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La memòria que us presento vol mostrar-vos la tasca 
desenvolupada per la societat municipal Aigües de Mataró 
(AMSA) durant aquest mandat 2011-2015. Una època  en 
què la crisi  econòmica i social ha estat present  en tots els 
àmbits, tant en les institucions com en la vida quotidiana 
dels ciutadans, i és per això que, igual que l’Ajuntament, la 
companyia s’ha mostrat especialment sensible a aquesta 
situació.

Durant aquests anys s’ha aprofundit en el caràcter 
d’empresa de servei públic, intensificant encara més 
la col·laboració i coordinació de la companyia amb 
les diferents àrees  municipals. Aquest fet ha permès 
augmentar les sinèrgies per millorar l’eficiència, la 
qualitat del servei i l’atenció a les persones, sobretot, a les 
més necessitades.

Per això, AMSA i la regidoria de Benestar Social de 
l’Ajuntament han posat en funcionament un fons social  de 
suport a les famílies amb més dificultats econòmiques. 
L’objectiu d’aquest fons és ajudar les famílies a fer front 
a una part dels costos del servei.  Gràcies a aquest 
programa ha estat possible evitar el tancament d’aquest  
subministrament bàsic a aquestes famílies. 

L’objectiu de la companyia ha estat sempre satisfer les 
necessitats dels ciutadans i usuaris del servei, amb una 
política adreçada a l’estalvi d ’aigua,  i a l’optimització 
del sistema d’abastament, mantenint les inversions en 
la renovació de les xarxes d’aigua i clavegueram com 

per exemple les obres realitzades a la zona dels carrers 
Unió i Pizarro o a la zona del carrer Sant Valentí, seguint 
les estratègies definides en el Pla Director de l’Aigua i 
Clavegueram. I tot això sense augmentar el preu de l’aigua 
des de 2013. 

Vull destacar també que, tal com vaig anunciar en la 
presentació de la Memòria de l’exercici 2013, les accions 
iniciades aquell any per orientar i assegurar definitivament 
el futur de la companyia MESSA, titular del servei del 
Tub Verd, han arribat a bon port el primer trimestre 
d’aquest 2015. La incorporació de Gas Natural Servicios a 
l’accionariat de MESSA permet iniciar una nova etapa que 
garanteix la seva sostenibilitat i el creixement del servei a 
la ciutat.  

Des de sempre AMSA, com a patrimoni que és de tots els 
ciutadans de Mataró, ha procurat oferir un servei integral 
d’aigua de molta qualitat. Cal reconèixer  que això ha 
estat possible gràcies a l’esforç dels seus treballadors i 
treballadores, els quals animo a seguir en aquesta línia de 
millora contínua al servei de Mataró i dels seus ciutadans. 

Finalment, com sabeu, d’aquí a poc temps tancaré una 
etapa personal al front de l’Ajuntament i no vull deixar 
passar l’oportunitat per acomiadar-me de l’equip humà 
d’AMSA, dels col·laboradors i de tots els ciutadans  que 
junts hem compartit aquest tram del camí vers un Mataró 
millor.  

1.1. Missatge de l’alcalde

9

Joan Mora i Bosch
Alcalde de Mataró
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La tasca desenvolupada per la nostra companyia, que 
és l’empresa de tots els ciutadans i ciutadanes de 
Mataró, respon al concepte de gestió pública en què la 
transparència, sostenibilitat i eficiència són els criteris 
d’actuació principals. 

Pel compromís que té amb l’eficiència i la qualitat, Aigües 
de Mataró ha mantingut la inversió necessària en les obres, 
reflectida per un alt rendiment de la xarxa, superior al 
90 %, que la fa ser una de les millors de Catalunya. S’ha 
aconseguit progressivament, al llarg dels anys, baixar 
també la dependència de la companyia amb el riu Ter, fent 
ús de l’aigua pròpia de pous i mines.
 
L’empresa disposa del servei de laboratori que controla 
diàriament la qualitat de l’aigua subministrada, i compta 
amb certificacions, acreditacions i reconeixements que 
responen a una estricta política de qualitat del laboratori 
i d’Aigües de Mataró, avalada per la certificació normativa 
UNE-EN-ISO 9001. 

L’aplicació de les tecnologies de la informació en la gestió 
diària derivarà, en un futur pròxim, en un Pla Director dels 
Sistemes d’Informació, eines fonamentals per a una bona 
gestió tant en l’àmbit intern com en el servei dels abonats.  

A la bona tasca de l’empresa s’hi suma el comportament 
dels ciutadans que, durant tots aquests anys, ha mantingut 
la línia de la responsabilitat en l’ús de l’aigua. El consum 
domèstic és en l’actualitat de 96 litres/habitant/dia.

La situació de crisi econòmica dels darrers anys ha fet 
que Aigües de Mataró, en atenció a les persones, al seu 
compromís social i en resposta a la voluntat de l’Ajuntament, 
disposi d’una tarifa i d’un fons socials, i eviti l’increment de 
preus des del 2013, sense que això signifiqui una davallada 
de la qualitat del servei. Aquesta mesura s’ha pres amb 
l’acord del Consell d’Administració d’AMSA, del Govern de la 
ciutat i de tot l’Ajuntament.

Aquesta situació de profunda crisi econòmica també va 
aturar les previsions de creixement dels ingressos del Tub 
Verd. Aquest fet, afegit a la política del Govern de l’Estat 
contra les energies renovables, va fer entrar a MESSA 
en pèrdues anuals a partir del 2011. Per donar un impuls 
definitiu a MESSA i capgirar aquesta situació, durant el 2014, 
s’han realitzat els treballs de planificació i negociació per a 
la incorporació, a principis del 2015, d’un nou soci privat que, 
amb el 51 % de les accions, assumeixi la direcció i gestió 
de la companyia. Aquest soci, expert en gestió energètica, 
aportarà, sens dubte, els coneixements i recursos 
necessaris per aconseguir a curt i mig termini l’equilibri 
pressupostari, i a llarg termini l’escalabilitat que faci el 
negoci sostenible en el temps.
 
Per acabar, vull fer esment que Aigües de Mataró compta 
amb un equip humà que, amb la seva preparació, dedicació 
i esforç, ens fa estar molt satisfets del servei públic de 
qualitat que oferim.

11

1.2. Missatge del president del Consell d’Administració

Miquel Rey i Castilla
President del Consell d'Administració d'Aigües de Mataró
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Aigües de Mataró, d’acord amb els seus estatuts i el 
contracte programa amb l’Ajuntament, té per objecte la 
gestió directa dels serveis públics de subministrament 
d’aigua potable, el sanejament i la depuració de les 
aigües residuals i, en concret, la gestió de la xarxa de 
clavegueram de la ciutat, el servei públic del laboratori i la 
gestió de les infraestructures urbanes que tenen relació 
directa amb el cicle de l’aprofitament i la gestió integral 
de l’aigua, així com les energies renovables provinents de 
serveis públics i instal·lacions mediambientals.

Per assolir els objectius establerts pel mandat municipal, 
la companyia ha mantingut durant molts anys com a 
estratègia la prestació del servei públic amb la gestió de 
la qualitat, la continuïtat i el preu just. 

Aigües de Mataró entén l’aigua com un recurs natural i 
un patrimoni que s’ha de protegir i gestionar eficientment, 
i és 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 
de la ciutat.

Durant aquest mandat, s’ha continuat avançant en 
l’optimització del sistema d’abastament, la gestió tècnica 
(amb un rellevant caràcter tecnològic i innovador), les 
polítiques d’estalvi i la millora contínua en la gestió del 
servei als abonats.

També, durant aquest període, s’ha tingut molta cura que 
el sistema de sanejament o clavegueram es mantingués  

en un estat de manteniment i neteja prou eficaç perquè 
pogués resoldre amb el màxim d’eficiència els períodes de 
pluja intensa propis de la nostra climatologia i del nostre 
territori.   

Sensibles al moment en què vivim, la companyia és 
conscient que treballa amb un bé públic, i com a tal 
s’ha de defensar i garantir, fomentant-ne sempre un ús 
correcte. En aquesta direcció, els darrers anys ha estat 
treballant per a una política tarifària de caràcter més 
social, i procurar mantenir una coherència amb el cost 
real de l’aigua tot mantenint la nostra tarifa del 2013. Així, 
per assolir els objectius establerts pel mandat municipal 
ha traslladat a l’estructura de la tarifa aquesta filosofia: 
gastar menys i millor, l’estalvi del recurs, l’ús del recurs 
propi i el seu increment fins on es pugui, la responsabilitat 
social des de l’àmbit local i la contenció de preus.

Aquesta etapa s’ha caracteritzat per un canvi en 
l’estructura organitzativa. Els dos primers anys, 
la companyia ha tingut com a òrgan de direcció, 
representació i gestió de l’empresa la figura del director 
gerent. Els dos darrers anys s’han caracteritzat per 
la implantació d’un nou model de direcció de caràcter 
participatiu, amb la implicació dels directors de les 
diferents àrees operatives  i dels responsables dels 
distints departaments de l’empresa. 

Així doncs, durant aquests últims anys de mandat, el 
Consell d’Administració ha creat un nou estil de direcció 
pel que fa a participació i transparència, on té molta 
importància l’equip humà. 

2.1. La companyia. Estil de direcció
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L’objecte d'Aigües de Mataró és la gestió del subministrament 
d’aigua potable, del clavegueram de la ciutat, del servei del 
laboratori municipal i de les fonts ornamentals. 

Una altra funció de la companyia és la protecció del medi 
ambient amb la cura de la gestió de les infraestructures 
urbanes que tenen relació directa amb el cicle de 
l’aprofitament i la gestió integral de l’aigua, així com 
de les energies renovables que provenen de serveis públics 
i instal·lacions mediambientals. 

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 àmbits d’actuació. 

La missió de la companyia és satisfer plenament, amb 
eficiència i eficàcia, les necessitats i expectatives dels 
ciutadans i usuaris del servei, mitjançant el compliment 
dels valors corporatius i aplicar la política de qualitat, medi 
ambient i seguretat, amb l’adaptació a les noves realitats, 
i la superació i l’assoliment de noves fites en 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: 

• L’excel·lència en la prestació dels serveis. 

• El compromís de satisfer les necessitats i expectatives  
 dels ciutadans, i facilitar-los el diàleg i la comunicació. 

•  La responsabilitat econòmica, social i mediambiental   
 per dur a terme el desenvolupament del negoci 
 sostenible. 

• Aplicar la innovació tecnològica orientada a la millora  
 contínua dels processos, productes i serveis.

