
2020

 Memòria de



2020

 Memòria de

Memòria
de sostenibilitat
Any 2020

Barcelona Cicle de l’Aigua, SA
Medi Ambient i Serveis Urbans 
Ecologia Urbana

Acer, 16
08038 Barcelona
Telèfon 932 896 800
www.bcasa.cat

http://www.bcasa.cat


1índex 1 Carta de la 
directora general

2 Carta 
del regidor

3
Un cop d’ull 
al 2020

4 Compromís amb la 
sostenibilitat

5
Treballem pel 
medi ambient

6
7
8
9

Talent i coneixement 
al servei de la ciutat

Informació transparent 
per a la comunitat

Sobre aquesta 
memòria

Índex de 
contingut GRI



2

12020

 Memòria de Carta de 
la directora 
general



3L’any 2020 serà difícil d’oblidar, degut a les 
circumstàncies excepcionals viscudes per la 
declaració de l’estat d’alarma provocada per la 
COVID-19, tant a escala laboral com personal. 

En aquest marc, BCASA va redactar un Pla d’ac-
ció per a la COVID-19 amb un seguit de mesures 
de prevenció, protecció i organització orientades 
a garantir, d’una banda, la protecció dels treba-
lladors i treballadores, i de l’altra, a mantenir 
operatius els serveis públics dels diferents àm-
bits del cicle de l’aigua.

Hem de recordar que el 15 de gener d’aquest any, 
abans de la pandèmia, la ciutat de Barcelona va 
declarar l’emergència climàtica. Aquesta resolu-
ció ens apel·la a tenir cura de l’aigua, davant la 
possible manca de recursos hídrics en les zones 
mediterrànies i l’increment de les pluges inten-
ses que produiran més desbordaments d’aigua 
sense tractar de la xarxa de clavegueram al mar, 
amb la preocupació per la protecció del mar.

L’activitat de BCASA ha estat sempre centrada a 
definir mesures innovadores que facin de Barce-
lona una ciutat resilient capaç de fer front al can-
vi climàtic. Així, hem iniciat el desplegament del 
Pla de recursos hídrics alternatius, com a acció 
estratègica clau per minimitzar el consum d’ai-
gua potable a la ciutat, i treballem per incremen-
tar la implementació dels Sistemes Urbans de 
Drenatge Sostenible (SUDS), que afavoreixen una 
ciutat més verda, sostenible, saludable i segura. 

Treballem en una millora contínua de la xarxa 
de clavegueram, augmentant la capacitat de la 
xarxa per reduir els riscos d’inundacions i evi-
tar els abocaments a les platges per pluges in-
tenses, amb els projectes del desdoblament del 
col·lector de l’avinguda Diagonal, del col·lector 
de l’avinguda Paral·lel i del dipòsit de retenció 
d’aigües pluvials de la rambla de Prim.

La protecció de les platges i la complexitat en 
la gestió ens ha portat a crear una nova direcció  
per establir sinergies efectives amb els equips i 
impulsar un treball amb més coordinació i trans-
versalitat.

Tot plegat, ho encarem amb un nou Pla estratègic 
2020-2022, que respon al compromís d’innovació 
i gestió ambiental que ens permet continuar sent 
un referent en el nostre sector, amb aliances amb 
entitats i institucions públiques d’àmbit nacio-
nal i internacional. Durant la crisi de la COVID-19, 
vam aprofitar aquesta circumstància en l’àmbit 
dels projectes europeus en curs, per afegir un al-
tre objectiu: analitzar l’impacte del coronavirus 
en el cicle de l’aigua. 

Aquesta ràpida resposta de BCASA va ser possi-
ble gràcies a la vocació de servei públic de l’or-
ganització i de totes les persones que en formem 
part, a qui vull agrair la dedicació i la capacitat 
d’adaptar-se a les necessitats sobrevingudes.

Cristina Vila
Directora general
Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA (BCASA)

Ajuntament de Barcelona
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5Aquest any 2020 hem viscut moments durs, 
marcats pels nous desafiaments com a con-
seqüència de l’impacte que la pandèmia ha tin-
gut sobre la ciutadania i la ciutat. 

La ciutat de Barcelona ha fet front a una situació 
excepcional, davant de la qual les organitzacions 
com BCASA i les persones que l’integren han estat 
l’avantatge competitiu principal per garantir seguir 
avançant amb els compromisos adquirits.

Aquests compromisos es van fixar arran de la De-
claració d’emergència climàtica, per donar una res-
posta contundent davant la crisi climàtica i seguir 
avançant amb una transició profunda de la ciutat. 
BCASA fa anys que treballa en relació amb el cicle 
de l’aigua.

Així, el mes de novembre va començar la prime-
ra fase de les obres d’ampliació del col·lector de la 
Diagonal, entre el passeig de Sant Joan i el carrer Gi-
rona, que posteriorment arribarà fins a la plaça de 
Francesc Macià. Aquesta actuació, recollida al Pla 
director integral de sanejament de Barcelona (PDIS-
BA), és prioritària per tal d’avançar en el compliment 
dels compromisos de la Declaració d’emergència 
climàtica per adaptar el sistema de clavegueram i 
drenatge als efectes del canvi climàtic.

Per altra banda i en relació amb els compromisos 
amb la protecció de la qualitat ambiental de les plat-
ges de la ciutat, es va impulsar la campanya de sen-
sibilització i conscienciació “Aquí comença el mar” 
com a acció de prevenció de la contaminació marina. 
Va ser guardonada durant la XII edició de la Setmana 
Europea de Prevenció de Residus 2020.

Aquest any també ha estat excepcional la 
presència de biodiversitat marina al litoral de la 
ciutat amb l’arribada, a mitjans del mes de juliol, 
d’una tortuga marina que va escollir la platja de 
la Mar Bella per fer-hi niu i pondre 77 ous.

També, durant aquest any 2020 s’ha posat en 
marxa la redacció del Pla d’igualtat que ha 
d’aconseguir un marc de relacions laborals que 
facilitin la col·laboració i la motivació de totes les 
persones treballadores, amb la voluntat d’evi-
tar les discriminacions per motiu de gènere, re-
duir les desigualtats i aconseguir unes relacions 
més justes, igualitàries i solidàries tant dintre de 
l’empresa com entre l’empresa i la societat. 

Per últim, BCASA, compromesa amb una gestió 
transparent per enfortir la integritat del sector pú-
blic municipal i promoure la corresponsabilitat, ha 
implantat el Programa de prevenció de delictes. 

Totes aquestes accions i moltes altres en les 
quals esteu treballant ens ajudaran a fer els can-
vis necessaris que asseguraran la ciutat del futur 
amb justícia i equitat. 

Només em resta agrair a totes les persones que 
formen part de BCASA el compromís respecte als 
valors i la missió de l’organització municipal, la 
qual cosa ens ha de permetre assolir els objec-
tius estratègics i fer front als nous reptes que es 
puguin esdevenir, sempre amb vocació de servei 
públic i amb una gestió responsable i sostenible.

Eloi Badia
Regidoria d’Emergència 
Climàtica i Transició 
Ecològica

Ajuntament de Barcelona
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3
Una ullada a les principals accions desenvolupades al 
llarg del 2020 en relació amb el cicle urbà de l’aigua i el 
consum d’aigua municipal, així com el balanç empresarial 
de Barcelona Cicle de l’Aigua, SA.
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Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) és una empresa pública municipal creada el 2014 
i integrada a l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona.

 
Té com a missió gestionar el cicle de l’aigua de la ciutat, incloent-hi les platges, el litoral 
i la prestació d’altres serveis relacionats amb el medi ambient urbà, tot afavorint aquells 
processos que contribueixen a un ús més eficient dels recursos hídrics i energètics, a 

la millora de la qualitat de les aigües i a la 
minimització de l’impacte sobre els sistemes 
naturals.
 
Amb vocació de servei públic,  els principals 
referents de la seva actuació són els principis 
de la cultura de la sostenibilitat, i està orientada 
a afavorir l’estalvi i l’ús responsable de l’aigua 
a la ciutat. Està compromesa amb els Objectius 

de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. L’objectiu 6, concretament, és el de 
“garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i les condicions de sanejament”.

Un cop d’ull 
al 20203
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Un cop d’ull 
al 20203
El drenatge de les aigües residuals i pluvials de la ciutat

1.633 km
de xarxa de 
clavegueram urbà

15
dipòsits 
de retenció 
d’aigües 
pluvials

29
estacions de 
bombament 

2.390 m
de xarxa rehabilitada

4.764 m
de nova xarxa construïda

825 km
de xarxa revisada i netejada

11
avisos de 
prealerta 
(pluja forta)

777 mm (l/m2)
Precipitació anual

1
avisos d’alerta 
(pluja molt forta)

54
dies de pluja 
significativa 
(>1 mm)

4
dies de 
pluja d’alta 
intensitat 
(>60 mm)
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3 Un cop d’ull 

al 2020

1.719
fonts de beure

321
fonts ornamentals

Fonts



11
3 Un cop d’ull 

al 2020

100,4 km
de xarxa

29
hidrants

29
dipòsits d’abastament

Aigua subterrània
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La protecció del litoral, les platges i l’espai fluvial del Besòs

9 - 4,5 km
platges

3
banderes 
blaves 

19.440 gossos
en els 1.250 m d’espai per a 
gossos (platja de Llevant)

1.429 Tn
de matèries 
en suspensió no 
abocades al mar

18 m3
de residus flotants 
recollits al mar

8
alertes

35
prealertes

Riu Besòs

4
crisis del 
sistema 
d’alerta 
hidrològica19

prealertes
3
alerta

Avisos per abocaments 
(probable afectació de la 
qualitat de l’aigua de mar)

1
alertes

2
prealertes

Avisos per mal estat de la 
mar (previsió d’onades >2,5 m 
o constatació >2m)
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al 2020

3.061 m
de xarxa de fibra òptica

506 h
de reg d’espais públics

1.571
escomeses66.839 m

de xarxa de recollida
pneumàtica de residus 
sòlids urbans

Suport a altres activitats
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3 Un cop d’ull 

al 2020

2.647 Mm3
de les fonts ornamentals, 
espais verds, neteja urbana
i clavegueram

4.501 Mm3
total municipal

Consum d’aigua potable

990 Mm3
de les fonts ornamentals, espais 
verds, neteja urbana i clavegueram

1.049 Mm3
total municipal

Consum d’aigua subterrània

28 %
Índex de fonts ornamentals, 
espais verds, neteja urbana i 
clavegueram

Índex de sostenibilitat
Consum d’aigua subterrània respecte al 
consum total d’aigua (subterrània + potable)

19 %
Índex total municipal

Consum d’aigua d’Ecologia Urbana
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al 2020

90,74 %
amb contracte 
indefinit
(34 dones i 64 homes)

99,07 %
de persones a 
jornada completa 
(38 dones i 69 homes)

1.227
hores de formació

108
treballadors

39
dones

68
homes

45,02
mitjana d’edat 

Equip humà
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3 Un cop d’ull 

al 2020

Comunicació i divulgació ambiental

941
visitants totals a les 
instal·lacions

441
visitants al clavegueram

425
visitants al Dipòsit de 
Retenció d’Aigües Pluvials 
del Parc de Joan Miró

75
visitants a la 
Font Màgica

4.700
consultes i incidències 
(sistema IRIS) 2,7

dies de temps 
de resposta

Relació amb la comunitat

390
sol·licituds d’informació 
per correu electrònic
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3 Un cop d’ull 

al 2020

Gestió econòmica responsable

7.135.319 €
d’ingressos

1.730.204 €
per a compres i altres 
adquisicions

5.325.346 €
per a despeses de 
personal

Balanç econòmic Gestió de contractes de 
manteniment de
l’Ajuntament de Barcelona

13.087.727,40 €
per al manteniment 
del clavegueram

53 %
de proveïdors locals

Proveïdors locals

Fonts ornamentals

1.423.950 €
per a neteja

2.963.448 €
per a manteniment

313.080 €
per a neteja

551.003 €
per a manteniment

Fonts de beure
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al 2020

3.508 m3
gas natural

1.360 l
combustible

5.789.295 kWh
electricitat

12,63 Tn
CO2 equivalent

Consum d’energia i emissions

Gestió ambiental



4Compromís 
amb la 
sostenibilitat

4.1    Estructura organitzativa
4.2.  Aliances i cooperació en xarxa
4.3.  Gestió de risc
4.4.  Compromís amb l’ètica i la 

transparència
4.5.  La innovació i la recerca per 

impulsar la millora contínua
4.6.  Gestió econòmica responsable
4.7.   Contractació responsable
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4
BCASA té el compromís de garantir la gestió sostenible 
de l’aigua a Barcelona, així com les condicions òptimes 
de sanejament del cicle urbà. També dona suport a 
l’Ajuntament pel que fa a la millora de la solidaritat de 
l’accés a l’aigua, en les accions relacionades amb la 
reducció del consum i el foment del consum responsable 
a tots els sectors.
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Barcelona Cicle de l’Aigua, SA 
(BCASA) presta serveis cen-
trats en el cicle integral de l’ai-
gua a la ciutat de Barcelona i 

està especialitzada en la gestió 
de serveis ambientals relacio-
nats amb l’abastament, el dre-
natge urbà i el clavegueram, la 
gestió del litoral i altres accions 
de suport al cicle. Dona servei a 
1,6 milions d’habitants i més de 9 
milions de visitants anuals. 

BCASA és una empresa de capital 
íntegrament municipal. Es tracta 
d’una societat mercantil creada 
per l’Ajuntament de Barcelona 
i dotada d’un capital social ex-
clusivament municipal, regida 
íntegrament pel dret mercantil. 
Està integrada a l’àrea d’Ecolo-
gia, Urbanisme, Infraestructures 
i Mobilitat. 

La visió de BCASA és esdeve-
nir l’ens públic de referència en 
l’àmbit internacional en la gestió 
del cicle de l’aigua, responsable, 
eficient i compromesa amb els 
valors de l’Ajuntament de Barce-
lona, així com amb els que pugui 
subscriure voluntàriament.

Amb vocació de servei públic, per 
garantir la màxima qualitat, segu-
retat i transparència en la presta-
ció dels serveis, i amb el convenci-
ment que el destinatari final és la 
ciutadania, la cultura de l’empresa 
s’expressa en els compromisos 
compartits per tots els treballa-
dors, col·laboradors i proveïdors, 
amb l’objectiu final de millorar la 
societat i la ciutat en què vivim.

A BCASA tenim el compromís 
d’aplicar de manera voluntària 
criteris ètics i ambientals en les 
operacions i relacions amb els 
diferents grups d’interès amb els 

quals operem, més enllà del que 
estableix la legislació vigent, en 
línia amb les recomanacions i les 
polítiques municipals respecte a 
la sostenibilitat.

L’increment de la consciència 
de l’impacte que les nostres ac-
tuacions i decisions tenen sobre 
l’entorn fa que adoptem mesures 
socials i ambientalment respon-
sables.

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
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Planeta
Medi ambient

RSC
Empreses 

Reputació
Persones

Benestar social

“no deixar 
ningú enrere”

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
Al mateix temps, estem compro-
mesos amb l’Agenda 2030 pel 
Desenvolupament Sostenible, 
pla d’acció que permet a l’Ajun-
tament de Barcelona fer front als 
reptes socials, econòmics i me-
diambientals de la globalització, 
posant al centre les persones, el 
planeta, la prosperitat i la pau, 
sota el lema de
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Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
El màxim òrgan de decisió de 
l’empresa és el Consell d’Ad-
ministració, integrat per quinze 
consellers i conselleres. Es re-
uneix periòdicament mitjançant 
la convocatòria del president o 
de qui el substitueixi. Disposa de 
totes les facultats per intervenir 
en tots els assumptes relacio-
nats amb la representació de la 
companyia, el control i la super-
visió de la gestió, així com en els 
que estan fixats de manera es-
tatutària. Aquest òrgan està re-
presentat per un 56 % d’homes i 
un 45 % de dones.

Composició del Consell d’Administració de 
BCASA el 31 de desembre de 2020:

• Im. Sr. Eloi Badia Casas - president
• Ima. Sra. Rosa Alarcón Montañés - vicepresidenta
• Im. Sr. Óscar Ramírez Lara
• Im. Sr. Joan Ramon Riera
• Ima. Sra. Janet Sanz Cid
• Ima. Sra. Francina Vila i Valls
• Im. Sr. Max Zañartu Plaza
• Sr. Guillermo Basso de Ros
• Sra. Anna Cardellach Giménez
• Sr. Roger Clot Duñach
• Sr. Enrique Gornés Cardona
• Sr. Francisco Javier Heredero Esteban
• Sra. Laia Núñez i Calvet
• Sr. Xavier Patón Morales
• Sr. Frederic Ximeno Roca - conseller delegat
• Sra. Iolanda Garcia Ceprià - secretària del Consell d’Administració
• Sra. Cristina Vila Rutllant - directora general

4.1. Estructura organitzativa
Consell d’Administració



24

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
La gestió executiva va a càrrec del 
Comitè de Direcció, que estudia 
els temes d’interès i adopta les 
decisions relatives a la gestió de 
l’empresa. Està integrat per les 
direccions de les àrees següents:

Direcció de Planificació i 
Innovació: 

fa els processos d’avaluació de 
necessitats i planificació, ga-
ranteix la puntualitat, la fideli-
tat i la qualitat de la informació 
sobre les actuacions realitza-
des i/o gestionades per la so-
cietat. És integrada pel Servei 
de Cartografia, el Servei de 
Control de la Gestió, el Servei 
de Relacions Exteriors i R+D+i 
i el Servei de Sistemes d’Infor-
mació.

Direcció d’Operacions: 
garanteix que els elements i 
les infraestructures del cicle 
de l’aigua funcionin adequa-
dament segons els paràmetres 

de disseny. Gestiona el Servei 
d’Explotació, el Servei de Fonts, 
el Servei d’Inspecció i Neteja i 
el Servei de Manteniment.

Direcció de Projectes i Obres: 
s’encarrega de la coordinació, 
el seguiment i la revisió dels 
projectes i les obres del seu 
àmbit d’actuació, participant 
en les licitacions i vetllant per 
la qualitat, la seguretat, el 
cost i el termini establerts per 
a cada actuació. És integrada 
pel Servei de Gestió de Clave-
guerons, Servei de Projectes i 
Servei de Gestió del Territori i 
Conservació.

Direcció de Recursos: 
proveeix els mitjans necessa-
ris i fa les tasques transversals 
que garanteixin un funciona-
ment correcte de la societat. 
És integrada pel servei d’Admi-
nistració i Finances i Recursos 
Humans.

Direcció Jurídica: 
assisteix les àrees que ho re-
quereixin en assumptes de 
caràcter legal, aconsellant res-
pecte a les consideracions que 
puguin afectar el funcionament 
de l’organització, així com per 
garantir la seva projecció legal.

Departament del Cicle de 
l’Aigua (fins al 22 de desembre): 

responsable de la gestió i el 
control del consum i l’abasta-
ment, i de la gestió del litoral.

Direcció de Platges: 
responsable de la gestió operativa 
de platges i la coordinació 
estratègica del litoral. Coordina 
el servei de salvament i socor-
risme, bany assistit i la Taula 
Municipal de Platges.

