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Editorial

A

la nostra recent trobada a l’Assemblea General vam tenir l’ocasió de compartir plegats com cal afrontar des
de l’ASAC una actualitat plena de continus canvis i que,
tal com es va posar de manifest a la conferència, requereix d’una actitud emprenedora i innovadora.

D’entre els diversos temes de plena actualitat que afecten els nostres associats, hem volgut dedicar aquest nou número de la revista Blau al debat sobre
el preu real de l’aigua atès que, efectivament, el dèficit tarifari és un problema
de tots i comporta el repte de trobar el preu just i real del servei d’abastament
d’aigua i sanejament.
Tots els operadors, tant públics com privats, compartim el compromís de fer
efectiu el Dret Humà a l’Aigua, proporcionant aigua de qualitat i serveis de
sanejament 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any. Precisament, per garantir aquesta continuïtat i qualitat en el servei, s’ha d’assolir un
nivell adequat de tarifes, el que significa que les tarifes no només han de
cobrir els costos del recurs i d’explotació del servei, sinó que també han de
permetre als operadors la necessària inversió en infraestructures i en
Tots els operadors un alt nivell d’innovació tecnològica,
que esdevé fonamental per mantecompartim el
nir la continuïtat d’un servei de quacompromís de fer
litat en una realitat com la nostra,
efectiu el Dret
mancada tradicionalment de recurHumà a l’Aigua
sos hídrics.
Les diferents veus i estudis de prestigiosos professionals coincideixen a afirmar que el reajustament de les tarifes és vital per garantir el futur del nostre
sector i, per tant, ens trobem davant del repte d’adaptar-nos a les noves realitats, com les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua, la nova legislació, el
manteniment de les infraestructures i, no menys important, la sensibilització
de l’usuari sobre quins són els costos reals del servei que reben.

Ignacio Escudero
President de l’Agrupació de
Serveis d’Aigua de Catalunya
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assemblea general a barcelona

L’ASAC afronta

una etapa de canvis
L’Hotel Front Marítim de Barcelona va ser l’escenari, el passat 3 de juny,
de l’Assemblea General 2014 de l’ASAC. En aquesta trobada, es va posar de manifest
que el 2013 havia estat un any especialment actiu pel que fa a l’entrada en vigor de
noves lleis i regulacions per al sector de l’aigua, el que ha reforçat el compromís de
l’associació per defensar els interessos dels seus membres.

E

l mateix Ignacio Escudero, president de l’ASAC,
va destacar durant la seva
presentació de l’Informe
General, que ha estat i
continua sent un període d’una autèntica
“pluja” de legislacions i regulacions. Com a
primer exemple va citar, en l’àmbit del sanejament, l’abolició del model d’atribucions i el
contenciós engegat per tal d’evitar-ne l’eliminació, en un procés que encara continua obert.
També va fer referència al projecte de llei
que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·
lacions i els productes. O al projecte de llei de
desindexació de l’economia espanyola, cosa
que suposa que els preus i els serveis regulats o prestats per les administracions públiques no podran actualitzar-se de manera automàtica en funció de l’IPC o qualsevol altre
indicador, fet que afecta directament els serveis d’abastament d’aigua.
1
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1. El jove emprenedor Pau Garcia-Milà va cloure
l’Assemblea amb la conferència ‘Els serveis d’aigua
i l’emprenedoria’. 2. Aspecte de l’Assemblea General
de l’ASAC a l’Hotel Front Marítim de Barcelona.
3. Ignacio Escudero, president de l’ASAC, es dirigeix
als assistents durant la presentació de l’Informe
General. 4. Sessió de treball dels membres de la
Junta de Govern de l’ASAC.
4
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A l’Assemblea, a més d’aprovar els estats
comptables de l’exercici 2013, es van repassar alguns dels esdeveniments més importants de l’any, com va ser la signatura del
Primer Conveni Col·lectiu Autonòmic que regula les condicions de treball entre les empreses i les persones que treballen en l’activitat
econòmica que comprèn la gestió total o parcial del cicle integral de l’aigua, amb totes les
garanties. El president va destacar que s’havia arribat a la signatura d’aquest conveni
després de gairebé tres anys de negociacions
amb els agents socials i que es tracta d’una
fita històrica, ja que s’ha convertit en el primer
conveni de caràcter autonòmic a tot l’Estat.

