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150 anys de gestió responsable 

Des de la fundació de l’organització fa 150 anys, hem abastit d’aigua potable a la ciutat de Barcelona i la seva àrea 

metropolitana incorporant sempre criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental. 

Sociedad General de 
Aguas de Barcelona 

70% 

Área Metropolitana 
de Barcelona  

15% 

Criteria Caixa, S.A.U  
15% 

2013 nou model de col·laboració publico-
privada que integra tots els serveis 
associats al cicle integral de l'aigua 

1867 

Creació de la Compagnie 
des Eaux de Barcelone  

Lieja (Bélgica) 
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3,2 Milions d’euros invertits 

en acció Social 

+900 
Persones treballadores 

+3 Milions de persones 

servides 

23 Municipis gestionant 

Aigua potable 

40 Municipis gestionant 

Aigües depurades 

71,8% 
Proveïdors  locals, de 

la província de 

Barcelona 

+36 Milions d’euros invertits en 

infraestructures  

6 Mil KM de xarxa i 

col·lectors (abastament i 

depuració) 

6 
Estacions de 

tractament d’aigua 

(ETAP) 7 Depuradores 

gestionades (EDARS) 

5,2 Milions d’euros invertits 

en Innovació 

Principals xifres 
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La sostenibilitat, eix de la nostra cultura 

Incorporar la sostenibilitat al nostre model de negoci ens permet generar valor compartit 

 

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

Valors  
Ens recolzem en el 
talent, el diàleg i la 
innovació en xarxa, 

actuant amb 
responsabilitat i 

buscant 
l'excel·lència 

Missió 
Compromesos 

amb les 
persones , 

cuidem l’aigua i 
fem ciutat 

Contribuïm significativament al 
Desenvolupament sostenible de 
l’entorn metropolità de Barcelona 
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Compromesos amb el futur 

Projectes 
Transver-
sals 
d’Excel-
lència 

Plans de 
Gestió 

Projec
tes 
Aigüe
s 
2020* 

     PLA D’ACCIÓ AIGÜES 2020 

PERSONES 

AIGUA 

CIUTAT 

10 

COMPROMISOS 

24 OBJECTIUS  

3 EIXOS  

 PROJECTES DE 

TRANSFORMACIÓ 

 PROJECTES 

TRANSVERSALS 

D’EXCEL-LÈNCIA 

PLANS DE GESTIÓ 
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PLA D’ACCIÓ AIGÜES 2020 

A través del desenvolupament d’aquests projectes:  

o s’incentiva el talent 

o es creen noves habilitats 

o es fomenta la participació i la implicació del personal i els 

diferents Grups de relació 

o es treballa d’una manera transversal i no jeràrquica 

o es connecten persones de diferents departaments 

o es desenvolupen nous mecanismes de treball i d’organització 

o es porten a terme idees creatives i innovadores 

 

Els Projectes Aigües 2020 fomenten el talent intern i creen sinèrgies entre departaments i 

grups de relació 
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El diàleg base de la nostra estratègia 

L'estratègia ha d'estar connectada amb les necessitats i demandes de l'entorn i els GR  
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Treballem en xarxa per a la sostenibilitat 

Al 2017 hem contactar amb els col·lectius amb els que 

ens relacionem per conèixer que és més rellevant per 

ells i possibles col·laboracions  
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ELS PROVEÏDORS, UNS ALIATS CLAU 

“ Les sessions de diàleg han millorat la relació amb els proveïdors i han permès compartir 

els nostres objectius estratègics de Desenvolupament Sostenible.” 

Enquesta 
anual de 

satisfacció 

Sessions de 
Diàleg i Co-
creació amb 
proveïdors 

Comunicats 
periòdics 

Taules rodones de debat i tallers de treball. 
Temàtiques: 
· Desenvolupament sostenible 
· Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 
52 assistents a les Sessions de Diàleg 
Valoració de la sessió: Puntuació de 9 

251 proveïdors contactats 
147 respostes (58,6%) 
7,48/10 de valoració de satisfacció 

Diàleg actiu 
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REPTES CLAUS I COM FER-HI 
FRONT JUNTS 
 
 
 
 
 
Una segona vida per les 
sorres, convertim un residu, 
en un material útil  
 
 



12 

 
 
 

 

PROBLEMA 

 

ACTUACIÓ APLICACIÓ 

Els residus de 

construcció i demolició  

són un greu problema 

ambiental en les àrees 

metropolitanes 

Prevenir la generació de 
RCDs 

Potenciar la reutilització de 
TERRES i SORRES 

Ús en obra 

CICLE DE PRODUCCIÓ  TANCAT AMB  MATERIALS 
D’ UN MATEIX ORIGEN I PER UN ÚNIC US 
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UNA SEGONA VIDA PER LES 

SORRES, convertim un residu, en un 

material útil  

“ Reutilitzant les sorres extretes de les rases evitem impactes 

ambientals en  abocadors i pedreres”    

“ La terra tractada, 

s’utilitza per cobrir les 

rasses de les obres de 

canalització” 
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Implantació a l’Àrea metropolitana de Barcelona 

Ús MR08 als Districtes de Gràcia, Nou 

Barris i Sant Martí  

 

Controls de qualitat mensuals:  

 

• Granulometria 

• Composició 

• Compactació 

 

Extensió de l’ús a la resta de Districtes de 

Barcelona 



Gràcies 