•  El comportament ètic i coherent en les relacions 
 humanes.

2.2. Objecte social i valors corporatius
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Els òrgans de govern, direcció i administració d’Aigües de 
Mataró són la Junta General, el Consell d’Administració i 
la Gerència.

La Junta General està composta pel Ple de l’Ajuntament 
de Mataró, que és l’òrgan suprem 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.

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. Actualment, el Consell 
d’Administració està format per vuit consellers, 
encapçalats pel president, el Sr. Miquel Rey i Castilla, el 
mandat del qual es renova habitualment coincidint amb la 
substitució dels regidors electes.

President 
Miquel Rey i Castilla

Consellers 

Santiago Giménez i Serra
Joan Manuel Calleja i Calles
Juan Antonio Ciller i López
Mònica Lora i Cisquer
Santiago Serra i López
Jaume Punsola i Ibáñez
Albert Butrón i Rivera

Secretari no conseller 

Joan Buch i Cerdà

El director general és designat pel Consell 
d’Administració i té com a funció principal executar els 
acords del Consell i dirigir l’equip de direcció. Amb els 
poders gerencials, és l’òrgan de direcció, representació i 
gestió de l’empresa.

La companyia s’estructura en direccions, àrees i departa-
ments o seccions. A data de l’aparició d’aquesta memòria, 
l’equip directiu d’Aigües de Mataró està format per:

Director general 

Antoni Uix i Güell

Directora de Laboratori

Marta Calvet i Roca

Director d’Operacions

Feliu Castellà i Parull

Director de Sistemes d’Informació

David Serra i Masferrer

Director d’Atenció al Client

Pere Buscà i Quadrada

Director d’Administració i Finances

Antoni Uix i Güell

2.3. Òrgans de govern, equip i societats participades
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Organigrama

Junta 
General

Consell 
Administració

President
M. Rey

Direcció general
A. Uix

Equip de Direcció
A. Uix

P. Buscà
F. Castellà
M. Calvet
D. Serra

Àrea Sistemes d’Informació 
D. Serra

  Helpdesk
  Software propi i extern

  Hardware 
  Protecció de dades

Sistema Informació Geogràfica
J. Portero

Àrea Administració
i Finances

A. Uix

  Recursos Humans
N. Masriera

  Comptabilitat- 
Finances 

F. Moldvasky

  Contractacions. 
Control Pres. 

I. Colomé

  Serveis Jurídics 
S. Romero

Àrea Operacions
 F. Castellà

  
Estudis Tècnics 

i Obres 
d'Abastament

D. Lianes

Xarxa Clavegueram
F. Guri

  
Oficina Tècnica i 

Projectes
C. Jurado

 Producció i 
Manteniment

X. Tayà

Àrea Atenció al Client
i Facturació

P. Buscà

  Escomeses
T. Abril

  Contractació
M. Moragas

Lectures i inspecció
J. Ribas

Laboratori
M. Calvet

Microbiologia
F. Codony

Qualitat
N. Sabaté

Química
R. de Álvaro

Departament Qualitat, Medi Ambient
 i Comunicació

N. Sabaté / N. Montserrat

  Qualitat
  Medi Ambient

  Responsabilitat Social Corporativa
  Comunicació

Secretària 
Direcció

M. A. Dinarès
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AIGÜES DE MATARÓ PARTICIPA EN:

79,84 %

AIGÜES DE 
MATARÓ 
11,69 %

AIGÜES 
DE REUS 

11,69 %

AIGÜES DE 
VILAFRANCA 

11,69 %
AIGÜES DE 
VILANOVA 
I LA GELTRÚ
4,20 %

CONGIAC
37,35 %

AIGÜES 
DEL PRAT
11,69 %

AIGÜES
DE MANRESA
11,69 %

AIGÜES DE 
MATARÓ 

10 %

AIGÜES DE 
MATARÓ 
79,84 %

AQUAGEST
45 %

EFIENSA
14,40 %

RUBATEC
45 %

IDAE
5,76 %

Dades vigents fins a març de 2015.

MES, SA
11,69 %
GIAC, SA

10 %
AQUAGEST-RUBATEC-AMSA, AIE

Societats participades

Mataró Energia Sostenible, SA (MESSA)

Mataró Energia Sostenible, SA té l’objectiu de desenvolupar 
projectes energètics que ajudin a fer més sostenible el 
model de ciutat a Mataró. El projecte principal de MESSA 
és el Tub Verd que és una xarxa de distribució de calor 
que aporta energia tant per escalfar aigua com per a 
la climatització d’edificis, i aprofita l’energia sobrant 
de les instal·lacions existents a les infraestructures 
mediambientals actuals del municipi. Actualment, aprofita 
el biogàs generat per la digestió anaeròbica dels fangs 
de la depuradora. Fins al març de 2014, també aprofitava 
els gasos de combustió del sistema de cogeneració, però 
amb l’aplicació del Reial decret 413/2014 i l’Ordre IET 
1045/2014 amb caràcter retroactiu, es va haver d’aturar el 
sistema de cogeneració. 

MESSA construeix, explota i administra aquesta xarxa 
de distribució d’energia tèrmica mitjançant circuits locals 
d’aigua calenta i freda, a més d’altres instal·lacions 
relacionades amb l’estalvi d’energia i l’ús d’energies 
renovables, i és un clar exemple d’innovació i 
sostenibilitat. 

L’any 2014 el Tub Verd va produir 7.733.880 kWh. Amb 
aquesta iniciativa s’han reduït un 70 % les emissions de 
CO2 a l’atmosfera, si ho comparem amb les que haguessin 
generat els sistemes convencionals substituïts, segons els 

coeficients d’emissions de CO2 equivalents reconeguts per 
l’IDAE.
En finalitzar el 2014, Aigües de Mataró hi participava amb 
quasi el 80 % del capital, però les fortes inversions en el 
Tub Verd juntament amb l’aturada del sector immobiliari 
i, com ja s’ha dit, l’aplicació del Reial decret 413/2014 i 
l’Ordre IET 1045/2014 amb caràcter retroactiu, han tingut 
un fort impacte sobre els resultats econòmics de MESSA 
i, de rebot, sobre els d’Aigües de Mataró. Per donar un 
nou impuls al projecte, Aigües de Mataró, com a soci 
majoritari, ha optat per iniciar un procediment obert i 
transparent per incorporar un soci privat, amb la suficient 
capacitat per assegurar el desenvolupament i expansió 
del Tub Verd. 

Aquest any 2015, finalitzarà el procés de compravenda, 
que passa per adquirir les accions d’IDAE i EFIENSA i per 
la venda a Gas Natural Servicios. En finalitzar aquest pro-
cés Aigües de Mataró serà titular del 49 % de les accions 
i Gas Natural Servicios, adjudicatària del concurs públic 
d’Opció de Compra, comptarà amb el 51 %, i aportarà 
solvència, experiència, capacitat de gestió, eficiència i 
projecció de futur. 

Així doncs, amb aquesta operació s’aconsegueix 
assegurar el servei i la seva expansió a la ciutat.
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Fundat l’any 1997, el Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) 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.

CONGIAC-GIACSA és un model de gestió pública del 
cicle de l’aigua que aposta per la titularitat pública de la 
gestió dels recursos hidrològics i defensa els interessos 
dels municipis. Actualment, està format per 15 societats 
municipals (Arenys de Munt, Campdevànol, Camprodon, 
El Prat de Llobregat, Figaró-Montmany, Llanars, Manresa, 
Mataró, Montornès del Vallès, Olost, Reus, Sant Bartomeu 
del Grau, Tremp,  Vilafranca del Penedès i Vilanova i la 
Geltrú) que gestionen el cicle de l’aigua de 8 municipis 

catalans: Camprodon, Tremp, Campdevànol, Sant 
Bartomeu del Grau, Figaró-Montmany, Olost, Llanars i 
Montornès del Vallès. 

L’aigua total subministrada per CONGIAC-GIACSA suposa 
aproximadament uns 40 hm3 a l’any amb una població 
subministrada de 612.000 habitants i una facturació total 
de 70 milions d’euros segons les últimes actualitzacions. 

Aigües de Mataró té encomanada la gestió de l’aigua 
del municipi Figaró-Montmany, amb una població, el 
2014, de 1.096 habitants i 615 abonats. Durant l’any 2014, 
s’han injectat a la xarxa d’abastament 103.579 m3 i s’han 
facturat als abonats 56.499 m3 d’aigua, el que suposa un 
rendiment del 54,5 %.

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

És l’agrupació d’empreses que juntament amb el Consell 
Comarcal del Maresme constitueixen SIMMAR, que és 
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 comarca 
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 municipal realitza totes les anàlisis d’aigües 

residuals per comprovar el funcionament i el control de 

les EDAR de la comarca del Maresme, i també realitza 

les anàlisis del control d’abocaments d’aigües residuals 

industrials que fa el Consell Comarcal del Maresme. 

Aquagest Medi Ambient-Rubatec-Amsa, AIE
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3.1. La gestió i el manteniment de la xarxa d’abastament d’aigua

Aigües de Mataró subministra aigua potable a la ciutat de 
Mataró, amb una població el 2014 de 124.467 habitants, una 
superfície urbanitzada d’aproximadament 9,5 km2, en un 
territori amb una extensió total de 22,5 km2, que consumeix 
uns 16,84 milions de litres d’aigua diaris entre consum 
domèstic i no domèstic.

El consum d’aigua domèstica per habitant i dia a la ciutat 
de Mataró, durant els darrers quatre anys, ha estat en clar 
descens i ha quedat estabilitzat a 96 litres/habitant/dia.

DOTACIÓ I CONSUM 2011 2012 2013 2014

HABITANTS a 1 de gener 123.906 124.140 124.120  124.467

DOTACIÓ Mataró (litres/hab./dia) 167 155 151 148

CONSUM domèstic (litres/hab./dia) 102 101 97 96

El consum d’aigua domèstica a la ciutat de Mataró continua 
sent dels més baixos de Catalunya que es troba, actualment, 
al voltant d’uns 120 litres/habitant/dia de mitjana.  

L’aigua distribuïda el 2014 procedeix el 68,7 % (4.630.688 
m3) del sistema d’aigües ATLL i de les captacions pròpies 

de pous i mines el 31,3 % (2.109.647 m3), que es concentra 
i reparteix des de 14 dipòsits. Aquesta aportació d’aigua 
pròpia s’ha incrementat en un 2,8 % en relació a l’any 
anterior. Les captacions pròpies provenen de 34 pous i 5 
mines de les diferents rieres del municipi.
 

