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Els	nous	consistoris	sorgits	de	les	
eleccions	tenen	en	aquesta	empresa	
un	valuós	aliat	en	la	definició	de	les	
futures	estratègies	a	seguir	en	matèria	
de	drenatge	urbà	i	plantejament	de	
noves	inversions.

Cal	remarcar	la	finalització	de	la	
primera	fase	del	dipòsit	d’aigües	
pluvials	del	Carmel-la	Clota,	peça	
important	en	la	urbanització	del	sector	
de	l’Avinguda	de	l’Estatut-la	Clota	i	
que,	en	pocs	mesos,	entrarà	en	servei	
de	forma	definitiva,	protegint	contra	
inundacions	els	entorns	dels	carrers	
Lisboa,	Tajo,	el	Passeig	Maragall	i,	en	
un	futur	proper,	la	zona	de	Llobregós-
Dante	Alighieri.

Les	obres	d’ampliació	de	la	xarxa	
d’aigües	freàtiques	han	suposat	per	
a	l’Ajuntament	de	Barcelona	una	
inversió	menor,	però	de	gran	interès	

PRESENTACIÓ 

2011 ha estat un any 
d’eleccions municipals, 
que inevitablement 
trenquen el ritme 
inversor dels 
Ajuntaments, molt 
marcat d’altra banda 
per la forta crisi 
econòmica que afronta 
el país. En aquest 
context, Clavegueram 
de Barcelona ha 
continuat prestant un 
servei de qualitat tant 
a la ciutat de Barcelona 
com a municipis 
metropolitans de 
la importància de 
Badalona, L’Hospitalet 
de Llobregat o El Prat de 
Llobregat.
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per	tal	d’aprofitar	les	aigües	del	subsòl	
de	la	ciutat	i	reduir	el	consum	d’aigua	
potable	en	usos	com	el	rec	de	jardins	
o	la	neteja	de	carrers.	CLABSA	ha	
estat	una	peça	clau	en	la	planificació,	
el	disseny	i	la	posada	en	marxa	
d’aquestes	instal·lacions.

En	els	darrers	anys,	el	model	de	gestió	
del	clavegueram	desenvolupat	a	
Barcelona	s’està	estenent	amb	èxit	
en	diferents	municipis	metropolitans.	
Amb	el	suport	de	l’empresa,	Badalona	
compta	ja	amb	una	planificació	a	
llarg	termini	de	la	seva	xarxa	de	
clavegueram	i	està	en	disposició	
d’executar	les	obres	del	dipòsit	
d’aigües	pluvials	de	l’Estrella,	el	primer	
d’aquestes	característiques	a	la	ciutat.

En	l’ordre	econòmic,	l’exercici	2011	es	
tanca	amb	una	important	davallada	
d’ingressos,	ja	pronosticada	abans	

del	seu	inici.	Els	ingressos	han	estat	
de	8,4	milions	d’euros,	amb	un	
resultat	net	de	0,4	milions	d’euros.	
En	el	proper	exercici	cal	esperar	
un	estancament	dels	ingressos,	en	
consonància	amb	les	restriccions	
pressupostàries	de	l’administració	local,	
que	caldrà	compensar	amb	una	major	
activitat	per	a	tercers	fora	de	l’àmbit	
metropolità.

2011	no	ha	estat	un	any	fàcil	i	és	per	
això	que	tenen	un	valor	molt	especial	
l’actitud,	l’esforç	i	el	compromís	de	
tots	els	treballadors	de	l’empresa.	Vull	
agrair	també	al	Consell	el	seu	suport	i	
encoratjar	tots	els	actors	per	assolir	les	
fites	marcades	per	a	l’any	2012.

 
Joan Puigdollers i Fargas

President del Consell d’Administració

Sr.	Joan	Puigdollers	i	Fargas		
President	del	Consell	d’Administració
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ACCIONARIAT I CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

ACCIONARIAT 

Capital social:  
3.606.072€	en	600	accions	
nominatives	de	6.012,12€	cadascuna,	
totalment	subscrit	i	desemborsat	per:

Barcelona de Serveis Municipals, SA 
(classe A): 105	accions

Àrea Metropolitana de Barcelona 
(classe A): 49	accions

Societat General d’Aigües de Barcelona, 
SA (classe B): 324	accions

Fomento de Construcciones  
y Contratas, S.A. (classe B):	122	accions

Data de constitució: 	
11	de	maig	de	1992

Identificació fiscal:  
A-60086451

Domicili social:		
Acer,	16	08038	–	Barcelona	
Tel.	932	896	800	
Fax.	932	230	233	
info@clabsa.es	
www.clabsa.es
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càrrec representant temps

Presidenta Il·lma.	Sra.	Imma	Mayol	Beltran	 fins al 22 de desembre de 2011

Il·lm.	Sr.	Joan	Puigdollers	i	Fargas	 des del 22 de desembre de 2011

Vicepresident Sr.	Leonard	Carcolé	i	Galea	 fins al 28 de gener de 2011

Sr.	Ignacio	Escudero	García des del 24 de març de 2011

Vocals Il·lm.	Sr.	Francesc	Narváez	i	Pazos	 fins al 22 de desembre de 2011

Il·lma.	Sra.	Assumpta	Escarp	i	Gibert des del 22 de desembre de 2011

Il·lm.	Sr.	Joan	Puigdollers	i	Fargas fins al 22 de desembre de 2011

Il·lm.	Sr.	Jordi	Martí	i	Grau des del 22 de desembre de 2011

Sr.	Francesc	Xavier	Amorós	i	Corbella fins al 24 de març de 2011

Sr.	Jordi	Campillo	i	Gámez

Sr.	Carlos	Campos	Callao des del 24 de març de 2011

Sr.	Joan	Cristià	Roca des del 24 de març de 2011

Sr.	Alejandro	Jiménez	Marconi des del 24 de març de 2011

Sr.	Joaquim	Oliveras	Riera fins al 24 de març de 2011

Sr.	Fernando	Rayón	i	Martín

Sr.	Ciril	Rozman	Jurado

Societat	General	d’Aigües	de	Barcelona,	S.A.	
(representada	pel	Sr.	Francesc	Xavier	Garcés	Daniel)

Companyia	Catalana	de	Serveis,	S.A.		
(representada	pel	Sr.	Agustín	Garcia	Gila)

Serveis	d’Escombraries	i	Neteja,	S.A.		
(representada	pel	Sr.	Jordi	Payet	i	Pérez)

Serveis	Especials	de	Neteja,	S.A.		
(representada	pel	Sr.	Pau	Martín	i	Zamora)

Secretari-Conseller FCC	Versia,	S.A.		
(representada	pel	Sr.	Esteve	Correa	i	Artés)

Director Gerent Sr.	Josep	Carbonell	Talavera
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Amb	la	creació	de	l’empresa,	
l’Ajuntament	de	Barcelona	va	trencar	
el	concepte	clàssic	de	gestió	passiva	
del	clavegueram	de	la	ciutat.	Això	va	
facilitar	una	transformació	ràpida	i	
profunda	d’aquesta	infraestructura	
basada	en	una	planificació	precisa	
i	una	gestió	eficient	en	temps	real	
dels	elements	que	la	constitueixen.	
Allò	que	CLABSA	va	batejar	com	a	
Gestió	Avançada	del	Drenatge	Urbà,	
concepte	avui	reconegut	com	a	model	
a	imitar,	ha	evolucionat	cap	a	una	visió	
sostenible	més	general.

El	repte	d’una	gestió	sostenible	
requereix	una	aproximació	holística,	
que	combini	infraestructura	i	gestió	
de	forma	equilibrada	i	que	es	recolzi	
en	la	millor	tecnologia	disponible	
per	assumir	la	funció	ambiental	del	
drenatge	urbà,	que	és	actualment	una	
realitat	reconeguda.