Èxit de la Jornada Tècnica
També es va voler destacar l’èxit que va representar l’organització de la 10a Jornada
Tècnica per a les empreses i serveis d’aigua
de Catalunya, que es va celebrar a Tarragona
el passat novembre. La jornada va comptar
amb la presència de 146 inscrits i la participació de 25 convidats de fora del sector. Pel que
fa a altres temes d’actualitat, Ignacio Escudero es va referir al projecte, previst en el
Pressupostos Generals del 2014, de mesures
fiscals, administratives i financeres i del sector públic i les seves repercussions quant a les
tarifes i el cànon de l’aigua. En aquest sentit,
va assenyalar que des de l’associació s’està
treballant per defensar els interessos del sector. Sense moure’ns de l’escenari pressupostari, va recalcar també que des de l’ASAC s’ha
aixecat la veu per tal d’aconseguir les millores
necessàries quant a l’assignació econòmica
en l’àmbit del sanejament.
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respostes a un important desafiament

El dèficit tarifari,

un problema de tots
Les principals veus autoritzades del sector de l’aigua coincideixen a afirmar que la
pujada de tarifes és l’única alternativa possible al desequilibri existent entre el cost de
tot el cicle que cobreix el servei i el que paguen finalment els consumidors.

E

Un esforç col·lectiu
Fernando Morcillo, president i
director general de l’Associació
Espanyola d’Abastaments d’Aigua i
Sanejament (AEAS) considera que
les mesures per ajustar les tarifes
del sector de l’aigua “s’han de
repartir de manera equilibrada
entre tots els usuaris: particulars,
empreses i indústries”. Per a
Fernando Morcillo, hi ha molts
factors que s’han de tenir en
compte, com “la diversitat de costos,
l’augment de les inversions de les
empreses del sector al mateix temps
que es retalla la despesa pública o
una legislació que a vegades no és
prou clara”. També destaca aspectes
positius: “l’alt nivell d’innovació
tecnològica de les principals
empreses del sector a Espanya, que
ofereixen un servei de gran qualitat
en un país amb una mancança
tradicional de recursos hídrics; i els
nous models de gestió del cicle
integral de l’aigua”. “Però tot això
–insisteix– s’ha de veure reflectit en
la imprescindible adequació
tarifària. És l’única manera de
garantir que podrem mantenir
aquest nivell de qualitat i servei
en el futur”.
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l juny del 2013, la Fundació Agualogy va fer públic
l’informe Estudio sobre el
precio del agua en España, obra de Carme Albiol, cap de planificació comercial d’Aigües
de Barcelona, i Antoni Bru, director fiscal
d’Agbar, i coordinat per Josep Bagué, director
economicofinancer d’Agbar. L’estudi, que va
comptar per al seu desenvolupament amb la
col·laboració de prestigiosos economistes, és
clar pel que fa a les seves conclusions: el
preu de l’aigua a Espanya està per sota de la
mitjana de la resta de països del nostre entorn geogràfic i socioeconòmic. És a dir, constata la realitat del dèficit tarifari: que la factura que reben els usuaris i clients no reflecteix
el cost real del servei. Fins i tot es demostra,
amb dades proporcionades per diferents organismes internacionals acreditats per la
seva solvència, que el preu de l’aigua és més
barat a Espanya que el d’altres serveis bàsics, com la telefonia o l’electricitat.