L’informe de gerència, els informes mensuals de 
producció, la memòria de sostenibilitat i altres informes 
vinculats a l’activitat de l’empresa són els principals 
canals per facilitar informació i millorar el coneixement 
col·lectiu de l’òrgan superior de govern en relació amb 
els assumptes econòmics, ambientals i socials.
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Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
Durant l’any 2020, el Consell d’Ad-
ministració es va reunir tres cops 
(12 de març, 21 de juliol i 8 d’octu-
bre), perquè fes la valoració a les 
següents qüestions: 

• Tancament de l’exercici 2019 i 
seguiment econòmic de les in-
versions previstes per a l’exercici 
2020.

• Seguiment del Pla estratègic, 
amb la presentació de diferents 
informes relacionats amb la plu-
viometria del 2020 i l’estat dels 
embassaments de les conques 
internes, la temporada de bany 
2020 —balanç dels serveis de 
salvament i socorrisme, bany as-
sistit, banderes, àrea de gossos 
a la platja de Llevant—, accions 
destacades de conscienciació i 
sensibilització ciutadana i pre-
sentació de les actuacions pre-
vistes al llarg de l’any 2020 en re-
lació amb l’emergència climàtica.

• Presentació de la implantació 
d’un programa de gestió de 
riscos, mitjançant l’anàlisi pre-
ventiu dels riscos penals, per 
establir les mesures de control 
eficaces que permetin prevenir 
o detectar la comissió d’un de-
licte, COMPLIANCE.

• Descripció de l’afectació del  
temporal Gloria a les platges 
de la ciutat del 19 al 23 de ge-
ner. Cal destacar l’alçada signi-
ficativa i la força de les onades, 
el fort vent i la pluja i el  segui-
ment de les accions correcto-
res de BCASA.

• Presentació de les actuacions 
internes dutes a terme a BCA-
SA com a resposta a la CO-
VID-19 en tots els seus àmbits 
d’actuació.

• Seguiment de la participacó i/o 
suport de BCASA en projectes 
que investiguen el SARS-CoV-2 
a les masses d’aigua de Bar-
celona. L’estratègia de BCASA 
ha estat aprofitar els projectes 
europeus en curs per afegir un 
altre objectiu davant la situa-
ció de pandèmia, per tal d’ana-
litzar l’impacte del coronavirus 
en el cicle de l’aigua.
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Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
El Comitè d’Empresa, per la seva banda, és l’òrgan col·legiat de repre-
sentació del conjunt de treballadores i treballadors i està integrat per 
nou persones. Un representant del Comitè d’Empresa assisteix com a 
convidat en les sessions del Consell d’Administració. Durant el 2020, 
seguint els acords del conveni, el Comitè d’Empresa ha participat en 
les següents comissions paritàries entre representants dels treballa-
dors i empresa:

• Seguiment, en reunions trimes-
trals, del conveni.

• S’ha iniciat un grup de treball 
per a l’avaluació dels riscos 
psicosocials.

• Fons d’Acció Social (FAS), que 
determina els criteris per al re-
partiment del fons.

• Comissió d’Igualtat per a la re-
dacció del Pla d’igualtat.

• Participació en el Comitè de 
Seguretat i Salut i Comitè de 
Seguiment COVID.
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Organigrama Barcelona Cicle de l’Aigua: 2020

DIRECCIÓ GENERAL 
BCASA

DIRECCIÓ 
JURÍDICA

DIRECCIÓ DE RECURSOS

Secretària 
Direcció

Premsa i 
Comunicació

DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ 
I INNOVACIÓ

Servei de 
Control de la 

Gestió

Servei de 
Cartografia

Servei 
Ambiental i 

Rel. Externes

Servei de 
Sistemes de la 

Informació

Servei d’Admin. Finances

RRHH i Formació

DIRECCIÓ OPERACIONS

Servei 
d’Explotació

Servei de 
Manteniment

Servei de 
Fonts

Servei 
d’inspecció i 

Neteja

DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

Servei de Projectes Servei de Gestió del 
Territori i 

Conservació

Servei de Gestió 
de Claveguerons

DIRECCIÓ DE PLATGES

Coordinació
Estratègica Litoral

Servei de Gestió 
Operativa Platges
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4.2. Aliances i cooperació en xarxa

La cooperació 
internacional

BCASA participa en projectes de 
cooperació internacional sobre 
el cicle de l’aigua donant suport a 
la Direcció de Relacions Interna-
cionals i a la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació de l’Ajunta-
ment de Barcelona, en el Grup 
de Treball d’Aigua coordinat pel 
Fons Català de Cooperació. Els 
objectius del grup de treball són:

• Millorar les capacitats dels 
governs locals.

• Fomentar la transversalitat en 
la política de cooperació.

• Promoure el debat i 
l’intercanvi d’experiències.

• Capitalitzar el paper dels 
municipis.

La gestió pública de l’aigua

En el marc de l’estratègia de 
l’Ajuntament de Barcelona de po-
tenciar les col·laboracions amb 
altres ciutats i organitzacions 
socials, ecologistes, acadèmi-
ques i sindicals, a més d’opera-
dors públics de l’aigua, BCASA ha 
consolidat la seva participació en 
els operadors següents:

BCASA forma part també de l’or-
ganització internacional Comu-
nitats Blaves, per promoure la 
gestió pública de l’aigua, així com 
per incrementar les estratègies 
de l’ús de l’aigua de l’aixeta en-
front de les aigües embotellades.

Xarxa catalana

www.amap.cat

Xarxa espanyola

www.aeopas.org

Xarxa europea

www.aquapublica.eu



29

Així, participa en jornades i ses-
sions per compartir la seva expe-
riència, els reptes i els projectes 
en els diversos àmbits relacio-
nats amb el cicle urbà de l’aigua 
com la gestió de la xarxa de sa-
nejament, la gestió dels recursos 
hídrics alternatius, els sistemes 
de drenatge urbà sostenible, els 
projectes d’innovació i recerca, 
entre altres temàtiques relacio-
nades amb l’aigua. Aquestes ses-
sions han tingut un ampli ventall 
d’interlocutors, com l’Agència 
Catalana de l’Aigua, l’Agència de 
Residus de Catalunya, la Diputa-
ció de Barcelona i diversos ajun-
taments catalans.

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
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Pla estratègic 2020-2022

BCASA ha elaborat un nou Pla es-
tratègic, enfocat a tres anys vista 
(2020-2022), a partir de l’anàlisi 
DAFO per obtenir els aspectes 
rellevants de l’organització tant 
del context intern com extern, i 
per facilitar la gestió del risc del 
procés.

Com a oportunitats, es detecten 
la implantació de l’administra-
ció electrònica a l’Ajuntament 
de Barcelona, l’existència de les 
eines de mobilitat a la feina (ofi-
cina virtual), el desenvolupament 
dels sistemes de drenatge urbà 
sostenible (SUDS) com a un nou 
àmbit de gestió, l’obertura de 
BCASA a la participació ciutada-
na i l’adaptació als nous requi-
sits de l’Ajuntament de Barce-

lona. Pel que fa a les amenaces, 
l’anàlisi detecta els canvis en el 
govern municipal la problemà-
tica de la contractació amb ter-
cers, l’adaptació a curt termini 
als efectes del canvi climàtic en 
relació amb el canvi de protocols, 
comunicacions...

En relació amb les fortaleses, es 
detecta un alt nivell de qualificació 
de l’equip humà, amb gran exper-
tesa, empoderat i polivalent, que 
permet gestionar amb agilitat les 
incidències, queixes i peticions i 
participar en organismes supramu-
nicipals, i també un sistema d’in-
formació propi amb gran qualitat 
de les dades recollides que permet 
l’elaboració de plans directors. Com 
a debilitats, es detecta una difi-
cultat per al seguiment ambiental 
de les contractes i de les contrac-

tacions menors, manca de comu-
nicació interna i d’estratègia de la 
comunicació de l’activitat, i manca 
de consolidació d’una cultura em-
presarial.

També s’analitza el Pla d’actuació 
municipal (PAM 2020-2022) que 
recull 6 eixos d’acció i 40 línies es-
tratègiques per determinar quines 
podrien esdevenir metes del nou 
pla estratègic de BCASA. Tot s’em-
marca en els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS 2030) 
de les Nacions Unides, i s’analitzen 
els objectius que tenen una relació 
directa amb l’activitat de la nostra 
organització.

4.3. Gestió de risc
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Governança: una organització 
propera i fàcil, amb valors demo-
cràtics, amb un compromís me-
tropolità i de lideratge interna-
cional, que fa seus els principis 
de l’agenda 2030 de l’ONU.

Emergència climàtica: BCASA es-
devé una organització sostenible 
amb infraestructures resilients 
per lluitar davant l’emergència 
climàtica i la contaminació.

Capital humà: els treballadors 
i treballadores són el centre de 
l’acció organitzativa a la recer-
ca de més benestar i d’un grau 
d’efectivitat més elevat.

Una vegada analitzats tots els aspectes considerats clau per a l’elabo-
ració del pla, s’extreuen 3 eixos amb 7 línies estatègiques:

 EIXOS METES ESTRATÈGIQUES
1. Governança 1.1. Orientar l'organització al servei públic i 

fomentar la participació ciutadana.

1.2. Treballar en xarxa en favor del cicle de 
l'aigua.

2. Emergència 
climàtica

2.1. Afavorir el consum i producció sostenible.

2.2. Fer front a l’emergència climàtica.

3. Capital 
humà

 
 

3.1. Potenciar la formació i l’empoderament 
dels professionals del cicle de l’aigua.

3.2. Optimitzar els recursos de l’organització 
afavorint la transversalitat i la comunicació.

3.3. Fomentar el benestar físic, psíquic i 
social dels treballadors i promoure’n la 
participació.
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Valors de l’estratègia

Els nostres valors

Missió

Gestionar el cicle de l’aigua i atendre les necessitats de la ciutat, incloent-hi les platges, el litoral 
i altres serveis relacionats amb el medi ambient urbà, sempre proporcionant serveis i productes 
de qualitat, per crear valor i coneixement, amb vocació de servei públic amb el convenciment que 
el destinatari final és la ciutadania.

Visió
Esdevenir l’ens públic de referència a escala in-
ternacional en la gestió del cicle de l’aigua de 
Barcelona, responsable, eficient i compromesa 
amb els valors de l’Ajuntament de Barcelona.

Valors
Es defineixen dins la política com a factors cul-
turals: són l’interès per les persones, la sosteni-
bilitat i responsabilitat mediambiental, la innova-
ció, el compromís amb els resultats i la integritat, 
l’ètica i la transparència.

Els objectius de l’any 2020 que s’han treballat en 
el nou Pla estratègic són els següents:
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DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I COMUNICACIÓ
  
Fets rellevants 2020

• Desplegar el nou Pla estratègic 2020-2022 alineat 
amb el Sistema Integral de Gestió. 

• Reorganitzar la nova direcció de platges per in-
tegrar la part operativa i l’estratègica i fer-la més 
eficaç i eficient. Visibilitzar la nova direcció tant 
internament com externa.

• Adaptar els protocols i les operacions en el con-
text de la COVID-19.

Objectius 2021

• Adaptar les platges al context climàtic per fer-les 
més resilients.

• Millorar la imatge percebuda per les entitats que 
tenen relació amb BCASA, de manera que s’in-
crementi la confiança en els serveis que ofereix 
BCASA.
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DIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I INNOVACIÓ

Fets rellevants 2020 

• Desenvolupar les línies d’acció del PLARHAB.
• Incrementar l’ús d’aigua subterrània com a recurs 

alternatiu a la xarxa de reg i de fonts de Montjuïc.
• Definir i començar a implementar un GIS amb l’in-

ventari de SUDS per facilitar-ne la gestió.
• Analitzar els nous indicadors de procés i inclou-

re’ls a l’informe de producció. 
• Participar en la Marató per a l’Emergència Climà-

tica.
• Millorar la seguretat en els accessos a la xarxa 

del clavegueram.
• Millorar el benestar dels treballadors i reduir els 

riscos enfront de condicions meteorològiques 
amb temperatures extremes.

• Donar tranquil·litat al personal oferint mitjans 
per resoldre de manera precoç conflictes labo-
rals interpersonals.

Objectius 2021

• Incorporar la introducció de SUDS al SITE a la me-
todologia habitual de treball de la resta de ser-
veis gestionats per BCASA.

• Incorporar la xarxa de sanejament dels Parcs. 
Fase 3-4 per complir  l’objectiu d’integrar aques-
ta xarxa en la gestió habitual del clavegueram.

• Aprofundir en el coneixement de la legislació en 
matèria d’aigües per tal de millorar la resposta 
i assessorament a BCASA, l’Ajuntament i altres 
ens sol·licitants mitjançant la creació de l’Obser-
vatori de la Normativa del Cicle de l’Aigua. 

• Millorar la ciberseguretat.
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DIRECCIÓ D’OPERACIONS

Fets rellevants 2020

• Adaptar el procés d’explotació a l’emergència 
climàtica.

• Fomentar l’accessibilitat a espais d’aigua.

Objectius 2021

• Millorar els protocols d’actuació i coordinació 
operativa d’emergències en relació amb el cicle 
de l’aigua.

• Augmentar la resiliència/robustesa del sistema 
de telecontrol.

• Millorar el sistema SCADA Wonderware Fonts 
ornamentals.

• Millorar l’explotació dels sistemes d’abastament 
d’aigua subterrània.

• Incorporar les SUDS com a element de drenatge 
a  gestionar.

• Incorporar el manteniment de les torres de vigi-
lància de les platges.

• Adaptar el projecte de clima de l’edifici BCASA.
• Millorar l’eficiència energètica de l’enllumenat 

de les plantes 2 i 3 de l’edifici de BCASA.
• Millorar el sistema electrònic de control de les 

plaques solars per augmentar el rendiment.
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DIRECCIÓ DE PROJECTES I OBRES

Fets rellevants 2020

• Redactar el Pla director integral de sanejament 
de Barcelona (PDISBA).

• Definir un nou model de control de la gestió de 
residus per a les obres de clavegueram (2020–
2021).

Objectius 2021

• Millorar la informació gràfica dels claveguerons, 
en valoracions de construccions i en informes 
tècnics, mitjançant la implementació d’un siste-
ma d’informació geogràfica.

• Definir un nou model de control de la gestió de 
residus per a les obres de clavegueram (2021).

• Millorar i optimitzar el control i seguiment de les 
obres mitjançant l’aplicació d’una metodologia 
de seguiment d’obres basada en la gestió inte-
gral de la documentació (model BIM).

• Fomentar un drenatge sostenible, segur i manteni-
ble a les conques rurals de la ciutat de Barcelona.

• Analitzar la metodologia de redacció de projec-
tes per avaluar una millora en la metodologia 
integral de gestió de la documentació i generació 
de documents.

• Redactar projectes per iniciar la implementació 
de les mesures planificades al nou Pla director 
PDISBA, en concret el disseny d’una bassa de 
capçalera a Collserola i la definició de la tercera 
fase del col·lector de Vila i Vilà.

• Implementació de 21 noves torres de vigilància 
per a les platges de Barcelona.

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
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DIRECCIÓ DE RECURSOS

Fets rellevants 2020

• Implantar el Compliance a l’organització.
• Pla de Formació 2020: detecció i anàlisi de ne-

cessitats formatives, disseny del pla i planifica-
ció de les accions futures.

Objectius 2021

• Fer seguiment de la implementació del Com-
pliance a l’organització.

• Pla de Formació 2020-2021: aprovació del pla, 
execució i avaluació de la formació.
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DIRECCIÓ PLATGES

Fets rellevants 2020

• Creació de la nova direcció de platges per inte-
grar la part operativa i l’estratègica i fer-la més 
eficaç i eficient. Visibilitzar la nova direcció tant 
internament com externa.

Objectius 2021

• Adaptar les platges al context climàtic per fer-
les més resilients.
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BCASA està compromesa amb 
una gestió transparent basada a 
garantir la integritat institucional 
i l’accés a la informació pública, 
així com transmetre confiança i 
promoure la corresponsabilitat. 
Vol anar més enllà del simple 
compliment del marc normatiu i 
esdevenir una autèntica cultura 
d’empresa.

Així, dona compliment a la Llei 
19/2014 de transparència, accés a 
la informació i bon govern posant 
a disposició de tots els nivells de 
l’organització i als grups d’interès 
informació actualitzada de relle-
vància jurídica, econòmica, ad-
ministrativa i institucional al seu 
web (http://www.bcasa.cat/CAT/
Llei_Transparencia.asp).

Durant l’any 2020 s’ha implemen-
tat el Programa de prevenció de 
delictes, conegut com a Com-
pliance, amb l’objectiu de garan-
tir-ne la implementació amb les 
eines següents:

• Codi ètic o de conducta: recull 
els valors i els principis ètics i 
de bon govern que han de ser 
presents a tota actuació de 

BCASA i regula les normes de 
conducta que necessàriament 
han d’observar les persones a 
les quals els és d’aplicació.

• Portal del canal ètic: és una 
eina que defineix els canals 
d’informació perquè tots els 
treballadors i els grups d’in-
terès puguin consultar qual-
sevol dubte sobre la interpre-
tació del Codi ètic de BCASA, 
així com de la legislació i la 
normativa interna aplicable, i 
comunicar-ne incompliments.

• Bústia Ètica com a canal 
segur que garanteix en tot mo-
ment la confidencialitat amb 
accés per a totes les persones 
treballadores, així com proveï-
dors i tercers.

4.4. Compromís amb l’ètica 
i la transparència

http://www.bcasa.cat/CAT/Llei_Transparencia.asp
http://www.bcasa.cat/CAT/Llei_Transparencia.asp
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BCASA en compliment normatiu 
ha creat el Comitè Compliance, 
integrat per les direccions de Re-
cursos, Projectes i Obres, Plani-
ficació i Innovació i Operacions, 
amb l’ajuda d’un equip extern que 
gestiona el canal de denúncies i 
liderat per la Compliance Officer, 
que té les següents funcions:

• Fer seguiment del funciona-
ment i compliment del Sistema 
de Prevenció de Riscos Penals.

• Fomentar la difusió, el co-
neixement i el compliment del 
Codi ètic i de conducta.

• Advertir i assessorar el Comitè 
de Conducta sobre l’existència 
de riscos penals.

• Dissenyar i realitzar un segui-
ment de protocols, polítiques i 
altres procediments.

• Atendre el personal i col·labo-
radors externs sobre qualsevol 
consulta relativa al Sistema de 
Prevenció de Riscos Penals.

• Convocar i dirigir les sessions 
del Comitè de Conducta, que 
es reunirà com a mínim un cop 
cada trimestre.

El 30 de juny del 2020, per do-
nar a conèixer i difondre a tota la 
plantilla el Programa de preven-
ció de delictes, es va organitzar 
un webinar, amb el compromís de 
preparar diferents càpusles in-
formatives amb informació sobre 
aspectes que cal tenir en comp-
te, la feina realitzada i les prope-
res fites.

Al llarg de l’any 2020, no s’ha pro-
duït cap denúncia ni s’ha rebut 
cap comunicat a través del canal 
de denúncies.
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BCASA impulsa la recerca, el des-
envolupament i la innovació com 
a eines per aconseguir la millora 
contínua del cicle de l’aigua i una 
gestió més eficient i sostenible. 
En aquest sentit, compta amb 
un sistema integral de gestió de 
l’organització en el marc de les 
UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-
EN-ISO 14001:2015, així com 
l’OSHAS 18001:2007 i l’UNE-EN-
ISO 50001:2011, que permet ava-
luar el desenvolupament correcte 
dels sistemes amb les revisions 
regulars dels Comitès de Qualitat 
i de les auditories.