Visió holística
La	xarxa	drenant	de	la	ciutat	no	es	pot	
considerar	mai	com	un	sistema	aïllat.	
El	seu	disseny	i	el	seu	comportament	
posterior	estan	condicionats	per	
l’entorn	físic	que	han	de	protegir	i	per	
un	règim	pluviomètric	sotmès	a	canvis	
creixents,	entre	els	quals	destaquen	
els	que	es	deuen	al	canvi	climàtic.	
L’impacte	sobre	la	ciutat	és	directe	i	
mesurable,	però	també	ho	és	sobre	els	
medis	receptors	i	els	seus	ecosistemes.	
D’altra	banda,	la	gestió	del	sanejament	
té	un	protagonisme	creixent	en	el	cicle	
urbà	de	l’aigua,	per	la	qual	cosa	cal	
preveure	la	reutilització	o	la	interacció	
possible	amb	les	aigües	freàtiques.	
Tan	importants	com	la	repercussió	
del	problema	són	les	perspectives	
des	de	les	quals	ho	hem	d’analitzar:	la	
del	ciutadà,	la	de	les	administracions	
públiques	o	la	dels	agents	socials	i	
econòmics.

Clavegueram de 
Barcelona, SA és una 
societat d’economia 
mixta, constituïda 
per iniciativa de 
l’Ajuntament de 
Barcelona l’any 1992.  
La seva activitat 
principal es 
desenvolupa a la ciutat 
de Barcelona i en el  
seu entorn metropolità, 
i està centrada en 
la gestió del cicle de 
disseny i control dels 
sistemes de drenatge 
urbà.

1.1
ÀMbIT  

DE GESTIÓ
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Gestió i infraestructura
L’ús	eficient	de	recursos	i	del	propi	
espai	urbà	obliga	a	una	gestió	
rigorosa	que	permeti	optimitzar	l’ús	
d’infraestructures	habitualment	rígides	
i	molt	costoses.	La	Gestió	Avançada	
del	Drenatge	Urbà	aposta	per	una	
planificació	acurada,	tot	integrant	el	
cicle	de	vida	de	les	instal·lacions	i	la	
seva	rehabilitació	posterior.		

Tecnologia
Coneixement	precís	de	l’entorn,	
planificació	integral	i	informació	
en	temps	real	són	els	elements	que	
fan	possible	una	gestió	eficient	dels	
sistemes	de	drenatge	urbà.	Són	la	base	
per	assegurar	l’aprofitament	òptim	
d’unes	infraestructures	més	reduïdes	
i	flexibles.	Apostem	per	un	ús	intensiu	
de	les	TIC,	amb	el	suport	dels	models	
més	avançats	de	predicció	i	simulació	
com	el	millor	suport	per	a	la	presa	de	
decisions.	

Funció ambiental 
La	pluja	no	només	pot	provocar	
molèsties	al	ciutadà	o	danys	més	o	
menys	importants	en	cas	d’eventuals	
inundacions.	Aquesta	és	només	la	part	

més	coneguda	i	fàcilment	mesurable.	
La	pluja	mobilitza	el	50%	de	la	
contaminació	abocada	als	rius	i	platges	
de	l’àmbit	urbà,	i	aquesta	és	una	
evidència	que	no	podem	oblidar.

La	concepció	de	com	s’ha	de	gestionar	
el	drenatge	urbà,	com	un	servei	
municipal	bàsic,	s’ha	demostrat	
aplicable	a	altres	activitats	delegades	
per	l’Ajuntament	de	Barcelona.	
D’aquesta	manera,	el	vigent	contracte-
programa	preveu	serveis	de	suport	
referits	a:

•	Planificació	i	desenvolupament	dels		
	 sistemes	de	drenatge	urbà.

•	Implantació,	explotació	i	manteniment		
	 dels	sistemes	tecnològics	i	dels		 	
	 elements	de	regulació	dels	sistemes		
	 de	drenatge	de	la	ciutat.

•	Explotació	i	manteniment	del	sistema		
	 d’alerta	hidrològica	del	riu	Besòs.

•	Gestió	del	sistema	d’aprofitament	de		
	 les	aigües	freàtiques	de	Barcelona.

•	Assistència	tècnica	al	control	de		 	
	 neteja	i	rehabilitació	del	clavegueram.

•	Assistència	tècnica	al		 	
	 desenvolupament	de	la	xarxa		
	 de	Recollida	Pneumàtica	de	Residus		
	 Sòlids	Urbans.

A	més,	per	delegació	de	l’Ajuntament	
de	Barcelona,	CLABSA	dissenya,	instal·la	
i	manté	la	xarxa	de	tubs	portadors	de	
fibra	òptica	a	l’interior	del	clavegueram.	

Les	activitats	relacionades	amb	la	
gestió	del	drenatge	urbà,	a	més	del	
control	d’abocaments	a	la	xarxa	de	
clavegueram,	es	desenvolupen	també	
per	a	tots	els	municipis	de	l’àmbit	
metropolità	de	Barcelona,	en	el	marc	
del	contracte-programa	amb	l’Entitat	
Metropolitana	del	Medi	Ambient.

Fora	de	l’entorn	metropolità	de	
Barcelona,	la	societat	presta	serveis	
d’assessoria	i	d’assistència	tècnica,	amb	
un	alt	grau	d’especialització	reconegut	
a	nivell	internacional,	a	empreses	del	
sector,	ajuntaments	i	altres	entitats	
públiques.

Clavegueram	de	Barcelona,	SA	
realitza	la	seva	gestió	d’acord	amb	els	
estàndards	de	qualitat	més	exigents	
i	disposa	d’un	sistema	integrat	de	
Gestió	de	la	Qualitat	(ISO	9001),	
Medi	Ambient	(ISO	14001)	i	Prevenció	
de	Riscos	Laborals	(OSHAS	18001),	
que	comprèn	totes	les	activitats	de	
l’empresa.		

Exterior	Dipòsit	de	Doctors	Dolsa
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1.2
DESENVOLUPAMENT DEL  

CLAVEGUERAM DE bARCELONA 

El	fet	de	disposar	d’aquesta	eina	
permet	gestionar	amb	agilitat	i	precisió	
les	peticions	d’informació	relatives	a	la	
inundabilitat	de	punts	molt	concrets	
de	la	ciutat.	Aquest	any	2011	s’han	fet	
11	informes	en	punts	tan	diversos	com	
l’Avinguda	Paral·lel	o	la	Diagonal,	el	
carrer	Lisboa,	etc.

En	l’àmbit	de	les	inversions	en	el	
clavegueram	de	la	ciutat,	l’Ajuntament	
de	Barcelona	ha	continuat	
desenvolupant	actuacions	dins	del	
marc	dels	Fons	de	Cohesió	2007-2013	i	
ha	comptat	amb	el	nostre	suport	en	el	
disseny	de	les	actuacions	i	el	posterior	
seguiment	de	les	obres.

En	particular,	s’han	realitzat	projectes	
de	caire	marcadament	mediambiental,	
com	el	del	dipòsit	anti-DSU	del	Torrent	
de	l’Espinagosa,	en	l’àmbit	del	Parc	
de	Collserola,	destinat	a	protegir	el	
pantà	de	Vallvidrera	dels	abocaments	
per	desbordament	de	la	xarxa	de	
clavegueram	en	temps	de	pluja.

Una	altra	gran	actuació	que	s’ha	
projectat	durant	el	2011	ha	estat	
el	col·lector	del	carrer	Motors,	que	
s’incorporarà	al	projecte	d’urbanització	
del	sector	10	de	la	Marina	del	Prat	
Vermell.	Aquest	col·lector	constituirà	
de	fet	l’entrada	principal	al	futur	
dipòsit	anti-DSU	del	carrer	Motors.

Pel	que	fa	a	les	xarxes	més	locals	o	
secundàries	de	clavegueram,	durant	el	
2011,	s’han	realitzat	diversos	projectes	
de	millora,	com	el	del	carrer	Portell	
i	la	remodelació	de	la	cambra	de	
comportes	de	Prat	de	la	Riba.	Altres	

projectes	responen	a	problemàtiques	
que	havien	generat	queixes	veïnals,	
com	el	del	carrer	Palafrugell	per	
resoldre	l’acumulació	d’aigües	
al	barri	de	Trinitat	Vella,	o	el	nou	
bombament	de	Prim-Bernat	Metge,	
per	evitar	problemes	freqüents	d’olors	
i	desbordaments	en	una	illa	de	cases	
veïna.

Cap	a	finals	d’any,	l’enfonsament	
al	clavegueram	ocorregut	a	la	
Plaça	Isop-Carrer	Plutó	va	obligar	
la	Direcció	de	Serveis	del	Cicle	de	
l’Aigua	a	implementar	d’urgència	
unes	actuacions	de	reparació	en	
circumstàncies	prou	complicades	per	
la	cuita	de	temps	i	la	pressió	veïnal.	La	
nostra	empresa	va	prestar	assistència,	
tant	en	el	plantejament	de	les	
alternatives	de	solució	com	en	la	seva	
definició	constructiva	i	en	l’execució	
posterior	de	les	obres.