ADDUCCIÓ 2011 2012 2013 2014

AIGUA PRÒPIA (m3) 1.044.302 1.291.507 2.006.980  2.109.647

AIGUA Ter-Llobregat (ATLL) (m3) 6.509.362 5.765.108 4.846.641  4.630.688

AIGUA SUBMINISTRADA (m3) 7.553.664 7.056.615 6.853.621  6.740.965

Gestionar 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, per al tractament, l’anàlisi 
i la desinfecció, per a l’emmagatzematge, el transport i 
la distribució de l’aigua. 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 
seu tractament de depuració i abocament a la llera o al 
mar mitjançant els emissaris submarins. 

Totes aquestes etapes en la gestió integral de l’aigua han 
d’assegurar els requeriments de qualitat, continuïtat i 
garantia, d’acord amb el que disposa la legislació vigent 
i les polítiques i exigències de qualitat establertes per la 
companyia.

El 2014 el consum total d’aigua a la ciutat va ser de 
6.148.228 m3/any. Un consum que ha anat disminuint al 
llarg del temps, i en els darrers 4 anys n’ha resultat una 
disminució del 9 % respecte a l’any 2011. 
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CONSUM D´AIGUA 2011 2012 2013 2014

FACTURACIÓ DOMÈSTICA (m3) 4.605.065 4.567.507 4.464.605 4.348.894

FACTURACIÓ NO DOMÈSTICA (m3) 1.760.824 1.603.548 1.516.454 1.454.637

FACTURACIÓ PÚBLICA (m3) 368.080 357.914 317.147 344.697

TOTAL MATARÓ (m3) 6.733.969 6.528.696 6.298.206 6.148.228
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D’acord amb el Pla Director de l’Aigua i l’activitat 
urbanística pública i privada de la ciutat, durant els anys 
2011-2014 s’ha mantingut la renovació i millora constants 
de la xarxa d’abastament d’aigua, i s’han instal·lat fins 
a 13.216,61 m de canonades amb una inversió total de 
2.664 milers d’euros. Aquest fet ha permès assegurar el 
subministrament permanent, amb un cabal i una pressió 
suficients, i han disminuït les fuites o el mal funcionament 
de la xarxa produïts per l’envelliment dels materials.

Les actuacions més importants realitzades durant aquest 
mandat pel que fa a la inversió són: el 2011 al carrer 
Miquel Biada i a les rieres de Cirera i de Figuera Major; 
el 2012 als carrers Unió i Pizarro i a l’obra de la riera 
d’Argentona; el 2013 a la ronda O’Donnell, als carrers 

Galícia i Nou de la Mercè, a l’avinguda Gatassa i al carrer 
Fradera i Llanes, i el 2014 als carrers Frank Marshall, 
Sant Valentí, Prat de la Riba, Torrent de la Pólvora i 
Capmany.

La xarxa d’abastament d’aigua existent a 31 de desembre 
del 2014 era de 335.774 m, dels quals el 85,67 % 
corresponia a la xarxa de distribució, el 8,15 % a la xarxa 
d’adducció* i el 6,18 % a la xarxa de reg.
 
*Xarxa d’adducció: és el conjunt de canonades i 
instal·lacions que s’utilitza per transportar l’aigua des dels 
punts d’origen fins als dipòsits de distribució.

XARXA D’AIGUA POTABLE (KM/MATERIALS) 2010 2011 2012 2013 2014

FIBROCIMENT 76,8 75 71,6 68,4 65,5

FONERIA/FERRO 83,5 83,3 83,7 83,7 83,7

FORMIGÓ/PLANXA 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

GALERIA 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8

POLIETILÈ 165,1 166,7 170,2 173,4 177,1

TOTAL 334,9 334,7 335 335 335,8

Aigües de Mataró té un dels millors rendiments de la 
xarxa en l’àmbit de Catalunya i manté la tendència dels 
darrers anys. El rendiment de la xarxa correspon, de la 
mateixa manera com s’ha estat avaluant en els darrers 

anys, al quocient entre el volum d’aigua enregistrat i 
facturat enfront del volum d’aigua subministrat a la 
capçalera de la xarxa (entrada a dipòsits).

RENDIMENT 2011 2012 2013 2014

AIGUA SUBMINISTRADA  (m3) 7.553.780 7.056.615 6.853.621  6.740.335

AIGUA FACTURADA (m3) 6.733.918 6.528.969 6.298.206  6.148.228

AIGUA NO FACTURADA (m3) 819.862    527.646    555.415    592.107 

RENDIMENT (%) 89,1 92,5 92,0 91,2
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Aigües de Mataró considera el mesurament del consum 
d’aigua un element clau en la gestió eficient de l’aigua. 
L’any 2001, i de manera pionera, es va iniciar la campanya 
de substitució progressiva dels comptadors mecànics 
per comptadors electrònics de nova generació. A l’inici de 
l’any 2008, Aigües de Mataró va decidir implantar una nova 
tecnologia per a la lectura a distància dels comptadors 
digitals i va crear, per fer-ho, una xarxa de comunicació 
dels comptadors electrònics amb una aposta de futur 
que, sens dubte, repercutirà positivament tant en la gestió 

del consum d’aigua de cada abonat com en la qualitat del 
servei prestat.

De forma sistemàtica, la companyia ha anat eliminant els 
aforaments i substituint els comptadors mecànics antics 
per comptadors electrònics i mecànics amb emisor, i ha 
aplicat un conjunt de criteris tècnics tenint en compte 
l’antiguitat del parc de comptadors, la zona d’ubicació, el 
tipus de servei, etc. En els darrers quatre anys l’evolució 
ha estat:

EVOLUCIÓ D’ABONATS 2011 2012 2013 2014

COMPTADORS 56.846 56.937 56.632 56.991

AFORAMENTS 154 136 114 81

RAMALS INCENDI 917 918 914 917

ABONATS 57.917 57.991 57.660 57.989

Durant aquests darrers 4 anys, s’ha continuat amb la 
renovació de comptadors. Així a l’any 2014 es van instal·lar 
1.165 comptadors i se n’han renovat 4.496. Actualment, el 
54 % dels comptadors són electrònics i només resten 81 
aforaments a tota la ciutat.

Aigües de Mataró aposta, com una de les principals vies 
per a l’estalvi i l’ús racional de l’aigua, pel control a través 
del comptador de tota l’aigua distribuïda pel sistema 
d’abastament.

Mapa de la xarxa instal·lada (2011-2014)
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Aigües de Mataró és responsable del manteniment i la 
millora del clavegueram de la ciutat des de l’any 2000. 
Un dels objectius estratègics d’Aigües de Mataró és 
assolir un alt nivell d’eficiència en la gestió d’aquest 
servei, satisfer les necessitats de la població i ajudar a la 
millora de la política mediambiental.

La xarxa de clavegueram existent a 31 de desembre del 
2014 és d’aproximadament 230 km, dels quals un 85 % 
corresponen a la xarxa unitària i un 15 % a la xarxa pluvial. 
Per aconseguir incrementar l’eficiència, la companyia 
planifica, programa i executa les inversions previstes en 
el Pla Director de Clavegueram (PDCLAM), que inclouen 
les obres de renovació i millora. En aquest període, s’han 
instal·lat fins a 4.207 m de xarxa amb una inversió total de 
500.821 milers d’euros.

ACTUACIONS DE MANTENIMENT 
A LA XARXA DE CLAVEGUERAM 2011 2012 2013 2014 TOTAL

TONES DE SEDIMENTS 490 338 255 328 1.411

KILÒMETRES DE XARXA NETEJATS 124 72 61 117 374

CAIXES D’EMBORNALS NETEJADES 9.151 8.438 10.651 12.380 40.620

REIXES NETEJADES 305 283 441 529 1.558

Algunes actuacions destacades durant aquests últims 
anys han estat, per exemple, les obres realitzades el 2011 
al passeig Carles Padrós, el 2012 l’obra dels carrers Unió 
i Pizarro, i Balançó i Boter, el 2013 la més important va 
ser la de l’avinguda Gatassa, els carrers Fradera, Llanes, 
Matheu i Lluís Moret, i el 2014 les dels carrers Sant Joan 
Bosco, Sant Valentí i l’avinguda Gatassa. 

Les actuacions de manteniment preventiu que es realitzen 
diàriament, com la neteja d’embornals i dels tubs de la 

xarxa de clavegueram, la reparació de reixes, les tapes 
de pou de registre, els enfonsaments i d’altres, també 
tenen la finalitat de minorar les molèsties als ciutadans 
amb un bon funcionament del servei. Durant tot aquest 
mandat, s’han netejat i extret de la xarxa de clavegueram, 
mitjançant un camió impulsor-aspirador, unes 1.411 tones 
de sediments al llarg de 374 km de xarxa, així com també 
s’han netejat 40.620 caixes d’embornals i 1.558 reixes de 
captació d’aigües. 

3.2. La gestió i el manteniment del clavegueram de la ciutat  

XARXA CLAVEGUERAM EXISTENT (KM/TIPUS) 2010 2011 2012 2013 2014

UNITÀRIA 194,9 195,3 195,2 195,3 195,5

PLUVIAL 28,8 28,9 28,9 28,9 28,9

ALTRES 6,1 6,1 6,1 6,1 5,8

TOTAL 229,8 230,3 230,2 230,3 230,2



Actualment, Mataró disposa de 21 km de xarxa de reg que 
abasteixen fins a 510.000 m2 de zones verdes de la ciutat. 

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, així són més 
eficients, i es 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, 
aconsegueixen una major rendibilitat dels recursos i apro-
fundeixen en la política de l’aigua basada en les mesures 

d’estalvi, de sostenibilitat i de cura per al 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 se-
guiment 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 recorre-
gut de la xarxa hi hagi una concentració adequada de clor. 
L’Ajuntament de Mataró gestiona i actua de forma centra-
litzada sobre el reg municipal mitjançant una plataforma 
tecnològica a través d’internet; aquest fet permet estalviar 
gairebé el 40 % de l’aigua, aprofitar-ne la de pluja per al reg 
i ajustar els programes de reg a les condicions meteorològi-
ques.

3.4. La xarxa de reg de la ciutat de Mataró 

27

Des de mitjan 2003, Aigües de Mataró ha traspassat el 
servei de manteniment de les fonts ornamentals de la 
ciutat. Aquest servei consisteix en la realització dels 
treballs de neteja i conservació, així com el control analític 
i les tasques de desinfecció per garantir-ne la salubritat, 
segons el compliment de la legislació vigent.

