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Aigües de Mataró,
exemple de compromís

Aigües de Mataró, implicats en
la millora contínua

E

U

n un moment en què el debat sobre la municipalització de l’aigua està d’actualitat,
Mataró pot dir orgullosa que l’empresa pública municipal Aigües de Mataró (AMSA) fa
més de 35 anys que vetlla pel servei de l’aigua de la ciutat, una gestió que desenvolupa
de manera eficaç i eficient, i amb un elevat grau de compromís mediambiental,
social i ètic.

na companyia de serveis públics essencials com és la que proveeix un bé tan
necessari com l’aigua a les unitats urbanes d’una comunitat (habitatges, comerços i
serveis, indústries...) i a d’altres serveis públics comuns, si no produeix notícies rellevants,
és que va bé i proporciona a la ciutadania allò que s’espera d’ella, un bon servei, i
en aquest cas, pel que em consta, un servei apreciat pels mataronins i mataronines.
Aquesta percepció pot portar als gestors de la companyia a pensar que
tot ja va sol i a caure en la temptació de l’anar fent. Però, des del Consell
d’Administració de l’empresa –que m’honoro en presidir per encàrrec del Ple
de l’Ajuntament, que n’és el propietari- passant per la Direcció, els quadres
de comandament i la resta de personal amb tota mena de responsabilitats
de la casa sabem que continuar prestant el servei a satisfacció dels usuaris
requereix estar-hi a sobre dia a dia.

Vull subratllar satisfet que el 2016 ha marcat l’inici d’una nova etapa quant al
compromís social d’Aigües de Mataró, amb tres accions que refermen encara
més la vocació de servei públic i la voluntat de la companyia d’aigües per
fer costat a les famílies que pateixen una situació econòmica vulnerable: el
Protocol d’AMSA i l’Ajuntament que regula els mecanismes d’acció social
per afrontar les diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i
vulnerabilitat econòmica i garantir el servei; el conveni amb l’Agència Catalana
de l’Aigua sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària en situacions de
pobresa energètica; i la integració d’AMSA a la Comissió municipal per a la
gestió del risc, per a la seguretat i la convivència derivada per l’ocupació
d’habitatges sense titularitat ni autorització.
David Bote
Paz
Alcalde de
Mataró
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Aquestes tres noves accions se sumen a d’altres que ja fa temps que es duen a terme,
com per exemple el Fons Social, que des de 2012 ha permès que 2.200 abonats es
beneficiïn d’ajuts per valor de més de 232.000 €.
També vull posar en relleu que, durant aquest últim any, Aigües de Mataró ha revisat
els seus compromisos ètics, encarats a prevenir la corrupció, possibles riscos penals
i una millor gestió de les obligacions de l’empresa.
La memòria que teniu a les mans certifica que l’empresa municipal mataronina que
gestiona l’aigua és un exemple de gestió pública sostenible, eficaç i eficient que, a
la vegada, vetlla per garantir la vessant més social i ètica. Aquest és el camí a seguir
i no tinc cap dubte que així serà. La llarga trajectòria d’AMSA i l’equip que hi ha al
darrere ho faran possible.

Manel Mas
Estela
President
del Consell
d’Administració

Les canonades, generalment, no es veuen, però cal mantenir-les; els dipòsits
són allà, però poca rellevància s’hi dóna mentre funcionin bé. Cal estar atent
al seu funcionament continuat, cal renovar-les, cal mantenir-los, cal tenir-ne
cura. Per això, la tasca principal de la gestió quotidiana de la gent d’AMSA,
a més de les feines d’organització interna, d’administració i d’atenció al públic que
per alguna circumstància requereix resposta, és la de planificar, projectar i anar
executant el manteniment, la renovació i la millora de la xarxa que garanteix el servei
d’abastament d’aigua a tothom que ho necessiti.
També cal tenir present que l’Ajuntament encarregà ja fa anys a AMSA el manteniment
de la xarxa de clavegueres i de les fonts ornamentals de la ciutat i, també, la d’anàlisi
de l’aigua per a usos domèstics i les residuals, feines que igualment com les altres,
són silencioses alhora que constants. Quan s’obre una rasa en un carrer hi ha molta
feina al darrere, una feina continuada de moltes unitats de la nostra organització.
Tenim algunes eines que ens ajuden a no estar aturats: els Plans Directors d’aigua i
clavegueram aprovats en el seu dia per l’Ajuntament són la nostra guia. Però, no és
solament el compliment d’aquestes eines aprovades el que ens esperona, cal tenir
present que les organitzacions també evolucionen: en els seus components, en els
coneixements d’aquests, en la seva organització, en les noves eines que proporcionen
els avenços tecnològics, en la necessitat d’adaptació als nous canvis i requeriments
socials. En suma, una organització viva està en contínua adaptació per donar les
respostes adequades a les velles o a les noves situacions que es donen en el servei.
La recerca de l’eficiència és també una demanda social: prestar el servei ajustant els
recursos humans que tenim, fent-los millors i més capaços.
Això es va veient, potser de forma imperceptible globalment en els petits canvis, en les
canonades de determinats carrers i barris, sobre telecomandament, sobre comptadors
domèstics o sobre la cura en determinades obres; o, de forma excepcional, quan es
posa –molt de tant en tant- algun dipòsit nou en funcionament que canvia part del
paisatge urbà. AMSA ha fet molta feina callada en aquest 2016 que ara analitzem en
la memòria corresponent.
Els resultats, tant els econòmics com els socials i el reconeixement ciutadà, ens
avalen. Però la feina callada s’anirà veient més endavant, en els anys venidors, quan
la ciutadania continuarà tenint el bon servei que els venim oferint, però amb les
adaptacions corresponents que cal esperar d’una empresa que malda per mantenir
el que se li ha encarregat a un molt bon nivell i pretén, a més, continuar millorantho. Des d’AMSA així ho creiem.
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Missió, visió, valors
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’objecte de la companyia és la gestió directa i eficient del
subministrament d’aigua potable, de la xarxa de clavegueram
de la ciutat i del laboratori municipal, assegurant que sigui un
servei permanent i de qualitat sempre orientat als ciutadans.
El compromís d’Aigües de Mataró és fer-ho amb absoluta
implicació de les persones que hi treballen i amb una decidida
aposta per la innovació tecnològica. Aquests dos compromisos
es complementen amb el que ja es va establir en el seu dia,
de millora constant de les instal·lacions de les xarxes d’aigua i
clavegueram, d’acord amb les indicacions dels respectius plans
directors. Tot plegat, tenint molta cura i respecte al medi ambient.
La crisi ha comportat un nou paradigma i un nou enfoc
organitzatiu a la companyia. Un estil de direcció de caràcter
participatiu, amb la implicació dels responsables de les diferents
àrees operatives i departaments. S’ha optat per estimular el talent
dels qui hi treballen potenciant la formació i la seva promoció.
Amb el suport de la tecnologia, es procura innovar també en
els processos. En aquest context, l’organització està immersa en
un procés de millora continuada orientada sempre als abonats.

La visió, la missió i els valors de la companyia es concreten així:
La visió de l’empresa és ser un referent en la vida econòmica,
social i cultural de la ciutat de Mataró i de l’entorn més proper,
amb una voluntat clara i permanent de servei a la comunitat
en tots els nostres àmbits d’actuació.
La missió de la companyia és satisfer plenament les necessitats
i expectatives dels ciutadans i usuaris del servei, mitjançant el
compliment dels valors corporatius i aplicant la política del
sistema integrat de gestió de qualitat i compromisos ètics,
adaptant-nos a les noves realitats i superant i assolint noves fites
de l’àmbit del cicle integral de l’aigua, l’energia i el medi ambient.
Els valors d’Aigües de Mataró són els pilars de les nostres línies
d’actuació:
• Excel·lència en la prestació dels serveis.
• Compromís de satisfer les necessitats i expectatives dels
ciutadans, facilitant el diàleg i la comunicació.
• Responsabilitat econòmica, social i mediambiental per dur
a terme el desenvolupament del negoci sostenible.
• Innovació tecnològica orientada a la millora contínua dels
processos, productes i serveis.
• Comportament ètic i coherent en les relacions humanes.

La companyia
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igües de Mataró, com a societat privada municipal, d’acord
amb els seus estatuts i el contracte programa amb l’Ajuntament,
s’encarrega de la gestió integral de l’aigua de la ciutat. Les seves
tasques principals són procurar el subministrament d’aigua i
ocupar-se del manteniment i la millora de les xarxes d’aigua,
de reg i de clavegueram així com del seu control sanitari des
del laboratori municipal que té integrat.
Participa en les societats MESSA i SIMMAR, on gestiona de
manera indirecta els serveis de Tub Verd i la depuració de les
aigües residuals de la ciutat, respectivament. En col·laboració
amb altres municipis, també participa a CONGIAC-GIACSA en
la millora dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua.
La companyia treballa per mantenir al llarg dels anys una prestació
del servei de qualitat, amb continuïtat i a un preu ajustat. AMSA
entén l’aigua com un recurs natural, un patrimoni i un bé comú
que s’ha de protegir i gestionar eficientment. Gràcies a l’esforç
i el treball constant, la companyia aconsegueix ser un clar
exemple de gestió pública del cicle integral de l’aigua i de la
seva sostenibilitat per a la ciutat. Aquest fet reverteix directament
en els ciutadans pel que fa al benestar i al desenvolupament
econòmic, social i cultural mitjançant la intensa col·laboració
que manté amb l’Ajuntament.