Amb	cofinançament	dels	Fons	de	
Cohesió,	s’han	realitzat	10	obres	
de	clavegueram,	entre	les	quals	cal	
destacar	la	finalització	de	la	primera	
fase	del	dipòsit	regulador	del	Carmel-la	
Clota,	consistent	en	la	seva	obra	civil	
amb	un	volum	de	retenció	de	72.500	
m3,	i	l’inici	de	la	segona	fase	d’execució	
de	les	instal·lacions	i	arquitectura	
interior.	Així	mateix,	també	s’han	
finalitzat	els	col·lectors	d’entrada	i	de	
sortida	al	dipòsit	Carmel-la	Clota,	amb	
l’obra	del	col·lector	Rambla	del	Carmel	
Fase	A.	

Barcelona disposa 
d’una detallada 
planificació del 
seu sistema de 
clavegueram, recollida 
en el Pla Integral 
del Clavegueram 
redactat per CLABSA 
l’any 2006. Aquest 
pla, conegut com a 
PICBA’06, s’actualitza 
periòdicament 
per adaptar-lo a la 
dinàmica canviant de 
la ciutat.
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RESUM DE LES ObRES DE CLAVEGUERAM PROjECTADES I/O DIRIGIDES  
PER A L’ÀREA DE MEDI AMbIENT  DE L’AjUNTAMENT DE bARCELONA

ANy 2011

DIpÒsIts reGULaDOrs ImpOrt OBra (€) estat 31/12/2011

Obra	civil	del	dipòsit	Carmel-la	Clota 23.358.401 Finalitzada

Instal·lacions	i	arquitectura	interior	del	dipòsit	Carmel-la	Clota 5.766.306 En curs

Dipòsit	anti-DSU	Torrent	de	l’Espinagosa 682.027 Projectada

cOL·LectOrs prIncIpaLs ImpOrt OBra (€) estat 31/12/2011

Col·lector	Rambla	del	Carmel	Fase	A 3.166.334 Finalitzada

Col·lector	del	carrer	Agudes 1.054.558 Finalitzada

Col·lector	del	carrer	Motors 3.414.401 Projectada

XarXa secUnDàrIa ImpOrt OBra (€) estat 31/12/2011

Xarxa	Roquetes	2	(illes	A,	C,	D) 802.290 Finalitzada

Estació	de	bombament	de	Bernat	Metge 461.319 Finalitzada

Reconstrucció	del	clavegueram	de	Plaça	Isop	i	rehabilitació	dels	entorns 226.693 Finalitzada

Rehabilitació	clavegueram	carrer	Mallorca	(Urgell-Casanova) 226.643 Finalitzada

Clavegueram	Portell	fase	2 1 71.075 Finalitzada

Reixes	punt	baix	carrer	Palafrugell 166.466 Finalitzada

Empenta	canonada	Palafrugell	sota	Ronda	de	Dalt 324.142 Projectada

Remodelació	càmara	comportes	Prat	de	la	Riba 127.529 Projectada

Accés	lateral	sifó	de	Marina 269.185 Avantprojectada
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Com	ja	és	habitual,	continuem	
col·laborant	amb	els	districtes	i	
altres	instàncies	municipals	en	el	
desenvolupament	del	clavegueram	
local.	En	particular,	destaquen	les	
inspeccions	del	dipòsit	d’aigües	
pluvials	de	Porta	Firal	i	de	les	xarxes	de	
clavegueram	lligades	a	les	obres	de	les	
Casernes	de	Sant	Andreu	i	d’Encants	
Nous,	o	les	urbanitzacions	del	Sector	
de	la	Budellera	(Vallvidrera),	l’Avinguda	
Vallcarca,	el	Front	Litoral	o	el	Centre	del	
Disseny.

En	el	capítol	de	seguiment	d’actuacions	
d’ADIF,	mereix	especial	atenció	la	
finalització	dels	desviaments	de	
col·lectors	a	causa	de	la	línia	d’alta	
velocitat:	Onze	de	Setembre,	Riera	
d’Horta	i	Josep	Soldevila	(tram	Trinitat-
Sagrera)	i	carrer	Provença,	entre	
Entença	i	Nicaragua	(tram	Sagrera-
Sants).

Així	mateix,	s’ha	donat	assistència	a	
les	afeccions	al	clavegueram	derivades	
de	la	construcció	de	noves	estacions	de	
metro	de	la	línia	5	(Pastrana	i	entorns,	
Virrei	Amat)	i	de	la	línia	9	(Passeig	de	la	
Zona	Franca,	Motors	i	Hondures).	

Totes	aquestes	actuacions	tenen	un	
impacte	important	sobre	la	xarxa	
de	clavegueram	i	exigeixen	un	
seguiment	i	un	control	rigorosos	que	

El seguiment de les 
obres d’urbanització 
de la ciutat que afecten 
el clavegueram ha 
suposat una mitjana 
de 88 actuacions al mes 
a la via pública. Fruit 
d’aquest seguiment 
integral són els 282 
informes de xarxa 
realitzats i els 111 
informes de projecte  
i 55 assessories.

l’Ajuntament	de	Barcelona	realitza	a	
través	de	l’Empresa	Mixta.	En	aquest	
context,	hem	potenciat	la	cerca	de	
les	millors	solucions	tècniques	amb	
les	administracions	promotores	
d’aquestes	inversions	i	s’han	resolt	les	
afeccions	(temporals	i	definitives)	que	
aquestes	obres	produeixen	sobre	la	
xarxa	de	clavegueram	per	assegurar-ne	
així	la	correcta	integració	i	també	uns	
criteris	de	qualitat	uniformes	a	tota	la	
ciutat.

El	seguiment	de	les	obres	
d’urbanització	de	la	ciutat	que	
afecten	el	clavegueram	ha	suposat	
una	mitjana	de	88	actuacions	al	mes	
a	la	via	pública.	Aquesta	important	
activitat	ha	comportat	la	construcció	
de	18	km	de	noves	clavegueres,	de	les	
quals	3	km	corresponen	a	col·lectors	
visitables	i	grans	eixos	primaris.	Totes	
elles	han	estat	objecte	d’un	seguiment	
permanent,	tant	en	la	fase	de	projecte	
com	d’execució	de	les	obres,	per	
optimitzar	les	actuacions	municipals	
i	minimitzar-ne	l’impacte	sobre	el	
ciutadà.	Fruit	d’aquest	seguiment	
integral	són	els	282	informes	de	xarxa	
realitzats	i	els	111	informes	de	projecte	
i	55	assessories	realitzats	a	partir	
dels	projectes	externs	que	ha	rebut	
l’Ajuntament.

Obres	d’execució	del	Dipòsit	Carmel	-	La	Clota
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El	resultat	final	percebut	pel	ciutadà	
dependrà,	en	gran	mesura,	de	l’eficàcia	
en	la	gestió:	un	manteniment	adequat,	
una	bona	estratègia	de	regulació	i	un	
control	en	temps	real	del	sistema.	El	
bon	funcionament	del	servei	requereix,	
en	definitiva,	experiència,	organització	
i	tecnologia.	CLABSA	ha	implantat	a	
Barcelona	una	xarxa	important	de	
sensors	i	elements	de	control	hidràulic,	
que	són	la	base	tecnològica	més	sòlida	
sobre	la	qual	es	basa	una	bona	gestió.

Actualment,	el	clavegueram	de	
Barcelona	està	monitorat	de	manera	
permanent	per	un	total	de	2.197	
sensors	electrònics	telesupervisats	i,	
des	del	Centre	de	Control,	es	pot	actuar	
de	manera	remota	sobre	417	elements	
que	garanteixen	un	funcionament	
eficaç	del	sistema.

Aquest	conjunt	d’instal·lacions	de	
control	permet	gestionar	els	episodis	
de	pluja	intensa,	que	enguany	han	

estat	similars	a	l’any	anterior,	si	bé	
la	precipitació	total	anual	ha	estat	
superior.	

