació mèdica a 
embarassades, els programes de deshabituació del tabac i el web 
www.clickasalud.com. Aquest web inclou guies preventives, tant 
per als joves com per als pares i professors, sobre qüestions de 
salut que afecten aquest segment de població en àmbits com la 
sexualitat i les drogues.

‘adeslas és més...’ en informació i protecció de pagament
	 •  Servei telefònic d’orientació mèdica durant les 24 hores 

per a consultes sobre malalties, símptomes, dubtes sobre 
medicaments, etc.

	 •  Servei de segona opinió mèdica per contrastar diagnòstics 
relacionats amb malalties greus.

	 •  Servei d’atenció telefònica a embarassades durant les 24 
hores per resoldre qualsevol dubte de les gestants.

	 •  Informació al viatger internacional: servei d’orientació 
mèdica per prevenir riscos sanitaris en desplaçaments a 
l’estranger.

	 •  Garantia de protecció de pagaments: Adeslas garanteix la 
protecció del pagament de la prima en cas d’incapacitat 
temporal o atur. D’aquesta manera, la companyia adquireix 
el compromís que els seus assegurats no perdin l’assistència 
que necessiten.

AdeSlAS llAnçA el PORtAl  
www.PRevenCiOn.AdeSlAS.eS

El nou portal www.prevencion.adeslas.es conté 
una àrea pública amb continguts preventius 
d’interès dirigits a la població general i una àrea 
per als assegurats d’Adeslas, amb informació 
addicional i serveis per a la salut. Qualsevol 
internauta es pot informar sobre el càncer de 
mama, la cura del nadó i els accidents infantils. 
Per la seva banda, els assegurats es poden 
registrar per accedir a guies informatives per 
a cadascun dels plans de prevenció, alerta 
de notícies, enciclopèdia de salut, enllaços 
d’interès, etc., i, d’acord amb el perfil de cada 
assegurat, poden accedir també a diferents 
serveis, com consultes en línia, recordatoris sobre 
visites i revisions, i quadres mèdics específics i 
recomanats, entre altres serveis.

Adeslas ha posat en 
funcionament nous plans 
de prevenció del càncer 
de mama,  de cures 
del nadó, d'Accidents 
infantils, de trastorns de 
la conducta alimentària i 
d'infeccions de transmissió 
sexual, entre altres

Adeslas ofereix servei 
telefònic d'orientació 
mèdica durant les 24 
hores, i garanteix fins a 
6 mesos la protecció del 
pagament de la prima per a 
assegurats individuals, en cas 
d'incapacitat temporal o atur
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	 •		Criopreservació de cèl·lules mare: Adeslas ofereix el 
servei de criopreservació de cèl·lules mare de cordó um-
bilical amb un descompte de fins a un 15%, gràcies a 
l’acord a què s’ha arribat amb dues empreses líders del 
segment: Crio-Cord i Smart Cells.

Una altra iniciativa avantatjosa és la del ClubAdeslas, que 
inclou una relació de més de 150 establiments i empreses 
on només pel fet de ser assegurat d’Adeslas es pot gaudir 
d’un gran nombre de descomptes i d’avantatges interes-
sants.
Durant el 2008 s’ha continuat fomentat la relació amb els 
assegurats mitjançant el desenvolupament i la tramesa d’un 
butlletí electrònic mensual, que resumeix les principals no-
vetats incorporades al Club. També s’han dut a terme altres 
accions de comunicació, amb promocions concretes, que 
s’han enviat directament al domicili de la persona assegurada 
juntament amb els extractes de copagament.

‘adeslas és més...’ en altres prestacions
Aquest programa ofereix diversos serveis d’assistència sani-
tària, a més dels que hi ha inclosos en la cobertura de pòlis-
ses. A continuació se’n destaquen els principals:
	 •  Servei de psicologia: Accés a serveis de psicoteràpia en 

condicions especials per al tractament de malalties psiquià-
triques, trastorns de la conducta, trastorns de l’alimentació, 
etc. Per mitjà d’una consulta inicial d’avaluació psicològica 
s’estableix un pla terapèutic adaptat a cada pacient.

	 •  Cirurgia refractiva: Tractaments de la correcció de la 
miopia en unes condicions especials per als assegurats 
d’Adeslas. 

	 •		Tractaments d’infertilitat i reproducció assistida: 
Accés a mètodes i tractaments especialitzats (inducció a 
l’ovulació, inseminació artificial i fecundació in vitro) dins 
un quadre concertat de centres especialitzats. No hi ha 
límit de sessions.

La Clínica Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canària és una de les que ha iniciat un procés de modernització i remodelació en les seves instal·lacions. 
Destaca l’adquisició d’una nova ressonància magnètica així com la reforma del bloc quirúrgic.
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MIllORa dE lES InSTal·laCIOnS  
I InFRaESTRuCTuRES
Els establiments sanitaris exigeixen un programa constant d’in-
versions de manteniment i millora, amb una destacada atenció a 
l’evolució tecnològica. Es resumeixen a continuació els progres-
sos que s’han introduït a l’àrea hospitalària durant el 2008:

•		l’Hospital ntra. Señora de Fátima (Vigo) ha portat a terme 
el trasllat i la renovació d’equipament i instal·lacions de la UCI i 
la posada en marxa d’un renovat servei de cirurgia cardíaca.  

•		l’Hospital ntra. Señora de américa (Madrid) ha adquirit 
un nou equip de cardiologia i radiologia intervencionista que 
incorpora les últimes millores tecnològiques, la qual cosa es 
tradueix en un augment de la rapidesa i la qualitat dels estu-
dis. També continua la renovació de l’àrea de diagnòstic per 
imatge, amb l’adquisició d’una sala mixta telecomandament/
convencional totalment digital, que combina la realització 
d’ambdues activitats. Pel que fa a obres de remodelació, cal 
destacar la reforma de la primera planta d’hospitalització, que 
permet millorar la comoditat i el confort dels pacients, amb 
una influència positiva en la qualitat percebuda. Altres actu-
acions són la reforma de la cinquena planta, la qual inclou 
les unitats de laboratori i d’esterilització, així com la unitat de 
rehabilitació cardíaca a la policlínica del centre.

•		l’Hospital Perpetuo Socorro (alacant) es construeix ac-
tualment el nou bloc quirúrgic, una obra que es preveu que 
estarà enllestida durant el primer trimestre del 2009. Després 
d’aquesta reforma, l’hospital disposarà de vuit quiròfans, 
dos paritoris i sales de làser i d’endoscòpies, així com noves 
àrees de cirurgia major ambulant i UCI.

•		l’Hospital Santa Catalina (las Palmas de gran Canaria) 
ha adquirit una nova ressonància magnètica d’alt camp 
que incorpora les últimes tendències en il·luminació per 
mitjà del concepte Ambient Scene, a fi de proporcionar 
un ambient agradable i el màxim confort per als pacients. 
D’altra banda, ha finalitzat la nova unitat de recuperació 
postanestèsica i s’ha iniciat la reforma del bloc quirúrgic, el 

qual s’ampliarà amb una sala de radiologia intervencionista 
i un cinquè quiròfan. 

•		l’Hospital Parque San antonio (Màlaga) ha començat a 
reformar la segona planta d’hospitalització, i l’ha dotat d’al-
tes d’altes qualitats quant a imatge i prestacions hoteleres. 
També cal remarcar, com a reformes significatives, el trasllat 
de la farmàcia, la renovació dels ascensors i l’inici de la refor-
ma de la climatització. 

•		l’Hospital ntra. Señora de la Salud (granada) ha reformat 
la Unitat de Trastorns de l’Alimentació, l’única unitat privada 
d’aquest tipus a Andalusia. 

•		l’Hospital Virgen del Mar (almeria) ha adquirit un equip 
de radiologia intervencionista que permet fer exploracions 
vasculars, intervencionisme radiològic i cardiològic, així com 
neuroradiologia. D’altra banda, s’ha iniciat la remodelació 
del soterrani, que inclou la reforma tant del servei d’hemodi-
àlisi com del d’anatomia patològica. 

•		l’Hospital San José (Vitòria) ha adquirit una nova res-
sonància magnètica d’alt camp que situa a l’hospital a 
l’avantguarda del diagnòstic per la imatge. D’altra banda, 
s’ha reformat l’àrea d’urgències, la qual cosa es tradueix 
en un servei renovat i d’alta qualitat, així com la façana 
principal de l’hospital, la qual cosa permet traslladar a la 
societat vitoriana un missatge de qualitat i millora perma-
nent. 

•		l’Hospital Santa Cruz (Tenerife) ha iniciat la construcció 
d’una policlínica de consultes externes, amb la qual cosa s’ini-
cia el nou pla director de l’hospital. També s’ha començat la 
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reforma de les plantes d’hospitalització, amb una remodelació 
general dels lavabos de les habitacions. 

 

•		l’Hospital Montserrat (lleida) ha portat a terme la renova-
ció total del servei d’ecografia, i ha adquirit dues noves unitats 
d’alta gamma. S’ha fet també una reforma general de la cin-
quena planta de l’hospital. 

•		al Centro Médico de Zamora s’ha acabat la reforma general 
del centre, amb la renovació total de la primera planta d’hospi-
talització i el canvi d’imatge i sanejament de la façana. Tot això 
completa el pla director que es va elaborar en el seu moment. 

En l’actualitat, a totes les clíniques dentals hi ha implantada 
la història clínica electrònica. Quatre de les clíniques disposen 
d’ortopantomògraf digital, i n’hi ha cinc que tenen equips de 
radiografia digitalitzada.

QualITaT CERTIFICada
Basar el lideratge en la qualitat del servei i assegurar un creixe-
ment de l’empresa èticament i ambientalment sostenible és el 
que ha fet que Adeslas, des del 1998, aposti per la implantació de 
models de gestió de qualitat, primer a l’àrea asseguradora i des-
prés als hospitals i clíniques dentals incorporats a la companyia. 
homogeneïtzar i controlar els processos i les activitats, perce-
bre les necessitats del client i de la societat, posar en marxa 
mesures de millora que responguin a aquesta demanda, en-
fortir els processos assistencials i no assistencials, i assegurar 
el compliment de la normativa vigent són, entre altres, alguns 
dels beneficis de treballar amb models de gestió basats en la 
millora contínua. 
Obtenir una certificació significa assegurar la imparcialitat i l’ob-
jectivitat en les avaluacions externes periòdiques a què se sot-
meten aquests models. La norma internacional de gestió de la 
qualitat ISO 9001 és l’escollida prioritàriament en la major part 
dels centres Adeslas.
Apostar per treballar amb qualitat significa incrementar la inver-
sió en prevenció i en eines d’avaluació, per disminuir el nombre 
i la magnitud dels errors que repercuteixen en el client. Certificar 
els models aporta valor afegit en qüestions de competitivitat i 
imatge, però sobretot aporta beneficis interns perquè permet 
millorar la qualitat dels serveis prestats.
D’aquí es deriva l’evolució en la sistematització de processos, 
des dels més administratius, per homogeneïtzar i refermar el 
creixement econòmic i consolidar el negoci, fins als pròpiament 

assistencials, que afecten directament els clients i són la base 
de l’activitat de la cura de la salut. 
Durant el 2008 s’han portat a terme les accions següents pel 
que fa a la certificació segons la norma ISO 9001 de sistemes 
de gestió de la qualitat.
En la companyia d’assegurances Adeslas s’ha ampliat el certi-
ficat ISO 9001 al procés de contractació de pòlisses privades 
i col·lectives.
A l’àrea hospitalària, s’ha obtingut aquesta certificació en els 
centres següents:
	 •		Hospital San José: Per a la prestació dels serveis assis-

tencials de bloc quirúrgic, esterilització, hospitalització, ur-
gències i farmàcia, i els serveis auxiliars (arxiu d’històries 
clíniques, manteniment, serveis generals, servei d’atenció al 
client, gestió administrativa per a la prestació assistencial 
programada i no programada a pacients, administració de 
personal i gestió d’inversions d’equipament, obres i instal-
lacions).

	 •		Centro Médico Zamora: Per al servei d’atenció al client, 
la gestió administrativa per a la prestació assistencial pro-
gramada i no programada a pacients, l’administració de 
personal, la gestió d’inversions d’equipament, les obres i 
instal·lacions, l’arxiu d’històries clíniques i el dipòsit de me-
dicaments.

	 •		Hospital Santa Catalina: Per a la prestació dels serveis 
assistencials de consultes externes, bloc quirúrgic, esteri-
lització, hospitalització, urgències, farmàcia, unitat de cures 
intensives, diagnòstic per la imatge i els serveis auxiliars (arxiu 
d’històries clíniques, manteniment, serveis generals, servei 
d’atenció al client, gestió administrativa per a la prestació as-
sistencial programada i no programada a pacients, adminis-
tració de personal i gestió d’inversions d’equipament, obres i 
instal·lacions).

S’han renovat els certificats ISO 9001 en la resta dels hospi-
tals d’Adeslas, i s’ha ampliat l’abast a l’hospital Ntra. Sra. de 
Fátima en el procés de fisioteràpia, i a l’hospital Universitari de 
La Ribera en els serveis d’hospitalització, radiofísica i protecció 
radiològica.
En les clíniques dentals també s’ha obtingut la ISO 9001, 
aplicant el model multi-site a deu clíniques, per a la presta-
ció integral de serveis d’odontologia a pacients, incloent-hi els 
processos estratègics, operatius i de suport necessaris per 
garantir la qualitat del servei al client.
D’altra banda, l’hospital Universitari de La Ribera treballa des de 
fa anys també amb el model EFQM (European Foundation for 
Quality Management), basat en els conceptes fonamentals se-

L'Hospital perpetuo 
Socorro (Alacant) és el 
primer amb la qualificació 
d’'Excel·lent' segons el 
model d'acreditació d'inaceps
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güents: orientació cap a resultats, orientació al client, lideratge, 
gestió per processos i fets, desenvolupament i implicació de les 
persones, aprenentatge, innovació i millora contínua, desenvo-
lupament d’aliances i responsabilitat social, que serveixen com 
a referència per estructurar un pla que porti l’organització cap a 
l’excel·lència en la gestió. 

acreditacions autonòmiques
A més de la certificació sota la norma ISO 9001, en alguns hos-
pitals també es disposa de l’acreditació que pren com a base 
models autonòmics específics, com ara:
	 •  Model d’acreditació d’Inaceps (Institut per a l’acre-

ditació i avaluació de les Pràctiques Sanitàries de 
la generalitat Valenciana): El Servei d’hemodiàlisi de 
l’hospital Perpetuo Socorro (Alacant) va començar el 
2007 a treballar en aquest model, i ha estat auditat i 
acreditat el 2008 amb el rang d’excel·lent pel fet d’ob-
tenir 827,5 punts sobre 1.000 possibles. En els propers 
anys abordarà l’acreditació del bloc quirúrgic.També el 
2008 s’han portat a terme els treballs per obtenir l’acre-
ditació als centres d’atenció primària de Benifaió i Car-
let, i al Servei d’hemodiàlisi de l’hospital Universitari de 
La Ribera, l’auditoria i l’acreditació del qual es farà efec-
tiva el 2009.

	 •  Sistema d’acreditació de centres d’atenció hospita-
lària aguda de Catalunya: Aquest model, inspirat, igual 
que l’anterior, en el model EFQM, es fonamenta en un 
manual d’estàndards que, un vegada implantats, s’avalu-
en primer mitjançant una autoavaluació, la qual després 
és sotmesa a una avaluació externa per part d’una entitat 
autoritzada pel Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. L’hospital Montserrat (Lleida) va aconseguir el 
2007 l’acreditació i, pel fet de superar el 80% en aquesta 
avaluació, no ha hagut de sotmetre’s el 2008 a una de 
nova, sinó que ha hagut de dissenyar un pla d’acció a tres 
anys amb l’objectiu de millorar alguns estàndards i, en de-
finitiva, la qualitat del servei als clients. 

Amb tot, en finalitzar el 2008, el 100% de l’Asseguradora (cen-
tral, delegacions i zones) per als processos inclosos en l’abast 
de la certificació, 11 del total d’hospitals (10 de propis més 
l’hospital Universitari de La Ribera) i 10 de les clíniques dentals 
pròpies treballen sota el model de millora contínua emparat en 
la Norma ISO 9001 de gestió de la qualitat.

 innovació en l’oferta
(COMPROMÍS C2)  

La segmentació de clients és un dels aspectes sobre els quals 
Adeslas treballa més aferrissadament, perquè és la millor ma-
nera de detectar necessitats concretes a les quals cal adaptar 
la seva oferta de productes.

nOuS PROduCTES
Durant el 2008 s’han llançat els productes següents:
	 •  Per al segment format per petites i mitjanes empreses (pi-

mes) s’han creat Adeslas Pyme Primera, d’assistència de 

reemborsament i dental, i Adeslas Pyme Extra, d’assistència 
ambulatòria i dental.

	 •  S’ha creat Adeslas Profesional, un nou producte d’incapa-
citat temporal amb un capital de 10 euros diaris destinat a 
professionals autònoms.

	 •  Es crea Adeslas Plus Ginecología y Pediatría, un servei que 
complementa els productes d’assistència sanitària amb co-
bertura d’hospitalització i amb quadre mèdic concertat, de 
manera que permet l’accés a pediatre i ginecòleg en qual-
sevol lloc del món.

SISTEMaTITZaCIó dE PROCESSOS
La inversió en la sistematització de processos que impliquin agi-
litar tasques i oferir un millor servei als clients és una constant 
en la companyia. Entre els projectes que en l’actualitat estan en 
desenvolupament o bé en fase de disseny per desenvolupar en 
els propers anys a l’àrea hospitalària, hi ha:
	 •  La implantació progressiva de la història clínica electrònica als 

centres hospitalaris: sistematitzar informes, prescripcions, pe-
ticions de proves a hospitalització, urgències, etc. Tot això per-
met augmentar l’eficiència dels processos i reverteix en una 
millora considerable de l’atenció al pacient.  

	 •  Implantació de la teleradiologia: l’objectiu és la creació d’una 
xarxa entre tots els hospitals que permeti compartir imatges, 
efectuar informes, fer d’una manera àgil consultes de sego-
na opinió, etc.

	 •		Intercanvi electrònic de dades amb els laboratoris d’anàlisi: 
tramesa de sol·licituds i recepció de resultats, la qual cosa 
permetrà agilitar diagnòstics i tractaments. 

	 •		Dins del projecte ACTIvA Mútues d’Accident de Trànsit, la re-
visió de la gestió administrativa amb aquestes companyies i la 
implantació d’un sistema d’intercanvi telemàtic d’informació 
respecte al tractament i la facturació dels seus pacients. Pre-
vista la finalització d’una prova pilot a l’hospital Ntra. Sra. de 
Fátima el 2008; la seva implantació comporta una gran millora 
en el termini mitjà de cobrament, en la reducció d’incidènci-
es de facturació i insolvència, en la reducció de les tasques 
administratives, en l’estalvi de paper, en la relació amb les 
companyies i en el control dels episodis portats a terme.

	 •		El projecte PLANIFICA, que cerca la millora de l’eficiència en 
la programació de l’activitat quirúrgica i ambulatòria gràcies 
a la sistematització del procés de citacions, inclou trame-

Adeslas pyme primera, 
Adeslas pyme Extra, 
Adeslas profesional i 
Adeslas plus Ginecología y 
Pediatría han estat els quatre 
nous productes llançats per  
adeslas el 2008



117

03/2  dedicació i  suporT als clienTs

dirigir la trucada a l’operador més qualificat. Sota aquest projecte 
es desenvolupen i s’ofereixen al client els serveis següents:
	 •  Centres de Clients (Contact Center): Per mitjà d’un 

número 902, el client rep assistència via multicanal (te-
lèfon, correu electrònic i fax) durant les 24 hores cada 
dia de l’any. Amb un esquema de quatre plataformes i 
més de 300 operadors, s’atenen en castellà, català, an-
glès i francès més de tres milions de trucades a l’any, les 
quals són canalitzades i distribuïdes a l’operador més 
qualificat per atendre-les, mitjançant una estratègia d’en-
caminaments definida d’acord amb el perfil del client.  
Per aquesta via també s’accedeix a serveis d’informació 
assistencial, disponibles igualment les 24 hores, atesos per 
una plataforma d’especialistes (que reben una mitjana de 
4.000 trucades al mes a tot Espanya), incloent-hi aquests 
serveis: 

       •		Orientació	mèdica	sobre	problemes	bàsics,	tant	de	salut	
com administratius.

       •		Atenció	 a	 embarassades	 d’especialistes	 en	 obstetrícia	
i ginecologia per als dubtes sobre el part i el postpart, 
hàbits saludables, proves diagnòstiques, etc.

       •  Orientació al viatger, amb recomanacions sobre mesures 
sanitàries prèvies al viatge, orientació sobre vacunació, 
ús de fàrmacs, malalties tropicals, etc.

       •  Segona opinió mèdica, per a persones amb una malal-
tia greu que vulguin tenir la seguretat que el seu diag-
nòstic és l’adequat.

      S’ha posat en funcionament un servei centralitzat d’urgèn-
cies domiciliàries amb un 902 exclusiu, atès des del primer 
moment per metges especialistes, que valoraran els símp-
tomes, donaran les primeres orientacions mèdiques i orga-

ses de SMS recordatoris als pacients (prova pilot portada a 
terme a l’hospital Ntra. Sra. de Fátima durant el 2008) i la 
programació ajustada a cada prova o tractament (prova pilot 
a l’hospital Montserrat).

	 •		Sistematització del procés de triatge en els serveis d’urgèn-
cies, la qual cosa permet classificar i prioritzar els casos en 
funció de la seva perillositat.

	 •		Automatització en la identificació d’històries clíniques dels paci-
ents i creació d’una targeta exclusiva amb un sistema de codi 
de barres, a fi de millorar la rapidesa i la fiabilitat de la cerca, i 
de fidelitzar els pacients amb l’hospital.

	 •		Pla d’alta disponibilitat, que permet assegurar la disponibilitat 
dels sistemes informàtics.

	 •		Desenvolupament de plans de contingència, en cas que no 
estiguin disponibles els sistemes per causa major. 

	 •		Millora del procés de dispensació i seguiment farmacotera-
pèutic dels pacients, de manera que es garanteixi un ús ade-
quat dels medicaments, pel que fa a la dosi i el temps d’ad-
ministració, i que es puguin prevenir i detectar amb rapidesa 
els problemes que hi estiguin relacionats.

 Progressos en la comunicació
(COMPROMÍS C3) 

Facilitar l’accés als serveis que els usuaris contracten i millorar les 
vies de comunicació perquè aquests serveis siguin més efectius i 
eficaços és un dels compromisos d’Adeslas amb els seus clients.

aTEnCIó PRESEnCIal
Adeslas disposa de 218 punts d’atenció al públic distribuïts 
per tot el territori nacional, en els quals s’ofereix la possibilitat 
a l’assegurat d’anar a les oficines a resoldre qualsevol dubte i a 
realitzar els tràmits que necessiti.
Als hospitals d’Adeslas, s’ha reforçat la figura del responsable 
d’atenció al pacient, el qual, a més de respondre a les incidènci-
es i queixes formulades pels pacients o familiars, porta a terme 
una tasca prèvia d’entrevistes als pacients hospitalitzats per re-
collir les seves impressions i suggeriments.

aTEnCIó nO PRESEnCIal
La millora de l’atenció no presencial al públic és un dels objectius 
en què Adeslas inverteix més esforç. El projecte AEDEA incor-
pora la tecnologia IvR (resposta automàtica i reconeixement de 
veu), que permet reconèixer el client i el servei que es necessita, i 

Per a millorar la comunicació, 
s'ha reforçat la figura 
del Responsable d'Atenció 
al pacient en tots els 
hospitals d'adeslas   



03/2  informe de responsabiliTaT corporaTiva aGbar 2008

nitzaran l’assistència d’un metge a domicili, en cas que sigui 
necessari. Servirà per sol·licitar els serveis d’atenció urgent 
als domicilis dels assegurats, que d’aquesta manera esta-
ran centralitzats i més ben coordinats. Aquest projecte s’ha 
desenvolupat durant el 2008 a Barcelona i s’estendrà a tot 
Espanya en els propers anys.

	 •	 Operadora automàtica (OPa): Amb l’objectiu d’evitar el 
solapament entre l’atenció presencial i l’atenció telefònica a 
les oficines d’Adeslas, la resposta a les trucades entrants in-
clou un menú orientatiu per al client, millorat durant el 2008 
per sistemes de reconeixement de veu, que permet una aten-
ció més ràpida i eficient de les demandes dels usuaris. Actu-
alment, s’està implantant a totes les delegacions d’Adeslas.

alTRES CanalS  
	 •		Pàgina web: Amb una mitjana de 6.000 visitants diaris, 

www.adeslas.es ofereix una àmplia gamma de serveis, 
que van des del catàleg de productes i la possibilitat de la 
seva contractació en línia, a l’autorització de proves, quadre 
mèdic detallat, serveis afegits com el ClubAdeslas o ser-
veis d’orientació mèdica i d’atenció al client. Durant el 2008 
s’han millorat i actualitzat les seccions de productes i, com 
a conseqüència d’això, s’ha registrat un increment de les 
consultes d’aquests apartats per part dels visitants de la 
pàgina. Per als propers anys es preveu introduir-hi criteris 
d’accessibilitat per afavorir-hi l’accés de persones amb dis-
capacitat i, així mateix, incorporar-hi un gestor de continguts 
per agilitar-ne la gestió.

	 •		Bústia de suggeriments i sistema de gestió d’incidèn-
cies: Són vies mitjançant les quals el client fa arribar els 
seus suggeriments, queixes o reclamacions. Durant l’any 
2008 s’han recollit 179 suggeriments a les delegacions, un 
nombre lleugerament superior a les 166 obtingudes l’any 
2007. Els suggeriments es valoren i es contesten, en cas 
que estiguin identificats, des de les oficines receptores.  

	 •  departament d’atenció al Client: Adeslas disposa d’aquest 
departament per a la presentació i la tramitació de queixes i 
reclamacions dels seus assegurats, emmarcat en la política 
de protecció dels drets dels clients i el compliment de l’Ordre 
ECO/734/2004 sobre departaments i serveis d’atenció al cli-
ent i el defensor del client de les entitats financeres.