Tres vectors
per construir
el futur
E

l gener de 2014 es va realitzar un canvi d’orientació en la
Direcció d’Aigües de Mataró amb el compromís bàsic d’actualitzarla, modernitzar-la. Després de dedicar molts anys i esforços en
crear bones xarxes d’aigua i de clavegueram, calia fer un salt
qualitatiu a nivell organitzatiu per assegurar la qualitat del servei
i la viabilitat de l’empresa a llarg termini.
Quan es parla de modernitzar, es pensa en tres grans vectors o
línies d’actuació: la tecnologia (especialment encarada a integrar
tots els sistemes d’informació), el personal (aplicant nous criteris
de gestió) i les inversions estratègiques a les xarxes.
En aquest sentit, el 2016 ha estat un any important per a Aigües
de Mataró, ha suposat el primer any sencer del nou govern a la
ciutat i de la Companyia, que ha avalat i impulsat aquestes línies
d’actuació. Així, s’ha avançat molt en la integració i renovació de
la tecnologia finalitzant la redacció del Pla Director d’Integració
de sistemes i intensificant la seva aplicació. Ha crescut el Pla
de la formació i promoció del personal, especialment dels
caps i responsables, finalitzant el Mapa de llocs de Treball per
determinar les responsabilitats, les funcions, les càrregues de
treball i les retribucions corresponents. Pel que fa a les inversions
en millora de la xarxa, s’ha endegat, entre altres, el projecte de
construcció d’un nou dipòsit ubicat a Cerdanyola que millorarà
i assegurarà a llarg termini l’abastament a bona part de la ciutat.
Per poder facilitar el finançament d’aquestes inversions, el
Contracte Programa amb l’Ajuntament ha fixat una reducció
progressiva dels dividends a aportar a l’accionista.
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Organigrama

Òrgans de govern i
societats participades

Junta
General
President
D. Bote

Consell
Administració
President
M. Mas

E

ls òrgans de govern, direcció i administració
d’Aigües de Mataró són la Junta General, el
Consell d’Administració i la Gerència.
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Director
gerent
A. Uix

La Junta General està composta pel Ple de
l’Ajuntament de Mataró, que és el màxim
òrgan de govern de la societat i assumeix,
sense cap limitació, la direcció i representació de la companyia. És el que determina
la composició del Consell d’Administració
i nomena la presidència i els consellers.

President
Manel Mas Estela

El Consell d’Administració d’Aigües de
Mataró és l’òrgan de la societat que té la
facultat d’administrar, dirigir i representar
la societat. És el que determina les línies
d’actuació generals, i el seu mandat es
renova habitualment coincidint amb canvi
dels regidors electes. En aquest 2016, el
Consell d’Administració està format per
nou consellers, encapçalats pel president,
el Sr. Manel Mas Estela.

Consellers
Joaquim Camprubí Cabané
Victor Manuel Paramés Soteras
Montserrat Morón Gamiz
Fco. Javier Dopazo Àlvarez
Jaume Punsola Ibáñez
David Parada Pérez
M. Angels López Navas
Secretari no conseller
Joan Buch Cerdà

E

l director gerent és designat pel Consell
d’Administració i té com a funció principal
executar els acords del Consell i dirigir l’equip
de direcció. A partir dels poders atorgats pel
Consell, és l’òrgan de direcció, representació
i gestió de l’empresa.
La companyia s’estructura en àrees i departaments o seccions. A 31 de desembre
de 2016, l’equip directiu d’Aigües de Mataró
està format per:

Equip de
Direcció
Antoni Uix
Xavier Tayà
David Serra
Núria Montserrat
Noemí Sabaté
Francesc Codony

Vicepresidenta
Núria Calpe Marquet

Director gerent
Antoni Uix Güell
Equip de Direcció
Antoni Uix Güell
Xavier Tayà Lozano
David Serra Masferrer
Núria Montserrat Martínez
Noemí Sabaté Olona
Francesc Codony Iglesias

Àrea Gerència
Antoni Uix

Àrea d’Operacions
Xavier Tayà

Administració
Isabel Colomé
Recursos humans/
Prevenció riscos
laborals
Núria Masriera
Secretaria
M. Antònia
Dinarès
Serveis Jurídics
Joan Buch

Xarxa Abastament
David Lianes
Xarxa Clavegueram
Ferran Guri
Oficina Tècnica i
Projectes
Cristóbal Jurado
Producció i
Manteniment
Albert Ramia
Abastaments
externs (GIACSA)
Macarena Maffet

Àrea Gestió
Tecnològica i
Innovació
David Serra
Informàtica
Blas López
SIG, Innovació i
Noves Tecnologies
Josep Portero

Gestió Qualitat i
Medi Ambient
Francesc Codony
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Àrea de Clients i
Comunicació
Núria Montserrat
Comunicació i
Imatge Corporativa
Núria Montserrat
Contractació i
Atenció al Públic
Montse Moragas
Administració
Abonats
Josep M. Folqué
Connexions,
Lectures i
Inspeccions
Toni Abril

Àrea Laboratori
Noemí Sabaté
Química
Ricard de Álvaro
Microbiologia
Francesc Codony
Qualitat
Noemí Sabaté

SOCIETATS PARTICIPADES
Mataró Energia Sostenible, SA (MESSA)

M

ESSA gestiona la xarxa urbana de distribució de fred i calor
coneguda com a Tub Verd, i subministra actualment al voltant
de 15 GW/h de calor i 2,3 GW/h de fred a prop d’un centenar de
clients. El sistema permet aprofitar l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents de la ciutat, com la depuradora d’aigües
residuals i el tractament de residus sòlids urbans. D’aquesta manera,
es genera aigua calenta d’ús domèstic i energia per a la climatització integral d’edificis, que es transporta fins a les instal·lacions
dels usuaris mitjançant un circuit tancat d’aigua calenta i fred. El
Tub Verd dóna servei a 17 equipaments públics, dels quals 11 són
equipaments municipals, 17 clients terciaris (edifici d’oficines El
Rengle) i 63 habitatges corresponents a tres edificis del Rengle.
Dels 17 equipaments públics, 12 són de tipus educatiu, incloent el
TecnoCampus Mataró-Maresme. En aquest 2016, l’Escola GEM es
va incorporar a la xarxa del Tub Verd per proveir-se també d’energia
verda i renovable.
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marca del Maresme. Aigües de Mataró hi participa amb el 10% del
total. SIMMAR té com a objecte principal la gestió dels sistemes de
sanejament, de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR)
i dels col·lectors en alta que hi ha al Maresme. També s’encarrega
de prestar serveis de recollida selectiva dels residus sòlids urbans a
municipis del Maresme. El laboratori d’AMSA realitza totes les anàlisis d’aigües residuals per comprovar el funcionament i el control
de les EDAR de la comarca del Maresme, i porta a terme també les
anàlisis del control d’abocaments d’aigües residuals industrials que
fa el Consell Comarcal del Maresme.

MES, SA 48,9%

Aigües de
Mataró SA
48,9%

Gas
Natural
Fenosa
51,1%

Gestió Integral d’Aigües de Catalunya
(CONGIAC-GIACSA)

E

l Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), fundat l’any 1997, és una entitat pública de base associativa
i caràcter local que agrupa diversos ajuntaments implicats directament en el cicle integral de l’aigua i el medi ambient, a través de
les empreses municipals o dels instruments públics del Consorci.
GIACSA aposta per la titularitat pública de la gestió dels recursos
hidrològics i defensa els interessos dels municipis; és un model de
gestió pública del cicle de l’aigua. Està formada per les societats
municipals Aigües del Prat, Aigües de Manresa, Aigües de Reus,
Aigües de Vilafranca i Aigües de Mataró. La Companyia gestiona el
cicle de l’aigua dels municipis de Figaró-Montmany, Montornès del
Vallès, Camprodon, Campdevànol, Olost, Llanars, Sant Bartomeu
del Grau, Tremp i Collbató. L’aigua total subministrada per GIACSA
suposa aproximadament uns 2,75hm3 a l’any, amb una població
subministrada de 36.038 habitants i una xifra de negoci de 3,4 milions d’euros.