La	pluviositat	anual	ha	estat	de	758	
l/m2,	repartits	en	58	dies	de	pluja	
significativa.	S’ha	arribat	en	cinc	
ocasions	al	nivell	de	pluja	definit	com	
d’alerta	i	tres	cops	al	d’emergència.	Es	
va	assolir	el	nivell	d’emergència	el	dia	
19	de	juliol,	en	què	es	van	registrar	de	
mitjana	a	la	ciutat	45,9	l/m2;	el	dia	30	
de	juliol,	en	què	es	van	registrar	30,4		l/
m2;		i	el	dia	2	de	novembre,	en	què	es	
van	registrar	27,8	l/m2.	

De	tots	ells,	cal	destacar	especialment	
l’episodi	del	dia	30	de	juliol,	un	dels	
més	intensos	dels	darrers	anys,	en	el	
qual	es	van	recollir	a	la	Zona	Franca	un	
màxim	de	59	l/m2,	amb	una	intensitat	
20	minutal	màxima	de	148,5	mm/h.

En	totes	aquestes	pluges,	els	dipòsits	
de	retenció	han	complert	plenament	
la	tasca	per	a	la	qual	van	ser	projectats,	
acumulant	elevats	volums	d’aigua	i	
evitant	la	seva	circulació	per	la	xarxa	de	
drenatge	en	els	moments	més	crítics	
de	les	inundacions.	A	més,	han	permès	
reduir	l’abocament	al	mar	de	1.784	
tones	de	matèria	sòlida	en	suspensió	a	
l’aigua	mitjançant	la	regulació	de	7,15	
milions	de	m3	d’aigua.

Els	resultats	obtinguts	no	serien	
possibles	sense	un	correcte	
manteniment	de	totes	les	
instal·lacions.	Les	21.294	intervencions	
de	manteniment	en	els	equips,	el	92%	
de	les	quals	tenen	caràcter	preventiu,	
garanteixen	mantenir	plenament	
operatius	els	elements	més	importants	
el	98%	del	temps,	la	qual	cosa	ha	
permès	afrontar	tots	els	episodis	de	
pluja	amb	una	operativitat	plena	de	
tots	els	sistemes	i	amb	les	màximes	
garanties	d’eficàcia.

Una correcta 
planificació i disseny 
del sistema de drenatge 
possibilita un estalvi 
notable, especialment 
quan s’aposta per 
la gestió més que 
no pas per les grans 
infraestructures, com 
ha fet l’Ajuntament  
de Barcelona. 

1.3
GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM  

DE bARCELONA

Claveguera		Fabra	i	Puig.	Octubre	1973
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(*)	Mitjana	històrica:	602	l/m2	(1914–2011)

DADES PLUVIOMèTRIqUES  
I XARXA DE REGULACIÓ I CONTROL

DaDes pLUvIOmètrIqUes 2008 2009 2010 2011

Precipitació	total	(l/m2)	(*) 564 473 630 758

Dies	de	pluja	totals 129 111 140 122

Dies	de	pluja	significativa	(>1	l/m2) 70 53 73 58

Dies	de	pluja	importants	(>	10	l/m2) 19 15 19 22

Volum	nominal	dels	dipòsits	reguladors	(milers	de	m3) 473 473 491 491

Volum	pluvial	regulat	(milers	de	m3) 4.478 3.683 4.390 7.154

XarXa De reGULacIó I cOntrOL 2008 2009 2010 2011

Estacions	remotes	de	telecontrol 141 150 157 167

Actuadors	telecomandats 343 372 397 417

Dipòsits 8 8 10 10

Bombes 208 232 249 265

Comportes	i	vàlvules 101 105 110 110

Preses	riu	Besòs 11 11 11 11

Hidrants	aigües	freàtiques 15 16 17 21

Sensors	telecomandats 1.820 1.874 2.025 2.197

Pluviòmetres,	limnímetres	i	piezòmetres 213 224 244 253

Altres	sensors 1.607 1.650 1.784 1.944
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La	col·laboració	amb	l’Àrea	
Metropolitana	en	l’àmbit	de	la	gestió	
del	clavegueram	es	va	iniciar	l’any	
2006	amb	l’establiment	del	contracte-
programa	amb	l’Entitat	del	Medi	
Ambient,	i	s’ha	consolidat	a	través	
de	diversos	treballs	durant	els	anys	
posteriors.	Els	principis	desenvolupats	
per	a	la	gestió	del	drenatge	urbà	a	
Barcelona	són	la	base	per	implantar	
una	metodologia	eficaç	de	planificació	
i	de	gestió	del	clavegueram	adaptada	
a	la	casuística	molt	diversa	que	es	
presenta	en	els	municipis	de	l’entorn	
metropolità	de	Barcelona.

A	diferència	de	la	ciutat	de	Barcelona,	
aquests	nuclis	tenen	en	general	una	
trama	urbana	més	dispersa,	la	xarxa	
presenta	seccions	més	reduïdes,	
les	conques	de	drenatge	es	poden	
veure	afectades	per	grans	torrents,	el	
coneixement	de	les	infraestructures	
és	més	imprecís...	Malgrat	aquestes	
diferències,	el	model	de	treball	de	
CLABSA	es	mostra	igualment	efectiu.	
	
Planificació
Seguint	la	línia	iniciada	fa	uns	anys,	
hem	continuat	redactant	plans	
directors	de	clavegueram	en	els	
ajuntaments	metropolitans	a	través	
del	conveni	amb	l’Entitat.	L’any		2011,	
s’ha	acabat	el	de	la	ciutat	de	Badalona	
que	disposa	d’una	visió	clara	de	les	
carències	identificades	al	clavegueram	
de	la	seva	ciutat	i	de	les	actuacions	
necessàries,	el	seu	cost	i	les	prioritats	a	
aplicar.

També	s’ha	realitzat,	durant	aquest	
any,	l’aixecament	de	xarxes	al	municipi	
de	Tiana,	primer	pas	en	la	redacció	
d’un	Pla	Director	de	clavegueram	que	
es	realitza	a	través	d’un	contracte	
amb	la	Diputació	de	Barcelona	per	
a	la	prestació	específica	d’aquest	
servei,	dins	de	la	línia	que	aquesta	té	
establerta	amb	l’administració	per	
a	la	redacció	de	Plans	Directors	de	
clavegueram	en	petits	municipis	de	la	
província.	
	
Projectes i obres
En	el	camp	dels	projectes,	durant	
el	2011,	s’ha	redactat	el	projecte	de	
desviament	del	col·lector	sota	l’illa	
compresa	entre	els	carrers	Narcís	
Monturiol,	Can	Tries	i	Aprestadora	a	
L’Hospitalet	de	Llobregat,	molt	a	prop	
de	la	Ciutat	de	la	Justícia.	Es	tracta	d’un	
col·lector	troncal,	i	el	seu	desviament	
s’ha	pressupostat	en	més	de	2,4	M€.

Respecte	de	les	direccions	d’obres	de	
clavegueram,	el	mes	de	novembre	
de	2011,	s’ha	finalitzat	la	direcció	de	
les	obres	del	dipòsit	anti-DSU	de	la	
Bunyola	situat	al	Prat	de	Llobregat,	de	
15.000	m3	de	volum	útil	i	una	valoració	
econòmica	de	6,3	M€.

Així	mateix,	el	darrer	trimestre	de	2011,	
s’ha	dut	a	terme	la	direcció	de	les	obres	
de	preexcavació	del	dipòsit	de	l’Estrella,	
al	TM	de	Badalona,	amb	control	
arqueològic	i	control	mediambiental	de	
terres	contaminades.

Els principis 
desenvolupats per a 
la gestió del drenatge 
urbà a Barcelona són la 
base per implantar una 
metodologia eficaç de 
planificació i de gestió 
del clavegueram  
adaptada a la casuística 
molt diversa que es  
presenta en els 
municipis de l’entorn 
metropolità de 
Barcelona.

1.4
ACTIVITAT DE CLAbSA EN L’ÀMbIT 

DE L’ÀREA METROPOLITANA DE bARCELONA 
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Explotació d’infraestructures 
Continua	la	gestió	del	dipòsit	de	Gran	
Via	de	L’Hospitalet	de	Llobregat.	
Aquest	dipòsit,	el	titular	del	qual	és	la	
Direcció	General	de	Carreteres	de	la	
Generalitat	de	Catalunya,	protegeix	
d’inundacions	per	pluja	intensa	el	túnel	
de	la	Gran	Via	al	seu	pas	pel	municipi	
de	L’Hospitalet	de	Llobregat.