Actualment, Aigües de Mataró realitza el manteniment de 
les 15 fonts ornamentals que hi ha a la ciutat de Mataró, 
i en planifica les diferents tasques de manteniment. En 
aquests darrers 4 anys de mandat, s’han invertit un total 
de 621,5 milers d’euros, dels quals 171,5 han estat invertits 
durant el 2014. 

3.3. El manteniment de les fonts ornamentals 



28

Des dels seus inicis al 1910, el Laboratori Municipal d’Aigües 
de Mataró ha utilitzat les necessitats de la ciutat com a 
motor de canvi per completar i millorar els seus serveis 
amb recursos tècnics, els últims equipaments i un equip 
multidisciplinari de professionals qualificats amb experiència 
reconeguda i formació continuada. 
Al servei de l’Ajuntament, d’Aigües de Mataró,  d’altres 
administracions públiques, així com d’empreses, indústries 
i particulars, el Laboratori d’Aigües de Mataró ha esdevingut 
un referent i un punt de suport que, mitjançant una estricta 
política de qualitat basada en l’acreditació conforme a 
la norma ISO 17025, garanteix la fiabilitat dels resultats 
analítics.

Realitza l’anàlisi de les aigües de consum, residuals, 
industrials, lúdiques i de reg a la ciutat de Mataró, i també 
presta serveis a d’altres municipis de la comarca. Alhora 
també fa anàlisis d’aliments i de paràmetres mediambientals 
en relació a l’aire, l’aigua de mar, l’aigua de les piscines, la 
sorra de les platges, etc.
L’aigua de la xarxa de distribució que consumeixen tots els 
mataronins disposa de totes les garanties i criteris sanitaris 
de qualitat per al consum humà, compleix el Reial decret 
140/2003, de 7 de febrer, i el programa de Vigilància i Control 
Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya fixat 
per la Generalitat. 

Per complir amb aquesta normativa, el Laboratori recull 
i analitza diàriament mostres d’aigua dels dipòsits així 
com dels diferents punts representatius de la xarxa de 
subministrament. 

El Laboratori d’Aigües de Mataró gestiona el laboratori situat 
a l’estació depuradora (EDAR) de Mataró, on es realitzen les 
anàlisis de control de les EDAR de diverses poblacions que 
s’han anat incorporant en la mesura que es construïen les 
depuradores a la comarca. Aquestes són les de  Mataró, Teià, 
Llavaneres, Arenys, Sant Pol, Palafolls, Pineda, Tordera i 
Òrrius.

El total de mostres analitzades pel Laboratori Municipal 
durant l’any 2014 ha estat de 35.162, de les quals 21.030 s’han 
analitzat al laboratori situat a les instal·lacions d’Aigües de 
Mataró i 14.132 al laboratori de l’EDAR de Mataró. El total de 
paràmetres analitzats ha estat 153.778, dels quals 120.919 
corresponen al laboratori central i 32.859 al laboratori 
instal·lat a l’EDAR de Mataró.

3.5. El Laboratori d’Aigües de Mataró
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EVOLUCIÓ DE MOSTRES AL LABORATORI 2011 2012 2013 2014
AIGÜES CONSUM 12.647 12.060 11.935 15.253
MEDI AMBIENT 2.578 2.440 2.501 2.375

AIGÜES RESIDUALS 18.130 15.513 16.002 15.479
ALIMENTS 208 187 172 182
ALTRES 3.110 2.709 2.545 1.873
TOTAL 36.673 32.909 33.155 35.162

PARÀMETRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA 2011 2012 2013 2014
CONSUM PROPI 74.646 74.773 80.338 82.225
AJUNTAMENT DE MATARÓ 5.735 5.870 5.800 9.553
SERVEIS A TERCERS 107.107 87.822 80.275 62.000
TOTAL 187.488 168.465 166.413 153.778

EVOLUCIÓ DELS PARÀMETRES 2011 2012 2013 2014
AIGÜES CONSUM 102.431 101.777 95.320 100.613
MEDI AMBIENT 3.319 3.241 3.326 3.160

AIGÜES RESIDUALS 61.902 46.663 51.469 39.565
ALIMENTS 1.206 1.086 1.009 1.059
ALTRES 18.630 15.698 15.289 9.381
TOTAL 187.488 168.465 166.413 153.778

MOSTRES SEGONS L’ORIGEN DE LA DEMANDA ANALÍTICA 2011 2012 2013 2014
CONSUM PROPI 9.767 9.652 10.776 13.780
AJUNTAMENT DE MATARÓ 991 975 943 1.574

SERVEIS A TERCERS 25.915 22.282 21.436 19.808
TOTAL 36.673 32.909 33.155 35.162

L’any 2013 AMSA va adquirir a MESSA l’equipament 
de producció fotovoltaica situat en el dipòsit de 
Rocablanca.  A inici de 2015 aquest equipament compta 
amb un total de 577 plaques. 

Durant el 2014 ha produït 46.043 KWh per un valor  
de  32.034 €. 

3.6 L’energia solar
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4

Vectors 
estratègics 
en la gestió 
de l’aigua



Aigües de Mataró basa la seva estratègia empresarial en 
diferents eixos: la qualitat, la innovació, la sostenibilitat i 
la responsabilitat social, considerats tots ells processos 

estratègics clau que interactuen de forma transversal en 
totes les àrees i activitats de l’empresa, i aporten valor als 
serveis que ofereixen als clients. 

Aigües de Mataró entén la qualitat com el procés de 
donar satisfacció a les necessitats dels clients de 
forma eficient i eficaç, és a dir, amb el mínim cost i 
temps, i considera tant els agents interns (empleats, 
departaments, serveis, etc.) com els usuaris externs 
(proveïdors, abonats, ciutadans, administracions, etc.) 
elements centrals de tot el procés.  

Aigües de Mataró va adoptar el compromís amb la 
qualitat després de signar la política del sistema integrat 
de gestió de la qualitat, el medi ambient i la prevenció 
dels riscos laborals el desembre del 2006. Disposa d’un 
sistema de gestió de la qualitat, un conjunt de polítiques, 
procediments i instruccions, que fan possible gestionar 
la qualitat d’una forma eficaç i eficient, amb més de 43 
processos. Aquest compromís amb la qualitat està avalat 
per la certificació segons la norma ISO 9001, a més de 

l’acreditació segons la norma ISO 17025 del Laboratori 
d’Aigües de Mataró. 
Els avantatges que s’obtenen amb el sistema de qualitat, 
entre d’altres, són adequar els serveis a les necessitats 
dels clients, amb el manteniment d’una millora contínua 
de tots els processos; reduir el malbaratament de temps, 
energia, processos i matèries; augmentar el control 
per evitar possibles errors i agilitzar la reacció de la 
resposta, i obtenir una garantia i millora de la confiança 
dels clients, que es veu reflectida com una millora de la 
imatge de la companyia. 

Aquesta gestió ha facilitat la consecució, entre d’altres, 
dels següents objectius:

4. Vectors estratègics en la gestió de l’aigua

4.1. La gestió de la qualitat
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Aigües de Mataró és una empresa que aposta per la 
innovació i les tecnologies de la informació i el conei-
xement, per afrontar els reptes que planteja la gestió 
del cicle integral de l’aigua i assegurar així l’eficiència 
del servei i la gestió de l’aigua en tots els seus àmbits, 
i dóna als usuaris una major qualitat en el servei i en la 
informació. Aquestes millores tecnològiques permeten 
augmentar la productivitat en el desenvolupament i 
manteniment dels sistemes i processos, amb la reducció 
dels terminis i despeses, i la garantia final d’una major 
satisfacció per part dels usuaris.

En aquest línia, alguns dels darrers projectes tecnolò-
gics que al llarg d’aquests anys de mandat s’han estat 
implantant i millorant són: 

EL SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (SIG)

 l’aplicació de la tecnologia SIG (Sistema d’Informació 
Geogràfica) permet a Aigües de Mataró dotar els sistemes 
de gestió corporatius de les capacitats de visualització 
sobre el territori i d’anàlisi espacial tant de les 
infraestructures i dels usuaris com de les interrelacions. 
A més a més, gràcies a la tecnologia web i mòbil, estén 
aquesta potència a tota l’organització.

En col·laboració amb AICSA (Aigües de Castellbisbal) 
i AVSA (Aigües de Vic), Aigües de Mataró desenvolupa 
i comercialitza GeoPlus NetAqua i NetSanea®, 
una plataforma SIG d’ajut a la gestió, explotació i 
manteniment dels serveis d’aigua potable i clavegueram, 
respectivament, implantada en d’altres empreses del 
sector.

•	Assolir un rendiment elevat de la xarxa, per sobre del  
 91 %, molt per sobre del rendiment mitjà de les xarxes  
 d’abastament dels municipis catalans, que se situa a  
 l’entorn del 77 %. I això vol dir que gairebé tota l’aigua  
 que es posa a la xarxa arriba a l’usuari final i, per tant,  
 no es malbaraten recursos.

• Comandar el sistema de subministrament amb la  
 regulació adequada de pressió, que permet no forçar  
 les capacitats de la xarxa i augmentar-ne la durabilitat  
 i minimitzar-ne les incidències i fuites.

•	Disposar d’un coneixement profund de la instal·lació  
 que permet minimitzar les aturades del servei i les  
 afectacions als abonats i a la ciutat.

•	Gestionar eficientment la compra d’aigua exterior i la  
 captació dels recursos propis, de manera que per a   
 usos de boca es destini l’aigua de millor qualitat i per a  
 altres usos la de menys qualitat, fet que ha permès 
 assolir una major disponibilitat en situacions 
 d’escassesa de recursos.

•	Optimitzar el consum energètic del conjunt de la  
 instal·lació, amb l’assoliment d’un control que permet  
 minimitzar la despesa energètica del servei.
•	Millorar la qualitat del servei, de manera que l’usuari  
 cada vegada en coneix amb més detall la  informació i  
 consum, cosa que el pot ajudar a prendre decisions per  
 millorar l’ús racional de l’aigua.

•	Perseverar en el control i anàlisi dels consums per   
 detectar possibles excessos de consum, fuites i fraus. 

Les claus d’aquesta eficiència han estat l’optimització del 
sistema d’abastament, la gestió tècnica amb un marcat 
caràcter tecnològic i innovador, les polítiques d’estalvi i 
la millora contínua en la gestió dels abonats i la qualitat 
en el servei.

4.2. Les tecnologies i la innovació en la gestió de l’aigua 



LECTURA DE COMPTADORS A TRAVÉS DE LA RÀDIO

Es disposa d’un sistema que permet poder realitzar les 
lectures dels comptadors a distància, a través de la ràdio,  
així com analitzar i controlar els consums; aquest sistema 
està en fase d’implantació progressiva a tota la ciutat.