Pel que fa a la cooperació in-
ternacional, BCASA aporta la 
seva experiència i dona suport 
als projectes que l’Ajuntament 
de Barcelona ha identificat com

a prioritaris. És amb aquesta vo-
cació que BCASA participa en 
projectes de transferència tec-
nològica per promocionar la in-
vestigació, en col·laboració amb 
entitats i institucions públiques.

D’altra banda, la participació en 
les xarxes de coneixement dels 
operadors públics d’aigua –ACA, 
APE, AEOPAS, AMAP– també ha 
contribuït a compartir informació 
i estratègies.

Els projectes en els quals se se-
gueix treballant són:

Projecte H2020-RESCCUE: 

Resiliència per fer front al can-
vi climàtic a les zones urbanes. 
L’objecte del projecte és desen-
volupar un sistema de suport a les 
decisions per ser més resilients en 
la gestió de l’aigua de les ciutats, 
que finalitzarà  durant aquest any.

El projecte contempla diver-
sos aspectes per a la millora  
de la presa de decisions sobre 
el cicle de l’aigua a les ciutats: 
des de la monitorització i mo-
delització del cicle de l’aigua a 
l’anàlisi de les vulnerabilitats 
mitjançant l’eina HAZUR®.

Per a més informació: https://tool-
kit.resccue.eu/

4.5. La innovació i la recerca per 
impulsar la millora contínua

https://toolkit.resccue.eu/
https://toolkit.resccue.eu/
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Projecte LIFE - iBathWater: 

El projecte LIFE iBATHWATER, 
iniciat al setembre de 2018 i 
amb finançament europeu, té 
per objectiu reduir l’impacte 
dels sobreeiximents a les ai-
gües de bany en temps de plu-
ja. El projecte es desenvolupa 
a dues ciutats, a Barcelona (ai-
gües litorals) i a Berlín (aigües 
continentals). 

El pilot a Barcelona inclou la 
instal·lació d’equips d’anàli-
si en continu de la qualitat de 
les aigües de bany a les platges 
de Nova Icària i Somorrostro, 
gràcies als quals es disposa 
de mesures de qualitat micro-

biològica diàries (E.coli i enter-
cocs);  la instal·lació de reixes 
de retenció de sòlids flotants i 
gruixuts en punts de sobreeixi-
ment a medi, de manera que 
s’ha evitat l’abocament de 170 
m3 de residus a mar el 2020; 
l’actualització del model de 
dispersió de la contaminació 
marina, i un nou sistema de 
suport a la decisió per millorar 
la gestió anti-DSU (Descàrrega 
del Sistema Unitari de clave-
gueram) dels dipòsits de re-
tenció d’aigües pluvials de la 
ciutat.

Per a més informació: https://
www.ibathwater.eu/

Compromís 
amb la 
sostenibilitat4

https://www.ibathwater.eu/
https://www.ibathwater.eu/
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SCOREwater - Smart City 
Observatories to Implement 
Resilient Water Management: 

El projecte SCOREWater H2020, 
finançat a escala europea, va 
començar al maig del 2019.  El 
seu objectiu és construir un 
sistema de gestió de les aigües 
residuals de la ciutat d’acord 
amb els Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible 6, 11 i 12 
a través de múltiples cadenes 
de valor i dominis. El projecte 
se centra a desenvolupar pla-
taformes, eines i mètodes apli-
cables a tot el cicle de l’aigua. 

Es desenvolupa en tres ciutats 
diferents (Barcelona, Göteborg 
i Amersfoort) ubicades en paï-
sos amb unes condicions so-
cioeconòmiques i climàtiques 
diferents.

Pel que fa al cas d’estudi de 
Barcelona, inclou les següents 
tasques: instal·lació, mante-
niment i tractament de dades 
de tres estacions de qualitat 
de l’aigua al clavegueram que 
recullin aigües d’una conca 
a escala de barri de la ciutat 
de Barcelona. Es tracta d’ins-
tal·lacions ubicades en tres 
barris de diferent perfil so-
cioeconòmic per tal d’estudiar 
la correlació entre paràmetres 
de qualitat de l’aigua en cla-
vegueram amb qualitat de vida 
(dieta, salut) i hàbits ambien-
tals. Paral·lelament es faran 
campanyes de conscienciació 
ciutadana per a la millora dels 

indicadors de qualitat de vida 
analitzats i valorar-ne l’efecti-
vitat. SCOREWater esdevindrà 
el primer projecte que es des-
envolupa a Barcelona sobre 
Sewer Sociology.

Durant l’any 2020 s’han dut a 
terme les obres de construcció 
de les tres estacions als tres 
barris d’estudi, les tasques de 
manteniment i la recollida de 
dades associades a les tres es-
tacions d’estudi. 

Per a més informació: https://
www.scorewater.eu/

Compromís 
amb la 
sostenibilitat4

https://www.scorewater.eu/
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GBG_AS2C Green Blue Grey_
Adapating schools to climate 
change:

El projecte treballa amb onze 
escoles en les quals s’han des-
envolupat solucions pilot sobre 
el verd (vegetació), el blau (ai-
gua) i el gris (arquitectòniques), 
que  seran traslladables a altres 
centres i àmbits de la ciutat i 
d’arreu, per tal de convertir-les 
en refugis climàtics oberts a la 
comunitat educativa i a la ciuta-
dania també a l’estiu.

L’any 2020, s’han realitzat totes 
les obres previstes a les onze 
escoles malgrat la situació de 
pandèmia. Pel que fa al cicle de 
l’aigua, s’ha instal·lat almenys 
un element d’aigua a cada es-
cola. Entre aquestes actuacions 
destaquen fonts de beure con-
vencionals o modificades i jocs 
d’aigua, així com diferents dis-
positius d’aspersió d’aigua per 
tal de refrescar els ambients 
exteriors de les escoles.

Per a més informació: https://
www.barcelona.cat/barcelo-
na-pel-clima/ca/escoles-refu-
gi-climatic.

Compromís 
amb la 
sostenibilitat4
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UNBIASED - UrbaN Bio-geo-
chemistry. Integrating the Air, 
water, Soil and microbiologi-
cal sciEnce needed to unDer-
pin pollution management: 

L’objectiu del projecte és in-
tegrar l’aire, l’aigua, el sòl i la 
ciència microbiològica per re-
duir i controlar la contaminació 
i així millorar la gestió de l’ai-
gua de Barcelona.

URBANWAT – Tools and crite-
ria for URBAN groundWATer 
management:

Aquest projecte proposa una 
millora de les eines i criteris de 
gestió de les aigües subterrànies 
en zones urbanes per assegu-
rar la sostenibilitat dels recur-
sos hídrics urbans i definir-ne 
els usos potencials.

En el context dels projectes UN-
BIASED i URBANWAT, l’any 2020 
s’ha fet una primera campanya 
de camp en què s’han pres mos-
tres d’aigua subterrània i mostres 
d’aigües residuals a la ciutat de 
Barcelona, i una segona campan-
ya només d’aigües residuals. Per 
poder assolir els objectius plan-
tejats als projectes es planifica 
una nova campanya de mostres 
d’aigua subterrània i d’aigües 
d’escolament urbà (run-off) per  a 
l’any 2021. Totes les dades obtin-
gudes a les campanyes de camp 
han estat incorporades a la base 
de dades HYDOR i enriqueixen el 
coneixement de la qualitat de les 
aigües subterrànies de la ciutat, i 
permeten disposar de més eines 
per millorar-ne l’estat.

Compromís 
amb la 
sostenibilitat4
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En l’exercici de les seves fun-
cions, BCASA disposa de con-
venis de col·laboració amb al-
tres ens. Destaca el conveni 
de col·laboració amb el Servei 
Meteorològic de Catalunya, amb 
l’Autoritat Portuària de Catalunya, 
amb la Unitat de Subsòl del Cos 
de Mossos d’Esquadra i el Cen-
tro Superior de Investigaciones 
Científicas.

També, arran de la crida de la 
Unió Europea a tots els projec-
tes en curs relatius a la quali-
tat de l’aigua per ampliar co-
neixements del SARS-CoV-2, 
l’estratègia de BCASA ha estat 
aprofitar els projectes en què 
participa actualment, liderats 
per universitats i centres de re-
cerca, per afegir un nou objectiu 

davant la situació de pandèmia 
del coronavirus, i analitzar l’im-
pacte del SARS-CoV-2 en el cicle 
de l’aigua, així com la seva anàli-
si en les aigües residuals com a 
sistema d’alerta precoç. S’està 
treballant en els àmbits de les 
aigües residuals, aigües sub-
terrànies, aigües d’escolament 
urbà i aigües de bany.

Paral·lelament a aquests pro-
jectes, l’Ajuntament de Barcelo-
na, a través de BCASA, ha estat 
convidat a participar en una tau-
la de treball per avançar, coor-
dinar i cercar sinergies en les 
iniciatives que s’estan duent a 
terme a Catalunya per ampliar el 
coneixement del coronavirus en 
el cicle de l’aigua.

Compromís 
amb la 
sostenibilitat4
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La gestió econòmica responsa-
ble guia l’activitat de BCASA, que 
administra de manera eficient els 
recursos per assignar-los ade-
quadament a les actuacions que 
permeten millorar la qualitat de 
vida de les persones pel que fa al 
cicle de l’aigua. Com a empresa 
socialment responsable, un dels 
objectius prioritaris és mantenir 
l’equilibri econòmic i financer.

Com a empresa 100 % municipal, 
en compliment de la normativa 
interna de l’Ajuntament i amb l’ob-
jectiu de millorar la transparència, 
els comptes anuals es presenten 
públicament. Aquests comptes 
són auditats per experts externs 
i independents a l’organització, i 
l’auditoria es realitza de conformi-
tat amb el marc normatiu vigent.

Des de la constitució de BCASA, 
les despeses no han estat majors 
que els ingressos disponibles, la 
qual cosa permet prestar el ser-
vei sense recórrer a finançament 
extern. 

4.6. Gestió econòmica responsable

Ingressos 7.135.319,19 €

Compres i altres adquisicions exteriors 1.730.203,74 €

Sous, salaris i altres despeses de personal 5.325.345,79 €

Interessos de capital aliè 0 €

Amortitzacions i provisions 74.888,93 €

Impost sobre el benefici i altres tributs 1.220,18 €

Benefici de l’exercici (destinat a reserves) 3.660,55 €

PRINCIPALS XIFRES ECONÒMIQUES (31 de desembre de 2020)
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En relació amb la contractació 
pública, BCASA incorpora consi-
deracions de tipus social i am-
biental a les licitacions, de con-
formitat amb el Decret d’Alcaldia 
sobre contractació pública res-
ponsable, de 2013. Totes les con-
tractacions es regeixen, doncs, 
pel principi de transparència, per 
la qual cosa s’informa trimestral-
ment l’Ajuntament de Barcelona 
de totes les contractacions rea-
litzades i es publiquen a la plata-
forma de Contractació de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Durant el 2020, BCASA va dina-
mitzar l’economia local amb l’ad-
judicació d’un 53 % del total de 
les contractacions a proveïdors 
de Barcelona i província. L’em-
presa facilita la concurrència de 
proveïdors potencials a través 

de dos procediments: contrac-
tacions menors, amb un import 
inferior a 15.000 € per a serveis i 
subministraments, i 40.000 € per 
a obres, i procediments de licita-
ció, seguint la Llei 9/2017 de con-
tractes del sector públic.

4.7. Contractació responsable

Tipus Nombre Import adjudicat 
IVA inclòs

Obres 12  279.527,30 €

Serveis 139 346.025,86 €

Subministraments 112 257.657,34 €

Total 263 883.210,50 €

CONTRACTES MENORS (31 de desembre de 2020)
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Tipus Procediment Nombre Import adjudicat

IVA inclòs

Obres Obert 1 216.261,00 €

Obres Obert simplificat 3 247.327,93 €

Obres Obert simplificat abreujat 2 113.892,03 €

Serveis Obert 1 26.620,00 €

Serveis Obert simplificat 2 74.209,47 €

Serveis Obert simplificat abreujat 6 61.851,19 €

Serveis Procediment negociat sense publicitat 1 30.418,67 €

Subministraments Obert 1 1.484.030,36 €

Subministraments Obert simplificat 2 98.131,00 €

Subministraments Obert simplificat abreujat 9 121.652,01 €

Subministraments Procediment negociat sense publicitat 2 175.044,60 €

Total 30 2.649.438,26 €

LICITACIONS (31 de desembre de 2020)



50

Compromís 
amb la 

sostenibilitat4
Contractacions menors

Despesa destinada a proveïdors locals (€) 718.582,65 €

% de despesa destinada 81 %

Nombre de contractacions 192

% de contractacions 73 %

Licitacions

Despesa destinada a proveïdors locals (€) 865.395,65 €

% de despesa destinada 33 %

Nombre de contractacions 17

% de contractacions 57 %

PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL (31 de desembre de 2020)
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5
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) té com a 
missió gestionar tot el cicle de l’aigua de la ciutat de 
Barcelona i prestar serveis relacionats directament o 
indirectament amb aquest cicle, les platges, el litoral i 
el medi ambient urbà.
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La xarxa de drenatge és la in-
fraestructura que evacua les ai-
gües residuals i pluvials dels edi-
ficis i establiments comercials 
i industrials, alhora que facilita 
la canalització de les aigües de 
pluja dels carrers.

Des de l’inici del procés de trans-
formació de la xarxa drenatge 
urbà de Barcelona, s’han construït 
i posat en servei diversos dipòsits 
de retenció d’aigües pluvials i de 
l’aigua residual dels col·lectors, 
estacions de bombament i com-
portes, i s’han instal·lat sensors 
per mesurar tots els paràmetres 
variables de la xarxa. Actualment, 
està formada per 15 dipòsits de 
retenció, amb una capacitat total 
de 500.000 m3, 29 estacions que 

bomben l’aigua cap a cotes su-
periors, 203 sensors de nivells, 24 
sensors de pluja per tota la ciutat 
i més de 2.500 sensors i actua-
dors auxiliars. 

BCASA s’ocupa de garantir la 
gestió, la conservació, el mante-
niment i la neteja de tots aquests 
elements i de les infraestructu-
res de sanejament. Així, es fa un 
manteniment preventiu i correc-
tiu de tots els elements hidrome-
cànics, i es controla i supervisa 
l’acompliment de les condicions 
establertes en els contractes 
entre l’Ajuntament de Barcelona 
i les empreses de serveis a fi de 
minimitzar les inundacions i ga-
rantir la qualitat de les aigües del 
medi receptor.

La planificació i la millora 
de la infraestructura

El sanejament urbà de Barcelona 
està dotat de grans col·lectors 
unitaris que permeten l’evacua-
ció d’aigües pluvials i residuals, 
així com de dipòsits de retenció 
d’aigües pluvials que permeten 
regular els cabals i volums d’ai-
gua de pluja que circulen per la 
xarxa. 

5.1. El drenatge urbà i 
el clavegueram
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Emmarcat en el Pla Clima, BCA-
SA ha publicat el nou Pla director 
integral de sanejament de Bar-
celona (PDISBA), que recull un 
conjunt d’estratègies orientades 
a reduir la vulnerabilitat del medi 
urbà, protegint les persones, els 
béns i el medi ambient, millorant 
el sistema de clavegueram i dre-
natge de la ciutat, per fer front 
a les conseqüències de la crisi 
climàtica en els cicles de l’ai-
gua, amb un règim de pluges més 
intenses i l’increment del risc 
d’inundacions, desbordaments 
de la xarxa de clavegueram per 
l’elevat grau d’impermeabilit-
zació de la ciutat i, consegüent-
ment, els abocaments puntuals 
d’aigua sense tractar al mar.
Entre les actuacions plantejades, 
n’hi ha que requereixen algun tipus 
de regulació urbanística, conside-
rant reserves de sòl per a serveis 

tècnics, de manera que mitjançant 
plans especials i d’acord amb la 
legislació vigent, es pugui fixar la 
situació, el traçat i les caracterís-
tiques dels seus elements. 

La naturalesa d’aquestes actua-
cions, comporta la necessitat de 
redacció de plans especials urba-
nístics, sobre els quals s’obrirà un 
procés participatiu.

Entre les diferents actuacions 
per millorar les infraestructures 
hídriques de la ciutat, destaca la 
redacció del projecte del dipòsit 
de regulació d’aigües pluvials de 
Vallcarca, projecte executiu de 
reparació del col·lector de l’avin-
guda Josep Vicenç Foix amb la 
plaça de Can Caralleu.

Treballem pel
medi
ambient
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ESTUDIS I 
INFORMES 2020

Durant el 2020, BCASA va pro-
moure 33 estudis relacionats amb 
els diferents àmbits del cicle de 
l’aigua, entre els quals destaquen:

• Estudi esllavissada a la plaça 
del Teix

• Estudi pluges extraordinàries 
el 2019

• Estudi amb proposta de xarxa 
de clavegueram per a les esca-
les del carrer Queralt

• Estudi drenatge de l’antiga lle-
ra del riu Llobregat

• Estudi i pressupost de petites 
reparacions al col·lector de Cal 
Truco, al Port de Barcelona

• Estudi de drenatge de la Ron-
da del port al Tram IV

• Estudi de les noves necessi-
tats d’aigua subterrània de 
l’edifici Fòrum

• Estudi del sistema de soste-
niment de la mina i el pou de 
l’obra de Torrent Pomaret

S’han redactat també estudis i 
informes d’inundabilitat locals a 
petició de tercers o per detecció 
de les nostres brigades de camp: 

• Estudi d’inundabilitat d’ac-
cessos a estacions Paral·lel

• Informe d’Inundabilitat del carrer 
Taulat 19-21

• Estudi d’inundabilitat del Sec-
tor 9 Marina Prat Vermell

• Estudi d’inundabilitat del Pa-
lau Macaya 

• Estudi drenatge a l’encreua-
ment del carrer Mont d’Orsà 
amb Sta. Creu d’Olorda

• Informe d’inundabilitat plaça 
de Vallvidrera 5

El seguiment, la revisió i la qua-
lificació de projectes urbans du-

rant la fase de redacció es duu 
a terme d’acord amb el Protocol 
de tramitació dels projectes de 
l’Ajuntament de Barcelona, per 
a tots els aspectes relacionats 
amb la gestió del cicle de l’aigua:  

• 92 assistències tècniques de 
suport a la redacció 

• 152 informes de revisió tècni-
ca i qualificació

Destaca també l’assistència tècni-
ca a alguns projectes de rellevància 
urbanística per a la ciutat: 

• Projecte executiu de la construc-
ció del pas de vianants adaptat 
per a l’accés al triangle ferroviari 
des del carrer Josep Soldevila

• Projecte d’urbanització PAU 1 
i PAU 2 sector 1 de la MGPM de 
Can Batlló-Magòria

• Projecte de construcció de la 
nova estació de Sant Andreu 
Comtal
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• Projecte per incorporar una 

nova xarxa de freàtic dins del 
projecte d’urbanització de 
l’àmbit de Can Batlló

• Projecte Executiu Reforma Av.
Meridiana (València - Navas/
Estivill) - FASE 2

• Projecte de modificació de la 
sala de màquines del llac del 
parc central de Nou Barris

• Projecte del centre de neteja 
de rambla Prim

• Projecte línia L8 Ferrocarrils 
de Generalitat de Catalunya 
entre plaça Espanya i Gràcia

• Projecte de tractament de les 
aigües residuals generades al 
futur centre d’acollida d’ani-
mals de companyia de Bar-
celona, al T.M. de Montcada i 
Reixac

I la revisió tècnica de nous plans 
urbanístics de ciutat com:

• Modificació puntual del Pla ge-
neral metropolità per a la im-
plantació d’equipament amb 
allotjament dotacional a les 
finques situades al carrer En-
carnació 13-15 i 17

• Pla especial urbanístic per a la 
regulació de l’equipament do-
cent situat al carrer Arenys 83

•  PMU de l’illa delimitada per 
Cristóbal de Moura, Josep Pla, 
Veneçuela i Puigcerdà

•  Modificació del Pla especial de 
millora urbana de l’equipament 
docent i esportiu del Parc de For-
nells

•  Pla especial urbanístic i de mi-
llora urbana de l’equipament 
sanitari “La Llosa de la Vall 
d’Hebron”

•  Pla especial urbanístic d’or-
denació i ampliació d’usos de 
la finca al carrer Saldes 8-38 i 
carrer Natzaret 119-129

Districte Informes
de projecte

  1. Ciutat Vella 20

  2. Eixample 12

  3. Sants - Montjuïc 13

  4. Les Corts 4

  5. Sarrià - Sant Gervasi 14

  6. Gràcia 11

  7. Horta - Guinardó 19

  8. Nou Barris 9

  9. Sant Andreu 12

10. Sant Martí 20

Altres 18

Total 152
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L’ampliació i la rehabilitació 
de la xarxa

Els projectes i les obres de conservació de la xarxa de 
clavegueram per part de BCASA garanteixen l’estat 
estructural, el funcionament hidràulic i les condicions 
sanitàries de tots els trams i elements, aplicant-hi cri-
teris ambientals d’eficiència energètica i d’ús de les 
millors tècniques disponibles.