Durant	l’any	2011,	s’ha	consolidat	
l’explotació	i	el	manteniment	de	
la	Bassa	de	Sant	Llorenç,	iniciada	
el	darrer	trimestre	de	2008.	S’han	
compatibilitzat	un	total	de	708	l/m2	de	
pluja	en	85	dies,	en	33	dels	quals	s’han	
superat	els	10	l/m2.	Segons	el	protocol	
d’avisos	establert,	s’han	activat	un	
total	de	nou	avisos	en	coordinació	amb	
Protecció	Civil	i	les	policies	locals	de	
Gavà	i	Viladecans.

RESUM DELS PROjECTES I DIRECCIONS  
D’ObRA EN L’ENTORN METROPOLITÀ DE bARCELONA

ANy 2011

Control d’abocaments a la 
xarxa de clavegueram de 
Barcelona 
L’encàrrec	metropolità	del	control	
d’abocaments	a	la	xarxa	de	
clavegueram	de	Barcelona	s’ha	
concretat	enguany	en	un	total	de	454	
inspeccions	a	indústries	del	terme	
municipal	de	Barcelona	i	també	d’altres	
municipis	metropolitans.	

En	línia	amb	els	anys	anteriors,	
l’encàrrec	inclou	també	un	servei	
d’actuacions	d’urgència	per	
abocaments	(24	h/365	dies),	gràcies	
al	qual	s’ha	pogut	fer	un	control	
intensiu	dels	abocaments	d’un	polígon	
industrial	de	l’Àrea	Metropolitana	
de	Barcelona	(AMB),	en	el	qual	es	
detectava	habitualment,	durant	la	nit	i	
la	matinada,	una	superació	dels	límits	
d’abocament	permesos.	

actUacIOns ImpOrt (€) estat 31/12/2011

Direcció d’obra del dipòsit anti-DSU de les conques  
de la Bunyola i l’Aviació, TM El Prat de Llobregat

6.268.777 Finalitzada

Direcció d’obra de la preexcavació del dipòsit regulador  
del clavegueram de l’Estrella a Badalona

441.528 Finalitzada

Projecte de col·lector sota l’illa Narcís Monturiol, Can Tries  
i Aprestadora a L’Hospitalet de Llobregat

2.336.015 Projectada

D’altra	banda,	cal	destacar	els	treballs	
d’explotació	i	manteniment	d’estacions	
de	control	de	la	qualitat	de	l’aigua	
del	sistema	de	sanejament	de	Sant	
Feliu	de	Llobregat,	assolint	un	alt	grau	
de	fiabilitat	del	funcionament	de	les	
mateixes,	fins	i	tot	en	les	condicions	
més	adverses.	

Com	a	novetat	remarcable	de	l’any	
2011,	cal	destacar	l’estudi	d’alternatives	
per	ampliar	el	Sistema	de	Gestió	
Centralitzada	de	la	Qualitat	de	l’Aigua	
al	sistema	de	sanejament	del	Prat	de	
Llobregat.	

Pel	que	fa	a	les	incidències	ambientals	
al	clavegueram	de	la	ciutat	de	
Barcelona,	s’han	atès	8	incidents	
ambientals	d’índole	diversa:	molèsties	
per	olors,	abocaments	industrials	
irregulars	d’origen	desconegut	o	bé	
causats	per	un	accident,	etc.,	tant	al	
terme	municipal	de	Barcelona	i	a	l’Àrea	
Portuària	de	Barcelona,	com	a	altres	
municipis	metropolitans.
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Conscient	de	la	necessitat	creixent	
de	reduir	el	consum	d’aigua	potable,	
l’Ajuntament	ha	fet	una	aposta	
ferma	per	a	l’ús	dels	recursos	hídrics	
alternatius	com	a	substituts	de	l’aigua	
potable	en	aquells	usos	que	no	són	de	
boca.

Durant	els	últims	anys,	s’han	
anat	creant	diversos	sistemes	
d’aprofitament	d’aigua	del	subsòl	
que	subministren	zones	de	rec,	fonts	
ornamentals	i	llacs,	instal·lacions	
esportives	i	boques	de	presa	d’aigua	
per	a	la	neteja	de	carrers.	Amb	
l’ampliació	i	la	interconnexió	d’aquests	
sistemes	ja	existents	i	amb	l’obertura	
d’altres	de	nous,	a	Barcelona	ja	es	
pot	parlar	de	l’existència	d’una	xarxa	
de	distribució	d’aigua	freàtica	en	
creixement	que	permet	aprofitar	
aquest	recurs	per	a	diversos	usos	que	
no	requereixen	l’alt	nivell	de	qualitat	
de	l’aigua	potable.	Actualment,	
representa	el	16,6%	de	l’aigua	utilitzada	
per	l’Ajuntament	de	Barcelona.

Aquesta	xarxa	consta	actualment	de	
78	km	de	conductes	de	distribució	
i	de	24	dipòsits	amb	una	capacitat	
d’emmagatzematge	total	de	9.561	m3.	
L’aigua	distribuïda	procedeix	de	22	
pous	que	aporten	cabals	d’entre	2	i	20	
litres	per	segon	i,	en	alguns	casos,	de	
mines	d’aigua,	esgotaments	d’edificis	
o	drenatges	de	túnels.	Totes	aquestes	
instal·lacions	s’operen	a	través	del	
nostre	centre	de	control.

Durant	l’any	2011,	s’han	distribuït	a	
través	d’aquesta	xarxa	926.800	m3	
d’aigua	del	subsòl,	als	quals	caldria	
afegir	altres	recursos	alternatius	
disponibles	per	a	l’Ajuntament	fins		

a	un	total	de	950.000	m3,	amb	un	
estalvi	equivalent	d’aigua	potable.

Fruit	de	l’impuls	que	va	suposar	
la	redacció	del	Pla	Tècnic	per	a	
l’aprofitament	dels	recursos	hídrics	
alternatius	a	la	ciutat	de	Barcelona,	
s’ha	continuat	en	la	línia	d’invertir	en	
els	sistemes	d’aprofitament	d’aigua	
no	potable	per	tal	d’incrementar	
els	consums	servits	amb	aquests	
recursos	i,	per	tant,	baixar	encara	més	
el	percentatge	d’aigua	potable	emprat	
pels	serveis	municipals.	En	aquest	
context,	durant	el	2011,	s’han	executat	
7	nous	projectes	que	inclouen	multitud	
de	petites	actuacions	de	manteniment	
i	reparacions	per	a	la	millora	de	les	
instal·lacions	existents,	repartides	
pràcticament	per	tots	els	sistemes	de	
la	ciutat.

Així	mateix,	durant	aquest	any,	s’ha	
realitzat	la	inspecció	de	4	obres	
de	freàtic,	entre	les	quals	destaca	
l’actuació	en	el	nou	Centre	del	Disseny	
a	Glòries.

En	l’àmbit	de	l’explotació	i	del	
manteniment,	cal	destacar	que	durant	
el	2011	s’han	posat	en	servei	diverses	
noves	instal·lacions	de	la	xarxa	
d’aigües	freàtiques,	entre	les	quals	cal	
destacar	la	construcció	del	nou	dipòsit	
de	Torre	Llobeta,	de	Ciutadella	i	de	La	
Maquinista,	l’adequació	dels	dipòsits	
existents	de	Lesseps	i	del	Poblenou,	
noves	connexions	a	sistemes	de	rec	de	
Montjuïc	i	a	Joan	Miró,	o	la	millora	del	
sistema	de	telecontrol	de	la	galeria	del	
Front	Litoral.

Des de l’any 2006, 
l’Ajuntament 
de Barcelona ha 
delegat a CLABSA 
el manteniment i 
l’explotació de la xarxa 
de distribució d’aigua 
freàtica de la ciutat. 