TELECOMANDAMENT

Permet la gestió centralitzada de les instal·lacions de la 
xarxa d’abastament de forma telecomandada, amb una 
major seguretat i estabilitat, per poder controlar i tenir 
informació en temps real dels nivells, els volums, les 
pressions, els cabals i l’estat general dels sistema, i poder 
actuar de forma instantània o programada. També permet 
controlar i fer el seguiment de les fuites de les xarxes de 
subministrament d’aigua potable i de reg.

LA GESTIÓ DELS ABONATS

L’any 2014 es van iniciar els processos d’adaptació 
i formació que permetran la implantació d’un nou 
programa de gestió d’abonats per millorar el servei i les 
funcionalitats en relació a la gestió d’avisos, atenció al 
client, contractació, pressupostos, lectures, facturació i 
ordres de treball.

El nou programa és AquaCIS CF i integra el gestor 
documental Alfresco i OM Java, l’eina que permet realitzar 
els impresos de la companyia. Aquacis II és l’eina que 
resol els pressupostos i la facturació. 
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OFICINA VIRTUAL

El web corporatiu permet als abonats consultar lectures 
i consums, visualitzar i imprimir les factures, consultar 
i modificar algunes de les dades del contracte, sol·licitar 
la factura sense paper, i enviar sol·licituds, queixes, 
reclamacions o qualsevol sol·licitud d’informació. Amb 
tota seguretat, sense desplaçaments i a qualsevol hora. 

WEB CORPORATIU

Un canal de comunicació amb el client desenvolupat 
durant aquest mandat per donar informacions de la 
companyia, dels serveis, així com informar de totes les 
accions i obres que es realitzen a la ciutat.

LA GESTIÓ D’EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ

Per gestionar el procés de contractació de serveis i obres, 
des de la licitació fins a l’adjudicació i el contracte, per 
assegurar la transparència, l’aplicació de les normes 
de contractació i la millora de l’accés públic a aquesta 
informació, a través del perfil del contractant al web 
corporatiu.
 
EL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE COMPRES 
Per gestionar tot el cicle integral, des d’una necessitat 
de compra, sol·licitud d’ofertes, comandes, ordres de 
treball associades, fins a l’enllaç amb la facturació i la 
comptabilitat.

AquaCIS CF

Aquacis II

Lectures

Oficina Virtual

GIS

Comptabilitat
(Logic Class)

Nautilus (LIMS)

Alfresco OM Java
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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 
les preocupacions socials i mediambientals en les 
operacions i activitats comercials i en les relacions amb 
tots els interlocutors.
Treballant amb Responsabilitat Social, la companyia 
adquireix voluntàriament uns compromisos socials i 
ambientals que van més enllà del que exigeix la llei.

FONS SOCIAL

El 2012, Aigües de Mataró creà un fons social per atendre 
les factures impagades d’aigua i clavegueram de les 
famílies en especial risc d’exclusió social per efectes de la 

crisi econòmica.  AMSA treballa en constant interlocució 
amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Mataró que és 
el que valora les sol·licituds rebudes i decideix qui o quines 
famílies s’hi poden acollir. 
Es realitza un seguiment mensual intern per part d’Aigües 
de Mataró, i un seguiment trimestral, en conjunt amb el 
servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró. 
Des que es va iniciar aquesta ajuda, Aigües de Mataró ha 
abonat 2.560 factures per un import global de 133.746 
euros. Per al 2015, el fons social disposa de 65.000 euros 
per ajudar les famílies més desfavorides. 
Val a dir que una part d’aquest fons social s’alimenta de 
l’import que la companyia s’estalvia amb els abonats que 
opten per la factura sense paper. 

TARIFA SOCIAL

Aigües de Mataró disposa de la tarifa social basada en la 
que va implantar l’ACA en la Llei 7/2011 quan va crear el 
cànon social.
La tarifa social d’AMSA s’aplica amb caràcter general a 
les factures que no superin el primer tram del cànon de 
l’aigua (18 m3 bimestrals, que varien segons el nombre de 
persones empadronades a l’habitatge) i sempre que els 
titulars del subministrament compleixin els requisits que 
sol·licita el cànon social de l’ACA.
Actualment, la tarifa social d’aigües de Mataró és de 

0,2492 euros/m3 per al primer bloc i representa un estalvi 
màxim de 3,4 euros per a un consum de 18 m3 bimensuals 
que equival a una reducció a la factura d’un 8 %. 
Malgrat tot, la companyia es planteja un preu per metre 
cúbic (m3) molt més econòmic i que en un futur podria 
arribar a representar una reducció d’un 30 %. 
Amb el propòsit de fomentar aquesta tarifa perquè pugui 
beneficiar al màxim possible d’abonats que compleixin 
els requisits, Aigües de Mataró inicia una campanya de 
promoció per donar-la a conèixer a través de la factura i 
del web corporatiu. 

4.3. La responsabilitat social i el medi ambient
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FENT CIUTAT

La participació i la col·laboració en projectes i entitats, 
associacions i escoles són una mostra del compromís de 
servei que manté Aigües de Mataró amb la ciutat. 
Així doncs, la companyia col·labora en esdeveniments de 
la ciutat com Les Santes, Les 48 hores Open Puig i Cada-
falch, les Dissantes, les Jornades Científiques, el Míting 
d’Atletisme Ciutat de Mataró, la Jornada de portes obertes 
de la piscina municipal, la Festa al Cel, la Fira de l’Arbre,  
etc. Alhora també col·labora amb els mitjans audiovisuals 
de la nostra ciutat com Mataró Ràdio i m1TV.
Aigües de Mataró participa en el projecte de desenvolupa-
ment urbanístic de l’àmbit constituït pel sector carretera 
de Cirera, que s’emmarca en el treball d’anàlisi i evolució 
dels teixits d’activitat econòmica de Mataró que porta a 
terme l’Ajuntament, amb la finalitat de proposar línies 
d’actuació en matèria urbanística per incentivar l’activitat 
econòmica al municipi i millorar les condicions ambientals 
i paisatgístiques globals d’aquest àmbit.  

FACTURA SENSE PAPER

Aigües de Mataró també impulsa la campanya per 
difondre entre els abonats la factura digital de l’aigua i el 
clavegueram. L’estalvi econòmic que representa per a la 
companyia deixar d’emetre i enviar les factures en paper 
va destinat a incrementar el fons social esmentat, a la ve-
gada que també s’aconseguirà un benefici mediambiental.

Aigües de Mataró informa a tos els seus clients sobre 
aquesta campanya, sota el lema “Si et canvies a la factura 
digital faràs créixer l’ajuda social”, a través d’accions in-

formatives pel personal d’atenció al client en les mateixes 
oficines, amb anuncis a Mataró Ràdio i m1TV, i des del web 
de la companyia www.aiguesmataro.cat
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SOSTENIBILITAT

Aigües de Mataró participa activament en les polítiques 
municipals del Pla de Lluita contra el Canvi Climàtic-
Agenda 21 i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible. 
També col·labora amb les activitats que realitza la Casa 
Capell, espai per a la sostenibilitat de l’Ajuntament de 
Mataró, i participa en el Pla d’Estalvi i Eficiència Ener-
gètica de l’Ajuntament de Mataró, que aplica polítiques 
d’estalvi, eficiència i austeritat amb accions a curt termini, 
realistes, assolibles i internalitzades pels diversos serveis 
municipals. 

La companyia entén l’aigua com una part indispensable 
de la vida i del medi ambient que cal preservar. És vital 
utilitzar-la i gestionar-la amb criteris de sostenibilitat, per 
tal d’aconseguir una gestió responsable que afavoreixi la 
conservació del medi ambient. Per això, Aigües de Mataró 
aposta per la sostenibilitat ambiental a través de la millora 
contínua dels seus serveis, en l’àmbit del cicle integral de 
l’aigua, l’energia i el medi ambient.

A més, Aigües de Mataró aplica tot un conjunt d’accions, 
orientades a millorar la gestió ambiental del recurs i a 
fomentar l’estalvi i l’ús racional de l’aigua, basades en la 
gestió de la demanda i el control dels consums. La política 
tarifària per blocs de consum apropa el ciutadà al com-
promís social d’un consum raonable d’aigua. Tot el conjunt 
de mesures aplicades, permet assolir uns bons indicadors 
en matèria de sostenibilitat i estalvi d’aigua.

Taula d’abonats amb factura sense paper
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XARXA DE RESPONSABILITAT SOCIAL DE MATARÓ-MARESME

Des del 2010, Aigües de Mataró forma part de la Xarxa 
de Responsabilitat Social de Mataró-Maresme, conjunt 
d’empreses i entitats compromeses amb la gestió 
responsable i que aporten l’experiència i trajectòria per 
aconseguir un territori responsable. 
La promoció de la conciliació familiar, ajudes socials, 
campanyes de donació de sang, de recollida de joguines 

i aliments, implantació de la factura digital, col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Mataró per a la contractació 
de joves, contractació de serveis a entitats que treballen 
amb persones amb risc d’exclusió social, col·laboració 
amb activitats dirigides a la promoció de la sostenibilitat, 
gestió de residus, adjudicació d’obres per concurs públic i 
transparent i el mateix fons social són alguns exemples de 
bones pràctiques en responsabilitat social a la companyia.

Taula d’indicadors de sostenibilitat

2010 2011 2012 2013 2014

% D’ABONATS QUE SUPEREN EL DOBLE 
DEL CONSUM MITJÀ D’AIGUA

4,63 % 6,56 % 6,11 % 6,91 % 6,90 %

% D’ABONATS QUE SUPEREN EL TRIPLE DEL CONSUM 
MITJÀ D’AIGUA

0,94 % 1,08 % 1,08 % 1,13 % 1,08 %

VOLUM D’AIGUA DESTINADA AL REG MUNICIPAL 
(m3 / ANY)

242.931 238.719 244.390 179.957 172.227

VOLUM ANUAL D’AIGUA DESTINADA AL REG 
MUNICIPAL QUE PROVÉ DE LA XARXA DE POUS 
PROPIS (m3 / ANY)

88.896 97.326 84.653 86.741 93.371

% D’AIGUA ANUAL DESTINADA A REG MUNICIPAL 
QUE PROVÉ DE LA XARXA DE POUS PROPIS (m3 / ANY)

37 % 41 % 35 % 48 % 54 %
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Aigües de Mataró, concebuda per garantir que la ciutadania 
tingui l’accés correcte i just als serveis públics que gestiona, 
és sensible al context actual que ens envolta, per això, es 
compromet a intensificar aquest esforç, per tal de gestionar 
el cicle integral de l’aigua d’una forma més racional i eficient, i 
oferir a la ciutat de Mataró un servei de qualitat.