SaTISFaCCIó dEl ClIEnT
Tots els compromisos i les accions de millora tenen com a objectiu 
últim la satisfacció del client. Per això, per a Adeslas és molt im-
portant conèixer la seva opinió i valoració, si les seves expectati-
ves coincideixen o no amb els serveis rebuts i en quina mesura. 
Adeslas inverteix molts recursos a obtenir aquesta informació, prin-
cipalment per mitjà d’enquestes de satisfacció. També es porten 
a terme controls de servei mitjançant el disseny i la subcontracta-
ció de Mystery Shopper (representació de compra simulada), per 
conèixer d’una manera totalment objectiva si el funcionament i la 
qualitat dels serveis prestats coincideixen amb els oferts.
De l’estudi dels resultats s’extreuen la major part de les accions i 
plans de millora de les diferents unitats de negoci, els quals per-
meten comprovar l’eficàcia dels que ja s’han portat a terme i veu-
re l’evolució de la percepció i l’opinió del client al llarg del temps.

EnQuESTES dE SaTISFaCCIó
Les principals enquestes que Adeslas ha portat a terme durant 
el 2008 són les següents:
	 •  Enquesta de satisfacció global per a assegurats indivi-

duals: S’ha portat a terme una enquesta telefònica assistida 
per ordinador a clients, fent un mostratge aleatori estratificat 
amb quotes per delegació i canal de contacte. Els resultats 
del 2008, així com l’evolució respecte a anys anteriors, són 
els següents:

	 •  Enquesta de satisfacció a col·lectius específics: Es fa 
a petició del mateix client, depenent d’allò que s’ha establert 
al contracte o bé per iniciativa d’Adeslas. Durant el 2008 
s’han portat a terme enquestes de satisfacció al col·lectiu 
d’empleats de ”la Caixa” i Endesa.

En l’estudi realitzat durant el 2008, la satisfacció dels empleats 
de “la Caixa” amb Adeslas es manté alta, en un 7,4 de mitja-
na, de manera que es pot parlar d’estabilitat en la satisfacció 
respecte al 2006. El 83% dels empleats dóna una valoració 
d’entre 7 i 10, i l’índex de recomanació és alt: el 86% recoma-
naria Adeslas.
Quant a Endesa, s’ha fet una enquesta telefònica a un 10% 
dels assegurats amb Adeslas en les seves diferents modalitats 
(obert, tancat i de reemborsament), i s’ha preguntat la seva 
opinió sobre productes i serveis, així com respecte als proces-
sos de contractació, documentació, atenció al client i gestió 
administrativa. La valoració global d’Adeslas que s’ha obtin-

2006 2007 2008
enQUeSTa De SaTiSFacciÓ GLOBaL PeR  
a aSSeGURaTS inDiViDUaLS
resultat global 8,1 8,1 8,0
resultat Call Center 7,8 8,4 7,9
resultat oficines adeslas 8,3 8,8 8,1

2006 2007 2008
enQUeSTa De SaTiSFacciÓ eSPecÍFica a cOL·LecTiUS
Banesto na 8,1 na
“la Caixa” 7,5 na 7,4
endesa na na 7,5
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blemes que poden haver sorgit durant l’atenció al pacient; 
la valoració de la imatge i la confiança en el centre; les con-
dicions ambientals/hoteleres per al pacient i l’acompanyant. 
A partir d’aquestes enquestes s’estableix una comparativa 
entre els hospitals de la Comunitat valenciana i els objectius 
de millora de cada centre hospitalari.

	 •  Enquesta de satisfacció a les clíniques dentals: El seu 
objectiu general és conèixer el grau de satisfacció dels paci-
ents de les clíniques dentals, així com l’obtenció de prioritats 
per a la gestió, l’evolució de les percepcions i la comparació 
amb la satisfacció d’altres centres. L’enquesta es va fer telefò-
nicament a pacients de vuit clíniques. El 86,4% dels enques-
tats van afirmar que estaven satisfets o molt satisfets amb el 
servei rebut.

'Mistery Shopper'
Amb l’objectiu d’auditar i conèixer la qualitat del servei d’atenció 
presencial, telefònica i en línia, s’ha portat a terme un estudi 
al final del 2008, utilitzant la tecnologia de Mystery Shopping. 
S’han valorat aspectes com els temps d’espera d’atenció a les 
oficines i els call center, la qualitat i el contingut de la informació 
proporcionada i el temps en què es rep, el seguiment de l’usuari 
després de la fase d’informació, etc. Del resum de conclusions 
s’han extret oportunitats de millora. 

la veu del client
Es tracta d’un fòrum interdepartamental que es reuneix pe-
riòdicament per analitzar els diferents inputs del client: quei-
xes i reclamacions, enquestes de satisfacció, bústia de sug-
geriments, comparatives amb el sector, evolució de la taxa 
d’abandonament de clients i motius de baixa, així com el re-
sultat dels controls de servei (monitoritzacions Contact Cen-
ter i Mystery Shopper a oficines). Mitjançant l’anàlisi de tots 
aquests aspectes i el grau de satisfacció amb cada procés 
es dissenyen i es prioritzen accions de millora concretes, i se 
n’efectua el seguiment.

gut se situa en els 7,5 punts, i el grau de recomanació de la 
companyia és molt elevat: de mitjana el 87,6% dels clients que 
Adeslas té amb Endesa recomanaria la companyia a tercers. 
	 •  Enquesta de satisfacció hospitals propis: Realitzada 

amb periodicitat semestral, es porta a terme en cadascun 
dels hospitals de gestió pròpia, separant tres tipus de paci-
ents: ambulants, urgències i ingressats. Això permet conèi-
xer la percepció dels pacients sobre una gran varietat d’as-
pectes, com la neteja i la comoditat de les instal·lacions, 
l’atenció, el tracte i la informació rebuts pel personal, la seva 
satisfacció global, fins a quin punt es van complir les seves 
expectatives, etc. La valoració i la comparació de les dades 
obtingudes en ambdós semestres i la seva evolució anu-
al permeten saber la repercussió dels projectes de millora 
abordats i la identificació de prioritats a l’hora d’empren-
dre’n altres de nous.

   Les dades de les enquestes realitzades el 2008 són:

	 •  Enquesta de satisfacció de l’Hospital universitari de 
la Ribera: L’hospital Universitari de La Ribera, com la 
resta d’hospitals públics de la Comunitat valenciana, és 
sotmès a les enquestes que porta a terme la Conselle-
ria de Sanitat de la Generalitat valenciana, per mitjà de 
la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient. En 
l’enquesta realitzada el 2008, s’han valorat aspectes com 
l’Informe del pacient (informació rebuda per part del per-
sonal assistencial i no assistencial respecte a la intimitat 
del pacient, les cures rebudes, entre altres); el compli-
ment d’expectatives (l’amabilitat i el respecte que s’ha 
rebut per part del personal, la rapidesa a ser atès, l’aspecte 
i la conservació de les instal·lacions, el tractament mèdic i 
quirúrgic rebut, entre altres); la satisfacció global; els pro-

2006 2007 2008
enQUeSTa De SaTiSFacciÓ D’HOSPiTaLS PROPiS
ambulants 8,5 8,4 8,4
Urgències 7,6 7,5 7,6
ingressats 8,5 8,3 8,3

Freqüència 2006 2007 2008
enQUeSTa De SaTiSFacciÓ a cLÍniQUeS DenTaLS
Clínicas dentales anual 7,8 7,8 7,9*

* La dada del 2008 no és comparable perquè se n’ha modificat el model i l’agent de 
l’enquesta.

Durant el 2008 Adeslas 
ha posat en funcionament  
un servei d'atenció 
d'urgències domiciliàries 
a Barcelona, que s'estendrà 
a tot Espanya en els propers 
anys, atès directament 
i des del primer moment 
per metges especialistes 
en un 902 específic
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 Resum d’objectius i actuacions

•		Renovar	els	certificats	ISO	9001	a	hospitals,	a	clíniques	
dentals i a l’asseguradora.

	•	Obtenir	la	certificació	ISO	9001	a	tres	hospitals	nous	i	a					
   noves clíniques dentals.

•		Continuar	l’expansió	de	centres	mèdics	i	dentals.

•		Renovar	els	certificats	ISO	9001	i	ampliar	la	certificació	
en els processos d’hospitalització, radiofísica i protecció 
radiològica de l’hospital Universitari de La Ribera.

•		Consolidar	la	puntuació	en	l’autoavaluació	del	model	EFQM	
a l’hospital Universitari de La Ribera prevista per a l’any 
2008-2009.

•		Augmentar	la	puntuació	en	l’acreditació	per	Catalunya	Salut	
de l’hospital Montserrat.

•		Continuar	el	desenvolupament	de	programes	de	control	i	
prevenció.

•		Incrementar	el	nombre	de	col·laboradors	del	ClubAdeslas.

•		Realitzar	un	seguiment	de	les	expectatives	dels	clients	
en els serveis relacionats amb l’hostaleria dels centres 
hospitalaris.

•		Continuar	innovant	en	l’oferta	de	productes.

Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, i apropar-se a les necessitats específiques de cadascun dels segments.  
COMPROMÍS C1

Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i fiabilitat. COMPROMÍS C2

 
	•		S’han	renovat	tots	els	certificats,	i	s’ha	ampliat	l’abast	

de la certificació a l’hospital Ntra. Sra. de Fátima i a 
l’asseguradora.

•		S’han	certificat	els	tres	hospitals	previstos:	Santa	Catalina,	
San José i Zamora. han obtingut la certificació per primera 
vegada deu noves clíniques dentals.

		•		Sis	centres	mèdics	han	passat	a	ser	de	gestió	pròpia	i	
s’han obert set clíniques dentals pròpies.

•		S’han	renovat	els	certificats	ISO	9001	i	s’ha	ampliat	
la certificació a l’hospital Universitari de La Ribera en 
els processos d’hospitalització, radiofísica i protecció 
radiològica.

•		En	obtenir	una	puntuació	per	sobre	del	80%,	no	ha	estat	
sotmès a una nova avaluació, però sí al disseny d’un pla de 
millora a tres anys.

•		S’han	millorat	i	modernitzat	les	instal·lacions	i	l’equipament	
dels hospitals.

•		S’ha	posat	en	funcionament	un	nou	programa	de	gestió	
de patologies i cinc plans de prevenció. S’han estès els 
programes de diabetis i hipercolesterolèmia.

•		Programa	d’asma	infantil:	S’ha	elaborat	material	informatiu	
i educatiu divers. S’han realitzat mailings a pares i s’ha 
divulgat la iniciativa als mitjans de comunicació per mitjà 
d’un vídeo amb recomanacions d’un metge especialista per 
gestionar millor aquesta malaltia i millorar la qualitat de vida 
del nen asmàtic.

	•		S’han	elaborat	materials	de	comunicació	dirigits	a	informar	
els assegurats dels plans desenvolupats per Adeslas en el 
seu compromís amb la prevenció de malalties i el foment 
d’hàbits de vida saludable. Pel que fa al càncer de mama 
s’ha elaborat un pla més ampli que inclou el contacte 
directe amb les assegurades en edat de risc. 

	•		S’ha	ampliat	el	nombre	de	col·laboradors	del	ClubAdeslas, 
que ja assoleix els 150, i s’ha ampliat el nombre de 
destinataris del butlletí mensual del Club, que ja arriba a 
més de 8.500 clients.

•		S’ha	creat	el	2008	un	comitè	d’hoteleria,	format	pels	
responsables d’hoteleria de tots els hospitals i que es 
reuneix periòdicament per mirar d’aconseguir l’excel·lència 
en la qualitat percebuda.

•		Llançament	d’Adeslas	Pyme	Primera,	Adeslas	Pyme	Extra,	
Adeslas Profesional i Adeslas Plus Ginecología y Pediatría.

•		S’han	iniciat	o	desenvolupat	projectes	de	millora	a	l’àrea	
hospitalària, com els projectes Activa mútues i Planifica 
quirúrgic.

ObjeCtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008
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•		Continuar	fomentant	els	canals	d’atenció	al	client	i	incre-
mentar la comunicació via mailing i en línia.

•		Desenvolupar	noves	eines	que	permetin	conèixer	la	satis-
facció dels nostres clients (projecte TRACTE).

•		Al	web	Adeslas	s’ha	redissenyat	la	secció	de	productes	i	
tarifes, i s’ha migrat l’arquitectura tecnològica perquè pugui 
suportar a curt termini un gestor de continguts.

•		S’ha	desenvolupat	un	programa	específic	per	als	
responsables d’atenció al pacient en hospitals i s’ha creat 
un fòrum trimestral d’anàlisi de millors pràctiques i gestió 
del coneixement.

ObjeCtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008

Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació. Fomentar els canals no presencials que permetin una disponibilitat 
més gran. COMPROMÍS C3

•		Renovar	les	certificacions	obtingudes	i	implantar	sistemes	de	gestió	de	qualitat	als	nous	hospitals	i	clíniques,	ampliant	l’abast	dels	
que ja estan certificats.

•		Continuar	el	pla	d’expansió	amb	l’obertura	de	10	nous	centres	mèdics	i	24	clíniques	dentals.
•		Portar	a	terme	la	tercera	autoavaluació	del	model	EFQM	a	l’Hospital	Universitari	de	La	Ribera.
•		Obtenir	o	renovar	les	acreditacions	en	models	autonòmics.
Mitjançant Inaceps:
 -  Obtenir-la el 2009 a l’hospital Universitari de La Ribera.
 -  Ampliar al bloc quirúrgic del Perpetuo Socorro.
•		Continuar	la	inversió	en	instal·lacions	i	equipament	dels	hospitals,	concretament	a	en	Virgen	del	Mar	i	Parque	San	Antonio.
•		Continuar	desenvolupant	nous	plans	de	prevenció	entre	el	2009	i	el	2011.
•		Continuar	amb	la	difusió	d’aquest	programa	i	d’altres	nous	plans	de	gestió	de	patologies	a	fi	de	millorar	la	qualitat	de	vida	dels	

nostres assegurats.
•		Donar	suport	als	nous	plans	de	prevenció	desenvolupats	per	l’àrea	assistencial	amb	material	informatiu	i	accions	concretes	de	

comunicació i difusió.
•		Ampliar	el	nombre	de	col·laboradors	del	ClubAdeslas a 400 i els destinataris del butlletí mensual a 20.000 assegurats.

•		Fer	una	segmentació	més	fina	de	clients	que	permeti	trobar	noves	vetes	de	mercat	sobre	les	quals	es	puguin	adaptar	ofertes	
concretes de productes.

•		Portar	a	terme	a	l’àrea	hospitalària	millores	en	la	sistematització	de	processos,	com	el	triatge	d’urgències,	la	teleradiologia,	etc.

•		Al	web	d’Adeslas,	introduir	criteris	d’accessibilitat	per	afavorir	l’accés	a	persones	amb	discapacitat	i	incorporar	el	gestor	de	
continguts per agilitar-ne la gestió.

Millorar la qualitat dels serveis i productes oferts, i apropar-se a les necessitats específiques de cadascun dels segments.  
COMPROMÍS C1

Innovar en l’oferta oferint un plus de comoditat i fiabilitat. COMPROMÍS C2

RePteS PeR Al 2011

Establir una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació. Fomentar els canals no presencials que permetin una disponibilitat 
més gran. COMPROMÍS C3
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03•3
Aposta pels  

empleats

A Adeslas, els empleats són una part molt important de l’or·
ganització. Es tracta del col·lectiu unit a la companyia a tra·
vés d’una relació laboral, el qual es forma i s’ajuda perquè es 
pugui desenvolupar professionalment.

2006 2007 2008
Total % Total % Total %

PLANTILLA MITJANA SALUT
Desglossament per categoria professional

Directius i titulats superiors 625 19% 532 14% 590 14%
Titulats de grau mitjà 727 22% 767 21% 896 22%
Càrrecs intermedis 156 5% 163 4% 218 5%
Oficials administratius 480 14% 605 16% 451 11%
Oficials no administratius 116 3% 381 10% 376 9%
Auxiliars, obrers i subalterns 1.265 38% 1.284 34% 1.604 39%

Desglossament per modalitat de contracte
Personal fix 2.778 82% 2.899 78% 3.274 79%
Personal eventual 591 18% 833 22% 861 21%

TOTAL PLANTILLA 3.369 100% 3.723 100% 4.135 100%

El creixement de la plantilla es deu als processos d’ober·
tures i adquisicions de nous centres mèdics en el negoci 
dental i a l’increment de les plantilles d’infermeria a l’àrea 
hospitalària.

2006 2007 2008
NOMBRE DE BAIXES
Desglossament per gènere

Dones 243 435 483
Homes 101 134 148

Desglossament per edat
Menors de 30 anys 177 318 266
Entre 30 i 50 anys 139 214 292
Més grans de 50 anys 28 37 73

TOTAL BAIXES 344 569 631

2006 2007 2008
CREACIÓ D’OCUPACIÓ NETA

Altes en el període 388 839 1.394
Taxa de creació d’ocupació 11,5 22,5 33,7

2006 2007 2008
TAXA DE ROTACIÓ

% 10,2 15,3 15,3
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 Adeslas es compromet a:  

•  Establir plans de formació i de seguiment del 
desenvolupament que ofereixin possibilitats 
de promoció i de millora, tant en l’àmbit 
personal com professional. COMPROMÍS E1

•  Propiciar i millorar els canals de 
comunicació i les eines de diàleg que 
ajudin a participar en l’assoliment dels 
objectius comuns. COMPROMÍS E2

•  Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut 
laboral en les activitats, fomentant la formació i 
la participació en aquest àmbit. COMPROMÍS E3

•  Implantar mesures que permetin la conciliació de la 
vida professional i personal de manera que es doni 
suport al repartiment equilibrat de responsabilitats 
en totes dues esferes. COMPROMÍS E4

•  Considerar mesures preventives que fomentin la 
igualtat i la diversitat, evitant discriminacions per 
motius de sexe, raça, cultura, religió o qualsevol 
altre que hi pogués haver. COMPROMÍS E5

 Impuls de la formació 
i el desenvolupament personal 
i professional  
(COMPROMÍS E1)
S’ha treballat durant el 2008 en la definició i el disseny del pro·
grama NExo, dirigit a motivar i retenir els millors professionals 
que treballen als hospitals. L’objectiu és establir un compromís 
bidireccional, un nexe d’unió entre els professionals i l’hospital: 
l’empresa ofereix unes bones condicions de treball i de desen·
volupament professional (estabilitat laboral, flexibilitat, criteris de 
compensació, formació, desenvolupament professional, vies de 
participació) i l’empleat s’implica en la consecució dels objectius 
de l’empresa i genera compromís. El programa és modular, amb 
un disseny adaptat a les característiques i necessitats del col·
lectiu a què es dirigeix. Es vol que la major part de la formació 
impartida sota aquest programa estigui acreditada per organit·
zacions reconegudes.
En el seu interès per mantenir contacte amb el món univer·
sitari, Adeslas manté convenis de col·laboració amb un gran 
nombre de centres de formació professional, instituts i univer·
sitats. Entre ells són ressenyables els següents:
 •  Escola Universitària d’Infermeria·Diputació de Màlaga: acord 

signat per al curs 2008·2009 dirigit a la realització de pràcti·
ques dels alumnes de segon curs (DUE).

 •  Servei Andalús d’ocupació de la Junta d’Andalusia: acord 
subscrit mitjançant la Conselleria d’ocupació i la Cambra 
oficial de Comerç, Indústria i Navegació per a la realització 
de pràctiques professionals del programa d’experiències 
professionals.

 •  Escola Universitària de Ciències de la Salut de la Universitat 
de Màlaga: acord signat per a la realització de pràctiques 
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clíniques d’alumnes de les diplomatures oficials impartides.
 •  Universitat Francisco de Vitoria: acord subscrit per a la realització 

de pràctiques d’infermeria a l’Hospital Ntra. Señora de América.
 •  Universitat Europea de Madrid: acord subscrit per a la realit·

zació de pràctiques per a la formació de DUE.
 •  Universitat de Fernando Pessoa de Porto: acord subscrit 

amb l’Hospital Ntra. Señora de Fátima.
El 2007, la Generalitat Valenciana va atorgar a l’Hospital Uni·
versitari de La Ribera el grau d’universitari. obtenir aquesta 
denominació significa que l’Hospital compleix tots els requi·
sits necessaris fixats per la Conselleria de Sanitat, entre altres, 
tenir establerts i en desenvolupament acords estables de col·
laboració amb universitats i institucions docents. De fet, l’Hos·
pital Universitari de La Ribera fa uns quants anys que col·labora 
activament amb universitats valencianes en la formació de pro·
fessionals de diverses llicenciatures i diplomatures.
A més d’establir acords amb universitats per reclutar de ma·
nera estable professionals d’infermeria, l’interès d’Adeslas per 
contribuir i participar activament en la formació de professionals 
s’ha traduït en el disseny, durant el 2008, del títol propi d’Ex·
pert Universitari en Infermeria Hospitalària’, de 650 hores, en 
col·laboració amb la Universitat Las Palmas de Gran Canaria, 
que començarà a impartir·se el 2009. 
Així mateix, s’ha donat un nou enfocament al programa Ge·
hos (gestió hospitalària) dissenyant el ‘Màster Adeslas en Gestió 
Hospitalària’, de 750 hores, en col·laboració amb la Universitat 
Camilo José Cela de Madrid, amb l’objectiu de formar els millors 
professionals i fer que aquests professionals puguin portar a ter·
me les seves pràctiques a l’àrea hospitalària.
D’altra banda, el projecte TRATo, basat en l’excel·lència del trac·
te, la informació i la resposta al client per millorar la qualitat rebuda 
del personal assistencial, ha continuat el 2008 amb programes de 
reforç centrats en la gestió de situacions conflictives. 

A més, i atesa la preocupació que des d’Adeslas es té per 
mantenir un màxim nivell d’exigència en el tracte al pacient, 
s’han dissenyat un manual i un programa de formació espe·
cífic per als responsables d’atenció al pacient dels hospitals, i 
s’ha format un comitè de responsables que es reuneix trimes·
tralment amb l’objectiu de coordinar en tots els centres les 
actuacions d’atenció al pacient i crear un fòrum d’anàlisi de 
millors pràctiques i gestió del coneixement.
Respecte a la detecció de talent a l’empresa, s’han desenvolu·
pat els programes AVANzo, que comprenen formació corpo·
rativa, habilitats tècniques i directives, i un mòdul addicional de 
coaching, dirigit a directius, titulats superiors i comandaments 
intermedis. Es tracta d’un programa formatiu de 200 hores 
en matèria corporativa interna i d’habilitats directives. El seu 
desenvolupament permet la creació d’un mapa de talent. La 
formació es complementa amb 20 hores de coaching indivi·
dual. AVANzo I Serveis Centrals, i AVANzo I Direcció Mèdica, 
d’un any de durada, han comptat amb 14 i 11 participants, 
respectivament.
Finalment, s’estan estudiant altres línies de formació d’accés 
senzill i ràpid per al personal de l’àrea hospitalària, basades 
en eines en línia, amb la creació als hospitals de punts FICo 
(formació, informació i comunicació en línia).
S’ha produït un important increment de les hores de for·
mació. Ha tingut una especial incidència el Pla de formació 
d’hospitals, que, per primera vegada, ha desenvolupat una 
modalitat mixta, presencial i a distància, atès que sempre 
es portava a terme en modalitats exclusivament presencials. 
Això ha determinat un creixement addicional de 45.155 hores 
de formació. Així mateix, les actuacions de formació en hos·
pitals incorporats han determinat un increment del nombre 
total d’hores realitzades.

2006 2007 2008 2006 2007 2008
Per categoria professional Mitjana hores/empleat

HORES DE FORMACIÓ
Directius i titulats superiors ND 10.961 16.190 ND 20,6 27,4
Titulats de grau mitjà ND 8.101 20.296 ND 10,6 22,7
Càrrecs intermedis ND 716 11.381 ND 4,4 52,2
Oficials administratius ND 2.632 9.663 ND 4,4 21,4
Oficials no administratius ND 322 1.888 ND 0,8 5,0
Auxiliars, obrers i subalterns ND 5.570 44.473 ND 4,3 27,7

TOTAL HORES DE FORMACIÓ 22.546 28.302 103.891 6,7 7,6 25,1

 En permanent comunicació  
amb els treballadors 
(COMPROMÍS E2)

La Intranet corporativa Radio permet la consulta de continguts 
de gestió, de documentació i d’informació societària. El 2008, 
se n’ha potenciat l’ús instrumentant l’accés a la consulta de 
saldos de la targeta de compensació per àpat a través de RA·
DIo, la qual cosa ha generalitzat l’accés a la Intranet. El nombre 
d’usuaris amb accés a RADIo és de 1.153 treballadors.

Adeslas ha dissenyat  
el títol propi d’'Expert 
Universitari en Infermeria 
Hospitalària' i el 'Màster  
Adeslas en Gestió 
Hospitalària'
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2007 2008
% DE PLANTILLA A L’EMPARA  
DE COMITÈS DE SEGURETAT I SALUT

Asseguradora 45% 41%
Àrea hospitalària (inclou l’Hospital  
Universitari de La Ribera) 100% 100%

Clíniques dentals 83% 78%

 La salut i la seguretat dels  
empleats, una prioritat 
(COMPROMÍS E3)

A l’àrea hospitalària el 100% dels treballadors són represen·
tats per un comitè de seguretat i salut. A l’asseguradora hi ha 
constituïts dos comitès que corresponen als dos centres de 
treball amb un nombre d’empleats més gran, Madrid i Bar·
celona. La dispersió i el nombre d’empleats de la resta de 
centres dificulta el fet que hi pugui haver un nombre més gran 
de comitès. A Adeslas Dental hi ha un comitè de seguretat i 
salut que comprèn els centres de treball de Madrid. Aquests 
comitès són òrgans paritaris d’assessorament, control i se·
guiment de les qüestions de seguretat i salut dels seus res·
pectius centres de treball.

Mitjançant la Intranet es pot accedir als continguts següents:
 • Tauler d’últimes notícies referents al sector.
 • Tauler de notícies referents a les activitats d’Adeslas.
 • Bústia de suggeriments.
 • Accés a ofertes per a empleats.
 •  Biblioteca d’accés a la documentació, formularis, manuals i 

procediments de la companyia.
Una de les eines de comunicació amb els empleats que té 
l’Hospital Universitari de La Ribera és la Junta Professional, un 
fòrum de trobada dels comandaments intermedis i la direcció 
que es reuneix entre dues i tres vegades l’any. També hi ha di·
ferents comitès interhospitalaris (Comitè de Gerents, Direccions 
Mèdiques, Infermeria, Administració, Atenció al Pacient, Hote·
leria, Manteniment, Farmàcia), que són fòrums d’intercanvi de 
coneixement. 
A l’Hospital Universitari de La Ribera s’ha portat a terme durant 
el 2008 una enquesta de clima laboral que ha analitzat bàsica·
ment quatre grans temàtiques:
 •  Les diferents facetes del clima organitzacional o percepci·

ons que els empleats tenen de l’Àrea 11 de Salut.
 •  La valoració de les principals competències i habilitats en 

la direcció de persones per part de tota la línia directiva 
(totes aquelles persones que tenen la responsabilitat de 
dirigir persones, com una part de la seva feina, des del 
supervisor o el responsable d’un projecte fins a la direcció 
general).