1.5
GESTIÓ DE L’AIGUA FREÀTICA  

A LA CIUTAT DE bARCELONA 
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actUacIOns ImpOrt (€) estat 31/12/2011

Projecte núm. 8: Xarxa de distribució d’aigües freàtiques (Grup de Pressió al 
Viver de 3 Pins, Ampliació de la xarxa de l’Av. de l’Estadi, Sistema de Torre Llobeta, 
Sistema de La Maquinista, Ampliació del dipòsit de la Ciutadella, Equipament 
del Dipòsit del Parc del Poblenou i nou Hidrant, Desenvolupament del Sistema 
de Lesseps, Telecontrol del front litoral Fase 1, Tancament de l’anella del Poblenou 
per Glòries)

2.295.309 Finalitzada

Projecte núm. 9: Segregació de consums potables Estació del Nord 45.801 Finalitzada

Projecte núm. 10: Gran Via, Diagonal Mar i Bori i Fontestà 186.946 Finalitzada

Projecte núm. 11:  Nou hidrant al dipòsit d’Urgell, Connexió freàtic al Parc del Clot, 
Sistema de l’Edifici de les Aigües a la Ciutadella, Pg. Santa Madrona

192.547 Finalitzada

Projecte “A”	de manteniment i reparacions de la xarxa de freàtic a l’anella del 
Poblenou als carrers de Gran Via, Bac de Roda i Pujades )

52.706 Finalitzada

Projecte “B”	de proves de manteniment i reparacions als sistemes de Zona 
Universitària, Joan Miró i galeria Front Litoral

59.000 Finalitzada

Projecte “C”	de manteniment i reparacions de la xarxa de freàtic als sistemes de 
Taulat, Glòries i Bac de Roda

56.710 Finalitzada

Projecte “D”	d’actuacions de manteniment i millora als sistemes de Montjuïc i 
Ciutadella

64.678 Projectada

Projecte “E”	de manteniment i reparacions als sistemes de Poblenou, Montjuïc, 
Zona Universitària i Vilalba dels Arcs

62.001 Projectada

Projecte “F” de manteniment i reparacions de la xarxa de freàtic al dipòsit de 
Parc del Poblenou i remodelació del bombament de les Cascades i Gran Llac

65.417 Projectada

PROjECTES I DIRECCIONS D’ObRA DE FREÀTIC 
ANy 2011

Parc	Central	de	Nou	Barris

Punt	de	subministre	d’aigua	freàtica.	Hidrant.
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Així	mateix,	ha	prestat	puntualment	
assistència	experta	en	els	àmbits	que	li	
són	propis	a	altres	clients	externs.	
	
Participació en la Taula 
d’Olors de Clavegueram
Una	de	les	prioritats	de	l’Ajuntament	
de	Barcelona	durant	els	propers	
anys	és	donar	una	atenció	especial	
a	les	problemàtiques	relacionades	
amb	males	olors	procedents	del	
clavegueram,	motiu	pel	qual,	a	finals	
de	2011,	va	crear	una	Taula	de	Treball	
específica	per	tractar	aquesta	matèria.

	Tècnics	de	l’empresa	participen	en	
aquesta	Taula	de	Treball	i	porten	
a	terme	tasques	de	diagnòstic	i	de	
proposta	de	mesures	correctores	a	les	
zones	d’estudi.	

Desenvolupament de les 
canalitzacions portafibra 
òptica instal·lades en el 
clavegueram de Barcelona
Els	operadors	de	telecomunicacions	
que	estenen	la	seva	xarxa	per	
Barcelona	continuen	utilitzant	de	
manera	preferent	el	clavegueram	
pels	avantatges	que	implica.	La	xarxa	
de	clavegueram	resulta,	per	als	tubs	
de	fibra	òptica	protegits	i	fixats	de	
manera	adequada,	un	entorn	bastant	
més	segur	davant	d’afeccions	que	una	
rasa	a	la	via	pública	i,	a	més,	la	seva	
instal·lació	és	més	ràpida	i	àgil.	Com	
a	valor	afegit,	la	instal·lació	de	fibra	
òptica	al	clavegueram	no	comporta	les	
molèsties	al	ciutadà	associades	amb	la	
instal·lació	per	rasa.

Les	conduccions	portafibra	òptica	
instal·lades	pel	clavegueram	durant	tot	
l’any	2011	sumen	7	km.	Actualment,	la	
longitud	total	de	col·lectors	amb	fibra	
òptica	és	de	557	km	per	a	un	conjunt	
d’onze	operadors	que	actuen	a	la	
ciutat.	

Per encàrrec de 
l’Ajuntament de 

Barcelona, CLABSA ha 
anat estenent la seva 
activitat a la ciutat en 
altres àmbits, com la 

instal·lació de tubs 
portafibra òptica pel 

clavegueram, la gestió 
d’alertes hidrològiques 

o la planificació i el 
desenvolupament 
d’instal·lacions de 

recollida pneumàtica 
de residus municipals. 

1.6
ALTRES ACTIVITATS  

DESTACADES
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Gestió del sistema d’Alerta  
del Parc Fluvial del Riu Besòs
CLABSA	gestiona,	des	de	l’any	2000,	el	
Sistema	d’Alerta	Hidrològica	del	Parc	
Fluvial	del	Besòs	que	permet	avisar	i	
desocupar	la	llera	del	riu	amb	seguretat	
i	antelació	davant	les	crescudes	que	
es	produeixen	de	forma	torrencial.	El	
Sistema	d’Alerta	processa	la	informació	
arribada	en	temps	real	de	dades	de	
pluviòmetres	i	estacions	d’aforament	
de	la	conca,	imatges	del	radar	
meteorològic	i	dades	del	propi	sistema	
d’explotació	centralitzada	de	l’empresa.	
Partint	dels	resultats	obtinguts,	es	
generen	els	avisos	corresponents	al	
nivell	d’alerta	proposat.	

Dins	del	Sistema	d’Alerta,	al	Parc	Fluvial	
hi	ha	instal·lats	panells	informatius	
que	indiquen	si	el	Parc	està	obert	o	
tancat	i	el	nivell	d’alerta	activat.	També	
es	troben	distribuïts	cada	75	metres	
avisadors	optoacústics	a	la	part	alta	
del	murs	de	contenció.	Per	últim,	es	
disposa	d’un	sistema	de	megafonia	
per	difondre	missatges	corresponents	
al	nivell	d’alerta	activat.	Tots	aquests	
elements,	juntament	amb	el	sistema	
de	preses	inflables	que	mantenen	el	

nivell	d’aigua	en	absència	d’avingudes,	
estan	telecontrolats	des	del	Centre	de	
Control.	

Durant	l’any	2011,	el	Sistema	d’Alerta	
del	Parc	Fluvial	ha	funcionat	sense	
incidències	destacables,	tot	permetent-
ne	el	màxim	aprofitament	per	part	dels	
ciutadans	que	el	visiten.	Durant	aquest	
període,	s’han	declarat	divuit	situacions	
d’alerta	per	situació	meteorològica	i	sis	
situacions	d’inundació	parcial	del	parc,	
incloent	dues	situacions	d’inundació	
total.	

Assistència a la neteja urbana
Igual	que	els	anys	anteriors,	
l’Ajuntament	de	Barcelona	ha	
continuat	la	seva	aposta	de	llarg	
recorregut	pel	desenvolupament	dels	
sistemes	de	recollida	pneumàtica	
d’escombraries,	la	qual	cosa	s’ha	
traduït	en	nous	projectes	i	obres.	Així,	
l’empresa	ha	redactat,	durant	aquest	
any,	els	projectes	i	ha	dirigit	les	obres	
corresponents	al	relligament	de	l’RPRM	
del	carrer	Batista	i	el	d’adequació	
de	les	arquetes	d’RPRM	del	sector	
22@-Llevant	al	districte	de	Sant	Martí.

A	més,	l’Ajuntament	ha	confiat	
novament	en	nosaltres	per	al	
desenvolupament	d’uns	equipaments	
essencials	en	l’àmbit	de	la	neteja	
urbana,	com	són	els	parcs	de	neteja,	
que	tenen	per	funció	principal	
l’optimització	del	funcionament	de	les	
noves	contractes	de	neteja	de	la	ciutat.	
És	en	aquets	context	que	s’ha	redactat	
el	projecte	bàsic	del	parc	de	neteja	de	
Prim-Sagrera,	situat	a	sobre	del	dipòsit	
regulador	del	clavegueram	del	mateix	
nom.	