13
GIAC, SA 11,69%

AIGÜES DE
MANRESA, SA
11,69%

AIGÜES
DEL PRAT
11,69%

AIGÜES DE
MATARÓ, SA
11,69%

REUS SERVEIS
MUNICIPALS, SA
11,69%

AIGÜES DE
VILAFRANCA
11,69%

CONGIAC
41,52%

AQUAGEST-RUBATEC-AMSA, AIE
AIGÜES DE MATARÓ SA 10%

Sanejament d’aigües residuals (AQUAGEST MEDI
AMBIENT - RUBATEC - AMSA, AIE)

A

quagest-Rubatec-AMSA, juntament amb el Consell Comarcal
del Maresme, constitueixen SIMMAR, l’empresa mixta creada per
gestionar els serveis de sanejament i enllumenat públic, així com
altres serveis tècnics municipals englobats dins l’àmbit de la co-

RUBATEC
45%

AQUAGEST
45%

La gestió i el
manteniment de la xarxa
d’abastament d’aigua

2016

2015

INC. 16/15

m3 Compra aigua Ter

5.627.215

5.189.295

8,4%

m Captació aigua pròpia

1.534.971

1.658.298

-7,4%

m Aigua subministrada

7.162.186

6.847.593

4,6%

156

150

4,0%

3
3

Dotació L/dia/habitant

G
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estionar el cicle integral de l’aigua a la ciutat de Mataró requereix
disposar d’un sistema i unes instal·lacions per a la captació de l’aigua, el
tractament, l’anàlisi, la desinfecció, l’emmagatzematge, el transport, la
distribució, el sanejament i la depuració. Un cop arriba als consumidors
i s’ha fet ús d’aquesta aigua, juntament amb les aigües pluvials, es
recull i es transporta a través de la xarxa de clavegueram al sistema de
sanejament i a l’EDAR per al tractament de depuració i abocament a
la llera o al mar mitjançant els emissaris submarins. En la part central
d’aquest cicle hi intervé la xarxa d’abastament d’aigua. En totes
aquestes etapes de la gestió integral de l’aigua s’han d’assegurar els
requeriments de qualitat continuada i garantia, d’acord amb el que
disposa la legislació vigent i les polítiques i exigències de qualitat
establertes per la companyia.
Mataró, amb 125.631 habitants, una superfície urbanitzada
d’aproximadament 9,5 km2, en un territori amb una extensió total de
22,5 km2, consumeix 1.746 milions de litres d’aigua diaris, l’equivalent
a gairebé 7 piscines olímpiques al dia.

La gestió i el manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua segueixen uns
paràmetres estudiats i traçats al Pla Director que s’estén fins a l’any 2025. És la
manera de disposar d’una perspectiva completa, àmplia i amb visió de futur, que
permet actuar segons les previsions urbanístiques en la tasca de millora continuada
de les instal·lacions i del servei. El Pla cerca que el servei sigui permanent, sense
aturades i amb assegurament sanitari, mantenint un nivell de rendiment de la
xarxa molt alt. Actualment, el rendiment de la xarxa d’Aigües de Mataró es troba al
voltant del 90%, molt per sobre de la mitjana catalana. Per mantenir aquest nivell
d’excel·lència cal dur a terme una tasca continuada i intensa de manteniment
i renovació de canonades, a més d’un control exhaustiu i sectoritzat de l’aigua
que entra i surt al sistema per tal d’evitar que es perdi.
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2012

2013

2014

2015

2016

Hm Aigua subministrada

7,06

6,85

6,74

6,85

7,16

Hm3 Aigua facturada

6,53

6,30

6,15

6,27

6,37

Hm3 Aigua no facturada

0,53

0,55

0,59

0,58

0,79

3

Tot i això, Mataró té un dels índexs més baixos de consum d’aigua
domèstica de Catalunya, amb 97,5 litres per habitant i dia, atesa l’alta
proporció d’habitatges plurifamiliars en comparació a poblacions similars.
2016

2015

INC. 16/15

m3 Consum Domèstic

4.463.074

4.441.839

0,5%

m3 Consum No Domèstic

1.249.425

1.247.213

0,2%

m Consum Públic

429.152

343.353

25,0%

m Consum Entitats sense ànim de lucre

232.475

236.000

-1,5%

6.374.126

6.268.405

1,7%

Milers € INGRESSOS TARIFA D’AIGUA

8.520

8.413

1,3%

€/ m TARIFA MITJANA RECAPTADA

1,337

1,342

-0,4%

3
3

m3 FACTURACIÓ TOTAL

3

Per usos, la distribució del consum es divideix en un 70% domèstics,
un 6,7% en consums públics, un 3,7% d’entitats sense ànim de lucre
i un 19,6% de no-domèstics, incloent-hi els industrials, comercials
i obres. A més, durant el 2016, el volum total d’aigua aportada al
sistema per ATLL ha estat un 8,4% superior respecte a 2015, amb
una proporció de 79/21 entre aigua comprada a ATLL i de producció
pròpia. L’aportació global a la xarxa per habitant/dia s’ha incrementat
passant de 150 a 156 LI dia/habitant.

Així, l’any 2016 ha entrat en vigor el segon quinquenni d’aplicació del Pla Director
2011-2025, i durant aquest any s’han planificat tota una sèrie d’actuacions i
inversions a la xarxa d’aigua per al període 2017-2020 que suposaran un total de
9 milions d’euros. D’aquesta xifra, una gran part (uns 7 milions) seran per construir
un dipòsit a la cota 70, a la ronda Bellavista de Mataró, amb les seves respectives
connexions.
Durant el 2016 s’han renovat 3,3 km de la xarxa d’abastament, del total de 336
km existent. Aquests treballs es realitzen normalment en coordinació amb l’àrea
de Manteniment i Obres de l’Ajuntament de Mataró, que són els responsables
d’executar les actuacions de manteniment i millora que afecten a la via pública
dels carrers afectats.
A més, s’han renovat 80 vàlvules, aprofitant generalment obres d’ampliació i
millora de la xarxa d’abastament o reparacions puntuals.
Seguint el full de ruta marcat al Pla Director, durant el 2016 s’han aplicat recursos
per valor de 91.000 euros en conservació i millora de les principals infraestructures
de producció, com ara pous, dipòsits, grups d’elevació entre altres. El Pla Director
preveu en aquest sentit una inversió total de fins a 1.400 milers d’euros.

Les principals actuacions que s’han dut a terme durant el 2016 per a la conservació
en aquestes infraestructures han estat:
- Reforma integral del pou 11 per adequar-lo a les exigències de seguretat, segons
la Llei de PRL i la normativa de la Sanitat Pública.
- Reparació estructural eliminant esquerdes i protegint armadures dels vasos del
dipòsit de Primer de Maig.

74,0

S. Ferran/Granada (PDAM)

Distribució
inversió obres
abastament

399,0

Blanes (PDAM)

281,5

Muntanya i Transversal (PDAM)

342,5

Solis/Felix de Campllonch (PDAM)

127,0

La Boixa 17-19

86,0

Tramontana

Obra
Mecànica:
41%
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51,5

Germà Doroteo (PDAM)

Obra
Civil:
60%

En aquest àmbit, l’any 2016 ha estat especialment rellevant en la mesura que
Aigües de Mataró ha obtingut la concessió definitiva de l’explotació per part de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que assegura l’aprofitament dels recursos
propis de pous i mines fins a finals de 2060 i regula la capacitat d’extracció d’aigua
de l’aqüífer d’Argentona.
Finalment, Aigües de Mataró gestiona l’abastament d’aigua de la població de
Figaró- Montmany. Durant el 2016 s’ha realitzat una inversió important per
instal·lar una reguladora que divideix el poble en dos pisos de pressió, per tal de
minimitzar el risc de fuites i fomentar un consum més responsable.

metres instal·lats el 2016 a la xarxa d’abastament
Torrent de les Piques/Nous enllaços C-32

- Millores dels aspectes de seguretat de Riscos Laborals en els dipòsits de
Creu d’en Serra i Can Vilardell.
- Millora de la protecció contra sobretensions i llamps al dipòsit dels Turons i el
dipòsit de Rocablanca.
- Compra de noves bombes per als pous 4, 18 i 19.

95,0

Nou de la Mercè (PDAM)

317,3

Joanot Martorell

71,0

Av. Torner

29,2

Jocs Olímpics

261,4

Cami Ral (PDAM)

298,0

Joan Miro

93,2

Garrotxa (PDAM)

163,5

Colombia/Mèxic (PDAM)

305,5

Nicolau Guañabens
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El nou dipòsit a la
Ronda Bellavista
L’any 2016 ha estat clau per assentar les bases d’una gran actuació
a la xarxa d’abastament d’aigua a la ciutat de Mataró, la construcció
d’un nou dipòsit a la cota 70, a la ronda Bellavista, amb una
connexió directa a Aigües Ter Llobregat i una altra d’aigua pròpia,
per obtenir un millor funcionament de la xarxa d’abastament. El
dipòsit d’emmagatzematge de 7.000 m3 d’aigua, la seva integració
paisatgística i el seu corresponent entramat de connexions té un
cost pressupostat de 7 milions d’euros. El projecte es concretarà el
2017 i es construirà durant el 2018. El Pla director preveu la futura
construcció d’un segon dipòsit d’aigua pròpia a la mateixa ubicació,
amb una capacitat de 4.000m3.
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L

es actuacions sobre el clavegueram acostumen a tenir un efecte positiu afegit, en forma de reurbanització de vials i voreres de les zones afectades, amb la
qual cosa es contribueix indirectament també a la millora de la ‘cara visible’ de la
ciutat. Aquest va ser el cas, per exemple, de l’actuació realitzada el 2016 entorn
de la plaça de Cuba / Palmerola, unes obres especialment delicades per incidir
en una àrea d’intensa activitat comercial.