Costos i sensibilització
L’estudi reafirma la necessitat del sector
d’adaptar-se a noves realitats, com les directrius de la Directiva Marc de l’Aigua sobre la
qualitat de l’aigua subministrada per al consum humà, la nova legislació d’àmbit europeu, el manteniment i millora d’infraestructures o l’augment tant de la demanda com de la
qualitat que reclamen els usuaris, ja siguin
particulars o industrials.
Un aspecte que cal destacar és que la factura
final ha de reflectir, a més del consum real de
l’usuari o client, l’impacte del cicle integral
de l’aigua. S’han de fer més campanyes d’informació per tal que l’usuari entengui que
l’aigua té més recorregut després del seu ús
de boca, industrial o agrícola, com ho demostra l’augment de les inversions fetes en el
sistema de sanejament i regeneració d’aigües
residuals, sempre tenint en compte criteris de
sostenibilitat. La Directiva Marc de l’Aigua
també va en aquest sentit, ja que estipula que

Indicador d’esforç de l’usuari per al pagament del servei de l’aigua per països
País

ALEMANYA
	BÈLGICA
REGNE UNIT
ÀUSTRIA
PAÏSOS BAIXOS
	NORUEGA
SUÈCIA
PORTUGAL
ESPANYA
ITÀLIA

% esforç en
abastament

% esforç en
sanejament

% esforç en IVA
i altres taxes

% esforç en el
cicle integral

(mitjaNA països = 100%)

(mitjaNA països = 100%)

(mitjaNA països = 100%)

(mitjaNA països = 100%)

122%
109%
133%
90%
101%
76%
63%
101%
76%
46%

1

156%
140%
106%
113%
106%
76%
63%
101%
76%
46%

0%
56%
0%
77%
66%
78%
76%
57%
55%
38%

Font: IWA International Statistics for Water Services 2012, Eurostat 2011. Esmentats a ‘Estudio sobre
el precio del agua en España’. Fundació Agualogy, 2013.

124%
117%
104%
100%
99%
142%
128%
43%
50%
31%

Evolució de la factura mensual de l’aigua

Composició de la factura

L’increment de la factura real de l’aigua per a un usuari tipus en els últims
10 anys s’ha mantingut per sota de l’IPC.

Dades de les 15 ciutats de l’Estat espanyol
amb més població segons tarifes vigents el
mes de setembre deL 2012.

35%
Variació de l’IPC	

30%

Variació de la factura mensual d’aigua per cÀpita
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Taxa residus
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Font: ‘Estudio sobre el precio del agua en España’. Fundació
Agualogy, 2013.

Font: AEAS-AGA.

el preu final de la tarifa ha de complir amb un
triple objectiu: recuperar tots els costos, respectar la sostenibilitat ambiental i sensibilitzar
els usuaris cap a un consum responsable, ja
que de manera tradicional la gent tendeix
a menystenir un servei que normalment no
falla mai. Com l’aigua no deixa de rajar de l’aixeta, ningú no pensa en l’esforç que suposa
portar-la fins a la seva llar.
Amb aquestes perspectives, el reajustament a
l’alça de les tarifes sembla l’única sortida viable per al sector, sobretot quan la tarifa final no
reflecteix tan sols el consum del client, o les
despeses de l’empresa del sector. També s’in2
clouen conceptes com la taxa de clavegueram,
la recollida de residus sòlids i diversos tipus
d’impostos. Tots ells contribueixen a modificar
el cost real del servei, sigui de gestió directa
d’una Administració pública (empresa municipal, consorci) o de gestió indirecta d’un operador privat (una empresa concessionària o una
empresa mixta de col·laboració publicoprivada). A més, aquestes empreses també participen en el finançament del servei amb el pagament d’impostos: societats, IBI de les
instal·lacions, plusvàlua municipal, cànon de
concessió… Tots aquests factors fan imprescindible fer front al dèficit tarifari per garantir el
manteniment del model actual.

Conceptes inclosos en la factura de l’aigua
retribució a l’operador
quotes de servei
tarifa de l’aigua

consum

taxa de
clavegueram
cànon de l’aigua
(depuració)

preu DEL cicle de l’aigua
altres conceptes
(escombraries)
IVA

Font: ‘Estudio sobre el precio del agua en España’. Fundació Agualogy, 2013.

total factura

El reajustament a
l’alça de les tarifes,
vital per garantir
el futur del sector
blau
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blau
un tema d’actualitat:
l’eureau i el dret a l’aigua

El preu real de
Reproduïm, pel seu interès i rotunditat, el comunicat que
l’EUREAU va fer públic com a resposta a la decisió de la Comissió
Europea del passat 19 de març de respondre de manera positiva a la Iniciativa Ciutadana Europea ‘L’aigua i el sanejament són
un dret humà’, que va aconseguir 1,6 milions de signatures.