 •  La satisfacció dels empleats amb diferents aspectes del tre·
ball i de l’organització.

 •  L’actitud de compromís amb el projecte i els objectius, i la 
major o menor tendència a deixar l’organització.

L’enquesta de clima i satisfacció laboral es va plantejar com 
una invitació general a tots els empleats a expressar les opini·
ons i percepcions sobre l’empresa pel que fa a les qüestions 
plantejades. Aquesta invitació comportava un caràcter volun·
tari i garantia l’anonimat de les respostes. De fet, els empleats 
que han respost el qüestionari l’han lliurat directament a la Uni·
tat d’Investigació UIPoT de la Universitat de València, que s’ha 
encarregat de la realització de l’estudi.
Han respost el qüestionari un total de 831 empleats, la qual 
cosa representa una taxa de participació del 43%. Tenint en 
compte que es tracta del primer estudi d’aquestes caracte·
rístiques a l’organització amb aquesta metodologia, la taxa de 
participació és satisfactòria.
Totes les dades indiquen que l’Hospital Universitari de La Ribe·
ra presenta uns nivells de clima de qualitat de servei clarament 
positius, segons l’opinió dels seus propis empleats, mentre 

La prevenció de riscos laborals és un aspecte de gran relle·
vància per a Adeslas. Als hospitals, la prevenció està enfo·
cada cap als riscos laborals i consisteix a realitzar cursos de 
formació orientats a manipular pacients per evitar lesions, a 
manejar objectes punxants, etc.
D’altra banda, es fan habitualment reconeixements mèdics 
generalitzats d’acord amb la periodicitat establerta per les 
respectives avaluacions de riscos. A més, en determinats pe·
ríodes s’efectuen campanyes de vacunació i campanyes de 
salut pública als treballadors.
El 100% dels empleats es troba cobert per convenis col·lectius, 
que són d’àmbit estatal en el cas de l’asseguradora o bé 
d’àmbit provincial en l’activitat hospitalària i propi d’empresa 
en el cas de l’Hospital Universitari de La Ribera.

que la valoració que aquests fan del suport que l’organització 
dóna a la qualitat del servei se situa lleugerament per sota del 
punt mitjà de l’escala. Es constata que hi ha un clima orientat 
a objectius.

La Intranet corporativa 
RAdIo permet als 
empleats la disponibilitat 
comuna a continguts 
de gestió, documentació 
i informació societària
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2006 2007 2008
DONES EN PLANTILLA
Desglossament per categoria professional

Directius i titulats superiors ND 39,5% 41,9%
Titulats de grau mitjà ND 80,6% 79,8%
Càrrecs intermedis ND 54,1% 55,2%
Oficials administratius ND 79,2% 74,5%
Oficials no administratius ND 77,3% 79,0%
Auxiliars, obrers i subalterns ND 83,1% 83,2%

TOTAL DONES EN PLANTILLA 71,9% 74,2% 73,7%

 Conciliació de la vida  
professional i personal 
(COMPROMÍS E4)

L’actuació d’Adeslas en matèria de conciliació s’orienta a la 
difusió de les previsions legals incloses en la Llei de conciliació 
i els respectius convenis col·lectius, a fi de facilitar l’accés dels 
empleats a les diverses possibilitats que s’hi preveuen.

Entre les mesures d’aplicació cal destacar:
 •  La possibilitat d’acumular els períodes de maternitat amb els 

de vacances anuals.
 •  L’acumulació de la llicència retribuïda de lactància en dies 

complets.
 •  La reducció de jornada per poder tenir cura dels fills fins a 

l’edat de deu anys.
 •  La compensació de la pèrdua de poder adquisitiu en els 

casos de baixa per embaràs de risc mitjançant el pagament 
mensual de 300 euros.

 •  Llicències retribuïdes per acompanyar menors i el cònjuge a 
visites mèdiques.

Durant el 2008 s’han començat a adaptar els horaris i els torns 
de treball per poder cuidar els fills i les persones dependents.

 Foment de la igualtat  
i la diversitat (COMPROMÍS E5)

La composició de la plantilla, amb una important participació 
de dones sobre el total, determina que les actuacions de fo·
ment d’igualtat s’orientin a una major presència de les dones 
en els segments de llocs de treball de més responsabilitat. Els 
criteris de selecció i dotació de llocs es basen exclusivament en 
paràmetres de capacitat.
S’ha produït un increment de la presència de dones als seg·
ments de directius, la qual cosa mostra una tendència a una 
presència més gran de les dones als llocs de treball de més 
nivell. Això reflecteix l’aplicació de criteris que consideren ex·
clusivament la capacitat de les persones en els processos de 
selecció i dotació de llocs.
L’increment de la presència femenina al Comitè de Direcció 
d’Adeslas, que ha arribat al 25%, és un element de referència 
per a la cultura organitzativa.

2006 2007 2008
DADES SIGNIFICATIVES DE SALUT I DE SEGURETAT

Índex d’incidència (accidents totals amb baixa /  
plantilla mitjana treballadors)* 100 0,9 3,7 3,4

Índex de freqüència (accidents totals amb baixa /  
total hores treballades)* 1.000.000 5,2 19,5 21,0

Índex de gravetat (jornades no treballades per accidents amb baixa /  
total hores treballades)* 1.000 0,2 0,4 0,4

Taxa de malalties professionals 0 0 0
Nombre total d’accidents mortals 0 0 1
Índex d'absentisme (dies no treballats per malaltia, accident laboral  
o in itinere amb baixa / dies teòrics)* 100 4,4 2,8 3,7
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 Resum d’objectius i actuacions  

•  Extensió del sistema d’avaluació de l’acompliment de cada 
empleat al seu lloc de treball, de manera que es gestioni la 
carrera professional i el desenvolupament professional als llocs 
de treball, i que cada treballador pugui optar a canviar de grau 
si compleix 

•  Programa Futura Dental: dotar de recursos i millorar el nivell 
d’acompliment en la posició de coordinador de centre dental, 
mitjançant l’execució d’un programa de selecció i de formació 
de persones.

•  Implantar la cultura de la millora continuada entre els profes·
sionals i potenciar els plans de carrera per als treballadors.

•  Consolidar la Intranet RADIO i estendre'n l'accés.

•  Mantenir les actuacions realitzades en el Pla d’acció per reduir 
l’absentisme.

•  Continuar potenciant el portal per als empleats perquè s’hi 
puguin gestionar més aspectes.

•  En l’àmbit de la seguretat i de la salut, establir un procediment 
específic per prevenir l’assetjament de tot tipus a la feina, i 
involucrar·hi tota l’organització.

•  S’ha introduït la possibilitat d’acumular els períodes de des·
cans maternal amb els períodes de vacances de l’any en curs 
i l’anterior.

•  S'està definint i dissenyant el programa NExo a l'àrea 
hospitalària.

•  El sistema d’avaluació d’acompliment abasta un total de 
1.841 empleats, la qual cosa representa el 45% del total de 
la plantilla.

•  S’han portat a terme programes de reforç centrats en la ges·
tió de situacions conflictives en el projecte TRATo.

•  Creació del Comitè de Responsables d'Atenció al Pacient.
•  S’ha portat a terme la selecció i la formació dels coordinadors 

de les noves clíniques dentals d’Alacant, Castelló, València, 
Tenerife, Sevilla, Valladolid i Pontevedra.

•  Creació del títol propi d’expert universitari en infermeria 
hospitalària.

•  Creació del màster Adeslas de gestió hospitalària.
•  S’ha impartit una mitjana de 20 hores/any de formació al 

personal propi assistencial a l’àrea hospitalària.
•  Desenvolupament d’AVANzo I Serveis Centrals i AVANzo  

I Direcció Mèdica.

• L'accés s'ha generalitzat a la totalitat de la plantilla.

•  L’índex d’absentisme el 2008 s’ha mantingut per sota del 6%.

•  S'ha implantat un accés a consultes de consums i moviments 
de la targeta de compensació per àpat, amb la qual cosa 
s'ha incorporat una utilitat que implica un ús generalitzat de 
la intranet.

•  Realització d’una enquesta de clima laboral a l’Hospital Uni·
versitari de La Ribera.

• S’ha implantat un procediment per a la prevenció 
d’agressions físiques i psicològiques als professionals per part 
dels pacients.

•  Facilitar entre els empleats l'accés a les diferents llicències i 
previsions que els respectius convenis col·lectius estableixen 
en matèria de conciliació de la vida personal i familiar.

ObjECtIUS 2008 ACtUACIOnS 2008

Establir plans de formació i seguiment del desenvolupament que ofereixin possibilitats de promoció i millora tant en l’àmbit personal 
com en el professional. COMPROMÍS E1

Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de diàleg que afavoreixin la participació en la consecució  
dels objectius comuns. COMPROMÍS E2

Implantar mesures que permetin la conciliació de la vida professional i personal de manera que es doni suport al repartiment equilibrat 
de responsabilitats en totes dues esferes. COMPROMÍS E4

Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut laboral en les activitats i, per tal de fer·ho efectiu, fomentar la formació i la participació en aquest àmbit.
COMPROMÍS E3

•  Desenvolupament del programa NExo a l'àrea hospitalària.
•  Revisar la documentació (procediments i manual) del projecte TRATo i centrar·lo en temes de comunicació i informació a pacients i 

familiars.
•  Implantació d'una metodologia que permeti obtenir itineraris formatius lligats als nous perfils competencials mitjançant els quals 

l'empleat tingui una ruta formativa que permeti millorar la seva eficiència en les tasques que porta a terme.

REPtES PER AL 2011

Establir plans de formació i seguiment del desenvolupament que ofereixin possibilitats de promoció i millora tant en l’àmbit personal 
com en el professional. COMPROMÍS E1
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•  Programa Futura Dental II: orientat a la selecció i la formació dels coordinadors de clíniques dentals. Previsió de 30 obertures de 
nous centres.

•  Difusió i desenvolupament dels primers cursos de les titulacions dissenyades el 2008.
•  Aconseguir que el 70% de la formació que s'imparteixi al personal sanitari estigui acreditada per alguna organització amb 

reconeixement professional.
•  Elevar a 35 hores l'any el nombre d'hores de formació impartides al personal propi assistencial.
•  Desenvolupament d'una nova edició del programa AVANzo.

•  Projecte REC: orientat a identificar les causes i els riscos de sortides d'empleats i facilitar el creixement professional del col·lectiu 
en risc.

•  Difusió dels resultats de l'enquesta de clima laboral realitzada a l'Hospital Universitari de La Ribera.

•  Crear un procediment per a la prevenció i la resolució de casos d'assetjament psicològic.

•  Facilitar entre els empleats l'accés a les diferents llicències i previsions que els respectius convenis col·lectius estableixen en matèria de 
conciliació de la vida personal i familiar.

•  Elaboració del Pla d'igualtat.

REPtES PER AL 2011

Propiciar i millorar els canals de comunicació i les eines de diàleg que afavoreixin la participació en la consecució  
dels objectius comuns. COMPROMÏS E2

Integrar de manera efectiva la seguretat i la salut laboral en les activitats i, per tal de fer·ho efectiu, fomentar la formació i la participació en aquest àmbit.
COMPROMÍS E3

Implantar mesures que permetin la conciliació de la vida professional i personal de manera que es doni suport al repartiment equilibrat 
de responsabilitats en totes dues esferes. COMPROMÍS E4

Considerar mesures preventives que fomentin la igualtat i la diversitat, evitant discriminacions per motius de sexe, raça, cultura, religió o qual·
sevol altre que hi pogués haver. COMPROMÍS E5
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03•4
Aliança amb les  
Administracions 

Públiques

Adeslas manté unes òptimes relacions amb l’Administració Pú-
blica, que actua com a client i regulador al mateix temps. A 
banda de les mutualitats de funcionaris de l’Estat, MufAcE, 
IsfAs o MugEju, entre els clients també hi ha la conselleria de 
sanitat de València, el Departament de salut 11 de la qual, cor-
responent a la zona d’Alzira (València), és gestionat per Adeslas 
com a soci majoritari d’una unió Temporal d’Empreses.
Adeslas té la gran convicció que l’àmbit públic i el privat po-
den treballar conjuntament en el sector salut. Per això, durant 
el 2008 ha posat tot el seu esforç a complir els compromisos 
en aquesta àrea d’actuació d’una manera responsable. 

 Adeslas es compromet a: 

•  Oferir un servei de qualitat excel·lent, en el marc 
de la sostenibilitat. COMPROMÍS AP1

 •  Mantenir una política de transparència en les 
relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui 
les millors alternatives per a l’usuari dels 
serveis. COMPROMÍS AP2

  Qualitat excel·lent en el servei
(COMPROMÍS AP1)

El ‘Model Alzira’ ha permès posar en funcionament una fórmu-
la d’atenció primària i especialitzada per a les aproximadament 
250.000 persones que viuen al Departament número 11 de 
salut de la comunitat Valenciana, amb un pagament capita-
tiu al concessionari. L’aplicació d’aquest model ha aconseguit 
consolidar un sistema que ofereix eficiència i qualitat.
A través del ‘Model Alzira’ s’han aconseguit, entre altres, els 
beneficis següents:
 •  Potenciar els serveis de l’Administració Pública en una àrea 

de salut, augmentant la inversió, entre altres coses, amb la 
construcció de nous centres de salut, a més de la moder-
nització i la informatització d’aquests centres, dotant-los de 
l’última tecnologia i reduint-ne les llistes d’espera. Tot això té 
un cost un 25% inferior al cost mitjà de la provisió per gestió 
directa en la resta de departaments de salut.

 •  Incrementar la coordinació entre els professionals dels 
centres de salut i l’Hospital universitari de La Ribera: 
millorant la comunicació i l’intercanvi d’informació entre 
tots dos, facilitant al metge d’atenció primària l’accés a 
la informació dels especialistes que reben els seus ma-
lalts i posant més eines a la seva disposició.

 •  Millorar la qualitat assistencial: ampliant horaris, introduint 
especialistes als centres de salut i apropant els serveis 
propis de l’atenció especialitzada als centres de salut. 

L’àrea hospitalària també ha establert altres acords o con-
certs amb l’Administració Pública per a la prestació de ser-
veis sanitaris, entre els quals destaquen els següents:
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 •  Hospital Nuestra Señora de Fátima: Llista d’espera 
quirúrgica, urgències quirúrgiques de traumatologia i hos-
pitalització de medicina interna.

 •  Hospital Montserrat: Litotrícia.
 •  Hospital Nuestra Señora de América: Llista d’espera 

quirúrgica i diagnòstics per la imatge.
 •  Hospital Perpetuo Socorro: Llista d’espera quirúrgica i 

hemodiàlisi.
 •  Hospital Virgen del Mar: Medicina interna, interven-

cions quirúrgiques, diagnòstic per la imatge, consultes 
d’especialitats i rehabilitació integral de nens.

 •  Hospital Santa Catalina: Medicina interna, llista d’espe-
ra quirúrgica, diagnòstic per la imatge i consultes d’espe-
cialitats.

 •  Hospital Santa Cruz: Medicina interna, processos qui-
rúrgics i consultes d’especialitats.

 •  Hospital San José: Medicina interna, processos quirúr-
gics i consultes d’especialitats.

 •  Centro Médico Zamora: Llista d’espera quirúrgica.

 Màxima transparència en la  
relació amb les administracions 
públiques (COMPROMÍS AP2)

La transparència respecte a les mutualitats de funcionaris de 
l’Estat es garanteix mitjançant reunions freqüents entre les 
direccions d’ambdues parts. A més, hi ha dos òrgans que 
contribueixen a resoldre les possibles incidències, com les 
comissions mixtes provincials, formades per representants 

d’Adeslas i de la mutualitat a la província, i la comissió Mixta 
Nacional, que actua quan no s’ha arribat a un acord en ins-
tàncies inferiors.
A més dels mecanismes d’atenció al client, les comissions 
mixtes provincials i nacionals serveixen de fòrum per refermar 
una col·laboració contínua en què ambdues parts aprofiten si-
nergies i reforcen els instruments per fer que el concert esde-
vingui una eina al servei dels mutualistes.
Independentment de les aportacions d’aquestes comissions, 
la interlocució entre Adeslas i l’Administració és fluida, de ma-
nera que la companyia aposta per un model de servei en què 
s’està pendent de cadascuna de les necessitats que van sor-
gint a fi de satisfer el client final.
Per reforçar el model de les mutualitats, Adeslas ha col·laborat 
activament amb unespa (unió Espanyola d’Entitats Assegura-
dores i Reasseguradores) en la redacció d’un document d’es-
tudi elaborat per un consultor independent.
Adeslas forma part del comitè executiu d’unespa, on la represen-
ta el conseller director general de la companyia. Aquest és l’òrgan 
de govern principal de les assegurances espanyoles, i és on es 
prenen decisions sobre qüestions com les relacions amb les Ad-
ministracions Públiques, els grups polítics, els sindicats i altres 
sectors. El secretari general d’Adeslas és el president de la co-
missió Tècnica de les Assegurances de salut, l’òrgan d’unespa 
que aplega aquest ram de les assegurances. Aquesta comissió 
manté una reflexió continuada dels operadors sobre els assump-
tes que afecten aquestes assegurances, i elabora criteris per als 
òrgans de govern d’unespa sobre aquestes qüestions.
El diàleg continu amb les diferents administracions, pel que fa 
al ‘Model Alzira’, es canalitza a través de:
 •  comissió Mixta: formada per representants de la conse-

lleria, Adeslas i la gerència de la uTE, canalitza els temes 
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de debat i anàlisi sorgits en la vida de la concessió, així 
com el seguiment de l’activitat i els plans d’inversions.

 •  subcomissió Assistència i subcomissió Econòmica: es 
dediquen a l’anàlisi i el debat dels temes que són de la 
seva competència i actuen com a comissions de treball 
prèvies a les reunions de la comissió Mixta. 

 •  comissionat: unitat permanent de representants de la 
conselleria situada a l’hospital i que té la responsabilitat 
de fer un control i un seguiment de l’activitat de l’hospital. 
s’encarrega especialment de les reclamacions dels paci-
ents i del seguiment del personal estatutari que presta els 
seus serveis al Departament.

 •  Reunions freqüents i periòdiques amb els càrrecs de res-
ponsabilitat de la conselleria per intercanviar opinions i 
debatre temes d’interès comú.

 •  Reunions periòdiques amb el servei de comunicació de 
la conselleria de sanitat per coordinar accions de co-
municació emmarcades dins del Pla d’excel·lència de la 
conselleria de sanitat i del Pla estratègic de l’Agència 
Valenciana de salut.

El 'Model Alzira' ha 
permès engegar una 
fórmula d'Atenció Primària 
i Especialitzada per a les 
aproximadament 250.000 
persones que viuen en el 
Departament de Salut 11
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 Resum d’objectius i actuacions

•  Per al col·lectiu que pertany a les mutualitats de l'Estat: 
 -  Incorporació de noves prestacions, com a actualització 

de la cobertura respectiva.
 -  L'aprofitament de les noves tecnologies de la informació 

com a instrument per a la millora i l'agilitació del servei.

•  Continuar establint acords amb l’Administració Pública  
i els diversos hospitals per prestar serveis sanitaris. 

•  A l’Hospital Universitari de La Ribera el compromís és 
mantenir el nivell de reunions que faciliti el diàleg entre les 
parts.

•  A més dels mecanismes d’atenció al client, les comissi-
ons mixtes continuaran servint de fòrum per refermar una 
col·laboració continuada en què ambdues parts aprofitin 
sinergies i reforcin els instruments per fer que el concert 
esdevingui una eina al servei dels mutualistes.

•  Adeslas ha seguit una línia d'estreta col·laboració amb les 
Administracions Públiques.

•  S'ha treballat per oferir un servei de qualitat per als nostres 
clients, complint sempre el marc contractual acordat. 

•  Per al col·lectiu que pertany a les diverses mutualitats de 
l’Estat, s’han fet passos per implantar progressivament el 
projecte d’història clínica.

•  S’han establert acords o concerts entre l’Administració 
Pública i els diferents hospitals per prestar serveis 
sanitaris.

•  A l’Hospital Universitari de La Ribera s’han promogut 
reunions, en les quals s'ha participat, amb els òrgans 
de govern definits per facilitar la comunicació amb les 
Administracions Públiques.

•  En el model MufAcE s’ha evitat tramitar expedients 
administratius per via ordinària, de manera que s’ha agilitat 
significativament la resolució de conflictes en benefici de la 
persona assegurada.

•  Les comissions realitzades en aquest exercici han estat un 
instrument útil per assegurar la proximitat i la immediatesa 
envers les mutualitats.

•  Adeslas ha participat activament amb uNEsPA per 
reforçar el model de les mutualitats i ha col·laborat en 
la redacció d’un document d’estudi realitzat per un 
consultor independent.

ObjeCtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008

Mantenir una política de transparència en les relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui les millors alternatives per a l’usuari  
dels serveis. COMPROMÍS AP2

Oferir un servei de qualitat excel·lent, en el marc de la sostenibilitat. COMPROMÍS AP1

•  Mantenir el nivell en les relacions amb l’Administració Pública.
•  Continuar treballant per oferir un servei de qualitat.
•  Per al col·lectiu que pertany a les mutualitats de l’Estat: 
 -  Incorporació de noves prestacions, com a actualització de la cobertura respectiva.
 -  L'aprofitament de les noves tecnologies de la informació com a instrument per a la millora i l'agilitació del servei.
•  Continuar establint acords amb l’Administració Pública i els diferents hospitals per prestar serveis sanitaris.

•  A l’Hospital Universitari de La Ribera el compromís és mantenir el nivell de reunions que facilitin el diàleg entre les parts.
•  A més dels mecanismes d’atenció al client, les comissions mixtes continuaran servint de fòrum per reforçar una col·laboració 

continuada en què ambdues parts aprofitin sinergies i reforcin els instruments per fer que el concert esdevingui una eina al servei 
dels mutualistes.

RePteS PeR Al 2011

Mantenir una política de transparència en les relacions, mitjançant un diàleg fluid que busqui les millors alternatives per a l’usuari  
dels serveis. COMPROMÍS AP2

Oferir un servei de qualitat excel·lent, en el marc de la sostenibilitat. COMPROMÍS AP1



03/5  informe de responsabiliTaT corporaTiva aGbar 2008

03•5
Cura del medi  

ambient

Com a organització que es dedica a la cura de la salut, una de 
les premisses fonamentals d’Adeslas és la presència i el foment 
d’hàbits saludables que evitin l’aparició de malalties i garanteixin 
una millor qualitat de vida.
L’aire que respirem, l’alimentació i, al capdavall, l’entorn que ens 
envolta afecta d’una manera directa la nostra salut. Això ja no 
és tan sols una sospita, sinó una evidència cada vegada més 
constatada: el deteriorament ambiental causa malalties o n’aug-
menta el nombre, cosa que en condicions òptimes no passaria. 
Per això, protegir la salut del medi que ens envolta implica pro-
tegir també la nostra salut; alterar al mínim possible l’equilibri 
natural del lloc on vivim significa assegurar el benestar futur.
Per mitjà dels seus compromisos, Adeslas manifesta la volun-
tat de millora de l’acompliment ambiental, identificant primer els 
aspectes que provoquen més impacte sobre l’entorn i asse-
gurant-ne després una gestió correcta per poder reduir-los o 
minimitzar-los.

 Implantació i millora  
dels models de gestió
(COMPROMÍS MA1)

Durant l’any 2008, a més de fer un primer diagnòstic ambiental 
als hospitals Santa Catalina (Las Palmas) i Santa Cruz (Tenerife), 
s’han implantat sistemes de gestió ambiental, i s’ha obtingut la 
certificació segons la norma ISO 14001 als centres següents:
•  Hospital Nuestra Señora de Fátima (Vigo)
• Hospital Montserrat (Lleida)
• Hospital Universitari de La Ribera (Alzira)
Amb aquests centres ja són vuit (a més dels tres anteriors, els 
hospitals Perpetuo Socorro, Virgen del Mar, Ntra. Sra. de la Sa-
lud, Parque San Antonio i Ntra. Sra. de América) els hospitals 
que disposen d’un sistema integrat de gestió de qualitat i medi 
ambient, i han estès el seu compromís de millora contínua tam-
bé a l’àmbit ambiental.  

L’adopció d’una cultura ambiental mitjançant el model ISO 
14001 implica, entre altres aspectes, la realització de les ac-
tivitats següents:
 •  Adopció d’una política conjunta de qualitat i medi ambient.
 •  Identificació i avaluació dels aspectes i impactes ambientals 

de totes les activitats i serveis.
 •  Establiment d’objectius i metes per minimitzar aquests im-

pactes i eines per fer-ne el seguiment i la mesura.
 •  Revisió periòdica del compliment de la normativa vigent.

 Adeslas es compromet a:  

•  Assegurar un correcte acompliment ambiental 
gràcies a la implantació i la millora de models de 
gestió. COMPROMÍS MA1

•  Minimitzar i optimitzar el consum de recursos 
naturals, i la perillositat i quantitat de deixalles 
generades. COMPROMÍS MA2

2005 2006 2007 2008
EVOLUCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ISO 14001 ALS HOSPITALS

N. d’hospitals certificats 0 1 5 8
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 •  Assegurament del control operacional de les principals ac-
tivitats, com la gestió de residus, el consum de recursos, el 
manteniment d’instal·lacions, etc.

 •  Foment de la participació i la col·laboració del personal, in-
tern i extern, mitjançant programes de formació, sensibilitza-
ció i informació. 

 •  Compromís de millora contínua i de transparència en la co-
municació en temes ambientals, tant interna (entre els mem-
bres de l’organització) com externa (a clients, proveïdors, Ad-
ministració Pública i altres grups d’interès).