La gestió i el
manteniment del
clavegueram de
la ciutat

El servei de clavegueram d’Aigües de Mataró realitza el manteniment i la neteja
de les infraestructures de la ciutat. Durant el 2016 s’han incrementat les accions
de neteja i el nombre de reparacions de la xarxa de col·lectors, mentre que s’han
reduït en un 8% les tones de sediments respecte a l’any anterior.

L’any 2016 del Servei de
Manteniment i Neteja, en xifres:
- S’ha netejat mitjançant camió-cuba 270,53Tn de sediments en una
longitud aproximada de 105,14km.
- S’han netejat 14.078 caixes d’embornals i reixes de captació d’aigües
pluvials, amb un volum total de 139,50Tn.
- S’ha atès 197 avisos externs.
- S’han dut a terme 325 actuacions de manteniment de diversos elements
de la xarxa:
• 42 actuacions de reparació i construcció d’elements de drenatge superficial.
• 29 actuacions de reparació de flonjalls i paviments.
• 46 actuacions de reparació de la xarxa de col·lectors.
• 9 actuacions de reparació i construcció de pous de registre.
• 7 actuacions de reparació i neteja de sorrers i sobreeixidors.
• 66 actuacions d’inspecció de la xarxa.
• 95 actuacions de neteja de la xarxa.
• 12 actuacions de manteniment de bombaments.
• 19 actuacions a les gosseres, mosquits i altres tasques auxiliars.

E

l Pla Director de Clavegueram d’Aigües de Mataró que s’actualitza periòdicament, està dissenyat basant-se en un objectiu estratègic molt ambiciós: Que
la xarxa pugui absorbir la pluja màxima estimada que cauria a Mataró un cop
cada 10 anys. Aquest supòsit teòric serveix de base a tot un seguit d’actuacions
continuades que cerquen un sistema de clavegueram cada cop més avançat,
solvent i construït amb materials que assegurin un rendiment òptim.
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Distribució
inversió xarxa
clavegueram

Durant el 2016 les obres de clavegueram realitzades han tingut més complexitat
que els anys anteriors degut a la seva envergadura (grans dimensions de calçada i de diàmetre de les canonades) i també per a la construcció de nous pous de
registre. Aquest fet ha suposat la renovació de 448 metres lineals de clavegueram. A aquestes obres cal afegir-hi les reparacions que s’han enregistrat durant
el 2016 -i que no es consideren tècnicament inversions- que han augmentat un
17%, incidint directament en la millora de la xarxa.

Obra
Mecànica:
15%

2012

2013

2014

2015

2016

Renovació xarxa

187

205

563

87

372

PDCLAM

166

445

370

647

76

TOTAL

353

650

933

734

448

Xarxa instal·lada (ml)

Obra
Civil:
85%

P

el que fa a treballs per a tercers, s’han executat per compte dels abonats fins
a 33 noves connexions al clavegueram, s’han inspeccionat i homologat 12 claveguerons i s’han reparat 28 claveguerons.

ubicació de les obres i metres
instal·lats a la xarxa de clavegueram
PVC 800 - Cuba i Palmerola (PDCLAM)

102

PVC 600 - Sant Domenèch (PDCLAM)

157

PVC 400 - Jocs Olímpics (PDCLAM)

70

PVC Cabanelles (PS) (PDCLAM)
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La xarxa de reg de la
ciutat de Mataró

Manteniment de les
fonts ornamentals

L

L

’aigua emprada a la xarxa de reg prové directament de les captacions
pròpies. És una xarxa independent de la d’abastament d’aigua. D’aquesta
manera, permet discriminar els usos de l’aigua segons la qualitat que té. El
sistema és així més eficient, ja que destina l’aigua tractada i potable exclusivament per al consum humà.
La política d’Aigües de Mataró és augmentar els nivells d’eficiència de la
xarxa de reg actual. D’aquesta manera, s’aconsegueix una major rendibilitat dels recursos i s’aprofundeix en la política de l’aigua basada en les
mesures d’estalvi, de sostenibilitat i de cura del medi ambient.
L’aigua de la xarxa de reg s’utilitza també per a la neteja dels carrers, per al
subministrament de les fonts ornamentals i per al reg de les zones verdes
de la ciutat. Es realitza un seguiment i control de la cloració de l’aigua que
es destina a la xarxa de reg i neteja viària, per garantir que en tot el recorregut de la xarxa hi hagi una concentració adequada de clor.
Cal recordar que Mataró disposa de 22 km de xarxa de reg, que abasteix
fins a 510.000 m2 de zones verdes de la ciutat.

’any 2003, l’Ajuntament de Mataró va transferir el servei de manteniment de
les 15 fonts ornamentals de la ciutat a Aigües de Mataró. Aquest servei consisteix
en la planificació de tasques, realització de treballs de neteja, conservació i millora, despeses d’electricitat així com el control analític i les feines de desinfecció
per garantir-ne la salubritat, segons el compliment de la legislació vigent.
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El laboratori
L
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’activitat del Laboratori durant l’any 2016 s’ha situat en xifres molt similars a
les de l’any 2015, obtenint uns ingressos de 842.000 euros. Aquest departament,
hereu del Laboratori Municipal, la gestió del qual es va traspassar a AMSA l’any
1993, realitza el control d’aigües potables de Mataró i diversos municipis del Maresme. Així mateix, realitza analítiques d’aliments, aigua de mar i aigües residuals,
de legionel·la en edificis municipals i en xarxa de reg per compte de l’Ajuntament
de Mataró i serveis de control d’aigües residuals i d’aigües de procés i productes
industrials i aire per tercers.
Les mostres analitzades pel Laboratori Municipal durant 2016 s’han incrementat
un 6%. Han estat un total de 36.895 mostres analitzades, de les quals el 61,7% han
estat analitzades al Laboratori i la resta al laboratori de la companyia a l’EDAR
de Mataró.
En total, s’han analitzat 147.732 paràmetres, dels quals 112.836 corresponen al
Laboratori Municipal i 34.896 al Laboratori de l’EDAR de Mataró. Això significa un
augment del 3,5% de les anàlisis respecte a 2015. Els paràmetres que més s’han
analitzat han estat en mostres d’aigua i d’aigua residual, representant un 63% i
un 27%, respectivament.
Cal destacar que el 2016 ha estat el segon any, i el de consolidació, d’anàlisis de
mostres de productes industrials.

Evolució mostres al laboratori

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Aigües Consum

12.647

12.060

11.935

15.253

15.181

16.166

Medi Ambient

2.578

2.440

2.501

2.375

2.373

2.928

Aigües Residuals

18.130

15.513

16.002

15.479

14.955

15.674

208

187

172

182

195

183

Altres

3.110

2.709

2.545

1.873

2.032

1.944

TOTAL

36.673

32.909

33.155

35.162

34.736

36.895

Aliments

Evolució dels paràmetres

2011

2012

2013

2014

2015

2016

102.431

101.777

95.320

100.613

91.445

93.082

3.319

3.241

3.326

3.160

3.110

3.767

Aigües Residuals

61.902

46.663

51.469

39.565

37.969

40.210

Aliments

1.206

1.086

1.009

1.059

1.079

1.033

Altres

18.630

15.698

15.289

9.381

9.082

8.442

TOTAL

187.488

168.465

166.413

153.778

142.685

147.732

Aigües Consum
Medi Ambient

Mostres segon l’origen
de la demanda
Consum propi

Les mostres realitzades per a clients externs representen el 55% del total. El 45%
restant correspon a anàlisis a les instal·lacions pròpies i de l’Ajuntament. Aquestes
xifres són similars a les de 2015.

Ajuntament de Mataró

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9.767

9.652

10.776

13.780

14.255

14.923

991

975

943

1.574

1.355

1.678

Serveis a tercers

25.915

22.282

21.436

19.808

19.126

20.294

TOTAL

36.673

32.909

33.155

35.162

34.736

36.895
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COMPROMISOS ÈTICS D’AIGÜES DE MATARÓ
Els professionals d’Aigües de Mataró estan compromesos a aplicar el codi que es concreta
en les següents normes:

Gestió
de la qualitat
2016

ha estat un any important per a AMSA, pel que fa a l’actualització i
millora del sistema de gestió de qualitat. S’ha començat a treballar en la implantació de la norma ISO14001, de Medi Ambient, i a la vegada s’ha desplegat un
sistema de gestió del compliment (Compliance) d’acord a la norma ISO19600.
Aquesta norma engloba tots els compromisos que una empresa com AMSA ha
d’acomplir, des de tots els àmbits possibles. Per altra banda, també cal destacar
la transició de l’actual sistema de gestió de qualitat basat en la norma ISO 9001:
2008 cap a la nova versió d’aquesta, l’ISO 9001:2015.
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Així, juntament amb la revisió de la visió i els valors corporatius de l’empresa, durant
el 2016 també s’han aprovat els compromisos ètics i la política de Compliance.