Precisions de
la Comisió Europea
Malgrat la seva resposta positiva,
la Comisió Europea va argumentar que
“la decisió sobre la millor manera
d’operar els serveis hídrics està
clarament en mans de les autoritats
públiques dels Estats membres”.
En aquest sentit, l’autoritat europea es
va comprometre a aplicar una sèrie de
mesures, entre elles fomentar els
enfocaments innovadors sobre
l’assistència al desenvolupament, és a
dir, donar suport a les col·laboracions
entre operadors hídrics i les associcions publicoprivades; i promoure les
millors pràctiques entre els seus
membres.

El sector de l’aigua
és un sector intensiu
en capital. Els actius
han de ser conservats
per a les següents
generacions

l’aigua

L

a Directiva Marc de l’Aigua reconeix que “l’aigua no és un
producte comercial com qualsevol altre, sinó un llegat que
ha de ser protegit, defensat i
tractat com a tal”. Aquest principi ha estat guiant l’EUREAU, la veu dels operadors públics i
privats europeus que presten serveis a més de
400 milions de ciutadans europeus.
Els membres de l’EUREAU comparteixen la visió que el Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament,
reconegut en el document Rio+20 El futur que
volem, hauria de ser part de la Carta dels drets
fonamentals de la Unió Europea. Aquests estan
compromesos a fer d’aquest dret humà una
realitat proporcionant aigua de qualitat i serveis de sanejament 24 hores al dia, 7 dies a la
setmana, 365 dies a l’any.
No obstant això, l’EUREAU considera que la
primera Iniciativa Ciutadana Europea L’aigua i
sanejament són un dret humà, entregada el
desembre del 2013, no té en compte alguns
elements importants que són essencials per a
una política europea de l’aigua efectiva, mentre fomenta la confusió entre l’aigua i els serveis d’aigua i culpa a la liberalització d’una inapropiada pujada de les tarifes d’aigua.
L’EUREAU convida els ciutadans europeus, i en
particular els legisladors europeus, a debatre
sobre el dret a l’aigua en el seu context adequat i aporta els següents comentaris.

8
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L’EUREAU remarca que prestar els serveis
d’aigua és una activitat amb un aspecte econòmic considerable, estigui portada a terme
per operadors públics o privats; però en ser
aquests serveis d’interès general, en règim de
monopoli i essencials per a la salut pública i el
benestar, han d’estar sotmesos a una estricta
regulació.
El sector de l’aigua és un sector intensiu en
capital. Els actius han de ser conservats adequadament per a les següents generacions, i
les inversions a llarg termini han de ser finançades. Assegurar, per tant, un finançament
adequat és un prerequisit per a la sostenibilitat
del sector de l’aigua i del mitjà aquàtic.
La governança i els mecanismes de responsabilitat són de vital importància per garantir un
finançament òptim dins del sector. Amb l’objectiu de prestar els serveis d’aigua de manera
eficient, s’han establert diferents sistemes de
governança i gestió de l’aigua a Europa.
D’acord amb el principi de subsidiarietat, és
competència dels Estats membres organitzar
els serveis d’aigua d’acord amb les disposicions pertinents del TFEU (Tractat de Funcionament de la Unió Europea): aquesta organització
pot incloure la gestió interna, l’externalització,
la gestió públic privada, a més dels sistemes
de regulació o benchmarking i la regulació
econòmica. Cap d’aquests sistemes no es pot
considerar eficient o poc eficient per se, ja que

Els principis
de qui contamina
paga i de qui usa
paga s’haurien de
generalitzar en la
gestió de l’aigua
el rendiment de qualsevol sistema depèn de la
forma com aquest s’implementi. Actualment,
la major part dels operadors d’aigua són públics a Europa. Un ciutadà de cada tres rep el
servei d’aigua d’un operador privat.
La iniciativa ciutadana dóna a entendre que la
liberalització dels serveis d’aigua podria posar
en perill el dret a l’aigua dels ciutadans europeus, com si aquesta impliqués automàticament una pujada de les tarifes, i convertís l’aigua en un bé inaccessible per als sectors més
desfavorits. Aquesta implicació és imprecisa
en dos aspectes. Primer, no hi ha una relació
de causalitat entre la liberalització, la presència d’operadors privats i un alt nivell de les tarifes. Segon, el dret humà a l’aigua no pot
significar que els serveis siguin gratuïts.