 Optimitzar i minimitzar  
l’impacte ambiental 
(COMPROMÍS MA2)

Observar des d’un punt de vista ambiental l’activitat de qualse-
vol centre és detallar-ne tots els inputs (en forma de recursos 
naturals, productes emprats, consums d’aigua, energia, etc.) i 
tots els outputs (la contaminació generada com a resultat de 
l’activitat: residus, abocaments, emissions, soroll, etc.), amb 
l’objectiu de minimitzar-los, en quantitat i perillositat, sense que 
això faci que disminueixi la qualitat dels productes desenvolu-
pats ni dels serveis prestats.
Per aconseguir-ho, el primer pas és quantificar-los en termes que 
permetin veure’n l’evolució al llarg del temps, no tan sols en va-
lors absoluts, sinó depenent del volum de l’activitat prestada. El 
segon pas és fer un seguiment periòdic per poder detectar amb 
rapidesa qualsevol anomalia que reverteixi en un consum exces-
siu o contaminació per sobre del que és habitual, per solucionar-
ho el més aviat possible, i a l’últim el plantejament d’objectius 
concrets de reducció, amb actuacions específiques, i també fer-
ne el seguiment per verificar que realment són efectives.
La consecució d’aquest tipus d’objectius només és possible si 
es compta amb la participació i la sensibilització del personal. 
Per ajudar a aconseguir-ho, durant el 2008 s’ha editat a cinc 
dels hospitals ja certificats la Guia de Medi Ambient, dirigida a 
empleats i personal dels respectius centres, on es recullen els 
punts clau del sistema de gestió ambiental implantat: fases del 
procés de millora contínua, gestió de residus, què s’ha de fer 
per millorar l’acompliment ambiental i per què, etc., i un apar-
tat de bones pràctiques titulat ‘Medi ambient només en horari 
de treball?’, per ajudar a incrementar el grau de sensibilització i 

SenSIbIlItzACIó I fORMACIó MedIAMbIentAl

Durant el 2008 s’ha donat especial rellevància als te-
mes de sensibilització i formació ambiental, i destaca 
l’organització de les trobades següents:  
•  Tres jornades de formació per als gestors de 

qualitat i medi ambient dels hospitals (els respon-
sables dels respectius sistemes de gestió a cada 
centre), en què s’ha compartit informació sobre 
els resultats de les auditories de l’any anterior i la 
proposta d’objectius, i s’ha impartit formació so-
bre avaluació de proveïdors, emergències, anàlisi 
de perills i punts de control crític (APPCC), etc.

•  Dues jornades de formació per als coordina-
dors de les clíniques dentals, en les quals s’ha 
introduït la gestió ambiental i la de residus, 
fonamentalment.
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compromís personal dels treballadors en el dia a dia, amb pràc-
tiques senzilles dins i fora de l’hospital.
Durant el 2008 s’ha començat a dissenyar un projecte d’efici-
ència energètica en l’àrea hospitalària, que s’abordarà pràc-
ticament en la seva totalitat a partir del 2009, encaminat a 
la reducció del consum energètic dels hospitals. Per a això 

Total Relatiu
2006 2007 2008 2007 2008

CONSUM DE MATERIALS (t)
Asseguradora i centres mèdics 

Paper (% de paper ecològic) 352 (53%) 331 (68%) 529 (50%) 318 kg/empleat 509 kg/empleat
Hospitals

Paper (% de paper ecològic) 74 (22%) 83 (34%) 99 (38%) NA NA
Gasos medicinals 998 1.942 1.757 NA NA

Clíniques dentals
Paper 2 2 2 NA NA

Total Relatiu
2006 2007 2008 2007 2008

CONSUM TOTAL D’AIGUA (m3)
Centres mèdics 

Aigua de xarxa 9.058* 4.523 5.906 4 l/acte mèdic 5 l/acte mèdic
Hospitals

Aigua de xarxa 261.292 325.881 291.638 116 l/pacient 105 l/pacient
Aigua freàtica no potable  
(utilitzada per regar jardins) 3.674 2.130 1.962 1 l/pacient 1 l/pacient

Clíniques dentals
Aigua de xarxa ND* 8.414 8.918 47 l/pacient 43 l/pacient

TOTAL AIGUA CONSUMIDA 274.024 340.948 308.424 --- ---

Total Relatiu
2006 2007 2008 2007 2008

CONSUM D’ENERGIA
Asseguradora i centres mèdics 

 Energia elèctrica (kWh) 5.502.023 4.450.181 4.525.691 4.267 kWh/empleat 4.356 kWh/empleat
Hospitals

Energia elèctrica (kWh) 25.855.845 24.260.604 33.507.696 9 kWh/pacient 12 kWh/pacient
Gas natural (kWh) 12.231.186 14.391.266 15.999.057 5 kWh/pacient 6 kWh/pacient
Gas propà/butà (kg) 41.498 81.291 86.911 29 gr/pacient 31,4 gr/pacient
Gasoil (m3) 95 136 72 0,05 l/pacient 0,03 l/pacient

Clíniques dentals
Energia elèctrica (kWh) ND 661.063 694.116 4 kWh/pacient 3 kWh/pacient

s’analitzarà en primer lloc el consum actual: climatització, 
lampisteria, enllumenat, equips, etc., fent auditories energèti-
ques exhaustives amb l’objectiu de detectar punts de millora 
a partir dels quals es pugui treballar mitjançant plans d’acció 
específics, que incloguin la formació i la conscienciació del 
personal.

   

* El 2006 el consum d’aigua de xarxa de centres mèdics i clíniques dentals es mostrava conjuntament.
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En general, s’observa un augment del consum de recursos 
naturals respecte al 2007, excepte a les clíniques dentals. 
A l’asseguradora està justificat perquè si bé ha disminu-
ït el nombre d’empleats, ha augmentat l’activitat que s’hi 
ha portat a terme (increment en el nombre d’assegurats 

Adeslas), mentre que l’ús de tecnologies cada vegada més 
modernes als hospitals n’incrementa el consum elèctric. 
Amb tot, la disminució del consum d’aigua evidencia l’es-
forç realitzat, d’acord amb l’escassesa experimentada en 
els últims anys.

2006 2007 2008
EMISSIONS DE NOX I SOX PER CONSUM DE COMBUSTIBLES (kg)

Emissions de NOx 2.373 2.835 3.010
Emissions de SOx 493 702 381

2006 2007 2008
EMISSIONS DE CO2 PER DESPLAÇAMENTS (t CO2)

Per desplaçaments  
de l’organització 488 518 638

Total Per empleat
2006 2007 2008 2007 2008

DESPLAÇAMENTS DE L’ORGANITZACIÓ (km)
Desplaçaments amb avió 3.112.972 3.253.544 3.211.308 3.521,2 3.505,8
Desplaçaments amb tren 586.871 654.620 1.294.135 708,5 1.412,8

2006 2007 2008
EMISSIONS DE CO2 PER CONSUM D’ENERGIA (t CO2)

Energia elèctrica 10.598 10.072 11.127
Gas natural 2.466 2.901 3.225
Gasoil 250 358 189
 Propà/butà 123 240 257

2006 2007 2008 Tractament /Destinació
GENERACIÓ DE RESIDUS PERILLOSOS (kg)
Hospitals

Biosanitaris perillosos 281.655 304.394 294.961 Desinfecció-esterilització en autoclau o incineració
Químics perillosos 47.486 43.972 39.797 Destrucció controlada i retirada dels metalls/substàncies perilloses
Citotòxics 15.673 19.220 31.490 Incineració
Radioactius Es guarden als centres fins que es desclassifiquen
TOTAL 344.814 367.586 366.248

Centres mèdics
Biosanitaris perillosos 2.995* 2.108 3.028 Desinfecció-esterilització en autoclau o incineració
Químics perillosos 15.104* 8.489 7.767 Destrucció controlada i retirada dels metalls/substàncies perilloses
Citotòxics No se’n generen Incineració
Radioactius No se’n generen
TOTAL 18.099 10.597 10.795

Clíniques dentals
Biosanitaris perillosos ND* 487 507 Desinfecció-esterilització en autoclau o incineració
Químics perillosos ND* 4.990 5.189 Destrucció controlada i retirada dels metalls/substàncies perilloses
Citotòxics No se’n generen Incineració
Radioactius No se’n generen
TOTAL ND* 5.477 5.696

* El 2006 la generació de residus perillosos de centres mèdics i clíniques dentals es mostrava conjuntament.
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2006 2007 2008
DESPESES TOTALS EN MATÈRIA DE MEDI AMBIENT (EUROS)

Gestió de residus  
biosanitaris perillosos 403.905 489.171 427.455

Gestió de residus  
químics perillosos 57.434 70.803 57.570

Gestió de residus  
perillosos: citotòxics 19.801 24.415 20.990

Gestió de documentació 
confidencial 119.222 123.183 94.349

Segregació/valoració  
d’altres residus no perillosos 109.649 197.339 232.746

Consultoria  
mediambiental 22.334 173.431 28.793

Partint de la legislació ambi-
ental (despeses en l’adequació 
d’instal·lacions, per exemple)

29.906 152.026 294.251

Recepció, tractament  
i destrucció dels equips  
elèctrics i electrònics

4.840 819 1.731

Altres (analítiques, formació, 
màquines de revelatge digital...) ND 384.778 240.508

DESPESES TOTALS 767.091 1.615.965 1.398.393

Hospitals Centres dentals
2006 2007 2008 2006 2007 2008

RECOLLIDA SELECTIVA 
Paper “no 
confidencial” 11% 92% 92% 80% 100% 100%

Cartrons 78% 78% 92% 0% 0% 0%
Piles 67% 100% 100% 80% 100% 100%
Fluorescents 44% 92% 92% 0% 0% 0%
Tòner 89% 100% 100% 100% 100% 100%
Plaques RX 67% 83% 75% NA NA NA
Olis 56% 75% 83% NA NA NA

2006 2007 2008
HOSPITALS                                                                                                                                                                                              

Ús de plaques fotovoltaiques (plaques solars) per a aigua calenta sanitària i calefacció Un hospital propi
Aire condicionat amb bomba de recuperació de calor connectada al circuit d’aigua  
calenta sanitària i/o calefacció 22% 33% 33%

Revisió dels horaris de funcionament de la climatització 100% 75% 83%
Revisió dels horaris d’encesa de la llum 100% 75% 92%
Ús de calderes de gas natural en substitució de les de fuel 56% 58% 67%
Ús de bombetes d’estalvi energètic 89% 83% 83%
Instal·lació de balasts / cèl·lules detectores de presència en zones de pas o d’ús poc freqüent 56% 50% 50%
Ús de temporitzadors i/o sensors de control de temperatura, criteris de temperatures màximes i mínimes, etc.. 89% 92% 100%
Instal·lació d’equips de compensació d’energia reactiva (bateries reactives) per minimitzar el consum d’energia 
reactiva i, per tant, aprofitar al màxim l’energia elèctrica rebuda 78% 100% 92%

Adquisició d’equips d’oficina que compleixin la normativa Energy Star  
o d’estalvi d’energia de la Usepa o similars 67% 58% 75%

Substitució de pantalles tradicionals CRC per TFT 67% 92% 92%
Realització de diagnòstics/inspeccions energètiques per entitats qualificades/homologades 44% 50% 42%
Aïllament d’edificis 67% 75% 75%
Revisions periòdiques de les preses de gas per evitar-ne fuites ND 92% 100%
Instal·lació d’equips que permetin ajustar la producció frigorífica a la demanda ND 67% 75%

Durant el 2008 han 
obtingut la certificació 
ISO 14001 els hospitals 
Nuestra Señora de Fátima 
(Vigo), Montserrat (Lleida) 
i l'Universitari de La 
Ribera (Alzira)
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 Resum d’objectius i actuacions

•  Implantació i certificació de tres hospitals més segons la 
norma 14001.

•  Formació específica sobre SGA als hospitals immersos en el 
procés de certificació.

•  Fer un diagnòstic ambiental inicial  
de la resta d’hospitals.  

•  Celebrar el 7è Fòrum de Gestors de Qualitat i Medi Ambient 
dels hospitals d’Adeslas.

•  Guia de bones pràctiques que reculli els principis bàsics de la 
gestió ambiental, específica per a hospitals, clíniques dentals i 
centres mèdics.

•  Tres nous hospitals han implantat  
un sistema de gestió ambiental (SGA)  
i n’han obtingut la certificació segons la norma ISO 14001.

•  S’han impartit jornades de formació a empleats en aquests 
hospitals.

•  S’ha realitzat un primer diagnòstic dels hospitals Santa Catali-
na (Las Palmas) i Santa Cruz (Tenerife).

•  S’han celebrat dos fòrums (7è i 8è) de gestors de qualitat i 
medi ambient dels hospitals d’Adeslas.

•  Jornades de formació per als coordinadors de les clíniques 
dentals.

•  S’han editat guies de formació i bones pràctiques a cinc 
hospitals d’Adeslas per a tots els empleats i per als de nova 
incorporació.

•  Disseny del projecte d'eficiència energètica i realització d'un 
curs inicial per a responsables de manteniment.

ObjeCtIuS 2008 ACtuACIOnS 2008

Assegurar un correcte acompliment ambiental gràcies a la implantació i la millora de models de gestió. COMPROMÍS MA1

•  Fer un primer diagnòstic i, posteriorment, implantar als hospitals un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001.
•  Celebrar anualment jornades de formació per als gestors de qualitat i medi ambient dels hospitals i altres centres sanitaris.

•  Editar guies semblants en altres centres hospitalaris.
• Fomentar el consum responsable de recursos naturals també a les oficines.
•  Desenvolupar el projecte d’eficiència energètica als hospitals, incloent-hi:
 -  Auditories energètiques de diversos centres.
 -  L'obtenció de la qualificació energètica en un d'aquests centres com a mínim, tasques de formació i conscienciació del personal.

Assegurar un correcte acompliment ambiental gràcies a la implantació i la millora de models de gestió. COMPROMÍS MA1

RePteS PeR Al 2011

Minimitzar i optimitzar el consum de recursos naturals, i la perillositat i quantitat de deixalles generades. COMPROMÍS MA2

Minimitzar i optimitzar el consum de recursos naturals, i la perillositat i quantitat de deixalles generades. COMPROMÍS MA2
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03•6
Implicació en la  
comunitat local

Adeslas centra les seves accions en iniciatives que fomenten 
la prevenció de malalties i promouen hàbits de vida saludables. 
En la seva aposta per la prevenció sanitària integral, que uneix 
les àmplies cobertures enfocades a curar, amb la prevenció 
de malalties i el foment d’hàbits de vida saludables, Adeslas 
desenvolupa plans de prevenció dirigits a totes les etapes de 
la vida en els diferents àmbits mèdics.

 Difusió d’hàbits de vida saludable
(COMPROMÍS CL1)

La tasca divulgativa es du a terme a través de les eines se-
güents:
	 •  El web www.prevencion.adeslas.es ofereix informació ge-

neral sobre diferents plans de prevenció:
	 	 •	Càncer	de	mama.	
	 	 •	Accidents	infantils.	
	 	 •	Cures	del	nadó.
	 	 •	Infeccions	de	transmissió	sexual.
	 	 •	Trastorns	de	la	conducta	alimentària.
     En aquest web es pot trobar informació sobre factors de 

risc i sobre com es poden prevenir i detectar precoçment 
les malalties, així com obtenir accés a completes guies de 
prevenció, una enciclopèdia de salut, un extens quadre 
d’especialistes, enllaços d’interès i fins i tot un recordatori 
de cites per a proves i consultes en línia

	 •  El web www.clikasalud.com és el programa d’educació i pro-
moció de la salut dirigit a joves i adolescents promogut per 
Adeslas. El programa es concreta en un portal web i es diri-
geix a tres públics diferents: pares, professors i joves, adap-
tant-ne els continguts a les necessitats de cada grup. Aques-
ta divisió permet a pares i professors poder orientar els seus 
fills/alumnes.

 Adeslas es compromet a:   

•  Implicar-se en la millora de la qualitat de vida 
de la comunitat local en què opera, mitjançant 
accions de comunicació i sensibilització, oferint 
l’experiència que es té per fomentar hàbits  
de vida saludables. COMPROMÍS CL1

Durant 2008,
www.clikasalud.com
ha tractat específicament
el tema de l'assetjament 
escolar 
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Cada	any	es	reforcen	diferents	continguts	relacionats	amb	
els hàbits de salut dels joves i s’hi introdueixen nous te-
mes. Durant el 2008, s’ha tractat específicament el tema 
del bullying (l’assetjament escolar). El web ofereix recursos 
i eines de treball per poder afrontar el tema: pautes de 
comportament, guies, preguntes, etc. Fins i tot s’ha fet un 
concurs escolar sobre propostes per frenar aquesta mena 
de comportaments.
www.clikasalud.com disposa d’un ampli ventall de recur-
sos en quatre grans àmbits: sexualitat, drogues, salut 
mental i consells per a una bona salut. Disposa de 18 cliká-
goras (butlletins d’informació), 8 webquests (materials de 
treball en línia per a professors), 16 activitats (per realitzar 
amb alumnes en 14 àmbits temàtics diferents), 414 pàgi-
nes de recursos educatius (65 de les quals són tests), 445 
entrades al diccionari i 103 preguntes freqüents. A més, 
aquest	any	s’han	atès	prop	de	150	preguntes	plantejades	
al consultori. El portal rep una mitjana de dos milions de 
visites	cada	mes	i	disposa	d’acreditacions	HonCode	(de	la	
Fundació Health On the Net) i WMA (web mèdic acreditat 
pel	Col·legi	de	Metges	de	Barcelona).

	 •  La revista Salut10 és la publicació sobre temes de pro-
moció de la salut que edita periòdicament La Ribera De-
partament 11 de Salut. Salut10 sempre tracta d’acostar 
als ciutadans uns continguts de caràcter eminentment 
divulgatius, dedicats a la prevenció i la promoció de la 
salut. Per fer-ho, es delimiten els continguts i els missat-
ges als diferents públics interessats. Des d’aquesta òp-
tica, Salut10 té seccions clarament determinades quant 
al contingut, com la salut de la gent gran, la salut de la 
dona, la dels nens, informació sobre malalties comunes i 
com cal prevenir-les, etc.

El 2008, s’han publicat quatre números (32.000 exemplars en 
total) amb els temes principals següents:
 •		Malalties	rares.
 • Canvi	climàtic.
 • Alcoholisme.
 •		El	pacient	expert	-	Deu	anys	de	l’Hospital	de	La	Ribera.
Durant	 aquest	 any,	 s’han	 superat	 els	 2.200	 subscriptors	 de	
la revista, els quals la reben directament a casa de manera 
gratuïta.
	 •		Còmic	Els Ribera: La Ribera Departament 11 de Salut va 

crear	fa	uns	anys	un	còmic	per	acostar	les	accions	de	pro-
moció de la salut als més petits. Es distribueix directament 
als	col·legis	 i	 instituts	 i	s’encarten	en	 les	edicions	comar-
cals dels dos principals diaris valencians. El 2008, la família 
Els Ribera ha consolidat la seva popularitat a la comarca. 
S’han editat dos números, amb una tirada (cadascun) de 
18.000 exemplars: Endometriosi i Coneix el teu hospital 
(en procés d’edició)

	 •  Edició de la Guia Sociosanitària: durant el 2008, La Ri-
bera Departament 11 de Salut ha reunit en una guia els 
recursos socials i sanitaris de tot el Departament 11 de 

Adeslas centra les seves 
accions en iniciatives que 
fomenten la prevenció de 
malalties i promouen hàbits 
de vida saludables 
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Salut. Aquesta guia està organitzada en forma de catàleg 
integrat per fitxes, on es proporciona informació sobre els 
recursos sociosanitaris existents, com ara centres d’aten-
ció i prevenció de drogodependències, associacions de 
discapacitats físics i psíquics, centres especials d’ocupa-
ció, gabinets psicopedagògics, residències de gent gran, 
centres d’informació juvenil, associacions de mestresses 
de casa i associacions de malalts i familiars.
Actualment, la guia té 279 fitxes d’agents públics i privats, 
dels quals es recull informació com: el domicili i el telè-
fon, la persona de contacte, l’horari, les activitats i l’àmbit 
d’actuació. Es preveu que aquestes fitxes es revisin periò-
dicament i s’hi inclogui informació sobre futurs recursos.
S’han editat 1.000 exemplars en paper de la guia, que 
s’han distribuït entre els professionals socials i sanitaris 
del Departament de Salut, encara que també és a l’abast 
de la població general per mitjà del web www.salut10.
com, on s’actualitza periòdicament.

	 •  Adeslas continua la seva trajectòria de difusió d’informa-
ció útil sobre prevenció de malalties i de difusió d’hàbits 
de	vida	saludables,	a	través	de	la	seva	col·laboració	amb	
Revista Médica, Prevelia, La Verdad de Murcia-CANAL	6	
TV	 i	 la	revista	 interna	d’Agbar,	 Infoagbar, a més del pro-
grama El gato al agua	de	Intereconomía	Radio	i	TV.	També	
s’ha	posat	en	 funcionament	una	campanya	d’informació	
de consells saludables dirigida als gairebé quatre milions 
de visitants de Port Aventura.

	 •  Xerrades de promoció de la salut: La Ribera Departament 
11	 de	 Salut	 promou,	 en	 col·laboració	 amb	 ajuntaments,	
la realització de xerrades per part dels seus professionals 
sanitaris en els diferents municipis de la comarca a fi de 
prevenir i promocionar la salut entre els ciutadans, així com 
reduir la incidència de les principals malalties i lesions.
El 2008, s’han portat a terme un total de 23 xerrades de 
promoció de la salut, de temes sanitaris d’interès com: 
l’insomni i consells per a la higiene del son, l’estrès i el 
control de l’ansietat, l’ús racional del medicament, la grip 
i el consum d’antibiòtics, etc.
Dins d’aquest apartat, cal esmentar especialment les Jor-
nades	de	Fibromiàlgia	de	La	Ribera,	que,	en	col·laboració	
amb l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia de La Ribera 
(Adafir),	s’organitzen	des	de	l’any	2005.	
El 2008, s’ha celebrat la quarta edició d’aquestes jorna-
des, dirigides tant a pacients com a personal sanitari. Per 
primera	vegada,	aquest	any	s’ha	implicat	en	l’organització	
de les jornades altres associacions de malalts de fibromi-
àlgia de la comarca, com l’Associació de Fibromiàlgia de 
Sueca	 (AFIS).	S’ha	comptat	amb	 la	participació	de	prop	
de 200 persones i s’han abordat aspectes clínics i tera-
pèutics de la fibromiàlgia, així com noves aportacions i 
recerques desenvolupades en aquest àmbit.

	 •		Celebració	de	dies	destacats:	amb	l’objectiu	de	donar	 infor-
mació sobre determinades malalties i trastorns a la població 
general, La Ribera Departament 11 de Salut s’ha sumat el 
2008 a la celebració d’uns determinats dies destacats, amb 
la	 col·locació	de	 taules	 informatives	 als	 centres	de	 salut	 i	 a	
l’Hospital Universitari de La Ribera, i l’elaboració de materials.

	 				Cal	destacar	especialment	la	celebració	de	la	Setmana	de	la	

Mobilitat Sostenible, a la qual La Ribera Departament 11 de 
Salut	s’ha	sumat	per	primera	vegada	aquest	any.	Per	a	això,	
ha	col·laborat	amb	entitats	com	el	Centre	de	Salut	Pública	
d’Alzira, l’Agència Energètica de La Ribera i l’Associació de 
Tècnics	 i	Especialistes	en	Educació	 i	Seguretat	Viària	de	 la	
Comunitat	 Valenciana,	 a	 fi	 de	 portar	 a	 terme	 tot	 un	 seguit	
d’activitats, entre els dies 16 i 22 de setembre, de foment de 
la substitució del vehicle privat per altres de més respectuo-
sos amb el medi ambient i augmentar, d’aquesta manera, la 
salut i la qualitat de vida dels ciutadans.

 Comunitat local 
i cooperació al desenvolupament
(COMPROMÍS CL1)
COMISSIó 0,7 % I +
La Ribera Departament 11 de Salut compta des dels seus inicis 
amb	la	Comissió	0,7%	i	+,	destinada	a	temes	de	cooperació	al	
desenvolupament,	així	com	a	l’ajuda	de	col·lectius	vulnerables.	
La comissió està formada per un grup de professionals sensi-
bles a aquests temes i ha desenvolupat diverses accions des 
del	seu	inici.	Algunes	d’elles	han	estat	sol·licitades	des	de	les	
ONG o des de les institucions a la mateixa comissió, altres han 
estat traslladades des de la direcció de La Ribera Departament 
11 de Salut perquè la comissió resolgués el tipus d’ajuda que 
calia portar-hi a terme.
Els	membres	 d’aquesta	 comissió	 pertanyen	 a	 tots	 els	 esta-
ments de l’organització, i altres treballadors de l’organització hi 

Dia del Lupus

Dia Mundial de la Fibromiàlgia

Setmana sense Fum

Dia Mundial del Càncer de Mama

10 maig

12 maig

31 maig

19 octubre

Dia Internacional de la Diabetis

Dia Europeu de l’Ús Prudent dels Antibiòtics

DIa

14 novembre

18 novembre

DaTa

La Comissió 0,7% i + 
del Departament 11 
de Salut es dedica a 
temes de cooperació al 
desenvolupament, així 
com a l'ajuda de col·lectius 
vulnerables 
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col·laboren	de	manera	puntual	quan	se’ls	ho	demana.	
Durant el 2008, la comissió ha dut a terme els projectes de 
cooperació següents:
	 •	Cooperació	a	Rwanda	amb	Vita	et	Pax.
	 •  Realització d’un curs de nutrició a Guinea Equatorial, en 

col·laboració	 amb	 l’Agència	 Espanyola	 de	Cooperació	 In-
ternacional, a fi de millorar, amb els aliments disponibles i a 
l’abast de les economies de la zona, les bases d’una dieta 
equilibrada, incidint, alhora, en normes bàsiques d’higiene i 
sanejament que es puguin aplicar en l’àmbit domèstic.

	 •  Donacions de medicaments, material sanitari i equipament a 
diferents entitats i institucions.

	 •  Activitats d’integració de minories i de persones excloses: 
col·laboració	amb	Àmbit	Associació	en	la	reinserció	de	per-
sones que són a la presó, així com en la cura de la seva salut 
mentre es troben en compliment.