I. Procurar estar al dia conèixer la Legislació vigent sobre la seva activitat amb la finalitat
d’aplicar-la correctament en els treballs i serveis que realitza.
II. Comunicar a l’empresa qualsevol altre tipus d’activitat professional perquè es puguin
prevenir i corregir escenaris de conflicte d’interessos.
III. Respectar i complir les disposicions legals vigents, especialment en matèria de salubritat
i salut, riscos laborals, protecció de dades, medi ambient, publicitat, competència i protecció
dels consumidors, així com tots els compromisos que derivin del Codi Ètic d’Aigües de
Mataró.
IV. Desenvolupar els seus negocis sobre la base del mèrit dels seus propis productes,
serveis i competències, sense denigrar els productes, serveis i capacitats d’altres empreses
i professionals que treballen els sectors relacionats amb el tractament del control de l’aigua.
V. Aigües de Mataró, com a societat municipal que gestiona un recurs natural que és un
bé de tots, està compromesa amb el desenvolupament sostenible de la ciutat i integra
voluntàriament les preocupacions socials i mediambientals en les operacions i activitats
comercials i en les relacions amb tots els interlocutors.
VI. Promocionar la difusió dels presents compromisos, així com les de Bones Pràctiques en
la seva organització i en la seva esfera de relacions professionals. Comunicar a l’empresa
qualsevol sospita de conducta no conforme a aquests compromisos o d’altres que en derivin
de l’aplicació del Codi Ètic de la companyia.

Aquests nous referents d’actuació estan encarats a assegurar les bones pràctiques, a desplegar i promoure un pla de prevenció de delictes d’acord a l’actual
codi penal i a gestionar millor les obligacions de l’empresa. El sistema de gestió
del Compliance ha estat revisat durant el 2016 de manera interna i, en la mesura
que les empreses certificadores ofereixin el servei d’avaluació, es preveu poder
fer-lo auditar de manera periòdica a partir del 2018.

VII. Desenvolupar les nostres tasques sense emprar manifestacions, en publicitat ni en
catàlegs o documentació, que atribueixin als equips, serveis o prestacions que no puguin
realitzar o que puguin generar confusió sobre aquests.

Finalment s’ha treballat per adequar, de manera voluntària, el pla de seguretat de
la companyia en l’àmbit de protecció de les infraestructures crítiques conforme
a la Llei 8/2011.

IX. Comptabilitzar adientment i emetre informes financers transparents, establint una adequada
gestió documental dels assumptes amb rellevància comptable, així com implementar controls
per assegurar que es reflecteixin completament i encertadament totes les transaccions.

Es tracta de decisions pioneres en empreses de la grandària d’AMSA arreu de
Catalunya i mostren la decidida voluntat d’anticipar-se a les necessitats futures
dins de l’àmbit del Medi Ambient, el compliment d’obligacions i la Responsabilitat
des de tots els àmbits possibles.

VIII. Dur a terme l’activitat professional, directament o indirectament, a través de personal
amb la competència i la formació necessària, que desenvolupi la seva feina en un entorn laboral
just, basat en el respecte, i protegit vers la discriminació i l’assetjament de qualsevol tipus.

X. Aigües de Mataró és una empresa pública, per tant els ciutadans de Mataró a més d’usuaris
són els propietaris de la companyia. És per això que ens comprometem a col·laborar amb
l’Ajuntament, sempre que ens sigui requerit, amb l’ànim de contribuir al progrés de la ciutat.
XI. Assegurar un servei diligent a l’abonat i que pugui satisfer les seves expectatives. Tant
pel que fa a la qualitat de l’aigua com el que es refereix a la dedicació i atenció al client.
Agües de Mataró, adquireix voluntàriament uns compromisos socials i ambientals que van
més enllà del que exigeix la llei.
XII. Mantenir confidencialitat respecte a la informació rebuda dels seus clients, i vetllar
amb diligència per tota la informació de caràcter confidencial.
Mataró, 7 de novembre de 2016
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Política ‘Compliance’ d’Aigües de Mataró
Aigües de Mataró és una empresa pública que realitza la gestió directa dels serveis
públics de subministrament d’aigua potable i el corresponent control sanitari així com del
sanejament d’aigües residuals de la ciutat, i que alhora està fortament compromesa amb
la nostra comunitat.
El Govern i la Direcció d’Aigües de Mataró SA considera que el compliment normatiu
constitueix una directriu de comportament que implica a tots, independentment del nivell
jeràrquic i de la unitat organitzativa.
Aigües de Mataró SA, i el conjunt de persones que hi treballen assumeixen els següents
compromisos:
• Implantar un Sistema de Gestió de Compliance que abasti a totes les àrees de la
nostra empresa, i impulsar-ne la millora contínua.
• Procurar els mitjans materials i humans necessaris per dur a terme la política de
Compliance, designant un òrgan de gestió de Compliance que dependrà directament
de la Direcció de la Companyia.
• Complir els requeriments legals i reglamentaris, i la resta de compromisos d’Aigües de
Mataró. Cadascun dels empleats de la companyia estan obligats a aplicar la legislació
que en cada cas correspongui i les directrius de l’empresa en el seu treball diari.
• Facilitar els mitjans formatius i de consulta per l’actualització dels coneixements i
competències del personal.

Responsabilitat social

• Comunicar aquesta política de Compliance a tots els empleats, i posar-la a disposició
dels clients, proveïdors i altres parts interessades.
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• Establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per assegurar que els
proveïdors sobre els quals recau l’externalització de certes tasques i serveis, compleixin
també la legislació que en cada cas els hi sigui d’aplicació.
La Direcció d’Aigües de Mataró SA es compromet a revisar i mantenir aquesta política de
Compliance, que serà el marc de referència dels objectius de l’empresa.
Per tal de garantir que aquests principis s’apliquin en totes les accions de les persones que hi
treballen, la Direcció d’Aigües de Mataró vetllarà per l’acompliment del Codi Ètic d’Aigües
de Mataró i els procediments relacionats, així com de les obligacions del Sistema de Gestió
de Compliance, proveint-se dels instruments necessaris en tot moment.
Mataró, 15 de setembre de 2016

I és que, en un món tan canviant i sensible a la situació social de molts col·lectius, l’empresa ha de treballar proactivament per disposar de les eines necessàries per reaccionar de la millor manera possible davant de qualsevol imprevist,
qualsevol canvi de normativa o qualsevol nova inclusió legal per part dels organismes públics que incideixen directament sobre el funcionament de l’empresa,
com ara l’Ajuntament de Mataró.

2016

marca l’inici d’una nova era pel que fa al compromís social d’AMSA,
després de la signatura, el 24 de novembre, del Protocol de l’Ajuntament de Mataró
i Aigües de Mataró SA que regula els mecanismes d’acció social per afrontar les
diferents situacions vinculades amb la pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica i la garantia del servei.
Dies abans, el 10 de novembre, l’AMSA i l’Agència Catalana de l’Aigua ja havien
signat un altre conveni sobre l’aplicació de mesures d’atenció solidària a persones
físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica relacionada amb
el subministrament bàsic d’aigua. Aquest conveni estableix mesures, acords i
compromisos per a la concessió d’ajuts a fons perdut o descomptes importants
en el servei de l’aigua a persones i famílies en situació de risc d’exclusió social.
Aquestes no han estat les úniques accions dutes a terme quant a responsabilitat
social, ja que també el 2016, AMSA es va integrar en la Comissió municipal per a
la gestió del risc, per a la seguretat i la convivència derivada per l’ocupació d’habitatges sense titularitat ni autorització, on una de les prioritats és establir línies
d’intervenció social per oferir solucions a les comunitats de veïns afectades i als
ocupants, si hi ha possibilitat. S’estableixen, també, mecanismes de coordinació
amb instàncies judicials per incrementar l’eficàcia de les actuacions.
Prop de 50.000 euros de Fons Social el 2016
Aigües de Mataró, unilateralment, segueix adoptant mesures per assumir el seu rol
de responsabilitat social davant de la problemàtica existent en aquest àmbit. Així,
per exemple, durant el 2016, va gestionar en coordinació amb Benestar Social un
import de 48.616 euros del Fons Social, repartits en 1.014 factures. Aquest Fons
Social d’Aigües, establert el 2012, ha permès que, des d’aleshores, 2.200 abonats
es beneficiïn d’ajuts per valor de 232.498 euros.
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Promoció de la Tarifa Social
La Tarifa Social és una tarifa reduïda que ofereix Aigües de Mataró per a aquells
abonats a qui l’Agència Catalana de l’Aigua reconeix el dret a gaudir del Cànon
Social més baix. A aquests abonats se’ls aplica també una reducció en el preu
de l’aigua i el clavegueram.
El preu del primer bloc de l’aigua de consum passa dels 36 cèntims d’euro de
la tarifa domèstica normal, a 10 cèntims d’euro per als beneficiaris de la tarifa
social. A més, s’hi ha de sumar el descompte que ofereix el Cànon Social en el
preu del cànon de l’aigua.
A més, la companyia ha habilitat un punt de servei al vestíbul de les oficines del
Servei de Benestar Social de l’Ajuntament amb la finalitat de tramitar i informar
sobre la tarifa social d’AMSA.
Aquesta col·laboració amb el Servei de Benestar Social permet arribar a moltes
més persones susceptibles de ser beneficiàries d’aquest ajut. Això ha permès
enregistrar un augment significatiu dels abonats amb aquesta tarifa, passant de
310 al 2015 fins als 660 a finals de 2016.
Altes provisionals per a famílies en situació de vulnerabilitat
Aigües de Mataró també ha treballat durant el 2016 per facilitar la contractació
provisional d’aigua a totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat que
estan ocupant un habitatge de titularitat bancària, sempre que el departament
de Benestar Social de l’Ajuntament emeti un informe que justifiqui la situació.
L’objectiu és donar servei d’aigua als usuaris mentre duren els tràmits de regularització del contracte de lloguer entre l’abonat i la institució bancària.
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Preus especials i facilitats de pagament
El compromís d’AMSA amb la responsabilitat social es concreta en altres accions,
com ara l’establiment d’un preu especial per a les famílies nombroses o per a més
de tres persones empadronades en un mateix habitatge. Així, per cada resident
acreditat que excedeixi de 3, s’amplia el límit del segon tram de consum, a raó de
3m3 al mes, i per al tercer tram de consum a 6m3. Així mateix, el protocol recull
la mesura social de facilitar el pagament a terminis i sense recàrrecs, segons les
particularitats de cada abonat.
Altres activitats de Responsabilitat Social
La companyia, a més, participa i col·labora amb diferents activitats de la ciutat
mitjançant el Contracte Programa amb l’Ajuntament de Mataró. També patrocina
i col·labora amb diverses companyies i entitats sense afany de lucre. D’altra banda, AMSA forma part de la Xarxa de Responsabilitat Social de Mataró-Maresme,
en col·laboració amb altres empreses i entitats amb l’objectiu d’aconseguir un
territori responsable.