Aigües de Mataró s’esforça dia a dia per apropar-se als 
clients i oferir-los el millor servei, que doni resposta en tot 
moment a les seves necessitats i situacions especials, amb 
un compromís i una comunicació fluida. Una de les vies de 
millora de l’atenció al client és perfeccionar els canals de 
comunicació, prenent com a base les noves tecnologies com 
a mitjà, que ofereixen més disponibilitat i accessibilitat als 
usuaris.

Aigües de Mataró ofereix la possibilitat de realitzar gestions 
relacionades amb el servei de l’aigua a través de qualsevol 
canal, i mantenir un contacte directe i divers amb els clients; 
escoltar les seves demandes i realitzar les gestions i els 
tràmits directament a les seves oficines; prestar atenció 
a les cites concertades amb els instal·ladors i industrials; 
atendre els clients telefònicament, a través de l’oficina en línia 
i del correu electrònic; donar resposta a les reclamacions i 
suggeriments que el client pugui transmetre, respondre les 
consultes i incidències de la bústia del ciutadà, etc. 

Per a un contacte ràpid i de plena disponibilitat, la companyia 
posa a disposició dels clients un servei permanent les 24 hores 
del dia i els 365 dies de l’any, a través del web corporatiu, de 
l’oficina virtual i d’un telèfon gratuït específic per atendre les 
avaries, reclamacions i  incidències.

El web corporatiu www.aiguesmataro.cat esdevé una eina 
excel·lent per facilitar la comunicació amb el client, per donar 
informació de la companyia i de les accions que realitza. 

Aigües de Mataró està adherida a la Junta Arbitral de Consum, 
una forma extrajudicial de resolució de conflictes, la qual 
tramita les reclamacions a través de dos procediments 
diferents de resolució: la mediació i l’arbitratge de consum.

Durant el 2014, l’atenció del servei permanent i dels avisos 
i avaries ateses, en les instal·lacions de distribució d’aigua 
i en les escomeses dels abonats, ha estat d’una mitjana de 
6,96 avisos diaris. Entre altes, baixes, canvis de nom i altres 
gestions, durant el 2014 s’han atès 35.691 tràmits vinculats 
amb l’atenció al client, tot i que cal tenir en compte que els 
canvis de compte poden ser presencials, massius i automàtics 
(per exemple, per llistes d’entitats bancàries).

Les intervencions directes d’atenció als usuaris-abonats han 
augmentat de manera progressiva durant els darrers quatre 
anys, tal com indiquen les gràfiques següents.

5.1. Dedicació i atenció al client

TRÀMITS D’ATENCIÓ AL CLIENT 2011 2012 2013 2014

ALTES 1.997 2.634 3.912 4.742

BAIXES 446 646 741 686

PRESSUPOSTOS PAGATS 229 212 165 194

PRESSUPOSTOS SOL·LICITATS 352 339 263 275

CANVIS DE TITULARITAT 734 837 1.072 3.760

TOTAL SENSE CANVIS DE COMPTE 3.758 4.668 6.153 9.657

Canvis de compte*

TOTAL AMB CANVIS DE COMPTE

9.395

13.153

10.486

15.154

26.034

35.691

14.865

21.018

*Els canvis de compte poden ser presencials o massius i automàtics (per exemple, per llistes d’entitats bancàries).
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Aigües de Mataró creu necessari que la ciutadania 
conegui i valori la gestió i el servei de l’aigua de la seva 
ciutat i prengui consciència de la importància del recurs, 
dels aspectes ambientals, socials i econòmics. Vol donar 
rellevància a la participació social i a la transparència 
en les polítiques de l’aigua, per això incorpora un dels 
quatre principis bàsics de la Directiva Marc de l’Aigua 
(DMA), el principi de participació social i transparència 
en les polítiques de l’aigua. És per això, que està atenta a 
millorar la comunicació corporativa, entenent que, si bé 
cal fer una gestió eficient i sostenible del cicle de l’aigua, 
també és important saber-ho comunicar a la ciutadania i 
al seu entorn més proper. 

Aigües de Mataró, compromesa amb els ciutadans, ha 
treballat al llarg dels darrers quatre anys:

• Per millorar la imatge corporativa, a través de   
 diferents aplicacions de la marca, el web corporatiu i la  
 senyalització de les obres.

• Per millorar la coordinació amb l’Ajuntament de 
 Mataró, respecte a la convivència visual de les  
 respectives marques i el tipus de missatges  
 transmesos. Informa a la ciutadania de les diferents  
 obres d’ampliació o millora de la xarxa. 

• Per estar present amb més freqüència als mitjans  
 de comunicació locals (m1TV i Mataró Ràdio). Trobem  
 exemples d’accions comunicatives on Aigües de Mataró  
 ha participat al programa de Mataró Ràdio Cada gota  
 compta, a les campanyes de la Fira de l’Arbre, la factura  
 digital, les col·laboracions amb la Casa Capell,  
 Les Santes i el Nadal, entre d’altres.

Una altra línia de treball, que té com a missió la 
comunicació corporativa, ha estat les col·laboracions 
amb escoles i associacions de veïns. Durant el darrer any 
2014, s’han intensificat les col·laboracions amb treballs de 
recerca d’estudiants universitaris i d’alumnes d’instituts, 
amb les escoles de Mataró en temes relacionats 
amb l’aigua, s’han atès visites de grups d’alumnes, 
i la companyia ha col·laborat i patrocinat diverses 
publicacions d’associacions i escoles de Mataró.

5.2. La comunicació corporativa

Tràmits per internet
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Mataró és una ciutat dinàmica que aposta per la 
modernització i el creixement sostenible i ha esdevingut 
una referència en aquest sentit. Aigües de Mataró, com a 
societat pública que gestiona un recurs tan essencial com 
és l’aigua, vol ser un referent en la vida econòmica, social i 
cultural de la ciutat i vol donar resposta a les necessitats i 
expectatives dels ciutadans i usuaris d’aquest servei. 

Aigües de Mataró, conscient del seu entorn i del moment 
actual de canvi que vivim, realitza, més que mai, un esforç 
per gestionar el cicle integral de l’aigua d’una manera més 
racional i eficient, prenent com a fonament els vectors de 
l’eficiència, la qualitat, la sostenibilitat i la innovació. Si bé 
el moment actual ens obliga a gestionar la incertesa, cal 
considerar els nous reptes i les noves oportunitats per 
efectuar un canvi de model de gestió, amb l’assoliment 
dels nous paradigmes del segle XXI.

Cada dia és més evident que les polítiques d’aigua 
basades en l’augment de l’oferta són insostenibles des 
d’un punt de vista socioeconòmic i mediambiental. La 
ciutat de Mataró va ser una de les primeres en prendre 
consciència i en abandonar els sistemes tradicionals 

de gestió, i assumir els reptes que suposen les noves 
polítiques de l’aigua basades en la gestió de la demanda. 
En aquest sentit, la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), com a 
marc normatiu integrat i transparent cap als membres de 
la Unió Europea, defineix la “Nova cultura de l’aigua” amb 
polítiques, estratègies i objectius a assolir.

Aigües de Mataró incorpora els quatre principis bàsics de 
la Directiva en la gestió integral de l’aigua:

• Principi de no-deteriorament i manteniment del bon   
 estat de les masses d’aigua superficials i subterrànies.

• Principi d’enfocament combinat de la contaminació i   
 gestió integrada del recurs.

• Principi de participació social i transparència en les   
 polítiques de l’aigua.

• Principi de plena recuperació de costos en la gestió  
 dels recursos i espais aquàtics.

6. El futur de la gestió de l’aigua. Per a una ciutat millor
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Aigües de Mataró disposa de dues eines fonamentals 
per garantir, en un futur, la bona gestió del cicle integral 
de l’aigua a la ciutat de Mataró: el Pla Director de 
l’Aigua de Mataró (PDAM 2011-2025) i el Pla Director del 
Clavegueram de Mataró (PDCLAM 2003-2018). 
Aquests dos plans directors permeten a l’empresa 
planificar les actuacions i inversions necessàries per 
desenvolupar els propers anys a Mataró, per tal de seguir 
millorant la qualitat del servei, mantenir l’eficiència 
assolida en la gestió del cicle integral de l’aigua, i apostar 
per la innovació i la responsabilitat social.

Pel 2005 està previst elaborar un Pla Director d’Integració 
i Gestió dels actuals Sistemes d’ Informació. La finalitat 
d’aquest pla és disposar d’un nou instrument de 
planificació que permeti integrar els programes existents 
i simplifiqui els processos d’informació per millorar 
l’eficiència de la companyia.

Les línies estratègiques d’actuació per als propers anys 
són:

• Millorar la gestió de la demanda i fer arribar l’aigua als  
 consumidors amb la millor qualitat possible.

• Mantenir les polítiques per fomentar l’ús racional i  
 l’estalvi de l’aigua.

• Mantenir i millorar el control dels consums i del sistema  
 d’abastament. 

• Ampliar la xarxa separativa, l’aigua de reg i l’aigua  
 de captacions pròpies.

• Ampliar i millorar la quantitat i qualitat de l’aigua dels  
 recursos propis, procedent dels aqüífers. 

• Aplicar i executar les inversions previstes al Pla Director  
 de l’Aigua.

• Aplicar i executar les inversions previstes al Pla Director  
 del Clavegueram.

• Promoure un pla director d’integració de tots els  
 sistemes d’informació de la companyia per millorar-ne  
 l’eficiència.

• Promoure la reutilització de l’aigua.

• Ampliar l’oferta de serveis d’anàlisi del laboratori a tot  
 el país.

• Participar en la implantació de les polítiques ambientals  
 municipals.

•	Millorar la comunicació i la participació amb l’usuari  
 i el ciutadà.

•	Assolir un alt nivell d’eficàcia i eficiència en la gestió  
 dels serveis públics.

•	Promoure la factura sense paper.

•	Replantejar la tarifa social, l’estructura tarifària i el fons  
 social.

• Impulsar una política de substitució de comptadors, 
 de manera que es pugui implantar progressivament la  
 lectura a distància.

• Impulsar polítiques de gestió eficient dels recursos, tot  
 assegurant el manteniment i, si més no, la millora del  
 servei.

• Vetllar perquè es porti a terme el desplegament del  
 pla de negoci de MESSA per part del nou soci privat   
 majoritari. 