COL·LabORaCIOnS aMb OnG
A	 diferents	 hospitals	 es	 porten	 a	 terme	 col·laboracions	 amb	
ONG, amb els objectius següents:
	 •  Enfortir els vincles de l’empresa amb la societat, els clients 

i els empleats.
	 •		Crear	valor,	 reputació	corporativa	 i	motivació	d’empleats	 i	

col·laboradors.
	 •  Formalitzar un compromís amb els més desafavorits de la 

societat.
Per exemple, a l’Hospital Parque San Antonio (Màlaga) s’ha cedit 
un	espai	per	poder	col·locar-hi	taules	informatives	del	projecte	
Aldeas	Infantiles	i	de	l’Associació	Espanyola	Contra	el	Càncer.
A	més,	des	del	2007	aquest	hospital	col·labora	amb	la	Fun-
dación	Tierra	de	Hombres,	a	través	del	programa	Viatge	cap	
a la vida, que ajuda nens desafavorits de diferents parts del 
món determinant-ne el diagnòstic, el tractament i les ope-
racions de les seves patologies, que, per la complexitat o 
els costos que presenten, són de difícil tractament als seus 
països d’origen.
La	col·laboració	consisteix	en	la	coordinació	i	l’assessorament	
mèdic abans del trasllat del nen, la realització de les proves 
diagnòstiques necessàries, la cobertura de l’estada, de fàr-
macs i de material sanitari, els serveis de cirurgia i les proves i 
revisions postoperatòries.
Una altra de les iniciatives que ha portat a terme Adeslas jun-
tament	 amb	 la	 Fundación	 Tierra	 de	Hombres	 durant	 el	 2008	
ha	estat	la	substitució	de	regals	de	Nadal	per	una	col·laboració	
amb aquesta ONG.
Adeslas	col·labora	amb	l’Associació	Espanyola	Contra	el	Càn-
cer	d’Alzira,	en	la	seva	campanya	de	recollida	de	fons	contra	el	

càncer, amb ONG com Xemogol i l’Associació de Dones amb 
Càncer	de	Mama	d’Alzira	(DACMA),	i	amb	l’Associació	Valenci-
ana	de	Malalts	de	Lupus;	en	aquest	últim	cas,	es	va	col·locar	
una taula informativa sobre la malaltia a l’Hospital Universitari 
de La Ribera.
El	2008,	Adeslas	ha	continuat	la	col·laboració	amb	la	Fundación	
Atapuerca,	tant	aportant-hi	una	quantitat	en	metàl·lic	com	assu-
mint les pòlisses d’assegurança sanitària del personal investiga-
dor i de la mateixa Fundació. 
 
COL·LabORaCIOnS CuLtuRaLS I PatROCInaDORS
El	2008,	La	Ribera	Departament	11	de	Salut	ha	col·laborat	amb	
les associacions següents:
	 •		VIII	 edició	 de	 la	 trobada	 de	 l’associació	 Foro	 Soria	 21,	

celebrada	a	València	sobre	innovació	i	desenvolupament	
sostenible.

	 •		XI	Trobada	sobre	la	Sanitat	Privada	a	Espanya	i	el	seu	Pa-
per dins el Sistema Nacional de Salut, en la qual s’intenta 
debatre i arribar a conclusions amb l’objectiu de valorar 
com cal afrontar la possible no-sostenibilitat d’aquest sis-
tema en el temps.

•  Falles 2008 a través de les diferents juntes locals falleres de 
la comarca.

	 •		Circuit	de	curses	populars,	prestant-hi	ambulàncies	i	ser-
veis sanitaris.

	 •  Setmana Santa de Sueca.
	 •		Associació	d’Amics	dels	Coets	per	promoure	un	ús	adequat	

dels petards.

Adeslas col·labora amb 
la Fundació Tierra de 
Hombres tractant a nens 
amb problemes mèdics de 
diferents parts del món
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En els hospitals i centres mèdics d’Adeslas es porten a terme diferents 
activitats educatives per a acostar els hàbits de vida saludable a tots els 
àmbits	de	la	comunitat	local	a	la	qual	pertanyen.

	 •		Diferents	organitzacions	esportives,	com	el	Club	de	Natació	
Alzira	i	el	Club	d’Atletisme	de	Carcaixent.

	 •  El passadís central de l’Hospital Perpetuo Socorro s’ha 
consolidat com a galeria d’art, on pintors locals exposen i 
venen.

D’altra banda, durant el 2008, diferents entitats socials, com 
l’Agrupació	 de	 Penyes	 Valencianistes	 i	 els	 treballadors	 de	
l’Oceanogràfic	de	València,	entre	altres,	han	visitat	 l’Hospital	
Universitari de La Ribera a fi de conèixer-ne el funcionament 
o	per	col·laborar	amb	l’organització	d’actes	per	fer	més	agra-
dable l’estada als nens que hi ha ingressats. 

LA RSE D’ADESLAS

Adeslas ha patrocinat la XII Trobada 
Especialitzada sobre Responsabilitat Sanitària, 
l’objectiu del qual és apropar als professionals 
sanitaris tant de les Administracions públiques 
com de les empreses sanitàries els coneixements 
jurídics necessaris per desenvolupar la relació 
metge-pacient.

Adeslas ha patrocinat la 
XII Trobada Especialitzada 
sobre Responsabilitat 
Sanitària
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•		Al	portal	Clikasalud:
 -  Desenvolupar tres nous eixos temàtics d’interès adaptats 

als tres públics.
 -  Ampliar el contingut de suport a pares d’adolescents. 
	 -		Crear	aliances	amb	associacions	expertes	dels	temes	del	

portal, que reforcin la prevenció per a la salut adolescent.

•		Comunicar	el	concepte	de	prevenció	sanitària	integral	i	
difondre els plans de prevenció que es preveu de posar en 
funcionament.

•		Mantenir	la	col·laboració	amb	les	ONG.
•		Mantenir	les	col·laboracions	en	esdeveniments	culturals.

•		Incrementar	la	participació	d’Adeslas	a	fòrums	i	debats.

•		Desenvolupament	de	l’eix	d’assetjament	escolar	amb	els	
continguts: com cal actuar davant una situació d’assetjament 
a	l’escola.	El	ciberassetjament.	Com	ho	poden	detectar	els	
pares, com cal actuar.
•		Ampliació	de	continguts	relatius	a	aquest	eix	amb	una	guia	per	

a pares i càpsules interactives per a pares amb casos pràctics.
•		Creació	d’una	webquest per treballar el tema a les aules i una 

acció de dinamització sobre “les meves emocions”.

•		S’han	desenvolupat	accions	de	comunicació	dirigides	
a informar els assegurats dels serveis Adeslas és més 
(orientació mèdica, segona opinió mèdica, protecció 
de pagaments, ClubAdeslas) i dels plans de prevenció 
desenvolupats el 2008: Pla de Prevenció de Càncer de 
Mama, Accidents Infantils i Cures del Nadó.
				Per	a	això,	s’ha	desenvolupat	una	campanya	per	a	grups	

específics de clients amb un incentiu i s’ha fet una peça 
de comunicació específica que s’ha difós en les cartes de 
pujada de primes 2009.

•		Desenvolupament	de	23	xerrades	de	promoció	de	la	salut	per	
professionals de l’Hospital Universitari de La Ribera.

•		Adeslas	col·labora	amb	la	Fundación	Tierra	de	Hombres,	
a través del programa ‘Viatge cap a la vida’, proporcionant 
assistència	quirúrgica	a	Espanya	a	nens	del	Tercer	Món.	
•		Col·laboració	amb	la	Fundación	Atapuerca.
•		La	Comissió	0,7%	i	+	ha	portat	a	terme	durant	el	2008	
diversos	projectes	de	col·laboració:	cooperació	a	Rwanda	
amb	Vita	et	Pax;	realització	d’un	curs	de	nutrició	a	Guinea	
Equatorial; donacions de medicaments, material sanitari i 
equipament a diferents entitats i institucions, etc.

•		Patrocini:	XII	Trobada	Especialitzada	sobre	Responsabilitat	
Sanitària, l’objectiu de la qual és apropar tant als 
professionals sanitaris de les Administracions Públiques 
com als de les empreses sanitàries els coneixements jurídics 
necessaris per desenvolupar la relació metge-pacient.
•		XI	Trobada	sobre	la	Sanitat	Privada	a	Espanya	i	el	seu	

Paper dins el Sistema Nacional de Salut, en la qual s’intenta 
debatre i arribar a conclusions amb l’objectiu de valorar com 
cal afrontar la possible no-sostenibilitat d’aquest sistema en 
el temps.

ObjECtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008

Implicar-se	en	la	millora	de	la	qualitat	de	vida	de	la	comunitat	local	en	què	s’opera,	mitjançant	accions	de	comunicació	i	sensibilització,	oferint	
l’experiència que es té per fomentar hàbits de vida saludables. COMPROMÍS CL1

•		Assimilació	de	continguts	de	ClikaSalud	al portal de prevenció d’Adeslas (www.prevencion.adeslas.es), que comptarà amb plans 
relacionats	amb	els	mateixos	eixos	tractats	a	ClikaSalud.
•		Manteniment	del	portal	sense	crear	nous	continguts.
•		Continuar	el	desenvolupament	d’accions	de	comunicació	als	assegurats,	tant	dels	serveis	de	valor	afegit	com	dels	plans	de	prevenció	

que es desenvolupin.
•		Incrementar	els	serveis	de	valor	afegit,	dins	el	programa	‘Adeslas	és	més’.
•		Millorar	la	comunicació	als	assegurats	a	través	de	la	pàgina	web.
•		Continuar	amb	les	accions	de	promoció	de	la	salut	habituals	del	Departament:	revista	Salut10, xerrades de promoció de la salut, còmic 

Els Ribera, etc.
•		Promocionar	el	portal	de	continguts	de	salut	www.salut10.com,	amb	continguts	específicament	pensats	per	als	residents	del	Departament	de	
Salut,	oferint-los	serveis	addicionals,	com	la	tramesa	de	SMS	als	seus	mòbils	per	informar-los	de	xerrades	i	campanyes.
•		Mantenir	les	col·laboracions	amb	ONG	i	potenciar	aquest	mitjà	de	compromís	amb	els	més	desafavorits.
•		Desenvolupar	patrocinis	que	generin	notorietat	de	marca	i	aconseguir	per	a	Adeslas	una	presència	destacada	a	fòrums,	fires	i	debats	

d’interès per als seus públics.

REPtES PER AL 2011

Implicar-se	en	la	millora	de	la	qualitat	de	vida	de	la	comunitat	local	en	què	s’opera,	mitjançant	accions	de	comunicació	i	sensibilització,	oferint	
l’experiència que es té per fomentar hàbits de vida saludables. COMPROMÍS CL1



03/7  informe de responsabilitat corporativa aGbar 2008

03•7
Proximitat amb  

el col·lectiu  
mèdic

El col·lectiu mèdic és un dels grups de més interès per a Ades·
las. Tot esforç per mantenir una comunicació permanent i fluida 
(en la seva relació com a empleat, proveïdor o client) dirigida 
a incrementar el seu grau de satisfacció, ajudarà a aconseguir 
l’objectiu comú d’oferir un servei de qualitat als assegurats.
Cada any s’incorporen nous professionals al quadre mèdic. Ac·
tualment, és constituït per prop de 33.000 professionals sani·
taris i 1.100 clíniques amb atenció assistencial. A més, Adeslas 
disposa d’una àrea hospitalària pròpia que creix cada any.
L’heterogeneïtat de les relacions que s’estableixen entre els 
professionals mèdics i Adeslas no impedeix la voluntat d’oferir 
un servei de qualitat comú a tot el territori, ja sigui mitjançant 
l’asseguradora, els hospitals o bé els centres mèdics o dentals.

 Fluïdesa en la comunicació  
empresa-metge
(COMPROMÍS CM1)

Una de les principals eines de comunicació entre Adeslas i el col·
lectiu mèdic és el Portal de Professionals Sanitaris, amb l’objectiu 
d’apropar la companyia i el professional i facilitar la interlocució en·
tre ells. Les actuacions que s’han portat a terme durant l’any 2008 
al portal s’han dirigit a incrementar·ne les funcionalitats i millorar 
la informació que s’hi ofereix. En aquest sentit, s’hi ha facilitat la 
inscripció de nous usuaris i l’accés a les societats mèdiques, s’hi 
han obert noves bústies de consulta amb diferents departaments 
i s’hi ha incorporat un capítol de preguntes més freqüents (FAQ). 
Per al 2009, l’objectiu és comunicar i potenciar l’ús d’aquestes 
noves eines del portal per part del professional.
Per contribuir a la millora de la qualitat assistencial, el 2008 s’ha 
posat a la disposició dels proveïdors d’anàlisis clíniques més 
destacats un curs de formació continuada en col·laboració amb 
el Consell General de Col·legis Oficials de Farmàcia.
En l’àrea hospitalària es va dissenyar durant el 2007 un model 
assistencial comú, amb l’objectiu d’oferir una millor qualitat as·
sistencial al pacient, en el qual es garanteix la qualitat cientifico·
tècnica, la rapidesa en el diagnòstic i el tractament, i el respecte 
a la intimitat. 
Inclou, entre altres aspectes, les actuacions següents:
	 •		Millora i integració dels serveis interns: urgències, unitat de 

cures intensives i servei de medicina interna.  
	 •		Elaboració durant el 2008 d’un Manual d’Urgències, que de·

fineix unes normes de comportament i actuació que ha de 
portar a terme tot el personal que treballi en aquesta àrea.

	 •		Desenvolupament i implementació de protocols d’actuació 

 Adeslas es compromet a: 

•  Millorar la relació i la comunicació empresa-metge 
per oferir respostes a les seves inquietuds i fidelit-
zar el professional. COMPROMÍS CM1

•  Lideratge per atraure el col·lectiu mèdic.
  COMPROMÍS CM2
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en les patologies més prevalents i les seves guies clíniques 
respectives.

	 •		Continuació de la implementació de la història clínica elec·
trònica i extensió del seu ús.

	 •		Desenvolupament d’un sistema de triatge propi a urgènci·
es, sistematitzat.

	 •		Integració dels professionals que atenen urgències, fomen·
tant·hi el sentiment de pertinença a l’hospital.

Aquest model és liderat per la Direcció d’Hospitals d’Adeslas i, 
a través de comitès específics de gerents, de metges i de proto·
cols d’infermeria i assistencials, es treballa per desenvolupar·lo 
i implantar·lo. 
A més, durant el 2008 també s’ha portat a terme el següent:
	 •		L’elaboració i el seguiment dels plans d’acció derivats de les 

auditories internes d’història clínica realitzades el 2007 a tots 
els hospitals.

	 •		El desenvolupament i la implementació de dos nous proto·
cols d’ambulatorització.

Adeslas elabora un quadre de comandament assistencial exclu·
siu a partir de les dades CMBD (conjunt mínim bàsic de dades), 
en els quals són codificats els processos assistencials hospi·
talaris de manera habitual. El fet de disposar d’un Quadre de 
Comandament Assistencial específic permet:
	 •		Aportar informació comparativa dels hospitals sobre indica·

dors assistencials en l’àmbit corporatiu.
	 •		Oferir un benchmarking detallat als hospitals per identificar 

les àrees de millora.
En els propers anys s’abordarà un projecte de millora d’aquest 
quadre de comandament, que ha de permetre automatitzar 
l’obtenció de dades (gràcies a la implementació de la història 
clínica electrònica), disminuir els temps d’actualització d’aques·
tes dades i aportar indicadors clínics rellevants per millorar la 

qualitat i l’eficiència del procés assistencial, de manera que el 
professional sanitari el pugui analitzar com una eina per conèixer 
i avaluar la seva activitat, i identificar possibles àrees de millora.

ACtuACiOnS A L’HOSPitAL univeRSitARi  
de LA RibeRA
	 •		Edició del Boletín de Información de Medicamentos (BIM): 

publicació de periodicitat trimestral, editada per La Ribera 
Departament 11 de Salut des del gener del 2000. Té la fina·
litat de divulgar entre els professionals sanitaris informació 
farmacoterapèutica científica, veraç, rellevant i independent. 
El 2008, se n’han editat quatre números amb una tirada de 
8.000 exemplars cadascun.

	 •		Tardes Terapèutiques · Taller del medicament: des de l’any 
2005 s’organitzen, anualment, un seguit de xerrades per 
proporcionar als professionals sanitaris informació científica, 
contrastada i independent de la indústria farmacèutica, que 
permeti fer un ús raonable dels medicaments i promoure’n 
la utilització en termes d’eficàcia i seguretat per millorar la 
salut de la població. El 2008, per primera vegada, les Tardes 
terapèutiques han passat a englobar·se dins el primer Taller 
del medicament. Els assistents a les quatre Tardes Terapèu·
tiques reben un certificat d’assistència.

	 •		Guia d’actuació davant agressions per als professionals 
de La Ribera Salut II UTE: editada el 2008, té l’objectiu de 
descriure el procediment que s’ha de seguir davant qual·
sevol incident violent (verbal i no verbal) que els professi·
onals de l’organització puguin patir per part de persones 
que no en formin part. Se n’ha fet una edició en paper, 
que s’ha distribuït en la formació presencial impartida a 
diversos grups de professionals i en la qual s’ha format 
989 persones.
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	 •		Carrera professional assistencial: durant el 2008, s’ha iniciat 
la implantació de la Carrera professional assistencial per a 
les categories professionals de metge, facultatiu, DUE/ATS, 
fisioterapeuta, logopeda, llevadora, optometrista i psicò·
leg. El seu objectiu és servir d’instrument per fer possible 
el dret al desenvolupament professional dels treballadors, 
juntament amb la millora de la gestió de l’organització. Amb 
aquesta finalitat, s’ha portat a terme una campanya de co·
municació del Manual de Concreció d’Objectius de Carrera 
Professional. S’ha editat en paper i s’ha publicat al Portal de 
l’Empleat de l’organització.

 	 •		El 2008, ha entrat en funcionament la Junta Professional 
del Departament 11 com un òrgan formal de comunicació 
i debat que agrupa tots els comandaments intermedis de 
l’organització en un mateix fòrum, amb les direccions d’àrea 
i la Direcció Gerent. La Junta es reuneix una vegada cada 
quatre mesos i hi són convocats tots els comandaments 
intermedis, assistencials i no assistencials, a fi d’aconseguir 
una millor comunicació i comprensió dins l’organització. 
S’ha creat un web departamental dins el Portal de l’Empleat 
de l’organització, on es recull tota la documentació que la 
Junta Professional genera.

 Lideratge per atreure el  
col·lectiu mèdic
(COMPROMÍS CM2)

A les delegacions s’ha consolidat el lloc de director mèdic, els 
objectius del qual són la millora contínua de la qualitat dels ser·
veis que ofereixen els professionals del quadre mèdic, per mitjà 
d’una relació professional motivadora i de confiança. Aquesta 
figura és el principal interlocutor entre els professionals i la com·
panyia, a fi de conèixer i gestionar de prop les seves necessitats 
i inquietuds. 
A més, l’any 2008 s’han posat en marxa dos nous projectes 
per fidelitzar el professional: d’una banda, s’ha desenvolupat la 
política d’incentius d’eficiència i qualitat per a professionals del 
quadre mèdic i, de l’altra, tot donant suport a la feina dels di·
rectors mèdics, s’ha iniciat un projecte de sistematització de la 
millora contínua als centres mèdics d’Adeslas, un dels objectius 
del qual és homogeneïtzar les millors pràctiques en benefici de 
professionals i pacients. 
En l’àrea hospitalària, dins el projecte ‘ACTIvA Metges’, s’ha 
iniciat el 2008 el projecte ‘PARTICIPA·HI’, un pla de fidelització 

Adeslas ha engegat diversos mecanismes per a fidelizar al seu personal, 
com programes d’incentius i de millora contínua.

orientat a metges col·laboradors que està previst que s’implanti 
com a prova pilot en un centre hospitalari durant el 2009, per 
desenvolupar·lo posteriorment en la resta de centres.
Pel que fa a la formació de professionals, l’any 2008 l’Hospital Uni·
versitari de La Ribera ha incorporat dues noves especialitats per 
formar Metges Interns Residents (MIR): microbiologia i parasitolo·
gia clínica, i cirurgia general i de l’aparell digestiu, de les quals rebrà 
nous residents el 2009. Amb la inclusió d’aquestes dues últimes, 
ja són 12 les especialitats en què el Departament de Salut 11 està 
acreditat per impartir la formació de postgrau (anàlisis clíniques, 
farmàcia hospitalària, radiodiagnòstic, medicina interna, medicina 
de família i comunitària, cirurgia ortopèdica i traumatologia, pedia·
tria i àrees específiques, medicina intensiva, psiquiatria, obstetrícia 
i ginecologia i les dues especialitats esmentades).
El 2008 també han finalitzat el seu període de formació els pri·
mers residents que l’organització va rebre en les especialitats 
d’anàlisis clíniques, farmàcia hospitalària i radiodiagnòstic.
Actualment, La Ribera Departament 11 de Salut compta amb 
43 residents (14 dels quals s’hi van incorporar el maig del 2008), 
que porten a terme la formació de postgrau tant a l’Hospital 
Universitari de La Ribera com a diversos centres d’atenció pri·
mària del departament de salut. Aquest any s’hi ha incorporat el 
primer resident d’obstetrícia i ginecologia.
L’Hospital Universitari de La Ribera també està acreditat per a la 
docència d’infermeria en les especialitats d’obstetricoginecolo·
gia llevador/a (de la qual oferirà cinc places l’any 2009) i de salut 
mental (de la qual hi ha incorporat un resident el 2008).

L'àrea hospitalària 
ha iniciat el projecte 
'ParticiPa-hi' 
un pla de fidelització  
orientat a metges 
col·laboradors 

El 2008 ha entrat en 
funcionament la Junta 
Professional 
del Departament 11 
com un òrgan formal  
de comunicació i debat 
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 Resum d’objectius i actuacions

•		Ampliar	i	dotar	de	noves	utilitats	el	contingut	del	Portal	de	Pro·
fessionals Sanitaris per simplificar i agilitzar la gestió adminis·
trativa, així com posar a la disposició del professional formació 
mèdica continuada.

•		Ampliar	els	continguts	dels	comitès	(mèdic	i	de	protocols	
d’infermeria).

•		Desenvolupament	i	implantació	del	model	assistencial	de	
l’àrea hospitalària, el Programa d’ambulatorització de l’àrea 
hospitalària, el Manual d’Urgències, guies clíniques i triatge per 
als serveis d’urgències, al llarg del període 2008·2010.

•		Posada	en	funcionament	de	la	Junta	Professional,	que	
incorpora els principals quadres mèdics del Departament 11 a 
l’Hospital Universitari de La Ribera (hospital i primària) perquè 
serveixi de fòrum de trobada.

•		Continuar	desenvolupant	fórmules	de	fidelització	del	col·lectiu	
i crear incentius.

•		Mantenir	l’acreditació	i	reforçar	les	activitats	docents	i	
d’investigació.

•		Increment	de	les	funcionalitats	del	portal	i	millora	de	la	
informació que s’hi ofereix: inscripció de nous usuaris, noves 
bústies de consulta amb diferents departaments, accés a 
més informació relacionada amb prestacions a les societats 
mèdiques...
•		Desenvolupament	d’un	curs	de	formació	continuada	per	als	

proveïdors d’anàlisis clíniques, en col·laboració amb el Consell 
General de Col·legis Oficials de Farmàcia.
•		Elaboració	d’un	Manual	d’Urgències, amb normes de compor·

tament i actuació del personal que treballa en aquesta àrea.

•		Desenvolupament	per	part	del	Comitè	Mèdic	d’un	pla	d’acció	
com a resultat de les auditories internes d’història clínica.

•		Desenvolupament	del	model	assistencial	de	l’àrea	hospita·
lària: elaboració de les guies clíniques que formen part del 
Manual d’Urgències.
•		Elaboració	d’un	quadre	de	comandament	assistencial	exclusiu	

d’Adeslas, a partir de les dades CMBD, en què es codifiquen 
els processos assistencials.

•		A	l’Hospital	Universitari	de	La	Ribera:
 ·  S’ha posat en marxa la Junta Professional, un òrgan 

formal de comunicació i debat entre la Direcció i els co·
mandaments intermedis.

 ·  S’ha creat un web departamental dins el Portal de 
l’Empleat, on es recull la documentació que la Junta 
genera.

 ·  S’ha començat la implantació de la Carrera professional 
assistencial per a les categories següents: metge, facultatiu, 
DUE/ATS, fisioterapeuta, logopeda, llevadora, optometrista 
i psicòleg.

 ·  S’ha editat la Guia d’actuació davant agressions per als 
professionals.

 ·  S’han editat quatre números del Boletín de Información de 
Medicamentos.

 ·  Desenvolupament de les Tardes Terapèutiques per a pro·
fessionals sanitaris. El 2008 han passat a englobar·se dins 
el primer Taller del Medicament.

•		S’ha	portat	a	terme	una	política	d’incentius	d’eficiència	i	quali·
tat per al grup de professionals del quadre mèdic.

    En l’àrea hospitalària s’ha iniciat el projecte ‘PARTICIPA·HI’.

•	A	l’Hospital	Universitari	de	La	Ribera:
 ·  S’hi han incorporat dues noves especialitats per formar 

Metges Interns Residents (MIR): microbiologia i parasitologia 
clínica, i cirurgia general i de l’aparell digestiu.

ObjeCtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008

Lideratge per atraure el col·lectiu mèdic. COMPROMÍS CM2

Millorar la relació i la comunicació empresa·metge per oferir respostes a les seves inquietuds i fidelitzar el professional. COMPROMÍS CM1

•		Aconseguir	un	ús	habitual	del	Portal	de	Professionals	Sanitaris	per	part	del	40%	dels	professionals	del	quadre	mèdic.
•		Crear	un	comitè	d’infeccions	i	d’un	comitè	de	documentació	clínica	i	arxiu,	amb	un	reglament	de	règim	intern	comú,	a	hospitals	del	grup.
•		Continuar	la	implantació	del	model	assistencial	als	centres	hospitalaris.
•		Elaborar	una	guia	de	serveis	per	als	metges,	que	formi	part	del	pla	d’acollida,	per	facilitar-los	el	coneixement	i	les	eines	que	l’hospital	posa	

a la seva disposició.

RePteS PeR AL 2011

Millorar la relació i la comunicació empresa·metge per oferir respostes a les seves inquietuds i fidelitzar el professional. COMPROMÍS CM1
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•	A	l’Hospital	Universitari	de	La	Ribera:
 ·  Fomentar la utilització de la Junta Professional del Departament 11 com un òrgan de comunicació entre l’organització i els treballadors.
	 -		Completar	al	100%	el	desenvolupament	del Portal de l’Empleat, com una eina per gestionar els fluxos de comunicació interna en 

l’organització.
 ·  Aconseguir la implantació de la carrera professional en totes les categories assistencials i no assistencials.
 ·  Posada en funcionament i desenvolupament d’una newsletter mensual.
 ·  Implicació de tots els treballadors (laborals i estatutaris) en les activitats de commemoració del 10è aniversari de l’Hospital Universitari de 

La Ribera.

•		En	l’àrea	hospitalària,	el	projecte	‘PARTICIPA·HI’ s’implantarà primer com a pilot en un centre i s’estendrà posteriorment a la resta 
d’hospitals.
•		Arribar	a	les	13	especialitats	acreditades	en	formació	MIR	de	l’Hospital	Universitari	de	La	Ribera.