Tecnologies
E

l 2016 ha suposat el segon any del Pla Director de Sistemes, que ha permès
el retorn d’una inversió significativa en aquest àmbit després d’uns anys de contenció a causa sobretot de la conjuntura econòmica general. El principal objectiu
estratègic d’aquest pla és aconseguir generar un autèntic panell de control de la
companyia, un fet que només es pot assolir integrant sistemes que fins ara funcionaven de manera autònoma, per departaments, amb poca interconnexió. Així,
si el 2015 es va substituir el programa de gestió d’abonats, durant el 2016 s’ha fet
un treball intens en la seva millora i adequació específica a les necessitats d’AMSA.
El Pla Director de Comptadors també ha vist la llum durant el 2016. Aquest Pla
permetrà renovar progressivament la flota de comptadors fins a l’any 2020, garantint així la seva fiabilitat i permetent anar implementant progressivament la
lectura remota a tota la ciutat. D’aquesta manera, millora el control de fuites i la
rapidesa en la detecció de fraus. A finals de 2016, 10.000 dels 57.000 comptadors
de Mataró ja permeten la telelectura, i es preveu que a finals del 2020 n’hi hagi
36.000.
Durant el 2016 s’ha endegat un projecte col·laboratiu, juntament amb 14 companyies més d’aigües, per desenvolupar un sistema d’informació geogràfica basat
en software obert i lliure, per poder visualitzar en pantalla el mapa de l’estructura
d’aigües i clavegueram. Aquest projecte, més enllà de la gran utilitat del software,
està generant interessants sinergies entre empreses del sector.

Xifres de les actuacions de responsabilitat social,
Aigüa Social

D’altra banda, el 2016 ha significat el punt de sortida de la gestió documental,
amb el suport d’una empresa externa especialitzada que ha fet un estudi previ.
L’objectiu és que el paper vagi desapareixent progressivament, essent substituït
per arxius digitals.

480 unitats de convivència acollides al fons social
660 abonats amb tarifa social
48.616€ d’ajuda per pagar les factures de l’aigua a través

El 2016 es va implantar també un software de gestió d’activitats empresarials,
que permet controlar que les empreses proveïdores compleixin amb tots els
requeriments legals necessaris per treballar amb AMSA.

del Fons Social

En l’àmbit d’actuacions internes, però significatives, s’ha reinstal·lat la pàgina
web de l’empresa amb un nou firewall per evitar atacs informàtics potencials,
s’ha ampliat la cabina de discos, s’ha ampliat la xarxa Wi-Fi a tota l’empresa i s’ha
treballat per incorporar més tràmits a l’oficina virtual.
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Pel que fa al servei permanent d’atenció al client fora d’hores d’oficina, s’han atès
una mitjana de 6 avisos diaris, tant per avaries produïdes a les instal·lacions de
distribució com a les escomeses dels abonats.
El 2016 ha servit per seguir renovant el parc de comptadors i arribar fins al 66%
de comptadors electrònics, amb possibilitat de lectura a distància.

Dedicació i atenció
al client

2012

2013

2014

2015

2016

Comptadors mecànics

34.052

30.182

26.043

23.527

19.618

Comptadors electrònics

22.885

26.564

30.948

33.496

37.882

Proporció electrònics

40,2%

46,8%

54,3%

58,7%

65,9%

TOTAL

56.937

56.746

56.991

57.023

57.500

Hi ha hagut un augment significatiu dels treballs realitzats per encàrrec durant
el 2016, en concret la contractació de noves escomeses, que ha pujat un 22%
respecte el 2015.
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24

hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any. Aquesta és la disponibilitat
d’Aigües de Mataró envers els seus clients a través dels diferents canals d’atenció,
com ara el web corporatiu, l’oficina virtual o el telèfon gratuït pe atendre avaries,
reclamacions i incidències. L’objectiu és reduir els tràmits presencials facilitant
els tràmits en línia o per telèfon, molt més còmodes per a l’usuari.
A més, per a qualsevol discrepància que pugui sorgir, AMSA continua adherida
a la Junta Arbitral de Consum, una forma extrajudicial de resolució de conflictes
que tramita reclamacions a través de la mediació i l’arbitratge de consum.
S’ha aconseguit reduir en un 25% els aforaments seguint amb el pla específic
endegat el 2015, i s’ha iniciat una campanya per facilitar mesures financeres per
promoure’n la substitució definitiva.
A més, el 2016 s’ha assolit un 10% de lectures de comptadors via telemàtica.

Abonats d’AMSA

2016

2015

INC. 16/15

Abonats amb comptador

57.500

57.023

0,8%

Abonats amb aforament

55

73

-24,7%

Abonats s/comptador contra incendis

903

861

4,9%

58.458

57.957

0.9%

TOTAL ABONATS

2012

2013

2014

2015

2016

Inc. 16/15

Sol·licituds pressupost

243

214

213

192

303

57,81%

Escomeses instal·lades

156

142

150

139

170

22,30%

Comptadors col·locats

1.365

1.202

1.165

958

941

-1,77%

31

32

Comunicació corporativa

Formació

A

L

igües de Mataró segueix apostant per una comunicació transparent i proactiva,
que no només ajudi a entendre millor el paper de l’empresa a tota la ciutadania,
sinó que es preocupi per millorar situacions i hàbits en benefici d’un servei més
àgil i unes xarxes en millors condicions.
En aquest sentit per exemple, durant el 2016 es va realitzar una campanya de
sensibilització contra el llançament de tovalloletes humides a les clavegueres,
un fet que provoca molts problemes en l’àmbit europeu, ja que aquest material
no es desfà, forma embuts i avaries continuades al sistema i actualment ja li està
costant a la Unió Europea al voltant de 1000 milions d’euros cada any.
Les tovalloletes humides col·lapsen les instal·lacions de tractament d’aigua de
les depuradores i, en ser fibroses, acaben creant una massa de teixit
que les bombes són incapaces d’eliminar Això provoca problemes en cadena, des del sifó dels habitatges dels
ciutadans fins a les instal·lacions de clavegueram.
D’altra banda, Aigües de Mataró ha realitzat campanyes per a l’eliminació dels aforaments i en la promoció
de la factura sense paper. La companyia col·labora amb
l’Ajuntament de Mataró en la comunicació i difusió de
la informació sobre les obres d’ampliació i millora de la
xarxa i sobre els escapaments fortuïts, així com de qualsevol altra informació rellevant que pugui ser interessant pel
ciutadà.
Els canals utilitzats per difondre la informació de la companyia són la web corporativa, la web de l’Ajuntament, el servei
d’Atenció al client d’AMSA i en ocasions puntuals d’afectacions de servei, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de
Mataró. La companyia també té presència a la ràdio i televisió
locals (m1TV i Mataró Ràdio), i puntualment en altres mitjans de
comunicació.