La Directiva Marc de l’Aigua (art. 9) estableix
“una contribució adequada dels diversos usos
de l’aigua sobre la recuperació dels costos
dels serveis d’aigua”. L’aigua és tant una herència com un recurs escàs que requereix protecció sobre el risc de sobreexplotació i contaminació per a futures generacions. D’aquesta
manera, tant el principi de qui contamina paga
com el de qui usa paga s’haurien de generalitzar en la gestió de l’aigua i en les polítiques de
tarificació de l’aigua.
L’EUREAU reconeix les difícils circumstàncies a les
quals s’enfronten molts ciutadans europeus i dóna
suport a les diferents iniciatives per garantir que
l’aigua sigui assequible a tots els consumidors.

L’EUREAU, la veu
del sector a Europa
L’EUREAU (Federació Europea
d’Associacions Nacionals d’Empreses
Subministradores d’Aigua i de Serveis
de Tractaments d’Aigües Residuals) és
la veu dels operadors que presten els
serveis d’abastament i sanejament
d’aigua a Europa. De manera col·lectiva,
proporcionen els seus serveis a més de
400 milions de persones, i els seus associats reflecteixen la diversitat dels
operadors europeus, tant públics com
privats. Entre els seus membres hi ha
l’AEAS (Associació Espanyola
d’Abastaments d’Aigua i Sanejament),
de la qual l’ASAC forma part.

En resum, l’EUREAU fa una crida per assolir un
nivell de tarifes adequat, el que significa que
les tarifes no han de cobrir únicament els costos del recurs i d’explotació del servei, sinó
també permetre a les operadores d’aigua la
inversió en infraestructures. Un nivell artificialment baix de les tarifes d’aigua no només porta a l’esgotament dels recursos, sinó que no
asseguraria les inversions necessàries en el
manteniment de les infraestructures, amb un
alt preu per a les futures generacions.

blau
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emprenedor i innovador en el sector
de les aplicacions digitals

Pau

Garcia-Milà
Amb 17 anys va crear eyeOS, empresa
pionera en solucions per al ‘cloud
computing’, la nova revolució virtual.
A la passada Assemblea General de
l’ASAC, va enlluernar amb la conferència
‘Els serveis d’aigua i l’emprenedoria’.

S

’ha escrit molt sobre Pau GarciaMilà i el seu talent per avançar
solucions innovadores en un món
tan canviant i competitiu com el
del software relacionat amb les
noves aplicacions digitals. Per a ell, la capacitat
de tenir iniciativa i assumir riscos és clau en
qualsevol sector, incloent-hi el de l’aigua.
En un sector tan consolidat com és de l’aigua, és més difícil innovar, tenir idees?
És difícil innovar, però no per ser un sector
consolidat sinó perquè és difícil competir: una
empresa que neixi avui creada per tres estudiants no podria fer competència a les grans
empreses del sector de l’energia. Això podria
provocar que aquestes grans empreses no se
sentin obligades a innovar. Afortunadament, al
sector de l’aigua a Catalunya això no passa i
podem veure exemples clars i directes d’innovació constant per part de les empreses més
grans del sector.
No ens estem convertint en emprenedors a
la força, per necessitat, tenint en compte
les difícils circumstàncies actuals?
Això és una de les coses més perilloses que
poden passar a l’entorn de l’emprenedoria a