Vista	del	Parc	Fluvial	del	Riu	Besòs
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RELACIÓ DE PROjECTES DE RECOLLIDA PNEUMÀTICA  
I ObRES DE NETEjA URbANA DE L’ANy 2011

actUacIOns ImpOrt (€) estat 31/12/2011

Relligament RPRM carrer Batista 129.790 Finalitzada

Centre de Neteja del Torrent de Maduixers 4.409.887 En curs

Arquitectura interior i instal·lacions del Centre de Neteja  
del Carmel-la Clota

1.356.419 En curs

Projecte bàsic Centre de Neteja sobre dipòsit Prim-Sagrera 1.800.000 Projectada

Adequació arquetes RPRM 22@-Llevant al districte de Sant Martí 203.148 Projectada

També	s’ha	iniciat	la	direcció	de	les	
obres	de	la	construcció	dels	centres	
de	neteja	de	Torrent	de	Maduixers,	al	
Districte	de	Sarrià,	i	Carmel-la	Clota,	
situat	sobre	el	dipòsit	de	pluvials	dels	
mateix	nom.

A	part	de	les	actuacions	anteriors,	
s’ha	continuat	amb	les	tasques	
d’assessorament	tècnic	als	promotors	
dels	altres	àmbits	d’expansió	de	
l’RPRM:	Marina	del	Prat	Vermell,	
Sagrera	i	22@-Llevant.	

Altres actuacions del 
clavegueram 
El	model	instaurat	en	la	gestió	
del	drenatge	urbà	de	la	ciutat	ha	
esdevingut	un	factor	d’èxit	que	molts	
municipis	estan	adoptant	com	a	
propi	fora	de	l’àmbit	metropolità	de	
Barcelona.	Com	a	resultat	d’això,	s’han	
concretat	diverses	col·laboracions	
amb	organismes	públics	a	través	
d’assistències	tècniques	o	de	redacció	
de	projectes	puntuals.	

Com	a	actuacions	significatives,	cal	
esmentar	la	redacció	d’un	estudi	
de	modelització	marítima	a	les	
platges	de	la	ciutat	de	Tarragona,	
per	tal	d’analitzar	l’efecte	que	sobre	
la	qualitat	de	les	aigües	de	bany	
tenen	els	abocaments	en	temps	de	
pluja	dels	col·lectors	de	la	ciutat	i	les	
mesures	necessàries	per	reduir	aquest	
problema.

També	s’ha	realitzat	un	projecte	
finançat	per	l’Agència	Basca	de	
l’Aigua,	consistent	en	la	implantació	
experimental	de	TEDUS	–tècniques	de	
drenatge	urbà	sostenible–	en	diferents	
emplaçaments	del	municipi	d’Urretxu	
mitjançant	tecnologies	variades,	per	tal	
de	poder-ne	comparar	l’eficiència	amb	
assajos	a	posteriori.

Ja	fora	d’Espanya,	durant	el	2011,	s’ha	
realitzat	un	estudi	del	funcionament	
i	propostes	de	millora	de	les	
instal·lacions	del	Bombament	de	Petit	
Lac,	a	la	ciutat	d’Oran	(Algèria).	Es	tracta	
del	bombament	més	gran	de	la	ciutat	
amb	un	cabal	diari	de	268.000	m3	
impulsat	a	l’EDAR	d’El	Kerma.

TEDUS.	Torrent	de	les	Monges





2
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Durant	l’any	2011,	s’ha	participat	en	9	
projectes	de	recerca,	desenvolupament	
i	innovació	en	diverses	àrees	
temàtiques	del	drenatge	urbà	
finançats	per	la	UE	(7è	Programa	Marc),	
R+i	Alliance,	Suez	Environnement	i	
Agbar.	

Millora en la gestió 
i l’explotació de les 
infraestructures del drenatge 
urbà
Amb	l’objectiu	principal	de	millorar	
la	gestió	i	l’explotació	de	les	
infraestructures	del	drenatge	urbà	per	
tal	d’evitar	afectacions	als	ciutadans	
(inundacions	urbanes)	i	al	medi	
receptor	(DSU),	s’està	treballant	en	els	
següents	camps:

•	Tecnologies de la Informació: 
integració	de	sistemes	desenvolupats	
en	els	diversos	projectes	d’R+D	
previs.	Desenvolupament	d’eines	per	
optimitzar	l’operació	i	l’eficiència	dels	
sistemes	de	bombament.

•	Gestió coordinada clavegueram – 
depuració – medi receptor: sistema	
d’ajuda	a	la	decisió	per	a	la	gestió	
coordinada	de	les	infraestructures	
de	clavegueram	i	depuració	(dipòsits,	
bombes,	comportes,	unitats	de	

L’activitat d’R+D+i 
s’ha anat consolidant 
els darrers anys 
com un dels pilars 
de l’excel·lència de 
CLABSA. Els projectes 
d’innovació juguen un 
paper significatiu per 
al progrés tecnològic 
de l’empresa i la 
situen en una posició 
capdavantera en el món 
del drenatge urbà. 

2.1
INNOVACIÓ
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Treballem amb 
l’objectiu principal 
de millorar la gestió 
i l’explotació de les 
infraestructures del 
drenatge urbà per tal 
d’evitar afectacions als 
ciutadans (inundacions 
urbanes) i al medi 
receptor (DSU).

tractament	a	les	EDAR,	etc.),	donant	
com	a	resultat	una	disminució	de	les	
DSU,	tant	en	temps	de	pluja	com	en	
temps	sec.

•	Control òptim en temps real del 
clavegueram: control	òptim	de	la	
xarxa	de	drenatge	urbà	amb	l’objectiu	
d’evitar	inundacions	i	descàrregues	al	
medi	receptor.	

Mesures de resposta  
i mitigació del canvi climàtic
•	Projectes PREPARED i CORFU (7è 
Programa Marc):	s’ha	continuat	
treballant	en	aquests	dos	projectes	
europeus	que	tenen	durada	fins	a	
l’any	2014	i	que	tenen	per	objectiu	
desenvolupar	estratègies	i	eines	de	
preparació	i	resposta	al	canvi	climàtic	
per	a	les	infraestructures	d’abastament	
i	sanejament	de	l’aigua.	Durant	el	
2011,	s’ha	treballat	concretament	en	
l’anàlisi	d’eines	per	al	monitoratge	i	la	
modelització	de	sediments	a	la	xarxa	
de	clavegueram	i	en	la	modelització	i	
els	mètodes	d’avaluació	d’impactes	i	
possibles	estratègies	vers	els	diferents	
efectes	del	canvi	climàtic.		

Tècniques de Drenatge Urbà 
Sostenible (TEDUS)
•	Experiència operacional de TEDUS: 
projecte	que	analitza	la	funcionalitat	
de	TEDUS	existents	en	països	com	
França,	Espanya	i	Estats	Units,	amb	
l’objectiu	d’aprendre	d’aquestes	
experiències	i	desenvolupar	guies	útils	
de	disseny,	operació	i	manteniment	
que	garanteixin	el	correcte	
funcionament	de	les	TEDUS	al	llarg	del	
temps.	Com	a	TEDUS	s’entenen:	rases	
d’infiltració,	rases	drenants,	canalons	
filtrants,	pous	d’infiltració,	paviments	
filtrants,	dipòsits	de	retenció	o	detenció,	
aiguamolls	o	teulades	verdes.

Centre	de	Control
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El	nombre	total	de	treballadors,	en	
finalitzar	l’any	2011,	era	de	107,	un	
27%	dels	quals	eren	dones.	La	seva	
seguretat	és	prioritària	i	CLABSA	dedica	
grans	esforços	en	l’adopció	de	mesures	
preventives	i	la	difusió	de	bones	
pràctiques	que	tendeixin	a	assegurar	
un	entorn	de	treball	segur.	En	aquest	
sentit,	durant	aquest	any,	s’ha	fet	un	
esforç	per	reduir	els	riscos	als	quals	
poden	estar	sotmesos	els	treballadors,	
tant	a	partir	d’avaluacions	específiques	
de	l’entorn	on	es	treballa,	com	és	el	cas	
d’un	estudi	de	la	presència	de	gasos	

al	clavegueram,	o	l’anàlisi	detallat	
del	procés	d’instal·lació	a	l’interior	
del	clavegueram	com	per	l’execució	
de	mesures	que	disminueixen	el	
risc,	com	és	el	cas	de	l’adopció	d’una	
metodologia	de	conservació	de	les	
petites	eines	de	treball	o	el	disseny	
d’un	aparell	que	permet	treballar	a	
distància	quan	s’utilitza	pressió.