Aigües de Mataró orienta de forma prioritària la seva 
estratègia i política empresarial cap al desenvolupament 
sostenible de Mataró i pren el compromís amb la 
ciutadania d’assolir tots aquests objectius, per contribuir 
així a una ciutat millor en els àmbits econòmic, social, 
ambiental i cultural.
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7

L’activitat 
econòmica
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Aigües de Mataró ha complert els objectius estratègics 
i econòmics d’acord amb el contracte programa aprovat 
per l’Ajuntament de Mataró. La prioritat ha estat mantenir 
el nivell de qualitat, amb un preu ajustat i socialment 
equilibrat, i dotar el servei d’autonomia econòmica i 
financera necessària per a la companyia. Els recursos 
econòmics generats han permès desenvolupar les 
activitats planificades i les inversions necessàries per 
ampliar i millorar els serveis, d’acord als plans directors 
de l’aigua i del clavegueram.

Els únics recursos dels que ha disposat han estat els 
procedents de la tarifa, de manera que la companyia no ha 
rebut ajuts ni subvencions de cap administració pública. 
Només quan el volum de les inversions necessàries 
supera els recursos generats per l’activitat, la companyia 
recorre a l’endeutament bancari que amortitza a llarg 
termini.

Un principi bàsic: la tarifa de l’aigua ha de ser 
autosuficient –ha de permetre disposar dels recursos 
econòmics suficients per a la prestació i millora del 
servei–, eficient –ha d’incentivar la millora del rendiment 
del sistema–, socialment justa –ha de garantir el 
subministrament bàsic a un cost molt reduït i que gravi 
els consums més elevats– i sostenible –ha d’estimular i 

incentivar l’estalvi i el consum responsable de l’aigua.
El resultat econòmic d’Aigües de Mataró, que correspon 
a l’exercici 2014, ha estat de 958.962 euros, un cop 
descomptat l’impacte negatiu de la pèrdua de valor de 
MESSA que ha estat d’1,2 milions d’euros. El volum total 
d’inversions fetes per a la millora de les xarxes d’aigua i 
clavegueram de la ciutat ha estat de 1.757 milers d’euros, 
previstos en els corresponents plans directors. Tal com 
ja s’ha dit al començament de la memòria, l’aportació 
d’aigua pròpia de pous i mines s’ha incrementat, malgrat 
això, també hi ha hagut un augment del preu de compra 
d’aigua a ATLL (Aigües del Ter-Llobregat), això ha 
incrementat la despesa en un 3,2 %, i s’ha arribat a 2,9 
milions d’euros. 

L’import net de la xifra de negocis del 2014 ha estat de 
14.043 milions d’euros, un 2,14 % menys que l’exercici 
anterior, per la tendència a la reducció del consum i venda 
d’aigua dels darrers anys, davallada que, segons apunten 
els indicadors, el 2015 s’haurà aturat.

També, el 2014 la companyia va fer una aportació de 
950.000 euros en concepte de dividends a l’Ajuntament 
i 61.412 euros al fons social destinat a les famílies més 
desfavorides i perjudicades econòmicament.

7.1. Resultats econòmics
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7.2. Indicadors econòmics i de gestió

Balanç de situació (Euros) *

ACTIU 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11
A) ACTIU NO CORRENT 39.632.334,48 40.979.039,88 39.940.422,63 39.448.876,71

      I. Immobilitzat Intangible        12.063.654,98 12.379.874,52 13.020.620,37 12.244.868,00
            5. Aplicacions informàtiques 85.371,40 72.160,71 58.184,48 58.380,50
            7. Altre immobilitzat intangible 11.978.283,58 12.307.713,81 12.962.435,89 12.186.487,50

      II. Immobilitzat  Material         24.836.955,14 24.652.693,26 24.730.922,91 24.667.719,13
            1. Terrenys i construccions 4.360.625,35 4.598.505,93 4.775.757,21 5.024.779,38
            2. Instal·lacions tècniques/maquinària 20.167.421,92 19.723.251,57 19.816.363,75 19.246.673,50
            3. Immobilitzat en curs 308.907,87 330.935,76 138.801,95 396.266,25

      IV. Inversions  empreses del grup i associades LL/T 2.272.485,96 3.594.034,38 1.847.231,55 2.205.078,68
            1. Instruments de patrimoni 2.272.485,96 3.594.034,38 1.847.231,55 2.205.078,68

      V. Inversions financeres a Llarg termini 447.708,80 342.560,97 333.412,86 322.580,68
            1. Instruments de patrimoni 93.971,78 0,00 0,00 0,00
            5. Altres actius financers 353.737,02 342.560,97 333.412,86 322.580,68

      VI. Actius per impostos diferits 11.529,60 9.876,75 8.234,94 8.630,22

B) ACTIU CORRENT                         5.441.522,08 4.741.370,11 5.704.572,86 8.895.583,87

      II. Existències                          215.289,71 263.672,45 260.444,51 214.209,36
            2. Matèries primeres i altres aprovisionaments 212.134,42 260.937,37 258.230,21 212.057,04
            6. Bestretes a proveïdors 3.155,29 2.735,08 2.214,30 2.152,32

      III. Deutors comercials i altres  comptes a cobrar 3.479.027,95 3.339.818,21 2.921.244,05 3.006.398,07
            1. Clients vendes i prestació de serveis 2.652.450,17 2.670.780,04 2.472.399,44 2.230.048,23
            2. Clients, empreses del grup i associades 696.502,64 600.859,02 394.364,11 423.894,36
            3. Altres deutors 64.928,93 0,00 0,00 287.270,41
            4. Personal 20.085,14 17.993,19 25.535,51 26.490,00
            5. Actius per impost corrent 862,63 24.733,22 24.733,22 8.835,30
            6. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 44.198,44 25.452,74 4.211,77 29.859,77

      IV. Inversions en empreses del grup i associades C/T 1.518.938,72 660.151,24 2.238.938,73 5.174.609,82
            2. Crèdits a empreses 1.518.938,72 660.151,24 2.238.938,73 5.174.609,82

      V. Inversions financieres a C/T 0,00 0,00 0,00 0,00

      VI. Periodificacions a curt termini 28.928,27 24.131,25 42.186,91 86.549,63

      VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 199.337,43 453.596,96 241.758,66 413.816,99
            1. Tresoreria 199.337,43 453.596,96 241.758,66 413.816,99
TOTAL  ACTIU ( A + B ) 45.073.856,56 45.720.409,99 45.644.995,49 48.344.460,58

*Els comptes anuals d'Aigües de Mataró de l'exercici 2014 han estat sotmesos a auditoria i estan pendents d'aprovació en Junta General.
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PATRIMONI NET i PASSIU 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11

A) PATRIMONI NET 34.180.677,21 34.772.288,80 35.208.757,86 34.984.411,47

A-1) Fons propis 20.138.443,28 20.174.455,68 19.870.793,00 20.733.994,12

       I. Capital 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

              1. Capital escriturat 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00 10.500.000,00

       III. Reserves 9.624.455,68 9.320.793,00 9.283.994,12 8.895.041,62

              1. Legal i estatutaries 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00

              2. Altres reserves 7.524.455,68 7.220.793,00 7.183.994,12 6.795.041,62

                     b)  Reserves Voluntàries 7.524.455,68 7.220.793,00 7.183.994,12 6.795.041,62

       VII. Resultat de l'exercici 963.987,60 2.303.662,68 2.036.798,88 1.338.952,50

              Pèrdues i Guanys 963.987,60 2.303.662,68 2.036.798,88 1.338.952,50

       VIII. Dividends a compte -950.000,00 -1.950.000,00 -1.950.000,00 0,00

              Dividends a compte -950.000,00 -1.950.000,00 -1.950.000,00 0,00

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.042.233,93 14.597.833,12 15.337.964,86 14.250.417,35

         

B) PASSIU NO CORRENT 5.506.173,47 5.701.047,59 5.935.132,68 7.446.238,72

       II. Deutes a llarg termini   5.498.729,09 5.693.207,93 5.926.897,74 7.326.709,28

              2. Deutes amb entitats de crèdit 4.944.311,64 5.080.719,52 5.197.285,30 6.236.094,88

              5. Altres passius financers 554.417,45 612.488,41 729.612,44 1.090.614,40

       IV. Pasius per impostos diferits 7.444,38 7.839,66 8.234,94 8.630,22

C) PASSIU CORRENT 5.387.005,88 5.247.073,60 4.501.104,95 5.913.810,39

       III. Deutes a curt termini 2.814.623,24 2.310.655,28 2.347.825,53 1.830.417,66

              2. Deutes amb entitats de crèdit 2.724.726,38 2.092.657,74 1.924.215,41 1.830.417,66

              5. Altres passius financers 89.896,86 217.997,54 423.610,12 0,00

       IV. Deutes amb empreses del grup i associats a C/T 0,00 0,00 0,00 504.746,24

       V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.572.382,64 2.936.418,32 2.041.001,26 3.578.646,49

              1. Proveïdors 1.669.683,23 1.974.534,73 1.327.490,69 1.568.135,42

              2. Proveïdors,empreses del grup i associades 0,00 9.295,77 30.466,65 26.137,75

              3. Creditors varis 281.545,52 285.490,81 193.477,90 341.046,90

              4. Personal (remuneracions pdts.de pagament) 89.671,55 103.117,21 62.629,42 43.175,81

              5. Passius per impost corrent 0,00 8.992,73 0,00 0,00

              6. Altres deutes amb Administracions Públiques 496.260,40 528.141,25 380.982,58 1.502.700,07

              7. Bestreta de clients 35.221,94 26.845,82 45.954,02 97.450,54

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C ) 45.073.856,56 45.720.409,99 45.644.995,49 48.344.460,58
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 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/11

A) OPERACIONS CONTINUADES

       1. Import net de la xifra de negocis 14.043.751,00 14.350.173,30 12.563.564,18 12.524.006,46

              a) Vendes 8.311.647,21 8.479.294,93 7.362.242,54 7.165.423,62

              b) Prestacions de serveis 5.732.103,79 5.870.878,37 5.201.321,64 5.358.582,84

       2. Variació existències -48.802,95 2.707,16 46.173,17 -5.673,02

        3. Treb. realitzats per l'empresa pel seu actiu 1.757.601,88 1.394.953,11 1.330.957,32 1.179.160,27

       4. Aprovisionaments -4.962.218,33 -4.532.260,03 -3.455.097,49 -3.232.235,81

              a) Consum d'aigua -2.948.593,62 -2.856.500,46 -1.866.323,39 -1.600.072,94

              b) Consum d'existències i altres -638.877,97 -621.671,62 -537.867,24 -469.851,72

              c) Treballs realitzats per altres empreses -1.374.746,74 -1.054.087,95 -1.050.906,86 -1.162.311,15