Per a la redacció d’aquests projectes s’apliquen bones 
pràctiques sostenibles, no només amb relació a l’edició 
del document, per optimitzar-ne els recursos i minimit-
zar-ne l’impacte mediambiental, sinó també pel que fa 
a l’execució de l’obra, amb la introducció de millores en 
els moviments de terres i en l’ús de materials, sense 
que això minvi la qualitat de la xarxa.

CONSTRUCCIÓ D’UN COL·LECTOR 
A L’ AVINGUDA DIAGONAL

PER QUÈ ES FA AQUESTA OBRA?

Amb la crisi climàtica es preveu un increment de les pluges intenses que pot provocar importants 
desbordaments de la xarxa de clavegueram.

Les actuacions en aquest col·lector permetran augmentar la capacitat del clavegueram i reduir el risc 
d’inundacions. Una actuació prioritària per a l’adaptació de la ciutat als efectes del canvi climàtic i clau 
per a la millora de la resiliència urbana.

BENEFICIS DEL NOU COL·LECTOR

COM HO FAREM?

Districte de
l’Eixample

Construcció d’un nou 
col·lector a l’av. Diagonal, 
entre el c. Girona i el 
pg. Sant Joan.

Desdoblament del col·lector existent 
per augmentar la capacitat de 
transport d’aigües pluvials en un dels 
sectors més crítics de la ciutat.

Increment de la capacitat de 
desguàs de l’eix drenant de 
l’av. Diagonal, en aquest àmbit.

Millora del funcionament del sistema 
de col·lectors dels carrers de Milà i 
Fontanals, Girona i Bailèn.

Disminuir el risc 
d’inundació i circulació 
d’aigua en superfície. 

Allargar la vida útil del sistema de 
clavegueram i prevenir enfonsaments 
per danys estructurals.

Millorar la conservació i 
neteja del col·lector 
existent.

68%
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Nou clavegueram

Durant aquest any 2020 s’inicien 
les obres de la primera fase de 
l’ampliació del col·lector de la 
Diagonal entre el passeig de Sant 
Joan i el carrer Girona, que estan 
executades en un 72%.  Es tracta 
d’una actuació prioritària recollida 
al Pla director integral de saneja-
ment de Barcelona (PDISBA) en 
compliment dels compromisos de 
la Declaració d’emergència climà-
tica per adaptar el sistema de cla-
vegueram i drenatge als efectes 
del canvi climàtic.

El desdoblament del col·lector 
permetrà augmentar la capacitat 
actual de desguàs de l’eix drenant 
de l’avinguda Diagonal i reduir així 
els riscos d’inundació a la zona en 
cas de fenòmens de pluja intensa. 
La previsió de finalització es manté 
tal com estava previst per al mes 
de gener de 2022. Les obres són 

una actuació imprescindible per 
a la futura connexió de la xarxa de 
tramvies per l’avinguda Diagonal.

EXECUCIÓ DE NOU CLAVEGUERAM EL 2020 
(inspecció i control d’obres d’altres promotors)

Districte Total executat (m)

  1. Ciutat Vella 0

  2. Eixample 375

  3. Sants - Montjuïc 240

  4. Les Corts 0

  5. Sarrià - Sant Gervasi 0

  6. Gràcia 479

  7. Horta - Guinardó 1,042

  8. Nou Barris 425

  9. Sant Andreu 605

10. Sant Martí 1,598

Total 4,764

Treballem pel
medi
ambient5
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• Remodelació Príncep d’Astúries, entre plaça 

Lesseps i Via Augusta (districte de Gràcia)  
(BIMSA).

• Reurbanització i infraestructura del carrer de 
Pere IV (Selva de Mar – Josep Pla) (BIMSA).

• Obres urbanització i cobertura Ronda de Dalt PK 
10,5 - PK 10,7 - Avinguda Jordà (BIMSA)

• Obres de desviament del Col·lector Illa A – Glòries 
(BIMSA)

• Arranjament de l’àmbit del Mas Ravetllat, al barri 
del Guinardó d’Horta (BIMSA)

• Obres de millora del sistema de drenatge Paral·lel 
– Ronda Sant Pau – Vila i Vilà. Fase 2: carrer Vila i 
Vilà entre Carrera i Palaudàries  (BIMSA).

• Execució dels túnels viaris a la plaça de les 
Glòries (BIMSA)

• Obres urbanització del Pau 1 als entorns de 
Sagrera – Gran de la Sagrera - Garcilaso – 
Berenguer de Palou (BSAV)

• Obres urbanització La Marina del Prat Vermell: 
Fase A i B més  interiors sector 8 més xarxa 
troncal ecoenergies (IMU)

• Obres de millora del drenatge dels carrers Girona, 
Milà i Fontanals i Bailèn, entre l’avinguda Diagonal 
i la Travessera de Gràcia  - Col·lector Diagonal 
(Girona – Passeig de Sant Joan) (BIMSA)

Obres de nou clavegueram en execució o finalitzat el 2020
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Rehabilitació de la xarxa

Les actuacions de rehabilita-
ció de la xarxa de clavegueram 
més importants promogudes per 
BCASA durant el 2020 van ser les 
següents:

• Obres d’execució del projec-
te de rehabilitació del torrent 
Pomaret a l’interior d’illa entre 
els carrers Milanesat, Nena 
Casas, Rosari i Castellnou.

• Reparació del col·lector de 
l’avinguda Josep Vicenç Foix 
amb la rotonda de Can Caralleu.

També s’han fet un bon nombre 
de petites actuacions, destina-
des a:

• Arranjament del clavegueram: 
Joan d’Àustria, Torrent Argen-
tinita, Torrent dels Arcs, avin-
guda Vallvidrera i Mirador de 
l’Alcalde.

• Reparació de claveguerons i 
millora del drenatge: passatge 
Vallseca i plaça del Teix.

• Reforç de la captació d’aigua 
d’escorrentia superficial: Jo-
sep Carner, Pla de Palau (FASE 
1 – Vorera, plaça Sant Agustí 
Vell  - Fase 2 – Calçada, Pla 
de Palau - Fase 2 – Calçada, 
Parc de la Ciutadella i plaça 
del Nou.

• Reparació d’enfonsaments de 
calçada degut a trencaments 
del clavegueram: Parcerisa 11, 
Roger de Llúria 57, Prat d’en 
Roquer 33, i Bruc 71.

• Manteniment de bombaments: 
Joaquim Pena – Milanesat – 
Nena Casas, Ronda de Dalt - 
Can Caralleu.

• Arranjament de reixes trans-
versals de gran captació: avin-
guda Espasa, Tajo 38.

• Arranjament amb mànega de 
reforç: Avinguda Madrid 147.

• Execució de pous per inspec-
ció i neteja de la xarxa: Parc de 
la Ciutadella (4 pous), col·lec-
tor carrer alumini 1a fase (6 
pous).

Treballem pel
medi
ambient5
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• Arranjament i creació de nous 
embornals per a l’eliminació 
de basalts: Estel - Tàpies (Li-
ceu). 

• Retirada de restes d’aboca-
ment de formigó a clavegueram: 
Anselm Turmeda Fase 1 i 2. 

També es van promoure, a través 
de la contracta de manteniment, 
les obres de rehabilitació de 
col·lectors de secció tipus visita-
ble per un total de 1.991 m.

Districte Total rehabilitat (m)

  1. Ciutat Vella 0

  2. Eixample 817

  3. Sants - Montjuïc 588

  4. Les Corts 235

  5. Sarrià - Sant Gervasi 0

  6. Gràcia 0

  7. Horta - Guinardó 53

  8. Nou Barris 168

  9. Sant Andreu 0

10. Sant Martí 129

Total 1.991

REHABILITACIÓ DE COL·LECTORS VISITABLES EL 2020 
(a través de la contracta de manteniment)
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Inspecció d’obres 
de tercers

Durant el 2020 es va fer el segui-
ment i l’assessorament d’obres 
promogudes per diferents òr-
gans promotors, que afectaven 
o ampliaven la xarxa de sane-
jament existent. Es va iniciar el 
control de 106 obres, es van fina-
litzar 113 actuacions i en resten 
en execució 123. Es van construir 
4.764 m de nova xarxa municipal, 
dels quals 56 m corresponien a 
xarxa visitable i 4.708 m a col·lec-
tors tubulars, i es van rehabilitar 
interiorment 399 m de clavegue-
ra visitable.

Districte Total rehabilitat (m)

  1. Ciutat Vella 0

  2. Eixample 27

  3. Sants - Montjuïc 0

  4. Les Corts 0

  5. Sarrià - Sant Gervasi 0

  6. Gràcia 0

  7. Horta - Guinardó 70

  8. Nou Barris 30

  9. Sant Andreu 0

10. Sant Martí 272

Total 399

REHABILITACIÓ DE COL·LECTORS VISITABLES EL 2020
(inspecció i control d’obres d’altres promotors)
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La gestió dels 
claveguerons

L’Oficina de Claveguerons, situada 
al carrer Rocafort, ofereix el servei 
tècnic municipal d’atenció i ges-
tions relacionades amb els clave-
guerons particulars de la ciutat.

L’any 2020 es van construir 297 
claveguerons per a l’evacuació 
de finques a la xarxa de clave-
gueram municipal. Es van aten-
dre 713 inspeccions per com-
provar la correcta connexió del 
clavegueró particular a la xarxa 
municipal, amb la realització de 
proves de colorant. Aquest ser-
vei es duu a terme per informar 
finques antigues del seu punt 
d’evacuació al clavegueram mu-
nicipal, o bé arran de queixes per 
diferents incidències (obstruc-
cions, enfonsaments puntuals, 
filtracions d’aigües fecals en so-
terranis o aparcaments, etc.).

Es van emetre 319 informes, 58 
dels quals estaven adreçats a 
propietats titulars de clavegue-
rons i relacionats amb anoma-
lies a corregir, i 19 informes als 
districtes per comunicar defi-
ciències detectades a la xarxa 
de sanejament de l’interior de les 
finques per tal que en fessin la 
correcció a les seves propietats.

319
informes 
tècnics sobre 
anomalies

297
nous
claveguerons

713
inspeccions de 
claveguerons
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La inspecció i la neteja
de la xarxa

Els controls de la xarxa de cla-
vegueram que porta a terme 
BCASA detecten incidències que 
puguin afectar-ne el funciona-
ment. Les inspeccions es duen 
a terme in situ a les zones visi-
tables, que representen un 50 % 
de la xarxa, i utilitzant mitjans 
de captura i gravació d’imatge a 
la resta de la xarxa. 

Les inspeccions permeten tam-
bé conèixer el comportament de 
la xarxa en episodis de pluja i el 
seu estat de neteja i conserva-
ció, fer el seguiment i el control 
de les plagues de múrids i pa-
neroles, o realitzar el manteni-
ment dels conductes portafibra 
òptica, entre altres actuacions. 
L’any 2020 es van rebre 2.623 
incidències relatives al clave-
gueram i se’n van atendre un to-

tal de 2.602, deixant per a l’any 
següent les pendents, definides 
com de baixa prioritat.

Quant a la neteja de clavegue-
ram, fonamental per garantir que 
les aigües residuals i les pluvials 
circulin per la xarxa sense la 
presència d’obstacles sòlids, es 
porten a terme actuacions tant 
de tipus correctiu com preven-
tiu, sobretot en episodis de plu-
ja, atès el gran nombre de reixes 
d’embornal de la ciutat.

Totes les incidències detecta-
des s’incorporen en una base de 
dades territorial de Barcelona 
(Sistema d’Informació Geogrà-
fica) per analitzar-ne la distri-
bució i generar plànols temàtics 
que permetin determinar la tipo-
logia i densitat per barris.

En relació amb la gestió de la 
xarxa de clavegueram de la ciu-
tat -inspecció i neteja-, durant 
el 2020 es va consolidar el sis-
tema de gestió amb la platafor-
ma SEWERNET. La implantació 
d’aquest sistema ha permès op-
timitzar la neteja i els treballs de 
manteniment de la xarxa, amb 
una longitud de xarxa de clave-
gueram netejada de 825 km.
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La protecció del litoral i
les platges

Barcelona compta amb un front 
litoral de qualitat, de 4,5 km de 
platges urbanes, un espai natu-
ral cada vegada més freqüentat 
pels ciutadans i visitants. 

Les platges de Barcelona van ini-
ciar la temporada de bany 2020 a 
la fase 2 de desescalada, el dia 
8 de juny fins al 27 de setembre. 
Durant aquesta temporada de 
bany s’han implementat de forma 
progressiva tots els serveis, com-
binats amb un seguit de mesures 
específiques de prevenció en el 
marc de l’emergència sanitària 
derivada de la COVID-19, centra-
des a establir limitacions d’accés 
i control d’aforament.

A més de gestionar el Sistema 
d’Informació de Platges i coordi-
nar les alertes per abocaments 
del sistema de sanejament i per 

mal estat de la mar, BCASA té 
un dispositiu especial de neteja 
de residus flotants. Consta de 
tres embarcacions que treballen 
diàriament durant la tempora-
da de bany, retirant els residus 
de les platges, des de la zona de 
banys del Fòrum fins a la plat-
ja de Sant Sebastià. A més, s’ha 
incorporat una brigada de neteja 
manual, amb salabre, per retirar 
els residus flotants a la zona del 
trencant i dels espigons. El 2020 
es van recollir 18 m3 de residus 
flotants, s’ha incrementat el vo-
lum respecte a l’any anterior en 
3  m3, però es manté la reducció 
de quasi el 50 % respecte a l’any 
2018. Aquesta reducció del volum 
de deixalles es va iniciar el 2019 
gràcies, en part, a la instal·lació 
de les pintes de retenció situa-
des a les sortides dels espigons.

De manera coordinada amb Parcs 
i Jardins i l’Ajuntament de Barce-
lona, BCASA també gestiona les 

tasques de coordinació d’opera-
dors, serveis propis -salvament i 
socorrisme, manteniment i nete-
ja i informadors ambientals-, i la 
formalització de contractes per a 
serveis externs.

En relació amb el Servei de Salva-
ment i Socorrisme, durant la tem-
porada de bany 2020 es va instal·lar 
un nou tipus de torre de vigilància 
que implica una millora de les con-
dicions de treball dels socorristes i 
de la seguretat dels usuaris de les 
platges. Les 21 torres estaran dis-
ponibles la temporada 2021.

BCASA gestiona i coordina les 
tasques d’implementació, man-
teniment i operativa -neteja, 
informació, qualitat de l’aigua i 
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la sorra- de l’àrea d’accés per a 
persones amb gossos a la platja 
de Llevant, amb una superfície 
d’uns 1.250 m2. 

Durant aquest estiu, aquest es-
pai va obrir el dia 8 de juny fins 
al 27 de setembre en la fase 2 de 
desescalada amb un aforament 
màxim de l’àrea de gossos a la 
platja de Llevant que ha estat de 
141 persones o 60 gossos per ga-
rantir el compliment de les me-
sures de seguretat vinculades a 
l’emergència de la COVID-19.
 
Amb aquestes limitacions, 12.162 
gossos i 19.440 usuaris han gau-
dit d’aquest espai de 1.250 m2 a 
la platja de Llevant. El percen-
tatge d’usuaris que provenen de 
Barcelona és d’un 68 %, és més 
alt amb relació als usuaris de 
fora de Barcelona, que represen-
ten un 32 %, valors molt similars 
als de l’any anterior.

Altres activitats del 
cicle de l’aigua

La recollida pneumàtica de 
residus sòlids urbans

La necessitat de trobar solu-
cions alternatives a la recollida 
convencional de residus sòlids 
urbans va fer que Barcelona im-
plantés el 1992 un sistema de 
recollida pneumàtica en algunes 
zones de la ciutat. La Vila Olímpi-
ca va ser un dels primers barris on 
es va implantar. BCASA propor-
ciona assistència tècnica a les 
obres d’ampliació de la xarxa de 
recollida pneumàtica, així com a 

les tasques de supervisió de pro-
jectes externs relacionats amb 
aquest sistema.

L’any 2020 s’ha realitzat el suport 
a tercers en la redacció de pro-
jectes,  i s’han emès un total de 
40 informes de revisió tècnica i 
qualificació de projectes. 

També s’ha portat a terme el 
seguiment de 17 actuacions 
corresponents a l’execució 
d’escomeses i l’ampliació de 
xarxa, executades principal-
ment en els àmbits correspo-
nents a les Centrals del Raval, 
Poblenou i les de 22@.
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El clavegueram del 
Port de Barcelona

BCASA té encomanada la gestió 
del clavegueram del port co-
mercial de Barcelona per part de 
l’Autoritat Portuària de Barcelo-
na (APB), i en fa el manteniment 
i la neteja. Això comprèn les es-
tacions de bombament i el sis-
tema de buit, l’explotació de les 
instal·lacions i el manteniment 
del sistema d’informació carto-
gràfica. També es porta a terme 
la telegestió del sistema de buit i 
les estacions de la zona del Port 
Vell i el Maremàgnum. Tot i ser 
una xarxa independent de la ciu-
tat, presenta punts de connexió 
amb la municipal, i la gestió hi té 
una influència notable.

A banda de la gestió general del 
clavegueram, durant el 2020 
es van realitzar feines carto-
gràfiques per introduir-hi nova 
xarxa executada, suport en la 

modelització i l’anàlisi del dre-
natge dels projectes dels nous 
accessos viaris i ferroviaris de 
l’antiga llera del riu Llobregat, i 
els projectes de reurbanització 
del tram IV de la Ronda del Port. 
S’han realitzat dues actuacions 
d’urgència per abocament d’hi-
drocarburs al clavegueram del 
Port, així com treballs de carto-
grafia en la zona de la ZAL.
 
En referència al seguiment, revi-
sió i qualificació de projectes, va 
continuar l’assistència tècnica en 
matèria de suport a la redacció 
(28), de suport d’obra (3), de xarxa i 
noves connexions (7) i d’estat de la 
xarxa o inspeccions (9).