RePteS PeR AL 2011

Lideratge per atraure el col·lectiu mèdic.COMPROMÍS CM2
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03•8
Amb l’actuació  
dels mediadors

Els mediadors constitueixen un dels canals de venda més im-
portants, a través del qual Adeslas ofereix la seva gamma de 
productes al públic. Per la seva rellevància i particularitat, són 
considerats com un grup d’interès diferenciat de la resta de pro-
veïdors. Actualment, el 33% de la cartera d’assegurats ho són 
a través de mediadors.
Respecte l’any passat, la companyia d’assegurances Adeslas 
ha augmentat gairebé un 4,2% el nombre d’agents i corredors 
d’assegurances, de manera que al final del 2008 ha arribat a un 
total de 1.821 mediadors, distribuïts de la manera següent:

A més de millorar durant el 2008 l’actualització del registre de 
dades de la Direcció General d’Assegurances, fent que el procés 
de gestió de les altes i baixes d’agents estigui més sistematitzat, 
Adeslas ha reforçat i ampliat els acords de comercialització de la 
seva gamma de productes a través d’importants entitats finan-
ceres i altres grans distribuïdores, en diferents règims: mediació, 
reassegurança i coassegurança.

 Adeslas es compromet a:   

•  Facilitar els mitjans necessaris perquè els 
mediadors aconsegueixin més bons resultats.

   COMPROMÍS ME1
•  Establiment d'una comunicació efectiva, millorant 

els canals de comunicació existents.
   COMPROMÍS ME2

Agents exclusius  
(xarxa externa i pròpia)

Agents vinculats

Corredors/corredories d’assegurances

Operadors banca/assegurances vinculats

990

20

804

7

xarxa de mediadors



153

03/8  amb l’actuació dels mediadors 

 Mitjans i recursos  
per als mediadors
(COMPROMÍS ME1)

Al llarg de l’any 2008, s’ha impulsat el model de professionalit-
zació comercial de la xarxa pròpia, portant a terme les actuaci-
ons següents:
	 •  Creació d’un equip de Xarxa Pimes: selecció d’agents 

pime, realització de cursos específics de formació i po-
sada en marxa acompanyada d’una campanya de llança-
ment.

	 •		Disseny de documentació específica que constitueix l’ofer-
ta d’assegurança que s’ofereix al client, per fer la venda de 
particulars i pimes. Tots els documents estan actualment 
en PDF i es treballa per poder-los gravar i enviar per correu 
electrònic directament, i incloure’ls a la pàgina web.

	 •		Desenvolupament del projecte E-mail, amb què es creen 
correus electrònics tipus que contenen informació sobre 
productes específics perquè els agents puguin agilitzar la 
preparació i la tramesa d’informació als clients.

	 •		Desenvolupament d’un procediment de comissions per 
millorar les condicions dels mediadors.

	 •		Avantatges en l’obtenció d’eines de suport comercial: fi-
nançament a mida d’ordinador portàtil, connexió a Internet 

de banda ampla, tarifes telefòniques més econòmiques, 
subvencions segons la productivitat, etc.

	 •		Creació d’un equip centralitzat de suport i seguiment a la 
gestió comercial de les zones i desenvolupament d’indica-
dors que permeten exercir un control d’objectius i fer-ne el 
seguiment , des de la central i les delegacions.

Formació pEr als mEdiadors
En l’àrea de xarxes directes es treballa per detectar les ne-
cessitats de formació de la xarxa, tot mantenint un contacte 
continu amb els agents i avaluant conjuntament sistemes 
de millora.
Durant l’any 2008 s’han realitzat els quatre cursos de formació 
per als agents de xarxa pròpia:
	 •  Curs inicial: agents de menys de 6 mesos d’antiguitat (curs 

de tècniques de venda dels productes).
	 •		Curs general: agents d’entre 6 i 18 mesos d’antiguitat (apro-

fundeix en els arguments i simula entrevistes reals).
	 •		Curs de perfeccionament: agents de més de 18 mesos 

d’antiguitat (curs d’especialització centrat en algun pro-
ducte que es vol potenciar).

	 •		Curs per a agents especialitzats en captació de funcionaris.
A més, s’han fet cursos específics:
	 •		Per a agents pime, impartint formació ad hoc per a l’espe-

cialització d’aquests agents en arguments de venda, meto-
dologia i fiscalitat.

	 •		Plans d’acollida per a les incorporacions de caps de venda 
i caps de xarxa pròpia i externa, enfocats a donar un co-
neixement inicial global de la companyia.

El 2008 Adeslas 
ha creat un equip 
de Xarxa Pimes
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 Cerca d’una comunicació  
efectiva (COMPROMÍS ME2)

S’ha començat a desenvolupar el Portal de Mediadors, amb 
l’objectiu de proveir els agents comercials, tant de la xarxa 
pròpia com de l’externa, d’una eina que inclogui el cicle co-
mercial complet, des de la prevenda fins a l’execució de la 
venda, incloent-hi l’assistència posterior als assegurats. 
Des del 2008 el portal disposa dels blocs funcionals se-
güents:
	 • Informació de la companyia.
	 • Informació de productes.
En el futur, el portal s’ampliarà amb:
	 • Eines de gestió comercial.
	 • Informes de gestió comercial.
	 • Projectes i sol·licituds.
	 • Gestió d’assegurats.
	 • Eines de postvenda.
Al llarg del 2008 s’han celebrat sis convencions de vendes, amb 
l’objectiu de motivar i reforçar la comunicació entre la compa-
nyia i la xarxa de vendes, crear un fòrum de debat conjunt i 
traslladar-los tota la informació necessària sobre el llançament 
de nous productes i campanyes, les eines que tenen a la seva 
disposició, l’estratègia comercial, etc.
S’han fet dues reunions de caps de vendes de formació i in-
tegració per informar-los de l’activitat de l’àrea de Direcció de 
Xarxa i recollir les seves queixes, propostes i suggeriments de 
millora.
S’ha dissenyat un pla de visites per zones, de manera que el 
2008 s’ha visitat el 70% de totes les delegacions d’Espanya, 
s’ha reforçat el seguiment pel que fa a l’evolució comercial de 
cadascuna, se n’han recollit les incidències que hi ha hagut i 
s’ha portat a terme una tasca de suport.

Els mediadors podran controlar tot el procés de la venda, des de la fase 
prèvia fins a la gestió directa amb els assegurats a través del Portal de 
Mediadors.

Durant el 2008, Adeslas 
ha desenvolupat plans 
d'acollida per a les 
incorporacions de caps 
de venda i caps de xarxa 
pròpia i externa
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 Resum d’objectius i actuacions

•		Implantar	el	projecte	de	professionalització	comercial	de	les	
xarxes pròpies en les delegacions més grans.

•		Disseny	d’un	quadre	de	comandament	pel	que	fa	als	 
agents comercials.

•		Consolidació	de	l’estructura	organitzativa	i	suport	per	a	la	
xarxa de vendes.

•		Desenvolupament	del	projecte	E-mail.
•		Disseny	de	documentació	específica	d’oferta	d’assegurança.
•		Desenvolupament	del	projecte	E-mail.
•		Creació	d’un	equip	centralitzat	de	suport	i	seguiment,	i	des-

envolupament d’indicadors pel que fa als agents comercials.
•		Realització	de:
 -  Quatre cursos de formació per a agents de xarxa pròpia.
 -  Curs per a agents pime.
 -  Plans d’acollida per a caps de venda i de xarxa pròpia.

•		Creació	del	Portal	de	Mediadors,	amb	informació	sobre	la	
companyia i productes.
•		Realització	de	visites	de	suport	i	seguiment	al	70%	de	les	

delegacions de tot Espanya.

ObjECtiuS 2008 ACtuACiOnS 2008

Facilitar els mitjans necessaris perquè els mediadors aconsegueixin més bons resultats. COMPROMÍS ME1

Establiment d'una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació existents. COMPROMÍS ME2

•		Disseny	d'un	pla	de	fidelització	dels	agents	de	xarxa	pròpia,	desenvolupant	accions	concretes	de	motivació,	com	ara	beneficis	socials,	
condicions especials d'assegurança, eines de gestió, etc.
•		Reforçar	l'equip	de	xarxa	pimes	amb	la	incorporació	d'agents	i	accions	formatives.
•		Potenciar	la	captació	i	millorar	l'eficiència	i	la	productivitat	dels	corredors,	fent	una	segmentació	per	tipologies,	propostes	de	valor	

(remuneració per objectius), i millorant la formació i el seguiment de la seva activitat.
•		Potenciar	la	formació	dels	agents	gràcies	a	la	creació	d'un	curs	inicial	de	producte	per	a	agents	nous	i	de	cursos	per	a	agents	que	faci	més	

de dos anys que no reben formació. Redisseny i actualització dels cursos actuals.
•		Disseny	d'un	pla	de	formació	per	a	responsables	d'equip.

•			Finalització	del	Portal	de	Mediadors,	ampliant-lo	amb	informació	sobre:
 -  Eines i informes de gestió comercial
 -  Projectes i sol·licituds.
 -  Gestió d’assegurats.
 -  Eines de postvenda.
•			Realització	de	convencions	anuals	per	zones	i	reunions	de	caps	de	vendes,	ampliant-ho	a	caps	de	xarxa	pròpia	i	externa.
	•		Continuar	donant	suport	presencial	a	les	delegacions,	fent	una	planificació	de	visites.

Facilitar els mitjans necessaris perquè els mediadors aconsegueixin més bons resultats. COMPROMÍS ME1

REPtES PER Al 2011

Establiment d'una comunicació efectiva, millorant els canals de comunicació existents. COMPROMÍS ME2
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03•9
Vinculació amb 
els proveïdors

Constitueixen un grup heterogeni que intervé en el resultat final 
de bona part dels productes i serveis que Adeslas ofereix, de 
manera que és imprescindible que el nivell d’exigència i els va-
lors que regeixen el seu acompliment estiguin alineats amb els 
principis establerts a la companyia. 

 Transparència, integritat 
y honestedat (COMPROMÍS P1)

Amb l’objectiu de millorar processos clau en l’atenció als 
assegurats, es diposita la confiança en empreses exter-
nes per realitzar uns determinats serveis, amb la qual cosa 
s’aconsegueix, a banda d’abaratir costos, una major espe-
cialització del producte (fet que permet ampliar-ne les possi-
bilitats i la complexitat) i un augment de la flexibilitat (capaci-
tat d’adaptació a les variacions de volum demanades).
Per aquest motiu:

	 •  En el procés de subscripció de pòlisses, on és fonamental 
la rapidesa de resposta en cada nova sol·licitud, se sub-
contracta el muntatge de la documentació (Welcome Pack) 
que es lliura al nou assegurat. Inclou la targeta sanitària, 
la fabricació de la qual (més de 60 tipus diferents i amb 
capacitat per dissenyar-les pràcticament ‘a mida’) també 
s’ha subcontractat. S’està treballant per aconseguir en un 
futur augmentar encara més la rapidesa del procés total, 
automatitzant i fins i tot enviant per correu electrònic la 
documentació de pòlissa i establint serveis específics de 
confirmació de lliurament.

	 •  El 2008 s’ha externalitzat el procés de gravació de pòlisses 
(digitalització i arxiu), de manera que s’ha guanyat agilitat, 
seguretat i control en el procés de cerca i custòdia de la 
documentació.

En ambdós casos l’avaluació es fa per mitjà del seguiment d’in-
dicadors relacionats amb el temps de resposta i la qualitat del 
producte final. En un futur seran sotmesos a un procés anual 
d’auditoria que formarà part del procés d’auditoria interna de 
l’asseguradora.
Pel que fa a l’atenció no presencial als assegurats, el servei 
de Contact Center (centres d’atenció de clients) està 100% 
externalitzat mitjançant dos proveïdors, cadascun dels quals 
gestiona dues de les quatre plataformes d’atenció multicanal 
(telèfon, fax, correu electrònic) situades a Madrid, Barcelona 
i Sevilla (2), amb un total de 315 operadors i una atenció 
telefònica continuada de 24 hores els 365 dies de l’any. Ate-
sa la importància d’aquest servei d’atenció directa, Adeslas 
estableix amb els proveïdors un acord de nivell de servei en 
el qual fixa les exigències mínimes pel que fa a la rapidesa 
de resposta i la qualitat del servei, i els perfils de competèn-
cies requerits per als llocs de treball. Els controls de qualitat 

 Adeslas es compromet a: 

•  Establir relacions basades en els principis 
d’integritat i honestedat. COMPROMÍS P1

•  Promoure la transparència en les relacions i 
mantenir criteris objectius de selecció. 

   COMPROMÍS P2
•  Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en 

aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3
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són especialment rigorosos. Entre aquests controls hi ha el 
seguiment diari i mensual d’indicadors de les més de tres mi-
lions de trucades rebudes a l’any, i la realització d’auditories 
mensuals –per part del proveïdor, d’una empresa externa es-
pecialitzada contractada per a això, i d’un sistema automàtic 
d’enquestes que empra la tecnologia IVR (Interactive Voice 
Response). 
Als centres d’atenció sanitària, els principals grups de prove-
ïdors són de l’àmbit del material sanitari i fàrmacs, tecnologia 
sanitària, obres i reformes, mobiliari, sistemes d’informació, ne-
teja, bugaderia, restauració i manteniment. 
Les compres de material sanitari i fàrmacs s’arbitren a través 
d’una central de compres específica de la sanitat privada, Plaza 
Salud 24, que s’encarrega del següent:
	 •		Agrupar la demanda de les necessitats dels centres adherits 

pel que fa a material sanitari, fàrmacs i equipament.
	 •		Aprofitar els avantatges de negociació conjunta per a tots 

els centres (el 2008 el volum de compres va ser, apro-
ximadament, de 70 milions d’euros només en material 
sanitari i fàrmacs).

	 •		Ordenar i classificar les tasques de compra, seleccionant els 

proveïdors amb una millor relació qualitat-preu, rebent i analit-
zant ofertes, avaluant propostes i provant els productes in situ 
als mateixos centres, abans d’homologar-los.

Llevat de l’equipament, les compres es fan directament a través 
d’un portal a Internet: www.plazasalud24.es, que incorpora més 
d’un centenar de proveïdors i entorn de 6.000 productes. Actu-
alment treballa com a central de compres de tots els hospitals 
d’Adeslas (a banda de set hospitals privats més), proporciona 
la dotació i l’equipament de tots els centres mèdics d’Adeslas i 
el 2008 ha incorporat set clíniques dentals més, de manera que 
se n’ha arribat a un total de 16.
A més dels avantatges descrits, gràcies a aquest sistema es 
disposa de la situació constant d’evolució del mercat (produc-
tes, preus), s’avalua contínuament la qualitat i el servei dels pro-
veïdors (en centralitzar experiències es detecten i se solucio-
nen més fàcilment les no-conformitats i es potencien les bones 
pràctiques) i s’aporta als proveïdors més estabilitat pel que fa a 
les vendes i la possibilitat d’ampliar el volum de negoci gairebé 
sense haver de fer cap esforç comercial afegit.
D’altra banda, Adeslas pertany a l’Asociación Española de 
Responsables de Compras y Existencias (AERCE), i s’empara 
en els principis ètics que estableix per als professionals de les 
compres, basats en la lleialtat envers l’empresa, l’equitat amb 
aquells amb qui tracta i la fidelitat a la professió.

Les compres de material 
sanitari i fàrmacs 
s'arbitren per mitjà de la  
central de compres  
de la sanitat privada 
Plaza Salud 24
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 Considerant criteris objectius  
de selecció i avaluació
(COMPROMÍS P2) 

Assegurar que els productes o serveis contractats externament 
compleixin amb els requisits establerts per l’organització és 
l’objectiu dels processos de selecció i d’avaluació a què són 
sotmesos els proveïdors. El fet d’estendre la cultura de la millora 
contínua establerta a Adeslas mitjançant els sistemes de gestió 
implantats en la major part de les seves unitats comporta: 
	 •		Exigir a l’empresa subcontractada (o valorar molt positiva-

ment) l’obtenció de certificats semblants (gestió de la quali-
tat i del medi ambient) i específics de l’acompliment de l’ac-
tivitat específica, concretament l’acreditació sota la Norma 
15.189 als laboratoris d’anàlisis clíniques.

	 •		Definir unes especificacions tècniques de servei que detallin 
els requisits mínims que han de tenir els productes o serveis 
prestats.

	 •		Establir unes clàusules de compliment obligatori en te-
mes de confidencialitat, acompliment ambiental, requisits 
legals, etc. Durant el 2008 s’han introduït clàusules me-
diambientals als proveïdors en tots els nous contractes 
d’obres i manteniment de l’àrea hospitalària.

	 •		Dissenyar mètodes d’avaluació periòdica específics per a 
cada proveïdor considerat crític, que permetin valorar-ne 
l’acompliment no considerant només les incidències que 
s’hagin esdevingut (s’han desenvolupat nous procediments 
el 2008).

A més, en l’àrea hospitalària s’ha establert el 2008 un siste-
ma de retribució variable a determinats proveïdors segons la 
qualitat percebuda pel pacient i reflectida en els resultats de les 
enquestes de satisfacció. 

 Estimular la sostenibilitat
en els proveïdors
(COMPROMÍS P3)

Adeslas té subcontractat amb centres especials d’ocupació 
(empreses que tenen una plantilla amb, com a mínim, un 70% 
de persones amb discapacitat) els processos següents:
	 •		El procés de manipulació de Welcome Pack i de gravació de 

pòlisses, amb Fucoda.
	 •		El servei de bugaderia als centres hospitalaris, amb Flisa.
	 •		L’activitat d’atenció telefònica del centre de clients: dues de 

les quatre plataformes estan subcontractades a Sertel, em-
presa que pertany a la Fundación ONCE, on més del 30% 
dels treballadors són persones amb discapacitat. L’empre-
sa Sertel ha rebut el 2008, dins els Premis Call Center d’Or 
organitzats per l’AEECCC (Asociación Española de Expertos 
en Centros de Contactos con Clientes) juntament amb IFAES 
(empresa que organitza la fira del sector Saló Call Center) i la 
consultora IZO System, el Premi a la millor operació externalit-
zada en relació amb clients en la categoria de responsabilitat 
social corporativa.

TElETREbAll PER A PERSOnES 
AMb diSCAPACiTAT

Des del 2008, Adeslas participa en el projecte 
Discatel, amb el qual es fa possible que persones 
amb problemes de mobilitat treballin al Contact 
Center d’Adeslas des de casa seva. Per fer-ho, s’ha 
instal·lat una sofisticada tecnologia que els permet 
oferir la mateixa atenció telefònica que la resta 
de teletreballadors, però des del seu domicili. El 
2008 s’ha començat amb dues persones i el 2009 
s’ampliarà a dues persones més.

Durant 2008 s'han introduït 
clàusules mediambientals 
als proveïdors en tots 
els nous contractes d'obres 
i manteniment de l'àrea 
hospitalària
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 Resum d’objetius i actuacions

•		Continuar	amb	el	rigorós	compliment	dels	procediments	i	els	
principis d’Adeslas per a la contractació de nous proveïdors.

•		Fer	un	seguiment	de	les	enquestes	i	contrastar-les	amb	els	
proveïdors, amb la finalitat d’arbitrar mesures que acabin amb 
una satisfacció més gran dels clients.

•		Mantenir	la	subcontractació	d’operacions	a	proveïdors	
intensius en personal discapacitat.

•		Iniciar	noves	vies	de	col·laboració	amb	empreses	que	disposin	
de centres d’ocupació especials.

•		S’ha	definit	una	nova	metodologia	d’avaluació	de	
proveïdors en l’àrea hospitalària, basada en avaluacions 
proactives dels proveïdors crítics i la definició 
d’especificacions tècniques de servei que han de complir 
per a la seva contractació.

•		En	l’àrea	hospitalària	s’ha	establert	un	sistema	de	
retribució variable a proveïdors no assistencials (neteja, 
cuina) depenent dels resultats de les enquestes de 
satisfacció de clients.

•		S’han	introduït	criteris	de	valoració	positiva	als	proveïdors	
certificats en ISO 9001 i, particularment, als laboratoris 
d’anàlisis clíniques, l’acreditació sota la Norma 15189.

•		S’ha	contractat	amb	Fucoda	el	servei	de	gravació	de	pòlisses.

•		S'ha	posat	en	marxa	el	projecte	Discatel,	que	fa	possible	
que dues persones amb mobilitat reduïda treballin des de 
casa seva al Contact Center	d'Adeslas.

ObjECTiUS 2008 ACTUACiOnS 2008

Establir relacions basades en els principis de transparència, integritat i honestedat. COMPROMÍS P1

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció. COMPROMÍS P2

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3

•		Incloure	els	proveïdors	crítics	com	a	parts	del	procés	d’auditoria	interna	del	sistema	de	gestió	de	l’asseguradora.
•		Definir	especificacions	tècniques	de	servei	i	metodologies	específiques	d’avaluació	per	a	tots	els	proveïdors	crítics	de	l’àrea	

hospitalària.

•		Exigir	a	tots	els	proveïdors	crítics	de	l’asseguradora	la	certificació	en	qualitat	mitjançant	la	norma	ISO	9001.
•		En	l’àrea	hospitalària,	s’exigirà,	a	banda	de	la	ISO	9001,	la	certificació	en	medi	ambient	als	proveïdors	d’obres,	manteniment,	neteja	i	

restauració.
•		Incloure	les	clàusules	ambientals	en	les	renovacions	dels	contractes	amb	proveïdors	de	l’àrea	hospitalària.
•		Establir	vies	de	comunicació	permanents	per	unificar	objectius	i	metes	que	redundin	en	la	satisfacció	del	client	final.

•		Mantenir	la	subcontractació	d’operacions	amb	empreses	que	disposen	de	centres	especials	d’ocupació	i	tenir-les	en	compte	en	futures	
subcontractacions.
•		Continuar	amb	el	projecte	Discatel,	ampliant-lo	amb	dues	persones	més	que	treballin	des	de	casa	seva.

Establir relacions basades en els principis de transparència, integritat i honestedat. COMPROMÍS P1

REPTES PER Al 2011

Promoure la transparència en les relacions i mantenir criteris objectius de selecció. COMPROMÍS P2

Fomentar les pràctiques de sostenibilitat en aquest col·lectiu. COMPROMÍS P3
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04•1
Carta de

verificació

Informe de Revisió Independent de l’Informe de Responsabilitat  
Corporativa 2008 d’AGBAR segons la Norma ISAE 3000 

A la Direcció d’AGBAR  

Introducció 

Hem estat requerits per AGBAR per revisar la informació no financera corresponent a l’exercici 
2008, continguda en el seu informe de Responsabilitat Corporativa 2008 (d’ara endavant 
l’Informe), el qual és a disposició del públic en general essent llur abast descrit dins l’apartat 
Perfil de l’Informe. 

El contingut, la preparació, el manteniment dels sistemes d’informació que aporten les dades i la 
integritat de l’Informe d’AGBAR són responsabilitat de la seva Direcció. 

Abast

En l’Informe es descriuen els esforços i avanços realitzats per AGBAR en la consecució d’un 
desenvolupament més sostenible. La nostra responsabilitat ha estat la de revisar l’esmentat 
Informe, comprovar l’aplicació de la norma AA1000 Assurance Standard (AA1000 AS) i de la 
Guia de Global Reporting Initiative Versió 3 (GRI G3) d’acord al nivell d’autodeclaració de la 
companyia, així com oferir als lectors del mateix un nivell d’assegurament limitat conforme a la 
norma ISAE 3000 (International Standard for Assurance Engagements) en relació a la 
verificació d’informació no financera sobre: 

Que les dades quantitatives s’han obtingut de manera fiable 

Que les informacions de caràcter qualitatiu que hi figuren es troben adequadament 
suportades per documentació interna o de tercers 

L’aplicació dels criteris de la Norma AA1000 AS i de la Guia de GRI G3 pel nivell 
d’aplicació A+ l’autodeclaració del qual ha rebut la confirmació de Global Reporting 
Initiative.

Criteris per a realitzar la revisió 

Hem realitzat el nostre treball d’acord amb la norma ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Information, desenvolupada per International 
Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) i la Guia d’Actuació sobre Treballs de 
Revisió d’Informes de Responsabilitat Corporativa de l’Institut de Censors Jurats de Comptes 
d’Espanya. Entre d’altres qüestions, per l’acompliment d’aquestes normes:  

Hem dut a terme l’encàrrec amb un equip d’especialistes en verificació i desenvolupament 
sostenible empresarial. Seguint amb les normes abans esmentades, aquest encàrrec es 
realitza acomplint les polítiques d’independència de KPMG basades en el Codi d’Ètica 
Professional de la IFAC.

Els procediments duts a terme en la Nostra revisió són substancialment inferiors als d’un 
treball de seguretat raonable. Per tant la seguretat proporcionada és també menor. El present 
informe en cap cas pot entendre’s com un informe d’auditoria.  
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En la nostra revisió s’han seguit els principis i criteris de la norma AA1000 AS i de la Guia de 
GRI G3 per ser els aplicats per AGBAR segons es descriuen en l’apartat anomenat “Perfil de 
l’Informe”. 

Treball realitzat 

a) Verificació de dades quantitatives i altres informacions de caràcter qualitatiu contingudes 
a l’Informe 

Hem revisat la fiabilitat de les dades i altres informacions contingudes a l’Informe d’acord amb 
l’abast descrit, basant-nos en la realització de les següents activitats: 

Entrevistes amb els responsables dels sistemes que proveeixen la informació inclosa en 
l’Informe 

Revisió dels sistemes utilitzats per generar, agregar i facilitar les dades 

Anàlisi de l’abast i presentació de la informació que s’ofereix 

Revisió per mostreig dels càlculs realitzats a nivell corporatiu i la consistència dels mateixos 

Revisió que altres informacions es troben adequadament suportades per documents interns o 
de tercers 

b) Revisió de l’alineament dels criteris i principis per la definició del contingut de l’Informe i 
el seu abast segons AA1000 AS i GRI G3 

S’han revisat documentalment els criteris i procediments utilitzats per definir els continguts de 
l’Informe, de conformitat amb l’abast descrit.  

Aquests criteris de presentació de l’esmentada informació quant a l’abast, incloent les eventuals 
limitacions al mateix, importància, mètodes d’integració i agregació de les dades en funció de la 
participació en les diferents societats del Grup, es troben descrits de manera general al capítol 
04.2 Perfil de l’Informe i de manera de manera particular en els diferents capítols dedicats a la 
presentació de la informació no financera.  

Conclusions

Basats en els treballs descrits anteriorment, no hem observat circumstàncies que ens indiquin 
que les dades recollides en l’Informe no hagin estat obtingudes de manera fiable, que la 
informació no estigui presentada de manera adequada, ni que existeixin desviacions ni 
omissions significatives. 

KPMG Asesores, S.L. 