’any 2016 s’ha definit un Pla de Formació d’Aigües de Mataró, encarat a millorar
les aptituds, actituds i habilitats de les persones que hi treballen. D’aquesta manera,
s’assegura el seu desenvolupament professional, la millora de l’organització i la
qualitat del servei que la companyia presta a les persones.
Durant el 2016 hi ha hagut 157 participants en 36 accions, repartides en les següents temàtiques:

41 participants en accions de Seguretat i Salut dels Treballadors
20 participants en accions de Gestió de Talent
41 participants en accions de Gestió de Qualitat
20 participants en accions de Gestió de Tecnologia
35 participants en accions de Gestió del Coneixement i Habilitats

A més de les accions de formació específiques, s’han dut a terme dues jornades
interdepartamentals de motivació de caps i responsables, que han tractat sobre
treball en equip, l’adaptació al canvi, la innovació, les mesures de caràcter social
o sobre el pla director de comptadors 2017-2020.
Finalment, i amb l’objectiu estratègic de fomentar el talent i reforçar la responsabilitat social d’Aigües de Mataró, durant el 2016 s’ha acollit estudiants en pràctiques
a diferents departaments de la companyia.
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Convenis amb Universitats
Departament de Qualitat i Medi Ambient. Facultat de Geologia. Universitat de
Barcelona. Estudiant de Màster i Gestió Integral de l’Aigua.

Durada: 220 hores
Departament Xarxa Clavegueram. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Estudiant d’Enginyeria d’Obres Públiques.

Durada: 580 hores
Departament SIG. Escola Politècnica d’Edificació de Catalunya. UPC. Estudiant
d’Enginyeria Geomàtica i Topografia.

Durada: 560 hores

Futur
Convenis amb Centres de Formació Professional
Laboratori. Escola amb l’escola Pia Nostra Senyora de Barcelona. Estudiant de
Laboratori de Diagnòstic Clínic.

Durada: 440 hores
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Convenis amb altres entitats
Departament d’atenció al client. SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Estudiant Certificat de Professionalitat. Operacions Auxiliars d’Enregistrament i
Tractament de Dades Confidencials

Durada: 80 hores

A

igües de Mataró compta amb Plans Directors molt definits, que donen sentit
al nostre dia a dia en benefici d’un servei òptim als clients. El futur més immediat
passa, doncs, per continuar actuant segons aquests Plans Directors i en els compromisos que fixa el Contracte Programa amb l’Ajuntament. A nivell general, es
preveu essencialment un lleuger augment del consum per als pròxims mesos,
acompanyat d’un important augment de les inversions a les xarxes i en tecnologia i una disminució progressiva dels dividends per facilitar el seu finançament.
La nova conjuntura econòmica i les mesures adoptades en quant a responsabilitat
social faran que el nivell d’impagats reculi a xifres de 2015. Tot i això, es seguirà
treballant en les següents línies d’actuació que suposen una certa incidència
pressupostària:
- Polítiques de suport a les famílies amb dificultats econòmiques.
- Consolidació dels canvis organitzatius, de direcció i comandament, de
formació i promoció del personal, de gestió de la qualitat en el procés
i en el producte.
- Millora de les infraestructures de les xarxes d’aigua i clavegueram, així
com les tecnològiques.

Dedicació i atenció
al client

En aquest sentit, el Pla plurianual d’Inversions 2017-2020 compta amb un pressupost de 15 milions d’euros, dels quals 2,6 milions aniran a inversions durant el
2017. Les més significatives seran la definició del projecte del nou dipòsit de la
ronda Bellavista, i l’inici dels projectes de clavegueram del carrer Lepanto i de la
Plaça Granollers, la instal·lació a les oficines de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum i les inversions tecnològiques.
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Previsió per al 2017
Per al 2017 es preveu una evolució financera similar al 2016, dins d’un marc general d’estabilitat i moderada recuperació econòmica. AMSA seguirà focalitzant
les seves actuacions en les tres línies d’actuació esmentades: Seguiment de la
política de suport a les famílies amb dificultats econòmiques, consolidació dels
canvis organitzatius i la destinació de temps i recursos a millorar les infraestructures i equipaments, tant de les xarxes d’aigua i clavegueram com tecnològics.

Evolució econòmica (2004-2016)
2004

2005

2006

ACTIUS

27.182

30.776

FONS PROPIS

10.336

12.157

2,63

2,53

ACTIUS/FONS PROPIS

Resultats econòmics
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E

quilibri i estabilitat: Aigües de Mataró va tancar l’exercici 2016 amb un benefici
d’1.484.994€ i va executar inversions en les xarxes i en equipaments de l’ordre de
1.610.629 €. L’anàlisi d’aquest resultat ofereix una situació d’equilibri i estabilitat
de la companyia.

en milers d’euros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

34.858

37.480

43.375

13.817

14.826

16.416

42.832

47.174

48.344

45.645

45.720

45.073

50.589

48.800

17.769

19.395

20.733

19.871

20.174

20.133

22.772

22.629

2,52

2,53

2,64

2,41

2,43

2,33

2,3

2,27

2,24

2,22

2,16

													
RESULTAT EXERCICI
FLUX DE CAIXA

787

1.894

1.660

1.009

1.051

1.352

1.636

1.338

2.037

2.304

959

2.634

1.485

1.958

2.992

2.892

2.427

2.535

2.938

2.988

2.951

3.871

4.080

3.774

1.363

2.450

INVERSIONS

1.411

1.945

5.822

4.261

2.556

3.447

1.372

1.327

1.700

1.650

1.987

1.516

1.425

ENDEUTAMENT

2.344

2.063

4.301

6.054

7.529

6.649

7.997

8.066

7.884

7.574

7.829

10.584

9.706

AMORTITZACIONS

1.015

1.033

1.120

1.276

1.359

1.519

1.448

1.448

1.454

1.523

1.563

1.886

2.130

Evolució econòmica
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(milers d’euros)

7000

Concretament, l’import net de la xifra de negoci (venda d’aigua més la prestació
de serveis) ha sumat 14.473.948 €, suposant un augment de l’1% respecte al 2015.
La facturació per venda d’aigua i clavegueram ha augmentat un 1% respecte el
2015 per l’augment de consum. Pel que fa al servei de Laboratori, els ingressos
han estat de 842.428 €, xifra similar a l’exercici anterior. A finals del 2016, el total
d’abonats al servei eren 58.458, un 0,86% més que el 2015.
Cal destacar alguna de les xifres del 2016, que tenen a veure amb el Pla Director
d’Aigua de Mataró, com ara la renovació de 3.272 metres lineals de xarxa, l’equivalent a un 1% de la xarxa total. Actuacions, com aquesta, que han suposat una
inversió a la xarxa d’aigua de 656.833 € durant el 2016.
Així mateix, també durant el 2016 s’han invertit 633.972 € en la instal·lació de 448
metres lineals de xarxa de clavegueram d’acord amb el Pla Director del Clavegueram de Mataró.
Finalment, durant el 2016 s’han anat executant projectes tecnològics definits en el
Pla Director de Sistemes d’Informació 2015-2018, entre els quals hi ha les millores
del programa de gestió d’abonats, per facilitar l’increment de gestions a distància
tant des de l’oficina virtual com telefònicament i la implementació de la factura
electrònica. S’ha seguit renovant el parc de comptadors el 2016 suposant una
inversió de 319.824 €, tot seguint les indicacions del Pla Director de Comptadors
2017-2020. Actualment, gràcies a aquesta actuació, els comptadors instal·lats amb
possibilitat de lectura a distància, representen el 66% del total parc de comptadors
de la ciutat . Aquesta nova tecnologia permet tenir la informació dels consums
de manera més fluida, permetent un control de les fuites més acurat.
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Flux de caixa

2006

2007

2008

2009

Resultat exercici

2010

2011

2012
Inversions

2013

2014

2015

2016
Amortitzacions

Balanç de situació a 31-12-2016

PATRIMONI NET i PASSIU
A) PATRIMONI NET

ACTIU

31/12/2016

31/12/2015

45.055.752,96

46.435.820,26

10.942.381,08

11.624.553,81

4. Fons de comerç

46.896,62

52.107,36

5. Aplicacions informàtiques

455.074,76

560.421,38

10.440.409,70

11.012.025,07

7. Altre immobilitzat intangible
II. Immobilitzat Material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques/maquinaria
3. Immobilitzat en curs
IV. Inversions en empreses del grup i associades LL/T
1. Instruments de patrimoni

29.690.517,95

30.387.647,92

6.747.629,71

7.045.648,68

22.514.026,88

22.870.257,35

428.861,36

471.741,89

814.076,74

939.882,43

814.076,74

939.882,43

3.597.263,47

3.472.983,07

1. Capital escripturat

1. Instruments de patrimoni

97.021,78

93.971,78

2. Crèdits a tercers

3.116.726,74

3.010.439,74

5. Altres actius financers

383.514,95

368.571,55

III. Reserves

VI. Actius per impostos diferits
B) ACTIU CORRENT

11.513,72

10.753,03

3.745.019,99

4.153.801,11

22.629.763,60

22.772.770,08

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.500.000,00

10.741.770,08

9.638.443,28

1. Legal i estatutàries

2.100.000,00

2.100.000,00

2. Altres reserves

8.641.770,08

7.538.443,28

		
VII. Resultat de l’exercici
Pèrdues i Guanys

1.484.993,52

2.634.326,80

1.484.993,52

2.634.326,80

		
VIII. Dividends a compte

-97.000,00

0,00

Dividends a compte

-97.000,00

0,00

		
12.630.772,41

13.335.817,54

		
B) PASSIU NO CORRENT

7.545.556,50

8.062.852,99

		
II. Deutes a llarg termini
2. Deutes amb entitats de crèdit

38

36.108.587,62

		