Al sector de l’aigua
a Catalunya podem
veure exemples
clars i directes
d’innovació
constant
10
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casa nostra. S’ha barrejat les ganes de transformar la imatge de l’empresari mitjançant la
promoció de l’emprenedoria, cosa que trobo
necessària i important, amb la voluntat de fomentar l’emprenedoria, en alguns casos, com
l’única sortida laboral. Això últim és molt perillós perquè consisteix (insisteixo, en alguns
casos només) a explicar als nens que l’economia del seu país no va bé i que si la volen aixecar han de ser emprenedors. I això és una
bomba que pot explotar.
D’on surten les idees: de la inspiració, d’un
moment de lucidesa o al darrere hi ha un
treball sistemàtic, una rutina necessària?
Jo penso que surten d’una rutina necessària.
En el nostre dia a dia, amaguem grans idees
dins aquelles coses que fem diferent, encara
que la diferència sigui molt petita, que la resta
de companys i companyes que comparteixen
aquesta rutina. A partir de l’observació de l’entorn i de pensar que nosaltres podem canviarlo, penso que aquesta és la millor font d’inspiració possible.
També passa que, quan penses que tens
una idea, descobreixes que algú l’ha tingu-

da abans. Quan saps que aquella idea té
possibilitats, quin és el pas següent?
Aquesta és la fase més difícil: estar treballant
en quelcom que no saps com acabarà. A més,
veient com de ràpid avança el món, no hem de
perdre el temps analitzant les possibilitats perquè cada segon que passa sense que entrem
en acció, aquestes possibilitats baixen. És el
que s’anomena paràlisi per anàlisi.
Què li diria a algú que digués “és que a mi
no se m’acut mai res”.
Que és mentida! Tothom té idees. El més difícil
no és tenir-les sinó dir-li al nostre cervell que
quan tingui una idea ens l’expliqui i no la passi
desapercebuda. I això, afortunadament, sí que
es pot entrenar. És com anar al gimnàs, però
de les idees.

Pau Garcia-Milà
Olesa de Montserrat, 1987

Confundador d’eyeOS i creador de Bananity i d’IdeaFoster. Professor associat
al máster Digital Business d’ESADE. Ha
publicat tres llibres, l’últim titulat Tens
una idea (però encara no ho saps).

el món de l’aigua

blau

CONGRÉS IWA
Lisboa es converteix en la
capital mundial de l’aigua
El web
Entre el 21 i el 26 de setembre, gairebé
5.000 dels principals professionals del
sector de l’aigua d’arreu del món participaran a Lisboa en el Congrés Mundial
de la International Water Association
(IWA). Es tracta d’una cimera clau per
intentar plantejar solucions comunes
per aconseguir l’accés universal a l’aigua, sempre tenint en compte conceptes de racionalitat i sostenibilitat. Més de

90 països estaran representats a Lisboa en unes jornades on tindrà molta
importància tot el relacionat amb la innovació tecnològica a l’hora de garantir
el subministrament de l’aigua. També
es tractaran les noves polítiques, públiques i privades, de l’aigua, la gestió
d’infraestructures o la reutilització de
l’aigua i la recuperació de recursos.

iwa2014lisbon.org

www.water.europa.eu/info
Pàgina de Water Information System for Europe (WISE), que agrupa
diferents institucions i
professionals de països
de la Unió Europea, amb
informació i estadístiques obertes al públic.

“L’aigua
és la força
motriu
de tota la
natura.”
Leonardo
da Vinci

LA DADA
Distribució d’usos de les aigües depurades i reutilitzables a Catalunya

21,5% 9,4%
16,0%

Ambiental

53,1%

SABIES QUE?

Agrícola

IMPRESORA D’AIGUA

Industrial

l El professor Sean Zhang, de la Universitat xinesa
de Julin, ha desenvolupat una impressora que fa
servir aigua en lloc de tinta.
l La clau és fer servir també un paper especial
que canvia de color en reaccionar amb la humitat.
Els missatges desapareixen després de 22 hores si
estan exposats a una temperatura mitjana inferior
als 35 ºC, cosa que permet reutilitzar el full per a
un altre ús. Es calcula que cada full es pot reutilitzar unes 50 vegades.
l Els cartutxos es recarreguen amb aigua de l’aixeta. Això permet estalviar l’ús de les substàncies
tòxiques que es troben en una tinta convencional.