La xarxa de fibra òptica

El Pla especial d’implementació 
de xarxes de telecomunicacions 
a Barcelona regula la utilització 
d’infraestructures municipals 
per al desplegament de comu-

nicacions a la ciutat. L’any 1999, 
l’Ajuntament va establir conve-
nis marc de col·laboració amb 
els operadors de fibra òptica per 
facilitar-ne el desplegament, 
aprofitant infraestructures mu-
nicipals, entre les quals hi ha la 
xarxa de clavegueram.

Per a la utilització d’aquesta 
xarxa, es desenvolupa un conve-
ni entre cada operador i BCASA 
que regula els aspectes tècnics 
de la instal·lació i el manteni-
ment dels tubs portafibra òpti-
ca a l’interior del clavegueram. 

Actualment la longitud total 
de col·lectors amb fibra òpti-
ca és de 3.061 metres per a un 
conjunt d’11 operadors que ac-
tuen a la ciutat. Hem realitzat 
les actuacions contemplades 
al Pla de manteniment, posant 
especial èmfasi en la reposició 
d’elements crítics per garantir 
la subjecció dels tubs.
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BCASA compta amb un centre de 
control a través del qual es realit-
za l’explotació centralitzada dels 
diferents àmbits del cicle de l’ai-
gua: clavegueram, aprofitament 
d’aigües subterrànies, platges, 
regs, fonts i sistema d’alerta del 
Parc Fluvial del Besòs. 

El sistema de telegestió rep in-
formació en temps real sobre el 
funcionament de les diferents 
instal·lacions i serveis, cosa que   
permet actuar de manera im-
mediata anticipant-se als pos-
sibles problemes, i garantir així 
una gestió més eficient dels ser-
veis i recursos. Una de les altres 
funcions és preveure, informar i 
coordinar les alertes i emergèn-
cies relacionades amb el cicle de 
l’aigua que poden implicar l’acti-

vació de protocols d’avís i protec-
ció cap a la ciutadania.

El seguiment del sistema 
de drenatge

El sistema de control supervisa 
diferents variables del sistema 
de drenatge i clavegueram, com 
els nivells d’aigua de la xarxa, 
la qualitat de l’aigua i l’estat de 
les estacions de bombament, 
les comportes i els dipòsits. La 
gestió completa i coordinada en 
temps real permet implementar 
diferents estratègies operacio-
nals en episodis de pluja.

La gestió del clavegueram està 
basada en una regulació hidràu-
lica que permet modificar els 
cabals que circulen per la xarxa. 

Aquestes modificacions es fan, 
per exemple, distribuint els ca-
bals punta cap a les àrees amb 
més capacitat, de manera que 
es fa un aprofitament òptim de 
les capacitats de la xarxa i es 
minimitzen inundacions i aboca-
ments del sistema unitari al medi 
receptor en temps de pluja.

Totes aquestes actuacions per-
meten portar a terme una gestió 
intel·ligent del conjunt de la xar-
xa de drenatge, amb l’aplicació 
de noves eines tecnològiques i la 
realització de projectes innova-
dors que en milloren progressi-
vament la capacitat de regulació.

5.2. El centre de control del 
cicle de l’aigua
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La gestió en episodis 
de pluja

Durant els episodis de pluja, en 
funció de la seva intensitat i l’afec-
tació potencial a la ciutat, des del 
centre de control s’activa un nivell 
d’alerta d’inundacions. Aquest ni-
vell serveix de base per activar el 
Protocol d’actuacions municipal 
per inundacions, coordinat per 
Protecció Civil, que estableix les 
diferents mesures que cal adoptar.

Durant l’any 2020 es va registrar a 
Barcelona (pluviòmetres de l’Ajun-
tament de Barcelona-BCASA) una 
precipitació total de 777 l/m2 (o 
mm), quantitat lleugerament su-
perior a la mitjana anual de 596 
mm (registre 1914-2019). Hi va ha-
ver 54 dies de pluja significativa (> 
1 mm) i 4 dies d’alta intensitat (I20 
> 60 mm/h).  L’any 2020 ha estat un 
any plujós (30 % més respecte a la 
mitjana) a Barcelona. 

En total, es van declarar 11 es-
tats de prealerta per pluja forta 
i 1 estat d’alerta per pluja molt 
forta, sense arribar en cap cas 
al nivell d’emergència. Durant 
els 54 dies de pluja significati-
va, els dipòsits del sistema de 
drenatge es van omplir fins a 21 
vegades, i van arribar a un ompli-
ment conjunt màxim del 40 % al 
mes d’abril, especialment entre 
els dies 18 i 21, i es van regular 
5,7 milions de m3 d’aigua, cosa 
que va evitar l’abocament direc-
te al mar d’unes 1.429 
tones de matèria en 
suspensió.

El sistema 
d’informació
de platges

La Directiva Europea 
2006/7/CE, de gestió 
de qualitat de les ai-
gües de bany, va intro-

duir nous reptes pel que fa a la 
gestió de les platges, no només 
quant a la millora contínua de la 
qualitat, sinó també en relació 
amb l’obligació d’informar el pú-
blic en temps real. 

Des de BCASA es treballa per ga-
rantir un bon estat ambiental de 
les aigües de mar. D’acord amb 
la Directiva 2006/7/CE, de ges-
tió de la qualitat de les aigües 
de bany, coordinadament amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua 
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(ACA) i l’Agència de Salut Pública 
de Barcelona (ASPB), durant el 
període de la temporada de bany 
es fan campanyes de recollida 
de mostres per a l’anàlisi micro-
biològica de l’aigua de les plat-
ges de Barcelona. 

L’any 2020 s’han realitzat 179 
mostres per part de les dues en-
titats responsables. Segons els 
criteris establerts per la Directiva, 
161 mostres (un 90 %) presenten 
resultats de qualitat excel·lents, 5 
mostres (un 3 %) presenten resul-
tats de qualitat bona i 13 mostres 
(un 7 %) presenten resultats de 
qualitat insuficients.

Des del centre de control es ges-
tiona el Sistema d’Informació de 
Platges, que permet al ciutadà 
conèixer-ne l’estat i les previ-
sions  meteorològiques a través 
del web municipal, que aquest 
any, com a novetat, ha informat 

en temps real durant l’horari 
d’obertura de platges, actua-
litzada cada 15 minuts amb el 
suport del Centre de Control de 
BCASA, de quin era l’estat d’ocu-
pació de les platges de la ciutat, 
amb la recomanació a la ciutada-
nia de consultar abans de sortir 
de casa la millor platja en funció 
de la seva ocupació, per garantir 
que es complia el distanciament 
de 2 metres entre usuaris. Tam-
bé s’actualitza la informació als 
panells electrònics ubicats a les 
platges de Mar Bella, Barcelone-
ta i Bogatell, i per mitjà de dife-
rents aplicacions mòbils.

Així mateix, BCASA activa i coor-
dina les alertes per abocaments 
a platges del sistema de saneja-
ment, i les alertes per mal estat 
de la mar, contemplades en el Pla 
d’actuacions per emergències 
municipals per contaminació ma-
rina i el Pla d’actuacions per emer-

gències municipals d’inunda-
cions-protocol per estat de la mar. 

Durant l’any 2020 s’han declarat 19 
situacions de prealerta i 3 situació 
d’alerta per abocament degut a 
episodis de pluja (abocament con-
firmat i possible afectació de la 
qualitat de les aigües de bany).

Respecte al protocol per estat de la 
mar, s’han declarat 2 situacions de 
prealerta i 1 situació d’alerta degut 
a temporals marins. Aquests nivells 
d’alerta impliquen la prohibició del 
bany i l’accés a les platges respec-
tivament.
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El sistema d’alerta 
del riu Besòs

A fi de donar un ús públic a la lle-
ra del riu Besòs, tot millorant la 
qualitat de l’aigua i recuperant 
els ecosistemes fluvials, l’any 
1998 es va iniciar la construcció 
del Parc Fluvial del Besòs, des de 
la confluència amb el riu Ripoll 
fins a la desembocadura. Ocupa 
una superfície de 23 ha dels mu-
nicipis de Barcelona i Santa Co-
loma de Gramenet, i compta amb 
6 km de carril bici i 11 làmines 
d’aigua (preses inflables). 

L’Ajuntament de Barcelona, a tra-
vés de BCASA, gestiona el Siste-
ma d’Alerta Hidrològica d’aquest 
parc (SAHBE), un conjunt d’eines 
per preveure les crescudes del 
riu amb diferents nivells d’alerta 
en funció del risc. Des del centre 
de control se segueix el sistema 
en temps real i es poden emetre 

avisos amb almenys dues hores 
d’antelació als visitants del parc 
en cas de perill d’avinguda. Així 
mateix, es porta a terme el man-
teniment, la conservació i la nete-
ja de totes les instal·lacions que 
garanteixen el funcionament òp-
tim del sistema hidrològic del riu.

L’any 2020 es van declarar 8 si-
tuacions d’alerta i 4 de crisi degu-
des a episodis intensos de pluja, 
que van implicar el tancament 
del parc per inundació de la zona 
d’accés. També es van declarar, de 
manera preventiva, 35 situacions 
de prealerta, que en van suposar 
el tancament parcial. 

La xarxa de reg d’espais 
públics

La xarxa de distribució d’aigua po-
table per a reg disposa de 1.571 
connexions per donar cobertu-
ra de subministrament a les 506 
hectàrees de superfície verda i 
arbrat de nova plantació de Bar-
celona, i anualment se n’imple-
menten un centenar de noves.

BCASA gestiona el sistema de te-
legestió de la xarxa de reg, la qual 
cosa implica un esforç important 
per la dispersió del territori i la va-
rietat de sistemes de telecontrol 
implementats al llarg del temps.

Treballem pel
medi
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L’abastament i els nous 
recursos hídrics

L’Ajuntament de Barcelona apos-
ta per l’aprofitament dels re-
cursos hídrics alternatius com a 
acció estratègica clau per mini-
mitzar el consum d’aigua potable 
a la ciutat, amb el Pla tècnic per 
a l’aprofitament dels recursos 
hídrics alternatius de Barcelona 
(PLARHAB Edició 2020).

BCASA desenvolupa el nou pla 
dintre de les accions de lluita con-
tra el canvi climàtic, amb la pro-
posta d’implementació de noves 
línies d’acció, centrada principal-

ment en els Sistemes Urbans de 
Drenatge Sostenible (SUDS), que 
afavoreixen una ciutat més verda, 
sostenible, saludable i segura.

L’objectiu és definir els crite-
ris i planificar les línies d’acció 
necessàries per reduir el con-
sum d’aigua potable de la ciutat 
i promocionar l’ús dels recursos 
hídrics alternatius, afegint as-
pectes relatius a la protecció de 
les masses d’aigua subterrànies, 
l’adaptació i la resiliència davant 
del canvi climàtic i l’aprofitament 
dels recursos de proximitat.

Durant l’any 2020, en el PLARHAB 
2020 s’han realitzat treballs rela-
cionats amb les diferents línies 
d’acció:

5.3. L’abastament i els nous 
recursos hídrics
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LA1 aigües subterrànies

• S’han realitzat 66 informes am-
bientals per als informes previs 
urbanístics. El 86 % d’aquests 
informes ambientals (57 infor-
mes) han obtingut la qualifica-
ció de condicionats pel que fa a 
l’apartat d’aigües subterrànies, 
i d’aquesta manera s’ha garan-
tit un millor nivell en els projec-
tes que requereixen un informe 
previ urbanístic.

• En relació amb les autoritzacions 
d’abocament d’aigües residuals, 
el volum d’entrada d’aquests 
nous expedients, encara que 
siguin nous permisos d’abo-
cament, és d’aproximadament 
80-100 expedients/any. Aproxi-
madament el 40 % d’aquests 
expedients obtenen un informe 
desfavorable, i un 20 % reque-

reixen altres mitjans (neteja 
del clavegueró o inspecció amb 
càmera) per poder realitzar l’in-
forme. D’aquesta manera s’in-
crementa el nivell de vigilància 
ambiental per a la millora de la 
qualitat de les masses d’aigua.

• El volum d’aigua extreta del 
subsòl dels esgotaments de 
freàtic per obres ha augmen-
tat un 47,6 % respecte al 2019. 
Concretament s’ha abocat 
gairebé el doble d’aigua a cla-
vegueram respecte a l’any an-
terior i s’ha canalitzat a mar 
1,3Hm3 més, mentre que el 
volum infiltrat al terreny no ha 
variat gaire. L’augment d’aigua 
abocada a mar durant el 2020 
coincideix amb el fet que a l’es-
gotament per obres als túnels 
de Glòries s’ha afegit, al rebaix 
del túnel 1, el del túnel 2. 

• Pel que fa a la vigilància i el 
control de la qualitat de les 

aigües de la xarxa municipal, 
durant l’any 2020 només s’ha 
detectat un cas de Legionel·la 
pneumophila serogrup 1. 

• Anualment també es realitzen 
les avaluacions de riscos dels 
diferents sistemes d’aprofi-
tament d’aigües subterrànies 
municipals. S’aconsella fer mi-
llores a 11 dipòsits que tenen 
un índex de manteniment su-
perior a 50.

• Actualment hi ha diversos con-
venis o protocols de col·labora-
ció en redacció per impulsar la 
LA1, que aniran avançant a me-
sura que se superin les dificul-
tats tècniques, administratives 
o jurídiques.

L’ús d’aigües subterrànies en els 
serveis municipals redueix el con-
sum d’aigua potable: reg de les 
zones verdes, l’arbrat viari i les 
jardineres, ompliment de les fonts 
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ornamentals i neteja de carrers, 
clavegueram, monuments i dipò-
sits pluvials.

Barcelona compta amb 100,4 km 
de xarxa d’aigua subterrània, 29 
dipòsits d’abastament i 29 hi-
drants que subministren aigua 
dels aqüífers. Durant l’any 2020 
se’n van consumir 1.049 milers de 
m3 en els serveis municipals, des-
prés de sotmetre-la a rigorosos 
controls analítics per aplicar els 
protocols de manteniment i des-
infecció establerts per garantir la 
qualitat i seguretat de l’aigua.

BCASA, com a responsable d’es-
pai públic municipal, ha intervin-
gut en la supervisió de diferents 
obres i en la inspecció d’una des-
ena d’actuacions corresponents a 
ampliacions de la xarxa, durant el 
2020, com, per exemple, la cons-
trucció, encara no finalitzada, d’un 

nou dipòsit d’aigua subterrània a 
plaça de les Glòries, el dipòsit de 
la Canòpia, amb una capacitat de 
1.500 m3, el més gran construït fins 
ara a Barcelona, que ha de perme-
tre el reg de l’avinguda Meridiana, 
el reg de la Gran Clariana així com 
alimentar un hidrant, actuacions 
que seguiran en curs durant el 
2021. També, s’han acabat les fei-
nes de construcció d’un nou dipò-
sit situat al passeig de Sant Joan, 
que alimentarà un hidrant i regarà 
l’arbrat de part del passeig.

LA2 aigua regenerada

Durant l’any 2020 s’ha donat un im-
puls d’aquesta línia d’acció en l’àm-
bit de la Marina del Prat Vermell.

LA3. aigües grises

S’està redactant l’ordenança per  
a l’aprofitament d’aigües grises, 
tal com tenen actualment muni-
cipis com Sant Cugat, Sant Adrià 
del Besòs o Sabadell. Es preveu 
finalitzar-la l’any 2021 per tal 
d’impulsar l’ús d’aquest recurs a 
la ciutat de Barcelona. Mentres-
tant, l’impuls de l’aprofitament 
d’aigües grises s’està fent amb 
ordenances ambientals asso-
ciades a modificacions del Pla 
general metropolità (MPGM) en 
curs com la de la Vila de Gràcia i 
el 22@.
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LA 4. aigües pluvials coberta

Durant l’any 2020, el consum de 
l’ús d’aigües pluvials en cobertes 
ha estat de 1000 m3 aproxima-
dament. Es farà un seguiment 
d’aquestes instal·lacions en ser-
vei i projectades per avaluar-ne 
el rendiment i analitzar la quali-
tat de les aigües pluvials, i es re-
portarà a l’informe de l’any 2021.

En el marc del segon concurs 
de cobertes verdes, impulsat a 
través de l’Institut Municipal de 
Paisatge Urbà, han estat selec-
cionades 10 propostes guanya-
dores. Està previst que les obres 
d’aquestes cobertes comencin el 
2021 i finalitzin el 2022.

LA 5. aigües pluvials en 
capçalera - Collserola

Un cop analitzada la potencia-
litat d’aquest recurs, el PLAR-
HAB inclou una proposta de si-
tuació dels punts de captació i 
de criteris tècnics que cal tenir 
en compte de cara al disseny, la 
construcció i el manteniment 
dels dipòsits o basses d’infiltra-
ció-retenció o emmagatzematge 
de les aigües pluvials. En aquest 
sentit, s’han fet visites de camp 
a dues conques definides en el 
PLARHAB, la conca 6 i la 8, per 
tal d’identificar els accidents 
del terreny, confirmar el traçat 
de les rieres, la titularitat de 
les parcel·les i la seva connexió 
amb el clavegueram. Pel que 

fa al treball de gabinet, s’estan 
fent simulacions d’escorrentia 
per avaluar l’efecte d’aquestes 
basses en la laminació del cabal 
punta d’entrada al clavegueram. 
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LA 6. SUDS

S’ha publicat la Guia tècnica per 
al disseny dels SUDS, document 
tècnic treballat des de BCASA i 
Espais Verds, per tal d’establir les 
condicions de càlcul, materials, 
execució, manteniment, monito-
rització, etc. dels SUDS. Actual-
ment també s’està treballant per 
realitzar un inventari cartogràfic 
on figurin els sistemes de SUDS 
existents. A més a més, cal afegir 
que s’està treballant en la redac-
ció del model d’espai urbà dels ei-
xos verds que inclouran els SUDS 
com a eina per tancar el cicle de 
l’aigua a la ciutat.

BCASA forma part de la Comissió 
de SUDS integrada per l’Institut 
Municipal d’Urbanisme, la Direc-
ció d’Espais Verds i Biodiversitat, 

Projectes Urbans, l’Oficina de 
Sostenibilitat, Mobilitat i Infraes-
tructures que durant el 2020 ha 
finalitzat i integrat en els proce-
diments d’urbanització i edifica-
ció  i ha publicat la Guia tècnica 
per al disseny de sistemes de dre-
natge urbà sostenible (SUDS). 

LA 7. AIGUA DE MAR

Durant l’any 2020 s’ha estat treba-
llant en la viabilitat de dur a terme 
una prova pilot per aprofitament 
directe de l’aigua de mar. BCASA, 
l’Institut Català de Recerca de l’Ai-
gua (ICRA) i altres partners col·la-
boraran en un projecte en què el 
principal objectiu és substituir 
l’aigua potable per aigua de mar en 
la descàrrega de sanitaris a partir 
d’una instal·lació descentralitza-
da ubicada al litoral de Barcelona. 
L’emplaçament escollit per dur a 
terme aquesta prova pilot serà el 
Complex Esportiu Municipal (CEM) 
de la Mar Bella. La propera convo-
catòria per a projectes LIFE és a la 
tardor del 2021 i es preveu redac-
tar la candidatura.
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ESTUDIS I INFORMES 
AMBIENTALS 2020

Participació en el marc legislatiu 
del Cicle de l’Aigua:

• Informe d’al·legacions als ma-
pes de perillositat i zonificació 
de l’espai fluvial del districte 
de conca fluvial de Catalunya 
(MAPRI), presentat a l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

• Informe dels ODS (Objectius de 
Desenvolupament Sostenible) 
definint uns indicadors amb 
l’objectiu de garantir la dispo-
nibilitat i una gestió sostenible 
de l’aigua i el sanejament per a 
totes les persones i, per altra 
banda, també amb l’objectiu de 
conservar i utilitzar de forma 
sostenible els oceans, els mars 
i els recursos marins per al 
desenvolupament sostenible.