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
V. Inversions financeres a llarg termini

35.260.536,01

		
I. Capital

I. Immobilitzat Intangible

31/12/2015

		
A-1) Fons propis

A) ACTIU NO CORRENT

31/12/2016

5. Altres passius financers

7.113.439,82

7.455.803,89

6.599.583,59

6.901.146,55

513.856,23

554.657,34

400.000,00

600.000,00
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III. Deutes amb empreses del grup i associades a LL/T

		
II. Existències

278.301,62

226.829,73

278.301,62

226.829,73

		

3.105.582,49

3.638.533,22

		

2.831.215,24

2.962.706,47

222.302,11

398.163,50

2. Deutes amb entitats de crèdit

3. Deutors varis

19.843,61

253.529,29

5. Altres passius financers

4. Personal

16.149,53

12.087,24

6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

16.072,00

12.046,72

70.019,00

70.019,00

2. Proveïdors,empreses del grup i associades

70.019,00

70.019,00

3. Creditors varis

2. Matèries primeres i altres aprovisionaments

IV. Pasius per impostos diferits
C) PASSIU CORRENT

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients vendes i prestació de serveis
2. Clients, empreses del grup i associades

III. Deutes a curt termini

2. Crèdits a empreses

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar

5. Passius per impost corrent
VI. Periodificacions a curt termini

83.940,89

71.391,44

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques
7. Bestreta de clients

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU ( A + B )

207.175,99

147.027,72

207.175,99

147.027,72

48.800.772,95

50.589.621,37

5.994.680,44

7.049,10
6.418.180,76

3.060.600,85

3.636.453,10

3.037.416,62

3.613.269,09

23.184,23

23.184,01

		
1. Proveïdors

IV. Inversions en empreses del grup i associades C/T

32.116,68

2.934.079,59

2.781.727,66

1.732.490,20

1.537.390,73

0,00

24.106,26

289.832,94

349.246,32

24.159,59

2.481,50

805.562,68

840.814,1

82.034,18

27.688,75

		
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C )

		

48.800.772,95

50.589.621,37

Compte de pèrdues i guanys a 31-12-2016 (euros)
2.016		

2.015

A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net de la xifra de negocis

14.473.947,98		

14.347.143,66		

a) Vendes

8.557.753,47		

8.459.973,98

b) Prestacions de serveis

5.916.194,51		

5.887.169,68		

51.471,89		

14.695,31		

2. Variació existències
3. Treb.realitzats per l’empresa per al seu actiu

1.290.805,14		

4. Aprovisionaments

-5.080.406,81		

a) Consum d’aigua

-3.192.802,68		

-3.158.085,38

-731.060,93		

-687.213,66

-1.156.543,20		

-1.194.755,79

b) Consum d’existències i altres
c) Treballs realitzats per altres empreses
5. Altres ingressos d’explotació
a) Ingressos accessoris i de gestió corrent
b) Subvenciones exp. incorporades Rtdo
6. Despeses de Personal

-5.040.054,83		

258.138,22		

311.116,89		

256.105,53		

302.986,13

2.032,69		

8.130,76

-4.275.908,60		

-4.084.583,84		

a) Sous

-3.307.814,93		

-3.115.575,60

b) Càrregues socials

-968.093,67		

-969.008,24

-2.780.042,16		

-3.867.115,30		

-2.338.982,61		

-2.478.428,31

b) Tributs

-332.982,38		

-1.304.334,17

c) Pèrdues, deteriorament operac.comercia

-100.345,65		

-71.826,36

-7.731,52		

-12.526,46

-2.835.884,22		

-2.592.069,01

9. Imputació subvencions immob. no financer

705.374,53		

706.811,67

11. Deteriorament Resultat alienació immobil.

750,00		

1.000,00

9.371,23		

17.776,54

A.1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ ( 1 fins 13 )

1.817.617,20		

1.291.106,15

14. Ingressos financers

115.720,04		

a) De participacions

8.000,00		

25.000,00

8.000,00		

25.000,00

107.720,04		

11.611,36

0,00		

9.641,06

107.720,04		

1.970,30

-256.726,83		

-354.173,71

0,00		

0,00

-256.726,83		

-354.173,71

7. Altres despeses d’explotació
a) Serveis exteriors
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1.476.385,06

d) Altres despeses de gestió corrent
8. Amortització de l’immobilitzat

13. Altres resultats

a1) En empreses del grup i associades
b) Altres instruments financers
b1) D’empreses del grup i associades
b2) De tercers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
18. Deteriorament instruments financers

1.677.767,31		

a) Deteriorament i pèrdues

-125.805,69		

-171.337,14

Provisió per depreciació d’inversions

-125.805,69		

-171.337,14		

0,00		

1.849.104,45

A.2) RESULTAT FINANCER ( 14+15+16+17+18)

-266.812,48		

1.360.204,96

A.3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS ( A.1 + A.2 )

1.550.804,72		

2.651.311,11

-65.811,20		

-16.984,31

19. Impostos sobre beneficis

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT 			
D’OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 + 17)

1.484.993,52		

2.634.326,80

B) OPERACIONS INTERROMPUDES			
A.5) RESULTAT DE L’EXERCICI ( A.4 + B )

1.484.993,52		

2016

2015

Inc. 16/15

Inversió xarxa d’aigua

657

720

-8,7%

Inversió de clavegueram

634

771

-17,8%

Altres inversions

134

25

436%

1.425

1.516

6%

INVERSIÓ TOTAL
(Obra civil i obra mecànica)

Import licitat

Import adjudicat

baixa

310.413

256.451

18,30%

Xarxa de clavegueram

1.275.380

877.042

31,40%

Import total

1.585.793

1.133.493

24,85%

2016
Xarxa d’abastament
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36.611,36		

-125.805,69		

b) Resultat per alienacions i altres

Resum de les inversions

2.634.326,80

Dedicació i atenció
al client

Indicadors de caracterització del servei (2005-2016)
DIES EN RESERVA EN DIPÒSIT 														
		 2.005

2.006

2.007

AMSA		
2,09
2,09
2,10

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2,28

2,28

2,27

2,16

2,31

2,38

2,42

2,38

2,29

ENQUESTA ASAC				
1,45						
1,41			
ENQUESTA AEAS					
1,60										
RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ													
		
2.005
2.006
2.007
2.008
AMSA		
93,90% 93,30% 94,40%

91,10%

2.009

2.010

91,90%

91,80%

2.011

2.012

2.013

2.014

89,10% 92,50%

92,00%

91,20%

2.015

2.016

91,50% 89,00%

ENQUESTA ASAC				
77,20%			 78,10%			76,00%		 77,00%
ENQUESTA AEAS					
79,20%								
TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: € / M3													
		 2.005

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
0,754
0,808
0,848

0,952

1,000

0,94

0,94

1,06

1,34

1,25

1,43

1,337

ENQUESTA ASAC				
0,780						
1,18			
ENQUESTA AEAS					
0,910		 0,94		0,92			 1,02
DOTACIÓ litres / habitant / dia: (addució / població a 1 de gener)										
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
187
185
183

168

164

167

155

151

148

150

156

167

ENQUESTA ASAC				
262						
218			
ENQUESTA AEAS					
250		
236					
248
CONSUM DOMÈSTIC litres / habitant / dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)								

42

		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
116
111
109

104

102

102

101

97

96

97

97,5

103

ENQUESTA ASAC				
138			 127			 119			
ENQUESTA AEAS					
130		 126		122		 139		
COST DE TOT EL PERSONAL: milers € ANY / EMPLEAT												
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
42,8
43,4
46,0

48,9

50,9

51,9

47,36

50,35

50,07

49,46

48,86

48,4

ENQUESTA AEAS			
45,0								48		
EMPLEATS PER 1000 HABITANTS														
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA (sols servei d’aigua)		
0,44

0,48

0,49

0,47

0,47

0,47

0,50

0,48

0,49

0,44

0,45

0,49

ENQUESTA AEAS (sols servei d’aigua)		0,47								
0,60		
AMSA (tots els serveis)					
0,70

0,70

0,70

0,69

0,67

0,68

0,67

0,66

0,65

EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT														
		
2.005
2.006
2.007
2.008
AMSA		
6,9
7,1
7,1

8,8

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

8,5

8,9

8,6

8,9

9,4

10,1

9,8

9.58

ENQUESTA ASAC				
8,6			 5,2			6,37			
USUARIS PER EMPLEAT														
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
1.059
1.059
959

974

949

983

984

994

935

942

957

1.035

ENQUESTA ASAC				
475									
Km DE XARXA PER EMPLEAT														
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
6,10
6,01
6,00

5,77

5,58

5,77

5,77

5,79

5,41

5,46

5,50

5,70

ENQUESTA ASAC				
4,27									
PERCENTAGE D’AFORAMENTS														
		
2.005
2.006
2.007
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

AMSA		
1,19%
1,30% 0,74%

0,43%

0,32%

0,27%

0,24%

0,24%

0,14%

0,13%

0,10%

0,54%
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