José Luis Blasco Vázquez 
Soci

8 de maig de 2009 
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Aquest Informe pretén mostrar una imatge fidel de la responsabili-
tat corporativa d’Agbar i mantenir una transparència comunicativa 
amb els seus grups d’interès. Podeu trobar més informació com-
plementària a www.agbar.es, així com a l’Informe Anual 2008. 
Tal com s’ha anat fent des de la seva primera publicació (des 
de l’any 2003 com a Informe de Sostenibilitat), aquest Informe 
s’ha realitzat seguint el model de referència Guia per a l’elabo-
ració de memòries de sostenibilitat 2006 del Global Reporting 
Initiative (G3). En aquest sentit, s’hi ha inclòs un índex GRI, que 
pretén facilitar la localització dels continguts especificats per la 
guia GRI en aquest Informe. S’han fet servir les sigles NA i ND 
per indicar la informació que no aplica o la que no es troba dis-
ponible. Així mateix, s’ha verificat l’Informe seguint els criteris de 
la norma AA1000 AS 2003 (AA1000 Assurance Standard), en 
relació amb la rellevància de la informació, amb la finalitat d’as-
segurar que l’Informe dóna resposta a tots els assumptes que 
els grups d’interès consideren materials. Els aspectes detectats 
com a materials es poden consultar en l’apartat ‘Compromís 
amb els grups d’interès’ inclòs en el capítol “01.3 La Responsa-
bilitat Corporativa a Agbar”.

 Abast

A continuació s’indica l’abast que té cadascun dels apartats.

apartat agbar
Les dades que figuren en aquest apartat corresponen al perí-
metre de consolidació d’Agbar. En les dades en què es porta a 
terme una segmentació per sectors, el holding corporatiu s’ha 
inclòs en el sector ‘Aigua i Medi Ambient’.

Perfil de 
l‘Informe

apartat sector aigua
En el sector Aigua l’abast correspon al consolidat i a les empre-
ses mixtes gestionades per Agbar a Espanya. No s’ha conside-
rat en aquest abast l’empresa Jiangsu Water (Xina), atès que va 
començar a formar part del consolidat el 31 de desembre de 
2008. L’empresa mixta és una modalitat societària molt estesa 
en el sector de l’aigua a Espanya. Aquests tipus de companyies 
tenen una estructura accionarial en què es comparteix la titula-
ritat amb l’Administració Pública (en molts casos sense arribar 
al 50%), però en què l’empresa privada, en aquest cas Agbar, 
n’assumeix la gestió. Aquest abast varia respecte a l’esmentat 
en alguns apartats que es detallen a continuació: 
	 •	 ‘coneix agbar aigua i agbar Medi ambient’: En aquest 

capítol, a més de les societats internacionals que formen 
part del consolidat (Xile i el Regne Unit), també s’hi inclou 
informació de les empreses mixtes en l’àmbit internacional, 
així com del contracte de gestió de la ciutat d’Orà (Algèria).

 •			‘aposta pels empleats’: Inclou tan sols les empreses mixtes 
a Espanya amb més de 150 treballadors, a excepció de les 
dades de prevenció de riscos laborals, que incorporen totes 
les empreses mixtes. Prenent com a base aquesta ampliació 
de l’abast, s’han recalculat les dades referents a l’any 2007, 
en les quals, segons es reporta en l’IRC 2007, només es con-
sideraven algunes de les empreses mixtes d’Espanya. 

apartat sector salut 
En el sector Salut, l’abast correspon al consolidat. Aquest 
abast varia en els següents apartats: 
	 •			‘cura del medi ambient’, en què es detallen:
    •	 Tots els hospitals propis excepte l’hospital Coreysa 

(Ciudad Real).

04•2
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té com a objectius publicar l’Informe i generar accions que 
fomentin la responsabilitat corporativa a Agbar.
Per a més informació, us podeu en contacte amb el Comitè a 
través dels mitjans següents:
	 •		Adreça	 postal:	 Torre	 Agbar.	 Avinguda	 Diagonal,	 211.	

08018 Barcelona
	 •	Telèfon:	933	422	238
	 •	Correu	electrònic:	responsabilidadcorporativa@agbar.es

 Nivells de qualificació

Agbar ha realitzat aquest Informe seguint les pautes del Glo-
bal Reporting Iniciative (G3). L’Informe ha estat verificat per un 
tercer independent.

	 			•	 L’Hospital Universitari de La Ribera (hospital públic de 
gestió privada).

	 			•	 28 centres mèdics (25 en les dades referents al consum 
d’aigua).

	 			•	 Vuit clíniques dentals.
	 •			‘aposta pels empleats’, en què tan sols s’han considerat 

els empleats de l’Hospital Universitari de La Ribera, que 
són gestionats per Adeslas. 

 Contacte

La responsabilitat de l’elaboració de l’Informe de Responsabi-
litat Corporativa recau sobre el Comitè de Desenvolupament 
Sostenible, que és un equip multisectorial i multifuncional que 

!
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CONTINGUTS GRI G3

Índex 
GRI

04•3

1 ESTRATÈGIA I ANÀLISI

1.1 Declaració del màxim responsable de la presa de decisions de l'organització sobre 
la rellevància de la sostenibilitat per a l'organització i la seva estratègia Carta del President (pàg. 4-7)

1.2 Descripció dels principals impactes, riscos i oportunitats Carta del President (pàg. 4-7) i apartat 01.1 (pàg. 8-9)

2 PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ
2.1 Nom de l’organització Informe Anual 2008: apartat 02.1 (pàg. 16)

2.2 Principals marques, productes i/o serveis Apartat 01.2 (pàg. 10-11), apartat 02.1 (pàg. 32); apartat 
03.1(pàg. 106-107)

2.3 Estructura operativa de l’organització, incloent-hi les principals divisions, entitats 
operatives, filials i negocis conjunts (joint venture)

Apartat 01.2 (pàg. 10-11), apartat 02.1 (pàg. 32); apartat 
03.1(pàg. 106-107)

2.4 Localització de la seu principal de l’organització Informe anual 2008:  apartat 02.1 (pàg. 16)

2.5
Nombre de països en què opera l'organització i nom dels països en què 
desenvolupa activitats significatives o els que siguin rellevants específicament 
respecte als aspectes de sostenibilitat tractats en la memòria

Apartat 02.1 (pàg. 37) i apartat 04.2 (pàg. 162-163)

2.6 Naturalesa de la propietat i forma jurídica Informe anual 2008:  apartat 02.1 (pàg. 16)

2.7 Mercats servits (incloent-hi el desglossament geogràfic, els sectors que abasta i 
els tipus de clients/beneficiaris)

Apartat 01.2 (pàg. 10-11), apartat 02.1 (pàg. 32); apartat 
03.1(pàg. 106-109)

2.8

Dimensions de l’organització informant, incloent-hi:
• El nombre d’empleats
• Les vendes netes (per a organitzacions del sector privat) o ingressos nets 
(per a organitzacions del sector públic)
• La capitalització total, desglossada en termes de deute i de patrimoni net 
(organitzacions del sector privat)
• La quantitat de productes o de serveis prestats

Apartat 01.2 (pàg. 11-13) i apartat  01.4 (pàg. 27)

2.9

Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en les dimensions, 
l’estructura i la propietat de l’organització, incloent-hi:
• La localització de les activitats o els canvis que hi tinguin lloc, obertures, 
tancaments i ampliació d’instal·lacions; i
• Canvis en l’estructura del capital social i d’altres tipus de capital, manteni-
ment d’aquest capital i operacions de modificació del capital (per a organitza-
cions del sector privat)

Apartat 01.4 (pàg. 26)

2.10 Premis i distincions rebuts durant el període informatiu Apartat 01.2 (pàg. 16-17)

PÀGINES DE L’INFORmE
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3 PARÀmETRES DE LA mEmÒRIA

3.1 Període cobert per la informació que hi ha a la memòria (per exemple, exercici 
fiscal, any natural) Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.2 Data de la memòria anterior més recent (si n’hi hagués) Informe de Responsabilitat Corporativa 2007

3.3 Cicle de presentació de memòries (anual, biennal, etc.) L’Informe de Responsabilitat Corporativa 
té una periodicitat anual

3.4 Punt de contacte per a qüestions relatives a la memòria o el seu contingut Apartat 04.2 (pàg. 163)

3.5
Procés de definició del contingut de la memòria, incloent-hi:
• La determinació de la materialitat
• La prioritat dels aspectes inclosos a la memòria
• La identificació dels grups d’interès que es preveu que facin servir la memòria

Apartat 01.3 (pàg. 20-24)

3.6 Cobertura de la memòria (per exemple, països, divisions, filials, instal·lacions 
arrendades, negocis conjunts, proveïdors) Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.7 Indicar l’existència de limitacions de l’abast o de la cobertura de la memòria Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.8
La base per incloure informació en el cas de negocis conjunts (joint ventures), 
filials, instal·lacions arrendades, activitats subcontractades i altres entitats que 
puguin afectar significativament la comparabilitat entre períodes i/o entre 
organitzacions

Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.9
Tècniques de mesura de dades i bases per fer-ne els càlculs, incloent-hi les 
hipòtesis i les tècniques subjacents a les estimacions aplicades en la recopilació 
d’indicadors i altra informació de la memòria

Vegeu cadascun dels apartats de l’Informe on s’inclogui 
informació quantitativa

3.10
Descripció de l’efecte que pugui tenir la reformulació d’informació que pertany a 
memòries anteriors, juntament amb les raons que han motivat aquesta 
reformulació (per exemple, fusions i adquisicions, canvi en els períodes 
informatius, naturalesa del negoci o mètodes de valoració)

Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.11 Canvis significatius quant a períodes anteriors de l’abast, la cobertura o els 
mètodes de valoració aplicats a la memòria Apartat 04.2 (pàg. 162-163)

3.12 Taula que indica la localització dels continguts bàsics a la memòria Apartat 04.3 (pàg. 164-172)

3.13

Política i pràctica actual en relació amb la sol·licitud de verificació externa de la 
memòria. Si no s’inclou l’informe de verificació a la memòria de sostenibilitat, 
s’ha d’explicar l’abast i la base de qualsevol altra verificació externa que hi hagi. 
També s’ha d’aclarir la relació entre l’organització informant i el proveïdor o 
proveïdors de la verificació

Apartat 04.1 (pàg. 160-161)

4 GOVERN, COmPROmISOS I PARTICIPACIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

4.1
L’estructura de govern de l’organització, incloent-hi els comitès de l’òrgan màxim 
de govern responsable de tasques com ara la definició de l'estratègia i la 
supervisió de l’organització

Apartat 01.2 (pàg. 14-15)

PÀGINES DE L’INFORmE



04/3  informe de responsabilitat corporativa aGbar 2008

4.2
Cal indicar si el president de l’òrgan màxim de govern també ocupa un càrrec 
executiu (i, si és així, cal assenyalar quina funció té dins de la direcció de 
l’organització i les raons que la justifiquin)

Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 82-83)

4.3
En aquelles organitzacions que tinguin una estructura directiva unitària, cal 
indicar el nombre de membres de l’òrgan màxim de govern que siguin 
independents o no executius

Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 82-85)

4.4 Mecanismes dels accionistes i dels empleats per comunicar recomanacions o 
indicacions a l’òrgan màxim de govern

Apartat 01.4 (pàg. 30-31) i Informe Anual 2008: apartat 02 
(pàg. 117-118)

4.5
Vincle entre la retribució dels membres de l’òrgan màxim de govern, els alts 
directius i els executius (incloent-hi els acords d’abandonament del càrrec) i 
l’acompliment de l’organització (incloent-hi l’acompliment social i ambiental)

Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 88)

4.6 Procediments que s’han implantat per evitar conflictes d’interessos en l’òrgan 
màxim de govern Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 91-93)

4.7
Procediment per determinar la capacitació i l’experiència exigible als membres 
de l’òrgan màxim de govern per poder guiar l’estratègia de organització en els 
aspectes socials, ambientals i econòmics

Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 91-92)

4.8
Declaracions de missió i de valors que s’han desenvolupat internament, codis de 
conducta i principis rellevants per a l’acompliment econòmic, ambiental i social, i 
l’estat en què es troben pel que fa a la implementació

Apartat 01.3 (pàg. 18-21)

4.9

Procediments de l’òrgan màxim de govern per supervisar la identificació i la 
gestió, per part de l’organització, de l’acompliment econòmic, ambiental i social, 
incloent-hi els riscos i les oportunitats relacionades, així com l’adherència o el 
compliment dels estàndards acordats en l’àmbit internacional, codis de conducta 
i principis

Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 106-109)

4.10 Procediments per avaluar l’acompliment propi de l’òrgan màxim de govern, 
sobretot pel que fa a l’acompliment econòmic, ambiental i social Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 106-110 i pàg 117)

4.11 Descripció de com l’organització ha adoptat un plantejament o principi de 
precaució Informe Anual 2008: apartat 02 (pàg. 106-110)

4.12 Principis o programes socials, ambientals i econòmics desenvolupats externa-
ment, així com qualsevol altra iniciativa que l’organització subscrigui o aprovi Apartat 02.7 (pàg. 90-99) i apartat 03.6 (pàg. 140-145)

4.13

Principals associacions a què pertanyi (com ara associacions sectorials) i/o ens 
nacionals i internacionals a què l’organització doni suport i:
• Sigui present als òrgans de govern
• Participi en projectes o comitès
• Proporcioni un finançament important que excedeixi les obligacions dels 
socis
• Tingui consideracions estratègiques

Apartat 01.3 (pàg. 24-25); apartat 02.5 (pàg. 65-67); 
apartat 03.4 (pàg. 131-132) 

4.14 Relació de grups d’interès que l’organització ha inclòs Apartat 01.3 (pàg. 20-21)

4.15 Base per identificar i seleccionar grups d’interès amb els quals l’organització es 
compromet Apartat 01.3 (pàg. 20)

4.16 Enfocaments adoptats per a la inclusió dels grups d’interès, on es té en compte 
la freqüència de la seva participació per tipus i categoria de grups d’interès Apartat 01.3 (pàg. 20-24)

4.17
Principals preocupacions i aspectes d’interès que hagin sorgit a partir de la 
participació dels grups d’interès i la forma en què hi ha respost l’organització en 
l’elaboració de la memòria

Apartat 01.3 (pàg. 20-24)

PÀGINES DE L’INFORmE

INDICADORS GRI G3

TIPUS
PÀGINES DE L’INFORmE PER TIPUS D’ACTIVITAT

AIGUA SALUT
INDICADORS DE L’ACOmPLImENT ECONÒmIC

Enfocament de la gestió Apartat 01.2 (pàg. 10-17) i Informe Anual 2008

EC1
Valor econòmic directe generat i distribuït, incloent-hi ingressos, costos 
d’explotació, retribució a empleats, donacions i altres inversions en la 
comunitat, beneficis no distribuïts i pagaments a proveïdors de capital i 
a governs

C Apartat 01.2 (pàg. 13)

EC2 Conseqüències financeres i altres riscos i oportunitats per a les 
activitats de l’organització a causa del canvi climàtic C Apartat 02.6 (pàg. 72-74) No s’han identificat 

conseqüències financeres

EC3 Cobertura de les obligacions de l’organització causades per programes 
de beneficis socials C

Informe Anual 2008:  
apartat 02 (pàg. 21-22 i 
pàg 48)

Hi ha plans de pensions 
externalitzats
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TIPUS
PÀGINES DE L’INFORmE PER TIPUS D’ACTIVITAT

AIGUA SALUT

EC4 Ajudes financeres significatives rebudes de governs C
El reconeixement al Compte de Resultats de l’exercici 2008 
és de 0,6 milions d’euros en subvencions a l’explotació i d’1,0 
milions d’euros en subvencions de capital

EC5 Rang de les relacions entre el salari inicial estàndard i el salari mínim 
local a llocs on es desenvolupin operacions significatives A

Espanya (14.308 enfront 
de 8.736 EUR/any), Regne 
Unit (12.377 enfront d’ 
11.322 GBP/any) i Xile 
(224.510 enfront de 
159.000 CLP/mes)

Espanya (11.196 enfront 
de 8.736 EUR/any)

EC6 Política, pràctiques i proporció de despesa corresponent a proveïdors 
locals a llocs on es desenvolupin operacions significatives C Apartat 02.8 (pàg. 

100-101)
Apartat 03.9 (pàg. 
156-157)

EC7
Procediments per a la contractació local i proporció d’alts directius 
procedents de la comunitat local a llocs on es desenvolupin operacions 
significatives

C
És política d’Agbar 
contractar sempre que sigui 
possible empleats locals

Sense activitat 
internacional

EC8
Desenvolupament i impacte de les inversions en infraestructures i els 
serveis prestats principalment per al benefici públic mitjançant 
compromisos comercials, pro bo o en espècie

C Apartat 02.7 (pàg. 90-98) Apartat 03.6 (pàg. 
140-144)

EC9 Entesa i descripció dels impactes econòmics indirectes significatius, 
incloent-hi l’abast d’aquests impactes A Apartat 02.7 (pàg. 90-98) Apartat 03.6 (pàg. 

140-144)

INDICADORS DE L’ACOmPLImENT AmBIENTAL

Enfocament de la gestió Apartat 02.6 (pàg. 72-86) i apartat 03.5 (pàg. 134-138)

EN1 Materials utilitzats, per pes o volum C Apartat 02.6 (pàg. 84-85) Apartat 03.5 (pàg. 
136-138)

EN2 Percentatge dels materials utilitzats que són materials valorats C
No s’han identificat 
consums rellevants de 
materials que són 
materials valorats

Apartat 03.5 (pàg. 
136-138)

EN3 Consum directe d’energia desglossat per fonts primàries C Apartat 02.6 (pàg. 80 i 
84-85) Apartat 03.5 (pàg. 136)

EN4 Consum indirecte d’energia desglossat per fonts primàries C Apartat 02.6 (pàg. 80 i 
84-85) Apartat 03.5 (pàg. 136)

EN5 Estalvi d’energia a causa de la conservació i de les millores en 
l’eficiència A Apartat 02.6 (pàg. 79-81) Apartat 03.5 (pàg. 

136-139)

EN6
Iniciatives per proporcionar productes i serveis eficients en el consum 
d’energia o basats en energies renovables, i reduccions en el consum 
d’energia com a resultat d’aquestes iniciatives

A Apartat 02.6 (pàg. 79-81 i 
84-85)

L’impacte que el sector 
Salut pugui produir sobre 
el consum energètic dels 
productes o serveis té una 
significació limitada

EN7 Iniciatives per reduir el consum indirecte d’energia i reduccions que 
s’han aconseguit amb aquestes iniciatives A Apartat 02.6 (pàg. 79-81 i 

84-85)
Apartat 03.5 (pàg. 
136-139)

EN8 Captació total d’aigua per fonts C Apartat 02.6 (pàg. 75) Apartat 03.5 (pàg. 136)

EN9 Fonts d’aigua que han resultat afectades significativament per la 
captació d’aigua A Apartat 02.6 (pàg. 75)

Gràcies al tipus de 
captacions establertes,  
no s’ha afectat 
significativament cap font 
d’aigua. Apartat 03.5 (pàg.  
136)

EN10 Percentatge i volum total d’aigua reciclada i reutilitzada A

No es reutilitza directament 
l’aigua en els processos, 
però es proporcionen dades 
del percentatge d’aigua 
depurada que es reutilitza 
i dels usos que se’n fa. 
Apartat 02.6 (pàg. 86)

No s’han identificat 
processos en què es 
reutilitzi o es recicli l’aigua

EN11

Descripció de terrenys adjacents o ubicats dins d’espais naturals 
protegits o d’àrees d’elevada biodiversitat no protegides. Cal indicar la 
localització i les dimensions dels terrenys de propietat, arrendats o bé 
gestionats amb un valor elevat pel que fa a la biodiversitat en zones que 
queden fora de les àrees protegides

C Apartat 02.6 (pàg. 78)
No s’han identificat 
ocupacions de sòl en espais 
naturals protegits o amb 
una biodiversitat elevada
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TIPUS
PÀGINES DE L’INFORmE PER TIPUS D’ACTIVITAT

AIGUA SALUT
INDICADORS DE L’ACOmPLImENT AmBIENTAL

EN12

Descripció dels impactes més significatius en la biodiversitat en espais 
naturals protegits o en àrees d’elevada biodiversitat no protegides, 
derivats de les activitats, els productes i els serveis en àrees protegides 
i en àrees amb un valor elevat pel que fa a la biodiversitat en zones que 
queden fora de les àrees protegides

C Apartat 02.6 (pàg. 78)
No s’han identificat 
impactes significatius en 
aquest sentit

EN13 Hàbitats protegits o restaurats A Apartat 02.6 (pàg. 78) NA

EN14 Estratègies i accions implantades i planificades per gestionar impactes 
sobre la biodiversitat A Apartat 02.6 (pàg. 78) NA

EN15
Nombre d’espècies, desglossades segons el perill d’extinció en què es 
trobin, incloses a la llista vermella de l’IUCN i a llistes nacionals, els 
hàbitats de les quals siguin en àrees afectades per les operacions 
segons el grau d’amenaça de l’espècie

A ND NA

EN16 Emissions totals, directes i indirectes, de gasos d’efecte d’hivernacle, en 
pes C Apartat 02.6 (pàg. 73) Apartat 03.5 (pàg. 137)

EN17 Altres emissions indirectes de gasos d’efecte d’hivernacle, en pes C Apartat 02.6 (pàg. 73) Apartat 03.5 (pàg. 137)

EN18 Iniciatives per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i 
reduccions que s’han aconseguit A Apartat 02.6 (pàg. 73 i 

79-80)
Apartat 03.5 (pàg. 
136-137)

EN19 Emissions de substàncies destructores de la capa d’ozó, en pes C No s’emeten substàncies destructores de la capa d’ozó de 
manera significativa

EN20 NOx, SOx i altres emissions significatives a l’aire per tipus i pes C Apartat 02.6 (pàg. 74) Apartat 03.5 (pàg. 137)

EN21 Abocaments totals d’aigües residuals, segons la seva naturalesa i 
destinació C

S’hi inclouen dades dels 
abocaments d’aigua ja 
depurada, a la sortida 
de les depuradores 
gestionades. Apartat 02.6 
(pàg. 86)

Tots els abocaments 
d’aigües residuals són de 
naturalesa urbana i es 
realitzen a les xarxes 
municipals de sanejament

EN22 Pes total de residus gestionats, segons el tipus i el mètode de 
tractament C Apartat 02.6 (pàg. 84 i 86) Apartat 03.5 (pàg. 

137-138)

EN23 Nombre total i volum dels abocaments accidentals més significatius C No s’han produït vessaments significatius

EN24
Pes dels residus transportats, importats, exportats o tractats que es 
consideren perillosos segons la classificació del Conveni de Basilea, 
annexos I, II, III i VIII, i percentatge de residus transportats 
internacionalment

A NA

EN25
Identificació, volum, estat de protecció i valor de biodiversitat de 
recursos hídrics i hàbitats relacionats, afectats significativament per 
abocaments d’aigua i aigües d’escolament de l’organització informant

A NA  

EN26 Iniciatives per mitigar els impactes ambientals dels productes i serveis, 
i grau de reducció d’aquest impacte C Apartat 02.6 (pàg. 73-82) Apartat 03.5 (pàg. 

135-137)

EN27 Percentatge de productes venuts, i els seus materials d’embalatge, que 
són recuperats al final de la seva vida útil, per categories de productes C NA. No es produeixen béns destinats a la venda suscep-

tibles de ser embalats

EN28 Cost de les multes significatives i nombre de sancions no monetàries 
per incompliment de la normativa ambiental C No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 

Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

EN29
Impactes ambientals significatius del transport de productes i altres 
béns i materials utilitzats per a les activitats de l’organització, així com 
del transport de personal

A Apartat 02.6 (pàg. 76)
Segons l’anàlisi de 
materialitat, els impactes 
derivats del transport no 
són rellevants

EN30 Desglossament per tipus del total de despeses i d’inversions ambientals
Apartat 02.6 (pàg.82) i 
Informe Anual 2008: 
apartat 02 (pàg. 58)

Apartat 03.5 (pàg. 138)
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TIPUS
Pàgines de l’Informe per tipus d’activitat

AIGUA SALUT
INDICADORS DE L’ACOmPLImENT SOCIAL: PRÀCTIQUES LABORALS

Enfocament de la gestió Apartat 02.4 (pàg. 52-60) i apartat 03.3 (pàg. 122-126)

LA1 Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus de feina, per 
contracte i per regió C Apartat 02.4 (pàg. 52-53) Apartat 03.3 (pàg. 122)

LA2 Nombre total d’empleats i rotació mitjana de treballadors, desglossats 
per grup d’edat, sexe i regió C Apartat 02.4 (pàg. 53 i 60) Apartat 03.3 (pàg. 122 i 

126)

LA3
Beneficis socials per als empleats amb jornada completa, que no 
s’ofereixen als empleats temporals o de mitja jornada, desglossats per 
activitat principal

A Apartat 02.4 (pàg. 59)
Els treballadors amb 
contracte temporal tenen 
els mateixos beneficis 
que els fixos

LA4 Percentatge d’empleats coberts per un conveni col·lectiu C 100 % dels treballadors que no són directius.