Informe anual de seguiment de 
les línies d’acció del Pla tècnic 
per a l’aprofitament dels recur-
sos hídrics alternatius de Bar-
celona (PLARHAB) 2020, amb els 
annexos:

• Informe anual d’esgotaments 
del freàtic per obres 2020.

• Informe planificació, gestió i 
aprofitament dels RHA 2020.

• Informe d’avaluació de riscos 
en la prevenció i control de le-
gionel·losi a les instal·lacions 
de risc baix: fonts ornamen-
tals, instal·lacions de freàtic i 
reg per aspersió 2020.

Redacció d’estudis i informes 
ambientals del cicle de l’aigua, 
per a la millora contínua a la nos-
tra ciutat:

• Projecte Olors a l’Escola Bres-
sol Mar Xica.

• Informe Cicle de l’Aigua Can 
Batlló.

•  Estudi de les olors procedents 
del clavegueram a la ciutat de 
Barcelona.

•  Revisió de la instrucció tècni-
ca de criteris de sostenibilitat 
d’obres.

Informe tècnic del GT dels drenat-
ges urbans sostenibles 2020.

Informe sobre l’assoliment de les 
accions del Pla Clima, vinculades 
al vector aigua, fent un seguiment 
dels indicadors corresponents.

Informe del consum d’aigua a Bar-
celona 2020 - L’aprofitament i els 
usos dels  recursos hídrics.
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Informe del consum d’aigua a Bar-
celona 2020 - L’aprofitament i els 
usos dels recursos hídrics.

Instrucció tècnica ITOO01 Ges-
tió dels incidents per males 
olors al clavegueram. 
Durant l’any 2020 s’ha redactat 
una instrucció tècnica dins del 
Procediment de Serveis Ambien-
tals. Aquesta instrucció tècnica 
estableix els criteris i les activi-
tats que convé realitzar davant 
de les incidències per l’impacte 
odorífer que puguin ocasionar 
les instal·lacions del clavegue-
ram municipal. En aquesta ins-
trucció s’ha establert una Taula 
de Treball d’Olors. La Taula de 
Treball d’Olors està integrada 
per tots els serveis de BCA-
SA que intervenen en la gestió: 
Control de la Gestió, Inspecció 
i Neteja, Claveguerons, Projec-
tes, Control del Territori i Serveis 
Ambientals. En aquesta Taula 
s’exposen els casos rellevants 

o reincidents d’incidències per 
males olors al clavegueram, i es 
valoren les possibles accions a 
dur a terme, tant per a la gestió 
de l’incident com per a l’aplica-
ció d’accions correctores.
Creació del grup de treball 
d’avaluació ambiental de pro-
jectes estratègics de ciutat. 
Aquest grup de treball transver-
sal, que inclou representants 
de cada vector de la gerència 
de Medi Ambient i Serveis Ur-
bans (MASU), entre ells BCASA, 
té l’objectiu d’incloure criteris 
ambientals als projectes es-
tratègics de ciutat des de la 
seva concepció. Durant el 2020 
el grup ha analitzat i prioritzat 
els criteris ambientals dels se-
güents projectes:

• Redacció del nou model urbà 
dels eixos verds de l’Eixample

• Modificació puntual del PGM 
per un 22@ més inclusiu i sos-
tenible

• Modificació puntual del PGM 
per a la millora urbanística i am-
biental dels barris de Gràcia

• Màster Pla del Port Olímpic de 
Barcelona
 
Durant el 2020 s’han fet un total 
de 35 inspeccions ambientals, 
de les quals 10 han estat vincu-
lades a olors, 7 a abocaments 
d’olis i greixos a clavegueram, 5 
a sòls contaminants, 4 a subsol 
i filtracions i 9 de diferents àm-
bits relacionats amb el cicle de 
l’aigua. Aquestes inspeccions, 
si s’ha considerat necessari, 
s’han coordinat amb els tècnics 
encarregats de districte, per tal 
de poder prosseguir amb els 
protocols establerts per dis-
tricte des d’un punt de vista 
ambiental. 
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L’aigua de les fonts 
urbanes

Les fonts urbanes d’aigua de 
boca i les ornamentals, la gestió 
de les quals és responsabilitat 
de BCASA, milloren la qualitat de 
vida, ajuden a crear un entorn sa-
ludable i aporten un valor històric 
perquè són símbols emblemàtics 
del patrimoni artístic de la ciutat. 

El manteniment de les fonts té 
com a objectiu assegurar l’estat, 
el funcionament i l’eficiència de 
les instal·lacions, així com dels 
equips d’actuació i sensoritza-
ció. Per assolir aquest objectiu 
s’apliquen les tecnologies més 
avançades, amb processos res-
pectuosos amb l’entorn, la segu-
retat dels treballadors i la ciuta-
dania en general.

Les fonts de beure

Al mes de desembre de 2020, Bar-
celona tenia 1.719 fonts de beure, 
7 més que l’anterior. Aquest any, 
arran  de la COVID-19, a les fonts 
de beure s’ha incrementat la fre-
qüència de neteja i desinfecció a 
les zones més concorregudes de la 
ciutat.

Al mes de març, es va decidir no 
aturar cap font de beure i publi-
car a través de xarxes socials Re-
comanacions d’ús de les fonts de 
beure durant la situació de pan-
dèmia:

L’abastament d’aigua de consum 
humà és un servei bàsic i essen-
cial, és segur i està garantit, però 
cal tenir en compte que les fonts 
públiques poden esdevenir un 
punt de risc per al contagi de la 
COVID-19 atès que són instal·la-
cions on existeix un major contac-
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te amb les mans o la boca i perquè 
moltes persones en poden fer ús.

L’aigua de les fonts és perfecta-
ment segura, però el seu ús, en 
les circumstàncies actuals, pot 
suposar un risc per a la transmis-
sió de la COVID-19. 

Per això, és important: 

• No fer servir les fonts públi-
ques ni per beure directament 
ni per omplir ampolles.

• En el cas que sigui estricta-
ment necessari l’ús, cal:

• Netejar-se les mans abans i 
després de tocar l’aixeta .

• Evitar que la boca toqui l’aixe-
ta de la font. 

• En el cas d’omplir ampolles, no 
han de tocar l’aixeta de la font. 

Al llarg d’aquest any, s’han se-
gregat de la xarxa de reg 12 fonts 
dotant-les d’escomesa d’aigua 

pròpia, per garantir-ne d’aques-
ta manera el funcionament inin-
terromput; resten per segregar i 
disposar de comptador propi 176 
fonts a la ciutat. S’ha portat a 
terme un manteniment preventiu 
amb 10.284 actuacions de neteja, 
7.608 actuacions de neteges de 
reforç a les zones de concurrència 
i platges, 1.413 actuacions de pin-
tat i 331 actuacions de neteja de 
surgències. Per altra banda, s’han 
executat 3.011 actuacions correc-
tives de manteniment hidràulic.
 
Cal destacar que en cada actuació 
de manteniment preventiu que es 
realitza, els operaris fan una ins-
pecció completa de la font des del 
punt de vista hidràulic i general. 
S’inspecciona l’estat de l’aixeta i 
elements hidràulics, el desguàs, la 
salubritat i l’estat de pintura amb la 
finalitat de detectar qualsevol ano-
malia i solucionar-ho al més ràpi-
dament possible. 

Les fonts ornamentals

Barcelona disposava de 321 fonts 
ornamentals a finals de 2020. El 
dilluns 16 de març, per motius 
del confinament derivat de la CO-
VID-19 s’aturen les 319 fonts orna-
mentals de la ciutat però es manté 
l’aigua i la recirculació a totes les 
fonts. A causa del confinament 
d’aquests mesos, setmanalment 
es va fer el seguiment de totes les 
masses d’aigua per garantir-ne el 
bon estat i en cas necessari es van 
buidar.

A partir de la desescalada del mes 
de juny, es van tornar a posar en 
servei les fonts ornamentals de la 
ciutat, prèviament desinfectades.

Durant aquest any es van realitzar 
1.256 actuacions de manteniment 
correctiu i 78.166 de manteniment 
preventiu (46.692 de neteja de su-
perfície amb mètode tradicional, 
de les quals 3.650 actuacions 
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amb equip d’embarcació, 701 
neteges del fons buidat la font 
i 22.956 actuacions de mante-
niment electromecànic). Es va 
mantenir una operativitat anual 
de les fonts del 95 %, tenint en 
compte que durant els mesos de 
gener i febrer es va fer l’aturada 
tècnica de l’eix Maria Cristina, 
amb 50 fonts i sense tenir en 
compte els mesos de confina-
ment.

Aquest 2020 s’han adequat a la 
normativa actual un total de 10 
instal·lacions, que fa que el 95,0 % 
de les instal·lacions de fonts es-
tiguin legalitzades i només que-
din 16 instal·lacions per adequar, 
quan el 2014 estaven fora de nor-
mativa i sense legalitzar el 54,2 % 
de les instal·lacions.

Convé destacar que aquest estiu 
2020, a més de la posada en ser-
vei dels llacs de la Creueta del Coll 

com a piscina un cop finalitzades 
les obres de pavimentació del vas, 
al barri de Canyelles de Nou Barris, 
l’1 d’agost ha entrat en funciona-
ment la primera font ornamental 
accessible al bany tipus jocs d’ai-
gua sense vas amb forma de pal-
mera, instal·lada al costat de l’ac-
tual zona infantil, cada dia de 10 a 
13 h i de 17 a 20 h. Calia prémer un 
dispositiu que feia brollar l’aigua 

en un cicle d’entre un i dos minuts. 
Així mateix, la gestió de les fonts 
ornamentals ha permès comuni-
car i fer partícip el ciutadà de dife-
rents esdeveniments, mitjançant 
el joc de colors, aigua i llum i en 
certs casos música. En són un 
exemple el dia de l’Hora del Pla-
neta i la benvinguda de l’any nou a 
la Font Màgica de Montjuïc.
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BCASA, com a empresa responsa-
ble i compromesa, incorpora les 
millors pràctiques de gestió i fa un 
bon ús dels recursos disponibles. 

L’activitat de l’organització ge-
nera impactes ambientals dels 
quals cal responsabilitzar-se i 
que cal mitigar i minimitzar. En 
aquest sentit, compta amb un 
sistema integral de gestió de 
l’organització en el marc de les 
UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-
EN-ISO 14001:2015, així com l’OS-
HAS 18001:2007 i l’UNE-EN-ISO 
50001:2011, que permet avaluar 
el desenvolupament correcte dels 
sistemes amb les revisions regu-
lars dels Comitès de Qualitat i de 
les auditories.

L’organització també incorpora 
consideracions i criteris ambien-
tals als plecs de contractació, on 
es recullen aspectes com la valo-
ració de la qualitat ambiental, la 
disposició de certificacions am-

bientals, l’elaboració de plans de 
vigilància ambiental o la disposi-
ció de documentació acreditativa 
que justifiqui la implementació 
d’un sistema de gestió ambiental.

5.4. Gestió ambiental responsable
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Fonts ornamentals 
68,58 %

Edifici 
5,38 %

Combustible calefacció 0,70 %

Combustible vehicles 0,10 %

Combustible 
instal·lacions 0,10 %

Dipòsits-Clavegueram 7,99 %

Bombaments 1,02 %

Comportes 0,16 %

Abastament freàtic 15,33 %

Parc Fluvial Besòs 0,48 %

Altres instal·lacions 0,03 %

Aigua regenerada 0,00 %

Oficina Claveguerons 
0,13 %

Consums anuals 
2020 (kWh)

Consum d’energia 2020: 
5.838.783 KWh

Aquest valor correspon al consum 
total d’energia incloent-hi el con-
sum elèctric i el consum de com-
bustibles fòssils expressat en kWh 
de tot el cicle de l’aigua.

Globalment el consum total 
d’energia de l’any 2020 ha dis-
minuït un 18,1 % respecte a l’any 
2019. S’ha de tenir en compte que 
aquest any 2020 ha estat un any 
atípic degut al confinament i la 
poca activitat entre els mesos de 
febrer i maig, fet que que ha provo-
cat que els consums hagin dismi-
nuït en la majoria d’instal·lacions. 
A més a més la major part de l’any 
no es van fer lectures de compta-
dors, de manera que són consums 
estimats que segurament són in-
feriors als reals.
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Treballem pel
medi
ambient5

Sanejament inclou la neteja de 
la xarxa de clavegueram, desin-
feccions, bombaments, dipòsits 
i comportes. Aquest any va con-
sumir 52.300 m3 d’aigua sub-
terrània, amb un índex de sos-
tenibilitat del 99,19 %. És a dir, 
pràcticament tota la neteja del 
clavegueram es fa amb aigües 
d’origen freàtic.

Les fonts ornamentals, durant 
aquest any 2020, han estat el 
segon gran consumidor d’ai-
gües subterrànies a Barcelona, 
amb 253.420 m3 consumits, amb 
un índex de sostenibilitat del 
43,26 %.       

Usos Aigua potable m3 Aigua subterrània m3 Índex de sostenibilitat

Fonts ornamentals 336.267 253.420 43,26 %

Sanejament* 425 52.300 99,19 %

Oficines** 683,3 - -

TOTAL 337.375 305.720

Consum d’aigua 2020

El consum d’aigua de les activitats realitzades per BCASA el 2020 es desglossa en:

Podeu consultar la informació 
completa d’aquest apartat al 

document “Consum d’aigua a 
Barcelona. Any 2020”.

* Neteja xarxa clavegueram, desinfeccions, bombaments, dipòsits i comportes
** Carrer Acer i Oficina Claveguerons

https://www.https://www.bcasa.cat/PDF/Consum_Aigua2020.pdf
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Mitigació del 
canvi climàtic

En relació amb l’Acord voluntari 
establert amb l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic, s’ha mantingut 
el compromís anual amb l’OCCC. 

Aquest any s’ha actualitzat l’in-
ventari d’emissions del 2020 te-
nint en compte les noves direc-
trius de la ISO 140641-1:2019, i les 
adaptacions que n’ha fet l’OCCC.

El nombre d’emissions de l’any 
2020 ha estat de 12,63 Tn CO2 eq.

L’inventari inclou les emissions de 
les instal·lacions gestionades per 
Barcelona Cicle de l’Aigua i de les 
oficines: consum de gas natural 
oficines, consum de combustible 
a les instal·lacions, consum de 
transport propi i consum elèctric  
a les instal·lacions i oficines.

Tot i que l’any 2019 hi va haver 
una gran disminució en el nom-
bre de tones de CO2 emeses res-
pecte als anys anteriors, a causa 
principalment del canvi d’empre-
sa comercialitzadora, Barcelona 
Energia, que utilitza fonts d’ener-
gia  100 % renovables, l’any 2020 
hi ha hagut una reducció del 35 % 
de les emissions de CO2 respecte 
a l’any 2019, principalment per:

• L’aturada de l’activitat per la 
pandèmia de la COVID-19 i el 
teletreball, cosa que ha pro-
piciat menys consum de gas 
natural per a la calefacció a 
les oficines de l’edifici princi-
pal i un menor consum elèc-
tric a les oficines de clavegue-
rons, fet que s’ha vist reflectit 
en una reducció del nombre 
d’emissions de CO2.

• L’eliminació total d’ús de com-
bustible dièsel als vehicles.

Les accions comunicades l’any 
2020 i que es van implementar 
van ser:

• Substitució de projectors de 
làmpades halògenes per làm-
pades led RGB a la font orna-
mental de Ferran Casablancas.

• Substitució de projectors de 
làmpades halògenes per làm-
pades led RGB a la font orna-
mental de Francesc Layret.

Treballem pel
medi
ambient5

Emissions CO2

any 2020

Gas natural 59 %
Combustible

instal·lacions 15 %

            Oficina
claveguerons 15 %

Combustible
vehicles 11 %
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El capital humà aporta valor a les organitzacions. BCASA 
promou, així, un ambient laboral saludable, apostant 
per la flexibilitat horària, l’accés a nous coneixements i 
competències i el desenvolupament professional a fi de 
retenir el millor talent professional al servei de la ciutat i 
les persones.
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6
L’equip professional de BCASA té una mitjana 
d’edat de 45,02 anys, amb un temps de permanèn-
cia a l’empresa de 15,34 anys i un índex de rotació 
del personal molt baix (0,94 %). L’empresa disposa 
de conveni col·lectiu propi que s’aplica a totes les 
persones treballadores excepte a la directora ge-
neral.

L’any 2020 es van contractar 6 persones, la majoria 
per a substitucions de baixes temporals.

6.1. Ocupació de qualitat
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS (31 de desembre de 2020)

Dones per categoria laboral Direcció: 33,33 %
Cap de servei: 38,46 %
Titulades superiors: 55 %
Tècniques mitjanes: 61,11 %
Tècniques d’oficina: 50 %
Tècniques de camp: 9 %

Relació del salari base homes : dones 1 : 1

Persones amb alguna discapacitat 2,78 %

PERFIL DE LA PLANTILLA (31 de desembre de 2020) 

Treballadors 108 [39 dones i 68 homes]

Índex de rotació 0,94 %

Antiguitat 54 < 15 anys
54 > 15 anys

Contractes Indefinits: 90,74 % [34 dones i 64 homes]
Eventuals: 9,26 % [5 dones i 5 homes]

Jornada Completa: 99,07 % [38 dones i 69 homes]
Parcial: 0,93 % [1 dona]

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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BCASA promou la formació con-
tínua dels treballadors i les tre-
balladores. Així, es dissenya de 
manera bianual un Pla de for-
mació professional per donar 
resposta a les necessitats dels  
professionals. L’aprovació de les 
accions formatives es fa a partir 
de les prioritats marcades pels 
responsables, els coneixements 
requerits en el conjunt del cicle 
de l’aigua, el desenvolupament 
de l’organització (objectius es-
tratègics, innovació, marca Bar-
celona, creixement econòmic, 
etc.), la qualificació del personal 
(idiomes, competències, etc.), el 
pressupost de formació anual i 
els plans de carrera individual, i 
les formacions especials.

Es disposa d’una metodologia de 
direcció per objectius que garan-
teix el desenvolupament soste-
nible de l’organització i la millora 
del posicionament competitiu. 
La direcció per objectius i el grau 
d’avanç dels projectes se segueix 
mensualment a través de tots els 
quadres de comandament i ni-
vells de direcció.

El 2020, es van fer 31 formacions 
incloses en el Pla de formació, 
amb un total de 1.227,50 hores 
lectives.

Durant l’any poden sorgir neces-
sitats o cursos d’actualització 
que no estan contemplats en 
el Pla de formació inicial, i que 
igualment, a causa del seu in-
terès per a la feina, també es por-
ten a terme. Aquest va ser el cas 
d’enguany degut a la pandèmia.