       5. Altres ingressos d'explotació 338.229,56 326.949,85 363.000,52 462.236,28

              a) Ingressos accessoris i de gestió corrent 338.229,56 326.949,85 363.000,52 462.236,28

       6. Despeses de Personal -4.156.159,03 -4.300.718,55 -4.046.066,26 -4.430.844,15

              a) Sous -3.163.331,04 -3.295.926,47 -3.100.540,76 -3.213.568,93

              b) Càrregues socials -992.827,99 -1.004.792,08 -945.525,50 -1.217.275,22

       7. Altres despeses d'explotació -3.008.543,60 -3.029.528,57 -3.001.254,74 -3.552.526,31

             a) Serveis exteriors -2.548.967,38 -2.630.509,40 -2.746.543,46 -3.337.498,11

             b) Tributs -350.911,12 -318.679,92 -249.509,47 -216.700,40

              c) Pèrdues, deteriorament operac. comercials -96.319,36 -74.402,27 1.105,91 16.072,38

             d) Altres despeses de gestió corrent -12.345,74 -5.936,98 -6.307,72 -14.400,18

       8. Amortització de l'immobilitzat -2.275.698,46 -2.263.429,50 -2.138.996,19 -2.128.098,18

       9. Imputació subvencions immob. no financeres 712.970,14 740.527,02 685.384,34 679.832,16

       11. Deteriorament Resultat alienació immobil. 0,00 -103.356,06 0,00 -1.340,44

       13. Altres resultats 35.105,22 93.405,21 74.912,60 29.968,51

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ ( 1 fins 13 ) 2.436.235,43 2.679.422,94 2.422.577,45 1.524.485,77

       14. Ingressos financers 64.938,60 117.867,91 227.424,57 141.020,92

              a) De participacions 22.342,80 52.825,40 76.036,92 54.924,33

                     a1) En empreses del grup i associades 22.342,80 52.825,40 76.036,92 54.924,33

              b) Altres instruments financers 42.595,80 65.042,51 151.387,65 86.096,59

                     b1) D'empreses del grup i associades 39.061,76 56.075,29 145.247,76 76.548,30

                     b2) De tercers 3.534,04 8.967,22 6.139,89 9.548,29

       15. Despeses financeres -270.800,81 -214.039,07 -233.759,83 -160.573,52

              a) Per deutes amb empreses del grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00

              b) Per deutes amb tercers -270.800,81 -214.039,07 -233.759,83 -160.573,52

       18. Deteriorament instruments financers -1.242.582,64 -253.197,17 -380.172,61 -164.119,98

              a) Deteriorament i pèrdues -1.242.582,64 -253.197,17 -380.172,61 -164.119,98

A.2) RESULTAT FINANCER ( 14+15+16+17+18) -1.448.444,85 -349.368,33 -386.507,87 -183.672,58

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( A.1 + A.2 ) 987.790,58 2.330.054,61 2.036.069,58 1.340.813,19

       19. Impostos sobre beneficis -23.802,98 -26.391,93 729,30 -1.860,69

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT 

D'OPERACIONS CONTINUADES ( A.3 + 17) 963.987,60 2.303.662,68 2.036.798,88 1.338.952,50

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 0,00 0,00 0,00 0,00

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI ( A.4 + B ) 963.987,60 2.303.662,68 2.036.798,88 1.338.952,50

Compte de pèrdues i guanys (Euros) *

*Els comptes anuals d'Aigües de Mataró de l'exercici 2014 han estat sotmesos a auditoria i estan pendents d'aprovació en Junta General.
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Evolució econòmica (Milers d’Euros)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ACTIU 27.182 30.776 34.858 37.480 43.375 42.832 47.174 48.344 45.645 45.720 45.074

FONS PROPIS 10.336 12.157 13.817 14.826 16.416 17.769 19.395 20.733 19.871 20.174 20.138

ACTIUS/ FONS PROPIS 2,63 2,53 2,52 2,53 2,64 2,41 2,43 2,33 2,30 2,27 2,24

             

RESULTAT EXERCICI 787 1.894 1.660 1.009 1.051 1.352 1.636 1.338 2.037 2.304 964

CASH FLOW 1.958 2.992 2.892 2.427 2.535 2.938 2.988 2.951 3.871 4.080 3.769

INVERSIONS 1.411 1.945 5.822 4.261 2.556 3.447 1.372 1.327 1.700 1.650 1.987

ENDEUTAMENT 2.344 2.063 4.301 6.054 7.529 6.649 7.997 8.066 7.884 7.574 7.829

AMORTITZACIONS 1.015 1.033 1.120 1.276 1.359 1.519 1.448 1.448 1454 1523 1563

2010 2011 2012 2013 2014

COMPTADORS MECÀNICS 37.257 36.010 34.052 30.182 26.043

COMPTADORS ELECTRÒNICS 19.488 20.836 22.885 26.450 30.948

PROPORCIÓ D’ELÈCTRICS 34 % 37 % 40 % 47 % 54 %

TOTAL 56.745 56.846 56.937 56.632 56.991
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Indicadors activitat comercial
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2010 2011 2012 2013 2014

LECTURES EFECTUADES 340.633 342.687 376.050 342.876 342.959

TANCAMENTS D’AIGUA EFECTUATS 3.622 3.755 3.221 3.296 3.023

2010 2011 2012 2013 2014

FACTURES D’AIGUA EMESES 342.718 344.779 346.772 345.803 345.440

FACTURES AMB AIGUA TALLADA 3.021 3.126 2.729 2.601 2.313

FACTURES INCOBRABLES 815 807 1546 1471 1.281

IMPORT MITJANA REBUTS INCOBRABLES (€) 45,46 56,56 36,45 45,19 62,99

IMPORT TOTAL FACTURAT (M€) 15.242 15.853 16.154 16.754 19.154

IMPORT INCOBRABLE (€) 37.052 60.838 56.356 66.471 80.689

REBUTS AIGUA TANCADA/FACTURES EMESES 0,88 % 0,91 % 0,79 % 0,75 % 0,67 %

REBUTS INCOBRABLES/FACTURES EMESES 0,24 % 0,23 % 0,45 % 0,43 % 0,37 %

IMPORT INCOBRABLE/IMPORT FACTURAT 0,24 % 0,38 % 0,33 % 0,40 % 0,42 %

Indicadors activitat comercial
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Indicadors de caracterització del servei

DIES DE RESERVA EN DIPÒSITS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 1,5 1,5 1,5 1,8 1,9 2,09 2,09 2,10 2,28 2,28 2,27 2,16 2,31 2,38 2,42

ENQUESTA ASAC 1,2 1,1 1,45 1,68 1,41

ENQUESTA AEAS 1,60

RENDIMENT: ADDUCCIÓ / FACTURACIÓ

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 91,0% 91,9% 91,1% 91,6% 94,0% 93,9% 93,3% 94,4% 91,1% 91,9% 91,8% 89,1% 92,5% 92,0% 91,20%

ENQUESTA ASAC 76% 75% 77,2% 81,40% 76,00%

ENQUESTA AEAS 75% 75,5% 76% 79,2%

TARIFA MITJANA AIGUA DOMÈSTICA: € / m3

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 0,524 0,559 0,597 0,620 0,667 0,754 0,808 0,848 0,952 1,000 1,036 1,069 0,929 1,209 1,25

ENQUESTA ASAC 0,700 0,730 0,780 1,090 1,18

ENQUESTA AEAS 0,750 0,693 0,740 0,910 0,92

DOTACIÓ litres / habitant / dia: (adducció / població a 1 de gener)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 233 237 227 232 212 187 185 183 167 168 164 167 155 151 148

ENQUESTA ASAC 252 259 262 239 218

ENQUESTA AEAS 289 278 275 250

CONSUM DOMÈSTIC litres / habitant / dia: (facturació domèstica / població a 1 de gener)

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 128 127 124 126 125 116 111 109 103 104 102 102 101 97 96

ENQUESTA ASAC 143 134 138 127 119

ENQUESTA AEAS 148 130 126 122

COST DE TOT EL PERSONAL: milers € ANY / EMPLEAT

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 32,2 34,9 36,3 38,1 40,6 42,8 43,4 46,0 48,4 48,9 50,9 51,9 47,36 50,35 50,07

ENQUESTA AEAS 35,0 37,9 41,0 45,0

EMPLEATS PER 1000 HABITANTS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA (sols servei aigua) 0,48 0,49 0,48 0,47 0,44 0,44 0,44 0,45 0,49 0,48 0,49 0,47 0,47 0,47 0,50

ENQUESTA AEAS (sols 
servei aigua) 0,43 0,50 0,47 0,47

AMSA (tots els serveis) 0,70 0,70 0,70 0,69 0,67 0,68 0,67

ENQUESTA AEAS 
(tots els serveis) 0,73

EMPLEATS PER Hm3 FACTURAT

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 6,2 6,2 6,4 6,1 6,1 6,9 7,1 7,1 8,8 8,5 8,9 8,6 8,9 9,4 10,08

ENQUESTA ASAC 6,4 6,0 8,6 5,2 6,37

USUARIS PER EMPLEAT

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 938 929 960 993 1.053 1.059 1.059 959 1.035 974 949 983 984 994 935

ENQUESTA ASAC 937 1.071 475

Km DE XARXA PER EMPLEAT

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 5,69 5,33 5,60 5,61 5,92 6,10 6,01 6,00 5,70 5,77 5,58 5,77 5,77 5,79 5,41

ENQUESTA ASAC 5,96 6,91 4,27

GESTIÓ DE COBRAMENT: NÚM. FAC. INCOBRABLES / NÚM. FACT. EMESES

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 0,19% 0,23% 0,21% 0,21% 0,20% 0,17% 0,15% 0,16% 0,16% 0,30% 0,24% 0,23% 0,45% 0,43% 0,37%

GESTIÓ DE COBRAMENT: IMPORT INCOBRABLE / IMPORT FACTURAT

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 0,18% 0,21% 0,19% 0,20% 0,49% 0,18% 0,23% 0,16% 0,15% 0,29% 0,24% 0,38% 0,35% 0,40% 0,42%

PERCENTATGE D›AFORAMENTS

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

AMSA 4,1% 3,3% 2,9% 2,5% 2,2% 1,9% 1,3% 0,74% 0,54% 0,43% 0,32% 0,27% 0,24% 0,24% 0,14%
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www.aiguesmataro.cat

Edita
AIGÜES DE MATARÓ, SA

Societat municipal
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AIGÜES DE MATARÓ, SA

Disseny i maquetació
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