LA5
Període(s) mínim(s) de preavís relatiu(s) a canvis organitzatius, 
incloent-hi si aquestes notificacions s’especifiquen als convenis 
col·lectius

C
Les comunicacions de canvis organitzatius es realitzen 
segons la normativa vigent i el que especifica l’Estatut dels 
treballadors (Reial decret legislatiu 1/1995)

LA6
Percentatge del total de treballadors que està representat en comitès de 
salut i de seguretat conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar 
a controlar i assessorar sobre programes de salut i de seguretat a la 
feina

A 100% Apartat 03.3 (pàg. 125)

LA7 Taxes d’absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de 
víctimes mortals relacionades amb la feina per regió C Apartat 02.4 (pàg. 58) Apartat 03.3 (pàg. 126)

LA8
Programes d’educació, formació, assessorament, prevenció i control de 
riscos que s’apliquin als treballadors, a les famílies o als membres de la 
comunitat en relació amb malalties greus

C

Es fan revisions mèdiques 
anuals als empleats. Així 
mateix, en alguns casos 
s’ofereix la possibilitat de 
realitzar determinades 
anàlisis complementàries a 
col·lectius amb unes 
característiques que ho 
facin aconsellable 
(electrocardiogrames, 
exploració ginecològica, 
mamografia i ecografia 
mamària, anàlisi de 
detecció de PSA/fosfatases 
àcides/CEA)

Apartat 03.6 (pàg. 
140-142)

LA9 Assumptes de salut i de seguretat coberts en acords formals amb 
sindicats A

La interlocució en matèria de salut i de seguretat no es 
realitza directament amb els sindicats, sinó amb els 
comitès de seguretat i de salut, que són els òrgans de 
control, de seguiment i de coordinació de les matèries de 
seguretat i salut entre empresa i treballadors

LA10 Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat, desglossat per 
categoria d’empleat C Apartat 02.4 (pàg. 55) Apartat 03.3 (pàg. 124)

LA11
Programes de gestió d’habilitats i de formació continuada que fomentin 
l’ocupabilitat dels treballadors i que els donin suport per gestionar el 
final de les seves carreres professionals

A Apartat 02.4 (pàg. 54-56) Apartat 03.3 (pàg. 
123-124)

LA12 Percentatge d’empleats que reben avaluacions regulars de 
l’acompliment i el desenvolupament professionals A Apartat 02.4 (pàg. 54) Apartat 03.3 (pàg. 127)

LA13 Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossat per 
sexe, grup d’edat, pertinença a minories i altres indicadors de diversitat C Apartat 02.4 (pàg. 52-53) Apartat 03.3 (pàg. 122 i 

126)

LA14 Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, 
desglossat per categoria professional C

Els convenis de les empreses d’Agbar estableixen la 
remuneració associada a categories professionals, 
independentment del gènere de la persona, per la qual 
cosa no hi ha diferències i la ràtio és d’1

DRETS HUmANS

Enfocament de la gestió Apartat 01.3 (pàg.  18-25)

HR1
Percentatge i nombre total d’acords d’inversió significatius que 
incloguin clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d’anàlisi 
en matèria de drets humans

C Apartat 01.3 (pàg. 18-19) Sense activitat internacio-
nal

HR2
Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat 
objecte d’anàlisi en matèria de drets humans, i mesures que s’han 
adoptat en conseqüència

C Apartat 02.8 (pàg. 104) Apartat 03.9 (pàg. 158)

HR3
Total d’hores de formació dels empleats pel que fa a polítiques i 
procediments relacionats amb aspectes dels drets humans rellevants 
per a les seves activitats, incloent-hi el percentatge d’empleats formats

A El Codi Ètic es lliura a tots els empleats del Grup de nova 
incorporació. Apartat 01.3 (pàg. 18-19)
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TIPUS
PÀGINES DE L’INFORmE PER TIPUS D’ACTIVITAT

AIGUA SALUT
DRETS HUmANS

HR4 Nombre total d’incidents de discriminació i mesures que s’han adoptat C

No hi ha constància d’incidents de discriminació ni de 
sentències fermes contra les empreses d’Agbar a Espanya. 
D’altra banda, tal com preveu la legislació vigent en la 
matèria, dins de les seves activitats, el Departament de 
Prevenció de Riscos Laborals identifica i avalua els riscos 
psicosocials i adopta la solució més adequada en cada cas, 
tal com es fa en la resta de riscos

HR5
Activitats de la companyia en què el dret a la llibertat d’associació i 
d’emparar-se a convenis col·lectius pugui córrer riscos importants i 
mesures adoptades per protegir aquests drets

C No s’han identificat activitats de risc en aquest sentit

HR6 Activitats identificades que comportin un risc potencial d’incidents 
d’explotació infantil i mesures adoptades per contribuir a eliminar-les C No s’han identificat activitats de risc en aquest sentit

HR7
Operacions identificades com a risc significatiu de ser origen d’episodis 
de treball forçat o no consentit, i mesures adoptades per contribuir a 
eliminar-les

C No s’han identificat activitats de risc en aquest sentit

HR8
Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les 
polítiques o els procediments de l’organització en aspectes de drets 
humans rellevants per a les activitats

A

En l’àmbit de les empreses de seguretat a Espanya, a les 
quals Agbar té contractada la vigilància de les 
instal·lacions, aquestes empreses estan legalment 
regulades i el seu personal té la formació suficient per 
desenvolupar la seva activitat

HR9 Nombre total d’incidents relacionats amb violacions dels drets dels 
indígenes i mesures adoptades A No s’han identificat activitats de risc en aquest sentit

SOCIETAT 

Enfocament de la gestió
Apartat 01.3 (pàg. 18-25); apartat 02.5 (pàg. 64-70); 
apartat 02.7 (pàg. 90-98); apartat 03.4 (pàg. 130-132); 
apartat 03.6 (pàg. 140-144)

SO1
Naturalesa, abast i efectivitat dels programes i de les pràctiques per 
avaluar i gestionar els impactes de les operacions en les comunitats, 
incloent-hi l’entrada, l’operació i la sortida de l’empresa

C
Carta del President (pàg. 4-7); apartat 01.1 (pàg. 8-9), apartat 
02.7 (pàg. 90-98); apartat 03.6 (pàg. 140-144); Informe Anual 
2008: apartat 02 (pàg. 47)

SO2 Percentatge i nombre total d’unitats de negoci analitzades respecte a 
riscos relacionats amb la corrupció C Apartat 01.3 (pàg. 18-19)

SO3 Percentatge d’empleats formats en les polítiques i els procediments 
anticorrupció de l’organització C El Codi Ètic es lliura a tots els empleats de nova 

incorporació

SO4 Mesures preses com a resposta a incidents de corrupció C
El Codi Ètic recull la posició de l’empresa respecte de la 
corrupció, però no hi ha una política d’actuació establerta 
en aquest sentit i es prenen les mesures oportunes de 
manera individualitzada en cada cas

SO5 Posició en les polítiques públiques i participació en el desenvolupament 
d’aquestes polítiques i d’activitats de lobbisme C Apartat 02.5 (pàg. 64-70) Apartat 03.4 (pàg. 

130-132)

SO6 Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o 
a institucions relacionades, per països A

El Codi ètic assenyala que "és política del Grup Agbar no 
oferir ni rebre regals o compensacions amb el propòsit de 
persuadir o recompensar [...] administracions públiques, 
que puguin influir directament en el desenvolupament de 
la relació comercial o administrativa amb aquestes 
persones o entitats"

SO7 Nombre total d’accions per causes relacionades amb pràctiques 
monopolístiques i contra la lliure competència, i els seus resultats A No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 

Anual 2008:  apartat 02 (pàg. 47)

SO8
Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de 
sancions no monetàries derivades de l’incompliment de les lleis i 
regulacions

C

S’ha rebut una multa de 57.851 € imposada a Aguas 
Cordillera (Xile) per no haver executat les obres d’inversió 
que s’havia compromès fer abans del 31 de desembre de 
2003 en el sistema de distribució d’aigua potable i de 
sanejament
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RESPONSABILITAT DEL PRODUCTE

Enfocament de la gestió Apartat 02.3 (pàg. 46-51) i apartat 03.2 (pàg. 110-119)

PR1
Fases del cicle de vida dels productes i serveis en les quals s’avaluen, a 
fi de ser millorats, si escau, els impactes que tenen en la salut i la 
seguretat dels clients, i percentatge de categories de productes i 
serveis significatius subjectes a aquests procediments d’avaluació

C

Apartat 02.3 (pàg. 46 i 47)
 
Agbar garanteix la seguretat de les dades personals dels 
seus clients i empleats, en estricta aplicació del que 
estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de protecció de dades de caràcter personal i el Reial 
decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament de mesures de seguretat dels fitxers 
automatitzats que continguin dades de caràcter personal

PR2
Nombre total d’incidents derivats de l’incompliment de la regulació legal 
o dels codis voluntaris relatius als impactes dels productes i dels 
serveis en la salut i la seguretat durant el seu cicle de vida, distribuïts 
segons el tipus de resultat d’aquests incidents

A No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 
Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

PR3
Tipus d’informació sobre els productes i els serveis que són requerits 
pels procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i 
serveis subjectes a aquests requeriments informatius

C Apartat 02.3 (pàg. 47-49) Apartat 03.2 (pàg. 
117-118)

PR4
Nombre total d’incompliments de la regulació i dels codis voluntaris 
relatius a la informació i a l’etiquetatge dels productes i dels serveis, 
distribuïts segons el tipus de resultat d’aquests incidents

A No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 
Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

PR5 Pràctiques pel que fa a la satisfacció del client, incloent-hi els resultats 
dels estudis de satisfacció del client A Apartat 02.3 (pàg. 50) Apartat 03.2 (pàg. 

118-119)

PR6
Programes de compliment de les lleis o d’adhesió a estàndards i a codis 
voluntaris esmentats en comunicacions de màrqueting, incloent-hi la 
publicitat, altres activitats promocionals i els patrocinis

C

Aigües de Barcelona 
ofereix la possibilitat 
d’adherir-se al Codi 
Robinson, un codi de bones 
pràctiques, voluntari per 
part de l’empresa, pel qual 
el client pot deixar de rebre 
informació comercial de la 
companyia (tríptics, fullets, 
etc.)

Adeslas assegura el 
compliment estricte de la 
Llei general de publicitat i 
el control voluntari de 
supervisió de l’Associació 
d’Autocontrol de la 
Publicitat. Com a garantia, 
el Departament de 
Màrqueting revisa els 
continguts de totes les 
peces de comunicació que 
surten a l’exterior i, si ho 
considera oportú, sol·licita 
un informe de l’Assessoria 
Jurídica per assegurar que 
la documentació és vàlida i 
compleix totes les normes 
exigides per la llei

PR7
Nombre total d’incidents com a resultat de l’incompliment de les 
regulacions relatives a les comunicacions de màrqueting, incloent-hi la 
publicitat, la promoció i el patrocini, distribuïts d’acord amb el tipus de 
resultat d’aquests incidents

A No s’han rebut sancions fermes significatives.Informe 
Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

PR8 Nombre total de reclamacions degudament fonamentades en relació 
amb el respecte a la privacitat i la fuga de dades personals de clients A No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 

Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

PR9
Cost de les multes significatives com a resultat de l’incompliment de la 
normativa pel que fa al subministrament i l’ús de productes i serveis de 
l’organització

C No s’han rebut sancions fermes significatives. Informe 
Anual 2008: apartat 02 (pàg. 47)

TIPUS
PÀGINES DE L’INFORmE PER TIPUS D’ACTIVITAT

AIGUA SALUT
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PRINCIPIS INDICADORE GRI OBjECTIUS DE DESENVOLUPAmENT DEL 
mIL·LENNI

Drets humans

Principi 1: Les empreses han de donar suport i 
tenir respecte a la protecció dels drets humans 
fonamentals, reconeguts internacionalment, dins 
el seu àmbit d’influència

EC5, LA4, LA6-9; LA13-14, HR1-9, SO5, 
PR1-2, PR8

Objectiu 1: Eradicar la pobresa extrema i la fam.
Objectiu 2: Aconseguir l’ensenyament primari 
obligatori
Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres 
i l’autonomia de la dona

Principi 2: Les empreses s’han d’assegurar que 
les seves empreses no són còmplices en la 
vulneració dels drets humans

HR1-9, SO5

Objectiu 4: Reduir la mortalitat infantil
Objectiu 5: Millorar la salut materna
Objectiu 6: Combatre el VIH/sida, el paludisme i 
altres malalties
Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi 
ambient
Objectiu 8: Fomentar una associació mundial per 
al desenvolupament

Treball

Principi 3: Les empreses han de donar suport a la 
llibertat d’associació i el reconeixement efectiu 
del dret a la negociació col·lectiva

LA4-5, HR1-3, HR5, SO5
Objectiu 2: Aconseguir l’ensenyament primari 
obligatori
Objectiu 3: Promoure la igualtat entre els gèneres 
i l’autonomia de la dona

Principi 4: Les empreses han de donar suport a 
l’eliminació de tota forma de treball forçat o 
realitzat sota coacció

HR1-3, HR7, SO5

Principi 5: Les empreses han de donar suport a 
l’eradicació del treball infantil HR1-3, HR6, SO5

Principi 6: Les empreses han de donar suport a 
l’abolició de les pràctiques de discriminació a la 
feina i en el procés d’ocupació

EC7, LA2, LA13-14, HR1-4, SO5

medi Ambient
Principi 7: Les empreses hauran de mantenir un 
enfocament preventiu que afavoreixi el medi 
ambient

EC2, EN18, EN26, EN30, SO5 Objectiu 7: Garantir la sostenibilitat del medi 
ambient

Principi 8: Les empreses han de fomentar les 
iniciatives que promoguin més responsabilitat 
ambiental

EN1-30, SO5, PR3-4

Principi 9: Les empreses han d’afavorir el 
desenvolupament i la difusió de les tecnologies 
respectuoses amb el medi ambient

EN2, EN5-7, EN 10, EN 18, EN 26-27, 
EN30, SO5

Lluita contra la corrupció
Principi 10: Les empreses han de treballar contra 
la corrupció en totes les formes que presenti, 
incloent-hi l’extorsió i el suborn

SO2-6

Fonts de les correspondències entre els principis del Pacte mundial i els indicadors de GRI: Esborrany de l’informe Making the Connection 
de GRI i Pacte mundial (www.globalreporting.com)    

El PACTE MUNDIAl DE lES NACIONS UNIDES, ElS INDICADORS GRI I ElS ObjECTIUS DEl MIl·lENNI
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AIGUA EN ALTA
Aigua subministrada per un tercer o provinent de les plantes de 
potabilització o pous i que és conduïda cap a un dipòsit. 

AIGUA EN BAIXA
Aigua que prové d’un dipòsit i que és conduïda cap als habi-
tatges. 

FLUX DE CAIXA
Indica la quantitat total de recursos que genera l’empresa. Es 
calcula sumant el resultat de l’exercici més la dotació per amor-
tització de l’immobilitzat més les dotacions a les provisions a 
llarg termini.

COGENERACIÓ
Producció combinada d’electricitat i energia calorífica a partir 
d’una font d’energia primària, com per exemple el gas natural, 
el gasoil o el fueloil. En el cas de les EDAR, s’aprofita el bio-
gàs generat en el procés de digestió anaeròbia de fangs com a 
combustible en la cogeneració.

COL·LECTOR
Canonada de grans dimensions que forma part del clavegue-
ram i que recull les aigües pluvials i residuals i les condueix a 
l’estació depuradora.

COMPOSTATGE
Procés biològic controlat de transformació i revaloració dels 
components orgànics de subproductes i residus en un produc-
te orgànic estabilitzat, higienitzat, semblant a la terra vegetal i ric 
en substàncies húmiques: el compost.

Glossari

CRIBRATGE ('SCREENING')
El cribratge és una estratègia aplicada sobre una població per 
detectar una malaltia en individus sense signes o símptomes 
d’aquesta malaltia. Això permet una ràpida gestió i intervenció 
amb l’esperança que es redueixin els efectes (dolor, defunció) 
provocats per la malaltia.

CRIOCONDENSACIÓ
Mètode que consisteix en la refrigeració controlada d’una subs-
tància determinada en estat gasós, fins a assolir el seu punt de 
rosada, punt en el qual se n’inicia la condensació. És un mètode 
net i no destructiu, atès que recupera en estat líquid les emissi-
ons de vapor que havien de ser enviades a l’atmosfera.

CRIOPRESERVACIÓ DE CÈL·LULES MARE
La criopreservació de cèl·lules mare consisteix a recollir i emmagat-
zemar aquelles cèl·lules que tenen la capacitat d’autorenovar-se.

DBO5

Demanda biològica d’oxigen a cinc dies: és l’assaig normalitzat 
per avaluar el consum de l’oxigen per la via biològica de la ma-
tèria orgànica continguda en una mostra de les aigües residuals 
a 20°C en la foscor i durant cinc dies.

DQO
Demanda química d’oxigen: quantitat d’oxigen (mesurat en 
mg/l) que és consumit en l’oxidació de matèria orgànica i ma-
tèria inorgànica oxidable, sota condicions de prova. Es fa servir 
per mesurar la quantitat total de contaminants orgànics presents 
en aigües residuals. En contraposició amb el BOD, en el cas del 
DQO pràcticament tots els compostos són oxidats.
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175

04/4  Glossari

GAS D’EFECTE D’HIVERNACLE
Gas l’emissió del qual a l’atmosfera provoca l’efecte d’hiver-
nacle. Entre els més importants destaquen el CO2 (diòxid de 
carboni), CO (monòxid de carboni), CH4 (metà) i els clorofluo-
rocarbonis (CFC).

GADU
Gestió avançada del drenatge urbà: es fonamenta en el conei-
xement, la planificació, l’explotació dinàmica i la integració del 
cicle complet de l’aigua.

GWh
Gigawatts hora.

GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
Xarxa internacional d’experts pertanyents a diferents grups d’in-
terès que publica la Guia per a l’elaboració de memòries de sos-
tenibilitat més emprada al món. L’última versió de la seva guia, 
anomenada G3, es va presentar el 2006.

EMBORNAL
Boca o forat per on surt l’aigua de pluja o de reg a les teulades 
o a les voreres.

INERTITZACIÓ
Tractament fisicoquímic de condicionament d’un residu que con-
sisteix a barrejar-lo amb reactius específics amb l’objectiu d’obtenir 
un residu apte per ser eliminat en un abocador controlat.

INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
Import total obtingut com a resultat d’agregar els diferents in-

DESCÀRREGA DEL SISTEMA UNITARI (DSU)
Abocament d’aigua residual i pluvial del sistema de clavegueram 
als mitjans receptors. Es produeixen bàsicament en període de 
pluja quan els interceptors o la depuradora no poden assumir 
tot el volum d’aigua que els arriba.

EARNING BEFORE INTERESTS AND TAXES (EBIT)
Benefici abans d’interessos i impostos.

EDAR
Estació depuradora d’aigües residuals: instal·lació destinada a la 
reducció de la càrrega contaminant que hi ha a les aigües residu-
als, abans que sigui abocada a un medi receptor. La reducció és 
més o menys important, depenent del tractament aplicat.

ESCARIFICACIÓ
Operació que consisteix a trencar la part superficial d’un sòl per 
afavorir-hi l’aeració i la penetració de l’aigua.  

ETAP
Estació de tractament d’aigua potable: instal·lació en què es trac-
ta l’aigua per fer-la potable, és a dir, apta per al consum humà.

FANG
Residu de consistència pastosa, més o menys carregat d’aigua, 
que prové de la depuració de les aigües usades, de la descompo-
sició, in situ, de la vegetació o d’un tractament industrial.

FOTOVOLTAICA, PLACA
Dispositiu que, mitjançant l’efecte fotovoltaic, converteix una ra-
diació lluminosa en un corrent elèctric.
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gressos lligats a l’explotació, obtinguts per l’empresa durant 
l’any de referència.

INVERSIONS IMMATERIALS
Despeses realitzades en un exercici, no materialitzades en 
actius, susceptible de produir els seus efectes en diversos 
exercicis futurs.

INVERSIONS MATERIALS
Actius materials adquirits que s’espera utilitzar durant més d’un 
exercici comptable per al seu ús en la producció o el subminis-
trament de béns i serveis, per arrendar-los a tercers o amb fins 
administratius.

INVERSIONS FINANCERES
Actius adquirits per una empresa i que no són utilitzats de ma-
nera directa en el procés productiu. El seu objectiu és mantenir 
el control sobre les filials o una participació estable en altres 
empreses mitjançant la possessió d’accions, obligacions, crè-
dits, bons, etc.

LIMNÍMETRE
Aparell emprat per mesurar l’altura del nivell de l’aigua.

LITOTRÍCIA 
Destrucció dels càlculs renals per procediments físics, mitjan-
çant ones de xoc, sense emprar tècniques cruentes.

MARGE DEL RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 
Resultat de deduir de la xifra neta de vendes el cost de la 
mercaderia venuda i la resta de despeses d’explotació i les 
provisions de tràfic, expressat com a percentatge sobre les 
vendes netes.

MARGE DEL RESULTAT NET 
Resultat final de l’activitat de l’empresa calculat com a diferència 
entre la totalitat dels ingressos i la totalitat de les despeses, ex-
pressat com a percentatge sobre les vendes netes.

NOx
Cadascun dels gasos resultants de l’oxidació del nitrogen at-
mosfèric en les combustions per efecte de la temperatura i de 
la pressió.

ORGANOLÈPTIQUES
Propietats de l’aigua que poden ser percebudes pels òrgans 
dels sentits, com ara el color, l’olor, el gust i la textura.

ORTOPANTOMOGRAFIA 
Radiografia per a l’exposició panoràmica dels maxil·lars superior 
i inferior.

OSMOSI INVERSA
Tractament que consisteix a aplicar una pressió superior a l’os-
mòtica en una solució concentrada de manera que el dissolvent 
passi, a través d’una membrana semipermeable, cap a una so-
lució menys concentrada i, així, se separi dels contaminants. 
S’empra en el tractament d’aigües.

RESIDUS BIOSANITARIS PERILLOSOS
Tipus de residus propis de l’activitat sanitària i/o de la investi-
gació associada que, per les característiques de la seva con-
taminació biològica, el legislador considera que representen 
un risc d’infecció, tant dins com fora del centre sanitari. Re-
quereixen mesures especials de prevenció tant pel que fa a 
la seva manipulació, com a la recollida, l’emmagatzematge, el 
transport, el tractament i l’eliminació.

RESIDUS CITOTÒXICS PERILLOSOS
Els residus citotòxics són, principalment, les restes de medica-
ments citotòxics i tot el materials que hi ha estat en contacte. 
Els medicaments citotòxics són els que inhibeixen la resposta 
immunitària matant cèl·lules en procés de divisió. El risc asso-
ciat als residus citotòxics es fonamenta en el fet que presenten 
propietats cancerígenes, mutàgenes i teratògenes. 
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RESIDUS QUÍMICS PERILLOSOS
Són aquells residus que, per la seva composició química, són 
classificats com a perillosos segons normatives singulars o le-
gislació específica de residus tòxics i perillosos.

RESULTAT D’EXPLOTACIÓ
És la diferència entre les vendes resultants de l’activitat ordi-
nària de l’empresa i les compres necessàries per poder fer 
aquestes vendes.

RESULTAT NET 
És el resultat final de l’activitat de l’empresa. Es calcula com a 
diferència entre tots els ingressos i totes les despeses de l’em-
presa.

REUTILITZACIÓ
Procés de minimització de generació de residus que consisteix 
a recuperar productes utilitzats que altrament es convertirien en 
productes de rebuig (per exemple, la reutilització d’aigües resi-
duals una vegada depurades).

SALMORRA
Agua con una alta concentración de sal disuelta (NaCl).

SOx
Cadascun dels gasos resultants de l’oxidació del sofre i del H2S 
en la combustió de combustibles fòssils, de la descomposició i 
la combustió de la matèria orgànica, i de l’aerosol dels oceans 
i els volcans. 

'STAKEHOLDERS'
Persones que poden afectar les activitats d’una empresa o bé 
que en resulten afectats. Grups d’interès.

'STRIPPING'
Mètode de tractament d’aigües basat en l’eliminació de la 
contaminació mitjançant el seu transvasament d’un medi 
aquós a un altre de gasós.

TRACTAMENT BIOLÒGIC
Procés de tractament d’aigües que es porta a terme amb la in-
tervenció de microorganismes que actuen principalment sobre 
la matèria orgànica present a l’aigua.

TRACTAMENT FISICOQUÍMIC
Procés de tractament d’aigües en què es combinen mètodes 
físics amb l’addició de productes químics amb l’objectiu d’acon-
seguir una reducció de la càrrega contaminant present a l’aigua.

ULTRAFILTRACIÓ
Tècnica de filtració per mitjà de membranes semipermeables 
que permeten el pas en un sol sentit de molècules de 0,05 mm 
a 10 mm, aproximadament, gràcies a un gradient de pressió, 
utilitzada especialment en la filtració de sistemes col·loïdals ma-
cromoleculars.

WATT-PIC  (WP) 
Unitat de potència que fa referència al producte de la tensió per 
la intensitat (potència pic) del panell fotovoltaic en unes condici-
ons estàndards de mesura (STC).   



04/5  informe de responsabilitat corporativa aGbar 2008

A Agbar volem millorar l’elaboració del nostre Informe de responsabilitat corporativa i aconseguir que susciti tant d’interès com sigui 
possible entre tots els nostres grups d’interès. Per això, estem molt interessats a conèixer l’opinió que teniu de l’Informe.
Us agraïm per endavant tots els suggeriments i/o comentaris que ens pugueu aportar, i us assegurem que els tindrem en compte 
amb vista a l’elaboració del proper Informe.
Un cop emplenat, ens podeu fer arribar aquest qüestionari per correu postal, fax o correu electrònic a:

  Direcció de Relacions Institucionals i Reputació Corporativa
  Agbar
  Torre Agbar
  Av. Diagonal 211
  Barcelona
  FAX: 93 342 26 71
  Correu electrònic: responsabilidadcorporativa@agbar.es

Si ho preferiu, aquest qüestionari també es troba a la vostra disposició a la pàgina web d’Agbar: www.agbar.es

1 A quin grup d’interès o stakeholder d’Agbar pertanyeu?

   Accionistes i inversors    comunitat local
    clients     Proveïdors
    Empleats     Associacions professionals
    Administració Pública    Altres:…………………………

2 Què us ha semblat l’Informe de responsabilitat corporativa 2008?

  2.1 En termes generals:

    La informació es proporciona de manera comprensible i seguint una estructura ordenada.
    La informació es proporciona de manera comprensible, però desordenada. 
    La informació es proporciona estructurada correctament, però costa d’entendre.
    La informació no s’entén i es presenta de manera desordenada. 

Qüestionari  
sobre l’Informe 
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  2.2 Quant al contingut: 

    Hi he trobat tota la informació que necessito.
    En general, hi he trobat la informació que necessito, però encara hi trobo a faltar alguna dada que m’interessa. 
    La major part de les dades proporcionades no m’interessen, però n’hi he trobat alguna de necessària.
    Una part important de les dades que m’interessen no les proporciona l’Informe.

3 considereu que hi ha hagut millores en l’Informe de responsabilitat corporativa 2008 respecte a l’Informe del 2007? 

    No he llegit l’Informe 2007.
    Sí, ha millorat. 
    No hi he trobat canvis significatius. 

4 Si considereu que no s’hi ha proporcionat alguna dada que us interessa, indiqueu quina i el motiu del vostre interès. També hi 
podeu incloure qualsevol comentari o suggeriment addicional. 

   ......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Si responeu l’enquesta en representació d’una empresa o col·lectiu, si voleu, ens podeu proporcionar les vostres dades personals: 

NOM: ................................................................................................................................................................................................
EMPRESA/ COL·LECTIU AL QUAL REPRESENTA: ......................................................................................................................
NOMBRE APROXIMAT DE PERSONES A LES QUALS REPRESENTA: ......................................................................................
CÀRREC DINS DE L’EMPRESA / COL·LECTIU: ...........................................................................................................................

Gràcies per la vostra col·laboració.
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