6.2. La formació i el 
desenvolupament professional

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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LA FORMACIÓ DE L’EQUIP HUMÀ (31 de desembre de 2020)

Inversió total en formació i per persona 44.289,85 € - 422,81 €/persona

Hores totals de formació i de mitjana per persona 1.227,5 h - 25,94 h/persona

Temps de formació per categoria professional Direcció: 8 h
Caps de servei: 264,5 h
Titulats superiors: 318,5 h
Titulats grau mitjà: 103,5 h
Tècnics d’oficina: 261,5 h
Tècnics de camp: 271,5 h

Tipologia dels cursos Formació tècnica específica: 19 cursos
Seguretat: 1 curs
Sistemes de gestió: 1 curs
Idiomes: 2 cursos
Desenvolupament competències: 4 cursos
Innovació tecnològica: 4 cursos
Medi ambient: 1 curs

Pla d’Igualtat

Amb la voluntat d’evitar les dis-
criminacions per causa de gènere, 
reduir les desigualtats i aconse-
guir unes relacions més justes, 
igualitàries i solidàries tant dintre 

de l’empresa com entre aquesta 
i la societat, durant aquest any 
2020 s’ha posat en marxa la Co-
missió d’Igualtat, constituïda per 
membres escollits per l’empresa 
i per representants dels treballa-
dors i treballadores amb la missió 

de redactar el Pla d’igualtat per a 
la seva aprovació el proper any.
Aquest Pla d’igualtat ha d’acon-
seguir un marc de relacions labo-
rals que facilitin la col·laboració i 
la motivació de totes les persones 
treballadores.

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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BCASA disposa d’un sistema de 
gestió de la seguretat i la salut dels 
treballadors, de conformitat amb 
la norma ISO 45.001, que s’audita 
anualment. Aquest sistema permet 
controlar els riscos a la feina, dis-
minuir la sinistralitat laboral, com-
plir amb la legislació en matèria de 
prevenció i fomentar una cultura 
preventiva a l’empresa. 

Un comitè de seguretat i salut par-
ticipa en l’elaboració, la posada en 
pràctica i l’avaluació dels plans i 
els programes de prevenció de ris-
cos a l’empresa, promou iniciatives 
sobre mètodes i procediments per 
a la prevenció efectiva dels riscos i 
proposa millores de les condicions 
existents. 

Així mateix, es disposa d’un proto-
col específic per a la protecció de la 
salut de les dones embarassades, 
les que han estat mares i les que 
es troben en període de lactància. 
Per elaborar aquest document s’ha 
tingut en compte, a més de la nor-
mativa, les recomanacions de la 
Societat Espanyola de Ginecologia i 
Obstetrícia, de l’Associació Espanyo-
la de Pediatria i de l’Institut Nacional de 
Seguretat Social (INSS).

L’any 2020 s’ha finalitzat l’avaluació 
de riscos de les fonts ornamentals 
de Barcelona. A causa de la crisi de 
la COVID no s’han iniciat noves ava-
luacions de riscos.

Mapa de riscos del 
clavegueram

A fi de reduir els riscos de les per-
sones que treballen a l’interior 
del clavegueram, s’ha elaborat un 
mapa de riscos on es registren tots 
els llocs on s’ha detectat algun pe-
rill especial. A més de permetre 
planificar la correcció de les inci-
dències, aquests llocs queden au-
tomàticament indicats als plànols 
de treball del personal de camp, 
per tal que puguin prendre accions 
preventives abans d’arribar-hi. 

La revisió contínua del mapa de 
riscos és una tasca que fan tots 
els treballadors del clavegueram, 
un treball en equip que permet 
aplicar mesures preventives i re-
duir-hi la sinistralitat. 

6.3. La seguretat i la salut de les 
persones

Talent i 
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PREVENCIÓ I SEGURETAT 2020

Personal format Amb formació en PRL: 98 %

Accidents 3 (1 amb baixa i 2 sense baixa)

Indicadors d’accidentalitat Freqüència d’accidents amb baixa i sense: 17,91
Incidència d’accidents amb baixa: 9,6
Gravetat: 0,36

Inspeccions a empreses subcontractades Neteja: 88
Claveguerons: 236
Obres programades: 145
Obres no programades: 93
Manteniment d’instal·lacions: 64
Fonts: 256

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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Mesures de prevenció 
i seguretat davant la 
COVID-19

En un escenari constantment 
canviant davant la COVID-19, 
BCASA va prendre decisions, i va 
adaptar la seva organització a 
les necessitats de cada moment 
amb la màxima celeritat. En pri-
mer lloc les actuacions se cen-
tren en la informació i adopció de 
mesures de prevenció i protecció 
dels treballadors i treballadores 
així com l’adaptació de la seva 
organització a les noves neces-
sitats.

Es constitueix el Comitè de Se-
guiment de la COVID-19 integrat 
pels membres del Comitè de Se-
guretat i Salut Laboral, el cap de 
Servei de Control de la Gestió, el 
tècnic de Prevenció, la presiden-
ta del Comitè d’Empresa i el di-
rector de Recursos. Aquest comi-

tè es reuneix quinzenalment per 
fer seguiment de la incidència de 
la malaltia a l’empresa i abordar 
el desenvolupament dels projec-
tes i mesures que s’han posat en 
marxa per contenir la pandèmia, 
amb la coordinació del Comitè de 
Coordinació i Seguiment del Pla 
de Contingència de COVID-19 de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Des del punt de vista informa-
tiu, es convoca una primera ses-
sió informativa el dia 4 de març 
adreçada a tot el personal per 
informar sobre la COVID-19 i els 
protocols establerts a BCASA per 
fer-hi front, també es convoquen 
altres formacions sobre les nor-
mes de treball davant el risc de 
COVID-19, fent especial atenció 
als llocs de treball compartits, 
com el Centre de Control i re-
cepció. Cal afegir-hi la formació 
específica al personal d’atenció 
i assessorament a la ciutadania 

del Servei de Claveguerons. Pa-
ral·lelament, es publiquen 6 but-
lletins amb les normes de treball 
derivades de l’alerta COVID-19.

En funció de l’evolució de la si-
tuació sanitària i de les noves 
circumstàncies que es van pro-
duint, es fa necessari anar ade-
quant les mesures i directrius 
aprovades respecte de l’organit-
zació municipal a la realitat de 
BCASA.

Així, es redacta el Pla de restabli-
ment del servei del cicle de l’ai-
gua, en què es descriu el resta-
bliment dels diferents serveis de 
les activitats del Cicle de l’Aigua, 
tant les considerades essencials 
com les no essencials, adapta-
des a les diferents etapes o fa-
ses, seguint els criteris publicats 
pel Ministeri de Sanitat a través 
del  “Plan para la transición hacia 
la nueva normalidad”.

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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La primera tasca a realitzar va ser 
reorganitzar i adaptar l’estructu-
ra de BCASA per tal de garantir 
la capacitat executiva i la gestió 
dels serveis públics, al mateix 
temps que s’activen les mesures 
preventives necessàries per evi-
tar els possibles contagis dels  
treballadors. Entre altres mesu-
res s‘han inclòs:

• Facilitar l’ús d’EPI i control de 
temperatura sense contacte.

• Determinar els serveis essen-
cials de BCASA.

• Determinar els llocs crítics 
de l’organització i facilitar 
els dispositius i mitjans de 
treball necessaris per prestar 
els serveis en modalitat de 
teletreball.

• S’impulsa l’ús intensiu de sis-
temes de videoconferència 
amb l’accés a plataformes de 
teletreball per gestionar pro-
jectes de manera col·laborati-
va com, Jitsi, Teams i altres.

• Redactar el Pla de contingèn-
cies per als serveis prioritaris: 
línia de comandament, nòmi-
nes, pagament a proveïdors, 
garantia de signatura. 

• Adaptació del menjador de la 
planta 0 i creació d’un nou es-
pai de menjador a la planta 1 
amb distància entre taules se-
gons normativa.

• Ús d’ozonitzadors per a la re-
ducció de càrrega vírica als 
vehicles que es fan servir per 
feines al clavegueram.

Com que les mesures inclouen la 
realització de teletreball per part 
del personal que fa feines d’ofici-
na, es va realitzar una avaluació 
de riscos específica d’aquestes 
feines mitjançant un formulari. El 
resultat final va indicar un 81,4% 
de les condicions laborals favo-
rables.

Talent i 
coneixement
al servei de la ciutat
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BCASA facilita informació transparent sobre el 
desenvolupament de l’activitat a la ciutadania, a través 
de diferents canals de comunicació, al mateix temps 
que col·labora en activitats de comunicació i educació 
ambiental com a part important per conscienciar i 
sensibilitzar sobre sostenibilitat a la ciutadania.
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7
Des de BCASA es gestionen les 
incidències, les reclamacions 
i els suggeriments del cicle de 
l’aigua. Es recullen al sistema 
IRIS, on l’Ajuntament de Barce-
lona eliminar introdueix tota la 
informació rebuda a través dels 
diversos canals de comunicació 
oberts a la ciutadania, i també 
internament, als treballadors del 
mateix Ajuntament, i posterior-
ment els distribueix als diferents 
serveis segons la tipologia. Les 
consultes tenen a veure princi-
palment amb el clavegueram, les 
aigües subterrànies i les fonts 
(ornamentals i de beure), així 
com amb la gestió de les platges. 

L’any 2020 es va donar resposta 
a unes 3.865 consultes relatives 
a aquests temes, amb una mit-
jana aproximada de 322 consul-
tes mensuals, i es va aconseguir 
mantenir els paràmetres positius 
d’avaluació d’autoexigència de-
finits. Es van assolir el 97 % dels 
acords de nivell de servei (ANS). 
El temps de resposta de les fitxes 
va incrementar a 2,3 dies, a cau-
sa del tractament de les fitxes 
que no es resolen directament 
pel servei corresponent, durant 
els mesos posteriors a l’estiu, i es 
va mantenir a nivells molt baixos 
el percentatge de fitxes de més 
de 30 dies. Tots els indicadors 
van complir amb els llindars es-
tablerts.

Durant el 2020, la ciutadania 
també es va comunicar amb 
BCASA a través del correu elec-
trònic (info.bcasa@bcn.cat), 
que va rebre 387 sol·licituds. 
El temps de resposta és de  4,2 
dies.

7.1. La garantia de qualitat 
del servei
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Indicadors per mesurar la 
qualitat 

La qualitat del servei IRIS es me-
sura en funció de diversos indi-
cadors, definits prèviament per 
l’Ajuntament de Barcelona, com a 
llindar d’autoexigència per a tots 
els operadors. Aquests indica-
dors avaluen totes les fitxes re-
budes en funció de 5 paràmetres: 

Acord de nivell de servei (ANS):

Defineix un temps de resposta 
màxim segons la tipologia de la 
incidència. 

S’exigeix respondre un mínim del 
90 % de les fitxes dins aquest 
termini.

Reclamacions:

• Comptabilitza les fitxes recla-
mades, és a dir, aquelles que 
per disconformitat del ciutadà 
s’han de tornar a obrir.

• S’estableix un llindar màxim 
del 4 %.

+30 dies:

• Comptabilitza les fitxes tanca-
des amb més de 30 dies, inde-
pendentment de la tipologia.

• Es defineix un llindar màxim de 
l’1,5 % de les fitxes mensuals.

Anul·lades:

• Comptabilitza les fitxes anul·la-
des, és a dir, aquelles que no 
es tracten per diferents motius 
(manca de dades, duplicitat, no 
escau, no es pot fer…).

• Es marca un llindar màxim del 3 %.

Temps de resposta:

• Comptabilitza el temps que 
es triga a resoldre les fitxes, 
independentment de la seva 
tipologia.

• S’estableix un llindar màxim 
de 5 dies.

Informació 
transparent
per a la comunitat
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La difusió de l’activitat de l’em-
presa i la comunicació sobre el 
cicle urbà de l’aigua constitueix 
una de les prioritats de BCASA. 
Per això, col·labora amb diferents 
programes educatius i de sensi-
bilització impulsats per l’Ajunta-
ment de Barcelona a través de la 
Fàbrica del Sol, i pensats per a 
tots els grups d’edat i ciutadans 
que volen conèixer les instal·la-
cions i serveis del cicle.

Tanmateix, a partir del 14 de març 
de 2020, quan el Govern d’Es-
panya declara l’estat d’alarma, 
aquesta activitat va quedar sus-
pesa, sense poder realitzar cap 
tipus de visita a les instal·lacions 
de l’aigua durant tot l’any.

Durant el primer trimestre, en el 
cas del programa “Com funcio-
na Barcelona”1, en què es visiten 
diverses instal·lacions, com un 
tram de clavegueram del passeig 
de Sant Joan, el Dipòsit de Re-
tenció d’Aigües Pluvials del Parc 
de Joan Miró i la Font Màgica, van 
visitar les diferents instal·lacions 
941 participants, majoritària-
ment públic escolar.

1http://ajuntament.barcelona.cat/
ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciu-
tat-funciona/educacio-i-sensibilit-
zacio/programes-deducacio-i-sen-
sibilitzacio/com-funciona-barcelona

Campanyes de 
sensibilització

Durant el mes de febrer, BCASA 
va participar en la Marató per 
l’Emergència Climàtica, organit-
zada per l’Ajuntament+Sosteni-
ble, conjuntament amb altres edi-
ficis i equipaments municipals. Es 
tracta d’una campanya de sensi-
bilització i de bones pràctiques 

7.2. L’activitat divulgativa

Informació 
transparent
per a la comunitat

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-sensibilitzacio/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-sensibilitzacio/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-sensibilitzacio/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-sensibilitzacio/com-funciona-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/educacio-i-sensibilitzacio/programes-deducacio-i-sensibilitzacio/com-funciona-barcelona


101
7

en l’ús i el consum d’energia i ai-
gua amb l’objectiu de conscien-
ciar treballadors, treballadores i 
la ciutadania sobre la necessitat 
de reduir el consum que es fa en 
llum, aigua i gas, així com millorar 
la gestió dels residus i fomentar 
el verd.

Aquesta campanya promou la 
informació sobre els efectes del 
canvi climàtic, oferint eines i re-
cursos per a la millora de l’estalvi 
energètic a través d’una sessió 
informativa i de sensibilització a 
càrrec d’Eloi Burriel, de l’empre-
sa L’Origen, la decoració de l’edi-
fici amb papallones de paper i 
l’enviament setmanal de correus 
informatius, consells i bones 
pràctiques de consum.

I, en una participació activa, es 
manté la motivació i es promouen 
accions individuals i col·lectives 
per involucrar i reforçar el com-

promís amb el canvi climàtic i 
l’estalvi del consum energètic, 
principalment amb la creació 
d’una bústia de suggeriments 
que va recollir 71 iniciatives sos-
tenibles per reduir el consum a 
l’edifici.

A la Marató del 2020, BCASA ha 
estalviat 3.373 kWh d’electricitat, 
que suposa un 11,63 % kWh, un 
288 m3 de gas que seria un 36 % 
menys respecte al mateix període 
de l’any 2019. Pel que fa a l’aigua, 
s’ha estalviat 6 m3, un 7,62 %. Això 
suposa un estalvi del 15 % en 
emissions de CO2, segons criteris 
Ajuntament + Sostenible (1).

(1) S’aplica el mateix factor d’emis-
sió del consum elèctric pel càlcul de 
les emissions de CO2 a tots els equi-
paments municipals, independent-
ment de fer servir energia de fonts 
100 % renovables.

El mar comença aquí

La darrera setmana del mes de 
novembre, coincidint amb la XII 
edició de la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus 2020, BCA-
SA va col·locar un centenar de 
plaques informatives en alguns 
embornals de la ciutat amb un 
missatge clar i inequívoc: “Aquí 
comença el mar. No hi llencis res”. 

Es tracta d’una campanya de 
sensibilització i conscienciació 
a la ciutadania per informar-los 
que tot el que llencem pels em-
bornals del clavegueram, princi-
palment petits plàstics i burilles, 
a tota la ciutat, finalment, arriba 
al mar, acompanyada d’una ac-
ció d’street màrqueting amb in-
formadors ambientals (complint 
mesures contra la COVID-19) 
als carrers més emblemàtics 
de la ciutat, utilitzant plantilles 
impreses d’animalons marins 

Informació 
transparent
per a la comunitat
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amb colors cridaners per captar 
l’atenció dels vianants i poder 
transmetre els missatges am-
bientals. Aquestes plantilles es 
poden descarregar com a eina 
pedagògica i educativa conjunta-
ment amb un dossier dedicat al 
drenatge de la ciutat.

Aquesta campanya, impulsada 
per l’Ajuntament de Barcelona 
des de Barcelona Cicle de l’Aigua, 
SA durant la XII edició de la Set-
mana Europea de Residus 2020, 
va guanyar el premi europeu de 
la Prevenció de Residus en la ca-
tegoria d’administracions junta-
ment amb el Grup Residu Zero.

En l’àmbit de les relacions insti-
tucionals, el primer trimestre de 
2020, encara en una situació de 
normalitat, BCASA va assistir a 
la “Jornada sobre qualitat de les 
aigües i sanejament al Port de 
Barcelona” en el marc de la URCC 
2020: Urban Resilience in a con-

text of Climate Change Conferen-
ce, que es va fer arran del projec-
te de recerca RESCCUE, del qual 
BCASA forma part. També durant 
aquest període, l’Ajuntament de 
Terrassa va visitar les instal·la-
cions del cicle de l’aigua per 
conèixer la gestió que se’n porta 
a terme a la ciutat de Barcelona.

Llavors, les restriccions de mo-
bilitat per combatre la dispersió 
de la COVID-19 van modificar pro-
fundament la manera de fer les 
accions divulgatives i de trans-
ferència de coneixement previs-
tes durant l’any 2020, que es van 
haver d’adaptar majoritàriament 
al format en línia, i se’n van ob-
tenir resultats molt positius mal-
grat la situació. 

Informació 
transparent
per a la comunitat
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En aquest context, es pot ressal-
tar la participació de BCASA en 
grups de treball i jornades que 
analitzaven l’impacte de la CO-
VID-19 en el cicle urbà de l’aigua, 
especialment en l’àmbit del sa-
nejament, com, per exemple, la 
participació en el seminari “Ges-
tió de la COVID-19 en els sistemes 
de sanejament i depuració”, orga-
nitzat per l’Associació Espanyola 
d’Operadors Públics d’Abasta-
ment i Sanejament (AEOPAS).

La pandèmia no va disminuir 
l’interès en la gestió del cicle de 
l’aigua que fa la ciutat de Barce-
lona, i així es van portar a terme 
diversos esdeveniments en què 
BCASA va organitzar, amb Ca-
talan Water Partnership, dues 
jornades de webinars en el Dia 
Mundial dels Mars i els Oceans. 
També es va participar en el IC-
T4Water cluster Annual Meeting 
sobre el sector de l’aigua en l’ era 
digital.

Tot això s’ha fet en paral·lel amb 
la divulgació associada als pro-
jectes d’investigació i innovació 
en curs, que s’han presentat en 
diversos formats i mitjans de co-
municació.

Informació 
transparent
per a la comunitat
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8.3. Cobertura de la informació
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Els continguts d’aquesta memòria de sostenibilitat 
són el recull de les principals actuacions i dades de 
l’organització en el període comprès entre l’1 de gener i el 
31 de desembre de l’any 2020.
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Sobre aquesta 
memòria8
BCASA defineix, en el marc del nou Pla estratègic 2020-2022, un model de 
relació amb els grups d’interès, així com els canals d’informació i comuni-
cació necessaris per mantenir un diàleg permanent i conèixer-ne les ne-
cessitats i les expectatives.