Recreatiu
Urbà (0,0%)

ENQUESTA ‘els
SERVEIS D’AIGUA
a CATALUNYA’
Des del 1992, l’ASAC elabora de
manera periòdica l’estudi Els serveis
d’aigua a Catalunya. Caracterització i
tendències. És una eina fonamental
per conèixer de primera mà l’estat
actual i les previsions dels serveis
d’abastament, clavegueram i depuració al nostre país. Enguany ja
s’ha posat en marxa una nova edició de l’enquesta, que servirà per
actualitzar les dades del període
2010-2013.
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www.asac.es

Abastaments d’Aigua
del Tordera, SL ●
Abastament en Alta Costa
Brava Empresa Mixta, SA ●
Abastaments Tractaments i
Control d’Aigües, SL ●
Acciona Agua, SA ● ACSA, Obras
e Infraestructuras, SA ● Aguas El Tayó, SA ● Aguas
Industriales de Tarragona, SA ● Aigua de Rigat, SA ● Aigües de Banyoles, SA ● Aigües de Barcelona,
Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA ● Aigües de Blanes, SA ● Aigües de
Castellbisbal Empresa Mixta, SL ● Aigües d’Esparreguera Vidal, SA ● Aigües de Girona, Salt i Sarrià
de Ter, SA ● Aigües de Lleida - UTE ● Aigües de Manresa, SA ● Aigües de Matadepera, SA ● Aigües de
Mataró, SA ● Aigües de Reus Empresa Municipal, SA ● Aigües de Sant Pere de Ribes, SA ● Aigües
de Vallirana, SA ● Aigües de Vic, SA ● Aigües de Vilassar, SLU ● Aigües del Prat, SA ● Aigües Potables i
Millores de Cardedeu, SA ● Aigües Puigmal, SA ● Aigües Vallflorida, SL ● Ajuntament de Calella ● Aqualogy
Aguas de Levante, SA ● Aqualogy Solutions, SA ● Aquambiente, Servicios para el Sector del Agua, SAU ●
Aquatec, Proyectos para el Sector del Agua, SAU ● Associació del Fons d’Aimines ● ATLL Concessionària de la
Generalitat de Catalunya, SA ● AVK Válvulas, SA ● Cassa Aigües i Depuració, SLU ● Castelló d’Empúries 2000,
SA ● Companyia d’Aigües de Palamós, SA ● Companyia d’Aigües de Sabadell, SA ● Companyia d’Aigües de
Vilanova i la Geltrú, SAM ● Companyia General d’Aigües de Catalunya, SA ● Comunitat d’Aigües, SL ●
Comunitat Minera Olesana, SCCL ● Consorci d’Aigües de Tarragona ● Consorci de la Costa Brava ● Empresa
d’Aigües Potables de Malgrat, SA ● Empresa Mixta d’Aigües de la Costa Brava, SA ● Empresa
Municipal d’Aigües de Vilafranca, SA ● Empresa Municipal de Serveis Públics, SL ● Empresa
Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA ● FCC Aqualia, SA ● Figueres de Serveis, SA
● Fundación Agbar ● Gestió Municipal de Serveis, SA ● Habitatge i Urbanisme la
Seu, SLU ● Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ● Mancomunitat de Serveis del
Mig Segre ● Mina Pública d’Aigües de Terrassa, SA ● Proveïments d’Aigua, SA ●
Servei d’Aigua del Comú d’Andorra la Vella ● Servei d’Aigües Potables de Santa
Maria d’Oló ● Servei Municipal d’Aigües de Puig-reig ● Serveis de
l’Aigua, SA ● Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal,
SA ● Serveis Municipals de Navàs, SL ● Societat
Municipal d’Aigües de Moià, SA ● Societat
Municipal d’Aigües i Serveis de Ripoll, SA ●
SOREA, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas,
SA● Suministro de Agua
Potable Les Fonts, SA ●
TRARGISA
-Àrea de
Sanejament-