8.1. Canals de relació amb els 
grups d’interès

GRUP D’INTERÈS CANALS DE COMUNICACIÓ

Equip professional

Bústia ètica
Comitè de Direcció 
Comitè d’Empresa
Comitè de Seguretat i Salut
Comunicats interns
Consell d’Administració
Informes de producció
Intranet corporativa
Memòria de Sostenibilitat
Portal de transparència
Reunions de departament i serveis
Reunions de grups de treball
Reunions de Seguiment Operatiu Estratègic
Taules d’Impuls

Empreses proveïdores 
(de serveis de suports contractats mitjançant 
la llei de contractació pública –contractistes– 
i altres)

Elaboració de requisits tècnics
Gestió d’ofertes
Perfil del contractant
Reunions de seguiment
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GRUP D’INTERÈS CANALS DE COMUNICACIÓ

Col·laboradors, empreses i entitats 
municipals

Informes normatius 
Reunions de grups de treball
Reunions de seguiment operatiu estratègic
Taules d’Impuls

Operadors de serveis
Elaboració de requisits tècnics
Reunions de grups de treball
Reunions de seguiment

Clients
(municipals i privats)

Enquestes de satisfacció
Memòria de Sostenibilitat
Portal de transparència
Reunions tècniques

Comunitat i ciutadans de Barcelona
(veïns i veïnes, associacions, comunitats de 
propietaris i universitats)

Canal IRIS
Enquestes de satisfacció
Jornades i seminaris
Memòria de Sostenibilitat
Pàgina web
Portal de transparència
Sessions informatives
Visites a instal·lacions

Medi ambient Informes normatius: emissions, residus, consums

Sector

Convenis sectorials 
Jornades i seminaris
Projectes de recerca i innovació
Sessions informatives
Visites a instal·lacions

Mitjans de comunicació
Campanyes de conscienciació i sensibilització 
Gestió de peticions d’informació i visites
Notes de premsa de temes rellevants

Sobre aquesta 
memòria
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BCASA dissenya els objectius i les accions d’acord amb els aspectes 
rellevants plantejats pels diferents grups d’interès.

GRUP D’INTERÈS  NECESSITATS I EXPECTATIVES

Equip professional

Compliment ambiental
Comunicació eficaç
Formació i promoció
Igualtat d’oportunitats
Lluita contra la corrupció 
Protecció davant de riscos psicosocials 
Retribució justa

Empreses proveïdores 
(de serveis de suports contractats mitjançant 
la llei de contractació pública –contractistes– 
i altres)

Cobrament en termini
Compliment ambiental
Comunicació eficaç
Coordinació efectiva
Emissions
Lluita contra corrupció 
Seguretat i salut
Transparència

Col·laboradors, empreses i entitats 
municipals

Compliment ambiental
Comunicació eficaç
Coordinació efectiva
Transparència

Sobre aquesta 
memòria
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GRUP D’INTERÈS  NECESSITATS I EXPECTATIVES

Operadors de serveis

Compliment ambiental
Comunicació eficaç
Eficiència energètica
Qualitat del servei
Transparència

Clients
(municipals i privats)

Compliment ambiental
Comunicació eficaç
Eficiència energètica
Qualitat del servei
Transparència

Comunitat i ciutadans de Barcelona
(veïns i veïnes, associacions, comunitats de 
propietaris i universitats)

Compliment ambiental
Compromís ambiental
Comunicació eficaç
Eficiència energètica
Model de gestió de l’aigua
Participació
Qualitat del servei
Transparència

Medi ambient
Compliment ambiental
Compromís ambiental
Eficiència energètica
Model de gestió de l’aigua

Sector
Compliment ambiental
Compromís ambiental
Eficiència energètica
Model de gestió de l’aigua

8 Sobre aquesta 
memòria
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El 2020 es mantenen com a 
prioritaris els temes materials 
del 2019, tant pel que fa al des-
envolupament de les accions 
d’RSC, com per prioritzar la in-
formació de la Memòria.

8.2. Anàlisi de materialitat

Sobre aquesta 
memòria
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Aquesta memòria de sostenibili-
tat fa referència al període com-
près entre l’1 de gener i el 31 de 
desembre de 2020 i s’ha elaborat 
de conformitat amb els estàn-
dards de la Global Reporting Ini-
tiative (GRI), en l’opció essencial, 
prenent com a base la primera 
memòria de sostenibilitat de l’any 
passat, 2019, que ha de servir de 
referent comparatiu de les pos-
sibles variacions dels diferents 
indicadors al llarg del temps, 
incloent-hi els nous indicadors 
necessaris, amb l’objectiu de 
mesurar el compliment dels ob-
jectius de BCASA en els àmbits 
econòmic, ambiental i social, i 
comunicar-ho a totes les parts 
interessades amb el compromís 
d’anar-ho fent anualment.

8.3. Cobertura de la informació

Sobre aquesta 
memòria

Per a qualsevol consulta sobre 
la Memòria de Sostenibilitat, 
podeu contactar amb nosaltres 
a través dels canals següents:

Adreça postal:
Acer, 16
08038 Barcelona
Telèfon: 932 89 68 00

Correu electrònic: 
info.bcasa@bcn.cat



9Índex de 
contingut GRI

9.1. Continguts generals
9.2. Continguts materials
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Memòria de Sostenibilitat elaborada segons els 
estàndards de la Global Reporting Initiative (GRI), 
amb les accions i les mesures que es porten a terme 
des de BCASA. 
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Índex de
contingut 
GRI9
9.1. Continguts generals

Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 101 Fonaments 2016

GRI 102 Continguts generals 2016

Perfils de l’organització
102-1 Nom de l’organització 4. Compromís amb la sostenibilitat

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 4. Compromís amb la sostenibilitat

102-3 Localització de la seu central de 
l’organització 8.3. Cobertura de la informació

102-4 Nombre de països on opera 
l’organització 4. Compromís amb la sostenibilitat

102-5 Naturalesa del règim de propietat i 
forma jurídica

4. Compromís amb la sostenibilitat
4.1. Estructura de governança

102-6 Mercats servits
Societat mercantil íntegrament 
municipal que opera a la ciutat de 
Barcelona
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contingut 
GRI

Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

102-7 Dimensió de l’organització

3. Un cop d’ull al 2020
5.1. El drenatge urbà i el 
clavegueram
5.2. El centre de control 
del cicle de l’aigua
5.3. L’abastament i els nous 
recursos hídrics
5.4. Gestió ambiental responsable 
6.1. Ocupació de qualitat

102-8 Informació sobre el col·lectiu de 
treballadors i treballadores 6.1. Ocupació de qualitat

102-9 Cadena de subministrament 4.7. Contractació responsable

102-10 Canvis significatius en l’organització i 
la cadena de subministrament 4.1 Estructura organitzativa

Sí que  hi ha hagut 
un canvi en l’àmbit 
de l’organització 
amb la creació 
de la Direcció de 
Platges degut a 
l’increment de 
la complexitat 
en la gestió de 
les platges. No 
hi ha hagut cap 
canvi significatiu 
en la cadena de 
subministrament
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contingut 
GRI

Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

102-11 Plantejament o principi 
de precaució

4.4. Compromís amb l’ètica i la 
transparència
5.4. Gestió ambiental responsable

102-12 Suport a iniciatives externes 4.5. La innovació i la recerca per 
impulsar la millora contínua

102-13 Afiliació a associacions 4.2. Aliances i cooperació en xarxa

Estratègia

102-14 Declaració del responsable màxim de 
l’organització

1. Carta de la directora general
2. Carta del regidor

102-15 Principals impactes, riscos i 
oportunitats

4.3. Pla estratègic 2020-2022 i gestió  
del risc
8.1. Canals de relació amb els grups 
d’interès

Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, estàndards i normes 
de conducta

4. Compromís amb la sostenibilitat
4.1. Estructura de governança
4.4. Compromís amb l’ètica i la 
transparència
4.7. Contractació responsable

102-17 Mecanismes d’assessorament i preo-
cupacions ètiques

4.4. Compromís amb l’ètica i la 
transparència
4.7. Contractació responsable
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Índex de
contingut 
GRI9

Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

Govern

102-18 Estructura de govern de 
l’organització 4.1. Estructura de governança

Participació dels grups de relació

102-40 Llista de grups de relació 8.1. Canals de relació amb els grups 
d’interès

102-41 Acords de negociació col·lectiva 6.1. Ocupació de qualitat

102-42 Identificació i selecció dels grups de 
relació 6.1. Ocupació de qualitat

102-43 Enfocament per a la participació dels 
grups de relació

6.1. Ocupació de qualitat
8.2. Anàlisi de materialitat

102-44 Temes i preocupacions clau 
detectats

8.1. Canals de relació amb els grups 
d’interès

Pràctiques per a l’elaboració d’informes

102-45 Entitats incloses en els estats 
financers consolidats

4.1. Estructura de governança
4.6. Gestió econòmica responsable
8.3. Cobertura de la informació

102-46 Definició dels continguts dels informes 
i les cobertures del tema 8.2. Anàlisi de materialitat
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Índex de
contingut 
GRI9

Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

102-47 Llista dels temes materials 8.2. Anàlisi de materialitat

102-48 Reexpressió de la informació No hi ha hagut reformulacions

102-49 Canvis en l’elaboració 
dels informes Pla estratègic 2020-2022 

102-50 Període objecte de l’informe 8.3. Cobertura de la informació

102-51 Data de l’últim informe Memòria de Sostenibilitat 2019 (de l’1 
de gener al 31 de desembre de 2019)

102-52 Cicle d’elaboració de l’informe Anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes 
sobre l’informe 8.3. Cobertura de la informació

102-54 Declaració d’elaboració de l’informe de 
conformitat amb els estàndards GRI 8.3. Cobertura de la informació

102-55 Índex de continguts GRI 1. Índex de continguts GRI

102-56 Verificació externa

Aquesta 
memòria no ha 
estat verificada 
per un extern 
independent.
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9.2. Continguts materials

9
GRI 200 Temes econòmics
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 201 Acompliment econòmic 2016

103-1 Explicació del tema material i les 
seves limitacions

8.2. Anàlisi de 
materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components
4.1. Estructura de governança i 
organització de l’empresa.
4.6. Gestió econòmica responsable

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 4.6. Gestió econòmica responsable

201-1 Valor econòmic directe generat i 
distribuït 4.6. Gestió econòmica responsable 

201-2 Activitats derivades del canvi climàtic 5.4 Gestió ambiental responsable

201-3 Cobertura de les obligacions de 
l’organització

BCASA ofereix anualment un fons de 
garantia social a tots els treballadors. 
Aquest compromís es troba regulat al 
conveni col·lectiu d’empresa (Capítol VI) 
mitjançant un reglament específic i la 
Comissió d’Acció Social

Índex de
contingut 
GRI
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contingut 
GRI

GRI 200 Temes econòmics
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 204 Pràctiques d’adquisició 2016 

103-1 Explicació del tema material i les 
seves limitacions 

8.2. Anàlisi de 
materialitat 

103-2 Enfocament de gestió i components 4.6. Gestió econòmica responsable 

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió 4.6. Gestió econòmica responsable 

204-1 Proporció de despesa en 
proveïdors locals 4.7. Contractació responsable 
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contingut 
GRI

GRI 200 Temes econòmics
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 205 Lluita contra la corrupció 2016

103-1 Explicació i abast del tema material 4.4 Compromís amb l’ètica i la 
transparència

103-2 Enfocament i components de 
la gestió

4.4 Compromís amb l’ètica i la 
transparència

103-3 Avaluació de l’enfocament de
la gestió

4.4 Compromís amb l’ètica i la 
transparència

205-1 Operacions avaluades per riscos 
relacionats amb la corrupció

4.1 Estructura organitzativa
4.4 Compromís amb l’ètica i la 
transparència

205-2
Comunicació i formació sobre 
polítiques sobre procediments 
anticorrupció

4.4 Compromís amb l’ètica i la 
transparència

205-3 Casos confirmats de corrupció i 
mesures adoptades

No s’ha produït cap denúncia ni s’ha 
rebut cap comunicat a través del canal 
de denúncies
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contingut 
GRI

GRI 300 Temes ambientals
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 302 Energia 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 5.4. Gestió ambiental responsable

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5.4. Gestió ambiental responsable

302-1 Consum energètic dins de 
l’organització 5.4. Gestió ambiental responsable

GRI 303 Aigua 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 5.4. Gestió ambiental responsable

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5.4. Gestió ambiental responsable

303-1 Extracció d’aigua per font 5.4. Gestió ambiental responsable
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contingut 
GRI

GRI 300 Temes ambientals
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 305 Emissions 2016

103-1 Explicació del tema material i les
seves limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 5.4. Gestió ambiental responsable

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 5.4. Gestió ambiental responsable

305-1 Emissions directes de GEH (abast 1) 5.4. Gestió ambiental responsable

305-2 Emissions indirectes de GEH en 
generar energia (abast 2) 5.4. Gestió ambiental responsable
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contingut 
GRI

GRI 400 Temes socials
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 400 Ocupació 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 6.1. Ocupació de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6.1. Ocupació de qualitat

401-1 Noves contractacions d’empleats i 
empleades i rotació de personal 6.1. Ocupació de qualitat

401-2

Beneficis socials per al conjunt de 
professionals amb jornada completa 
que no s’ofereixen als professionals 
temporals o de mitja jornada

6.1. Ocupació de qualitat

401-3 Baixa per maternitat o paternitat Nombre d’empleats que s’han acollit al 
permís parental: 3 homes i 1 dona
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contingut 
GRI

GRI 400 Temes socials
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 403 Salut i seguretat en el treball 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 6.3. La seguretat i la salut de les 
persones

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6.3. La seguretat i la salut de les 
persones

403-1
Representació dels treballadors i les 
treballadores en comitès formals 
treballador-empresa de salut i seguretat

6.3. La seguretat i la salut de les 
persones

403-2

Tipus d’accidents i taxa de freqüència 
d’accidents, malalties professionals, 
dies perduts, absentisme i nombre de 
morts per accident laboral o malaltia 
professional

6.3. La seguretat i la salut de les 
persones

403-3 Serveis de salut en el treball

La revisió mèdica és obligatòria per a 
tota la plantilla. L’empresa de prevenció 
de riscos laborals i reconeixements 
mèdics envia un missatge al treballador 
amb una contrasenya perquè pugui 
accedir al seu informe. El tractament de 
dades és confidencial
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contingut 
GRI

GRI 400 Temes socials
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 404 Formació i educació 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 6.1. Ocupació de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6.1. Ocupació de qualitat

404-1 Mitjana d’hores de formació a l’any per 
treballador 6.1. Ocupació de qualitat

GRI 405 Diversitat i igualtat d’oportunitats 2016

103-1 Explicació del tema material i les seves 
limitacions 8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i components 6.1. Ocupació de qualitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió 6.1. Ocupació de qualitat

405-1 Diversitat en els òrgans de govern i 
treballadors 6.1. Ocupació de qualitat

405-2 Relació entre el salari base dels homes 
i de les dones 6.1. Ocupació de qualitat
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9 Índex de

contingut 
GRI

GRI 400 Temes socials
Estàndards 

GRI
Contingut Pàgina Omissió

GRI 413 Comunitats locals 2016

103-1 Explicació del tema material i les 
seves limitacions

8.2. Anàlisi de materialitat

103-2 Enfocament de gestió i 
components

4.2. Aliances i cooperació en xarxa
4.5. La innovació i la recerca per 
impulsar la millora contínua
7. Informació transparent per a la 
comunitat

103-3 Avaluació de l’enfocament de 
gestió

4.2. Aliances i cooperació en xarxa
4.5. La innovació i la recerca per 
impulsar la millora contínua
7. Informació transparent per a la 
comunitat

413-1

Operacions amb participació de 
la comunitat local, avaluacions 
d’impacte i programes de 
desenvolupament

4.2. Aliances i cooperació en xarxa
4.5. La innovació i la recerca per 
impulsar la millora contínua
7. Informació transparent per a la 
comunitat
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Índex de
continguts 

1. Carta de la directora general

2. Carta del regidor

3. Un cop d’ull al 2020 

4. Compromís amb la sostenibilitat
4.1. Estructura organitzativa
4.2. Aliances i cooperació en xarxa
4.3. Gestió de risc
4.4. Compromís amb l’ètica i la transparència
4.5. La innovació i la recerca per impulsar la 

millora contínua
4.6. Gestió econòmica responsable
4.7. Contractació responsable

5. Treballem pel medi ambient
5.1. El drenatge urbà i el clavegueram
5.2. El centre de control del cicle de l’aigua
5.3. L’abastament i els nous recursos hídrics
5.4. Gestió ambiental responsable

6. Talent i coneixement al servei de la ciutat
6.1. Ocupació de qualitat
6.2. La formació i el desenvolupament 

professional
6.3. La seguretat i la salut de les persones

7. Informació transparent per a la comunitat 
7.1. La garantia de qualitat del servei
7.2. L’activitat divulgativa

8. Sobre aquesta memòria
8.1. Canals de relació amb els grups d’interès
8.2. Anàlisi de materialitat
8.3. Cobertura de la informació

9. Índex de contingut GRI
9.1. Continguts generals
9.2. Continguts materials
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Índex de
fotografies

Portada Dipòsit de retenció d’aigües pluvials de Riera 
d’Horta

Pàgina 2 Font Manuel de Falla. 
Parc de Josep Maria Serra Martí, 
Districte de Nou Barris (dia)

Pàgina 3 Cristina Vila i Rutllant. Directora general BCASA

Pàgina 4 Font Manuel de Falla. 
Parc de Josep Maria Serra Martí, 
Districte de Nou Barris (nit)

Pàgina 5 Eloi Badia. Regidor d’Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica

Pàgina 6 Tram clavegueram carrer Enamorats

Pàgina 8 Objectius ODS

Pàgina 19 Parc de Diagonal Mar

Pàgina 21 Seu Barcelona Cicle de l’Aigua

Pàgina 25 Afectació temporal Gloria platja de la Mar Bella

Pàgina 26 Brigada manteniment fonts 

Pàgina 29 Visita comissió Life Platform Aigües 
Residuals  - BCN

Pàgina 32 Centre de Control BCASA

Pàgina 39 Canal de Portal Ètic BCASA

Pàgina 42 Seguiment tècnic estació de control 
iBATHWATER platja de Somorrostro

Pàgina 51 Platja de Sant Sebastià

Pàgina 54 Logo Pla director integral de sanejament 
de Bar celona (PDISBA) 

Pàgina 57 Plafó informatiu obres Col·lector Diagonal

Pàgina 59 Obres Col·lector Diagonal

Pàgina 64 Brigada manteniment clavegueram

Pàgina 65 Torretes informatives mesures COVID

Pàgina 66 Torre vigilància servei de salvament i socorrisme

Pàgina 68 Centre de Control BCASA

Pàgina 69 Gràfica pluviometria 2020

Pàgina 71 Sistema d’Alerta Hidrogràfica del Riu Besòs 
(SAHBE)

Pàgina 72 Logo Pla de Recursos hídrics Alternatius de 
Barcelona PLARHAB

Pàgina 76 Sistema de drenatge urbà sostenible SUDS 
Diagonal Mar

Pàgina 79 Font de beure Parc de la Ciutadella

Pàgina 81 Font ornamental Parc Rieres d’Horta

Pàgina 82 Flota elèctrica vehicles BCASA

Pàgina 86 Centre de Control BCASA

Pàgina 88 Equip de treball

Pàgina 96 Sistema de drenatge urbà sostenible (SUDS)

Pàgina 100 Campanya “La marató per l’emergència 
climàtica”

Pàgina 102 Campanya “El mar comença aquí”

Pàgina 104 Dipòsit de retenció d’aigües pluvials del parc 
de Joan Miró

Pàgina 110 Parc de l’Espanya Industrial

Pàgina 112 Platja de la Nova Icària
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