	Hem	dedicat	a	la	formació	una	mitjana	
de	32	hores	per	empleat,	orientades	
a	millorar	els	coneixements	tècnics	
específics	del	seu	lloc	de	treball	(35%),	
a	reforçar	el	seu	nivell	d’idiomes	i	
competències	personals	(40%),	a	
potenciar	el	treball	segur	(11%)	i	a	
una	bona	gestió	ambiental	(8%).	Per	
atendre	a	les	seves	necessitats	de	
desenvolupament	professional	en	el	
futur,	s’ha	actualitzat	el	programa	de	
detecció	de	necessitats	formatives	
que	permetrà	programar	els	cursos	de	
formació	dels	propers	anys.

S’ha	iniciat	el	desplegament	del	
Sistema	de	Gestió	de	l’Acompliment,	
aplicat	inicialment	en	forma	de	pilot	
al	col·lectiu	de	7	comandaments	
dels	diferents	serveis	de	l’empresa.	
El	projecte	pretén	implantar	una	
metodologia	per	al	desenvolupament	
de	competències	clau	dels	
professionals	de	l’empresa.	Amb	
aquesta	primera	fase	d’implantació,	
s’han	definit	les	bases	per	al	
desplegament	del	sistema	entre	tots	
els	titulats	de	grau	mig	i	superior,	que	
es	realitzarà	durant	l’any	2012.

2.2
RECURSOS  

HUMANS

CLABSA dedica 
grans esforços en 
l’adopció de mesures 
preventives i la difusió 
de bones pràctiques que 
tendeixin a assegurar 
un entorn de treball 
segur.

Brigada	treballant
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eL nOstre eqUIp per qUaLIfIcacIó 2011

Directius	i	titulats	de	grau	superior 34

Titulats	grau	mitjà 19

Tècnics	especialistes 36

Auxiliars 18

Total 107

trets característIcs DeL cOL·LectIU 2011

Edat	mitjana	(anys) 37,50

Antiguitat	mitjana	(anys) 8,23

%	taxa	de	rotació 10,90

%	dones	sobre	el	total 27,10

%	diferencial	salarial	dones	respecte	dels	homes 12,84

%	persones	amb	horari	flexible 78,50

%	persones	amb	jornada	reduïda 21,50

seGUretat I saLUt 2011

Índex	d’incidència 11,80

Índex	de	freqüència 66,85

Índex	de	gravetat 0,87

Taxa	d’absentisme 5,80

Nombre	d’accidents 13,00

fOrmacIó 2011

Hores	de	formació 4.005

Hores	de	formació	en	matèria	de	riscos	laborals 459

Nombre	d’hores	de	formació	per	empleat	 36

Índex	d’incidència	=	(nombre	d’accidents	amb	baixa/plantilla	mitjana)	x 100
Índex	de	freqüència	=	(nombre	d’accidents	amb	baixa/nombre	d’hores	treballades) x 1.000.000
Índex	de	gravetat	=	(nombre	de	jornades	de	baixa	per	accidents/nombre	d’hores	treballades)	x 1.000
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CLABSA	dóna	suport	a	programes	
d’activitats	impulsats	per	l’Ajuntament	
de	Barcelona	a	través	de	la	Fàbrica	
del	Sol	i	altres	programes	com	ara	
“Com	funciona	Barcelona”.	Es	tracta	
de	programes	educatius	pensats	per	
a	escolars	i	adults	que	volen	conèixer	
la	transformació	urbanística	constant	
de	la	nostra	ciutat.	Organitzats	en	el	
dipòsit	de	retenció	d’aigües	pluvials	de	
Joan	Miró,	enguany	es	van	rebre	més	
de	865	visitants.

Al	llarg	de	l’any	2011,	es	va	rebre	també	
la	visita	de	grups	interessats	en	
conèixer	l’experiència	de	Barcelona,	
procedents	d’àmbits	molt	diversos:	
tècnics,	científics,	universitaris,	
administracions	i	empreses	de	serveis,	
tant	públiques	com	privades.	Dels	
865	visitants	rebuts,	un	15%	correspon	
a	grups	arribats	d’altres	països,	i	en	
destaquen	les	delegacions	de	Suècia,	
Xina,	Aràbia	Saudita	i	la	Universitat	
Vitus	Bering	de	Dinamarca,	que	ens	
visita	cada	any	des	del	2006.

Durant	el	cap	de	setmana	del	22	al	
23	d’octubre,	es	va	celebrar	el	48h	
Open	House	Barcelona,	organitzat	per	
l’Associació	Arquitectura	Reversible	
amb	el	suport	de	l’Ajuntament	de	

Barcelona.	Aquest	esdeveniment	cívic	
i	cultural	va	obrir	al	públic	160	edificis	
i	infraestructures	emblemàtiques	de	
Barcelona,	entre	les	quals	hi	havia	el	
Dipòsit	de	Retenció	d’Aigües	Pluvials	
del	Parc	de	Joan	Miró.

Un	any	més,	s’ha	fomentat	la	presència	
d’experts	de	l’empresa	en	fòrums	
acadèmics	i	professionals,	on	s’ha	
aportat l’experiència	de	Barcelona	en	la	
gestió	sostenible	del	drenatge	urbà:	

•	12th International Conference on   
 Urban Drainage,	Porto	Alegre,	Brasil.	

•	3èmes Recontres Nationales en   
 Qualité des Eaux de Baignade en   
 Zones Littorales,	Cassis,	França.

•	Jornadas sobre Sistemas de   
 Saneamiento. Actualidad y Futuro  
 V2.0,	a	La	Corunya,	organitzades	per		
	 la	Universidade	da	Coruña.

•	XXXI Jornadas Técnicas de AEAS 2011,		
	 a	Cartagena,	Espanya.

•	Programa Oficial de Diploma de   
 Especialización en Infraestructuras  
 Hidráulicas y Ambientales en Medio  
  Urbano, Escuela Universitaria   
 Politécnica	La	Almunia	de	Doña		 	
	 Godina	(EUPLA)	de	Saragossa.

La difusió de tot el 
que té relació amb 
l’experiència de 
Barcelona en la gestió 
del drenatge urbà, tant 
a nivell ciutadà com 
entre els experts d’arreu 
del món, mereix la 
nostra atenció constant.

2.3
COMPROMISOS  

AMb LA COMUNITAT

•	Màster	en	Economia	i	Regulació		 	
	 dels	Serveis	Públics,	organitzat	per	la		
	 Universitat	de	Barcelona.

•	Curs	d’Especialització	en	Economia		
	 de	l’Aigua,	organitzat	per	la		 	
	 Universitat	de	Barcelona.

•	Master in Water Management,   
 organitzat	per	AGBAR	i	la	UPC.	

•	Màster	en	Gestió	de	les		 	 	
	 Infraestructures,	4a	edició	2010-2011,		
	 organitzat	per	la	Fundació	UPC.

Paral·lelament,	s’han	publicat	també	
diversos	articles,	a	destacar	dintre	de	
l’àmbit	internacional:

•	“Methodologies to study the surface  
  hydraulic behavior of urban   
 catchments during storm events”,			
Water	Science	and	Technology,		IWA,		
	 publicat	al	volum	63.

•	“Methodologies to estimate hydraulic  
 efficiency of drain intels”,	Institution		
	 of	Civil	Engineers,	publicat	al	volum		
	 164.

Visita	guiada	Dipòsit	de	Joan	Miró
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Impacte ambiental de les 
obres a la ciutat
Tots	els	projectes	redactats	per	
l’empresa	disposen	de	la	seva	memòria	
ambiental,	document	que	serveix	de	
base	per	a	la	presentació	i	l’avaluació	
d’ofertes	dels	diferents	constructors	en	
fase	de	licitació	i	posteriorment.	En	fase	
d’obra,	la	memòria	ambiental	esdevé	
la	guia	per	analitzar	l’impacte	de	les	
actuacions	en	termes	de	població,	
residus	i	paisatge,	entre	d’altres,	
d’acord	amb	criteris	objectius.	Totes	
les	direccions	d’obra	compten	amb	
un	manual	de	gestió	i	es	realitzen	
informes	periòdics	de	seguiment,	on	
queden	reflectides	les	valoracions	
ambientals	de	l’obra,	en	comparació	
amb	l’especificat	en	el	projecte	i	en	
l’oferta	del	contractista,	i	també	les	
diferents	incidències,	la	documentació	
o	les	alertes.	D’aquesta	forma,	
l’Ajuntament	de	Barcelona	disposa	
en	tot	moment	d’informació	rigorosa	
i	objectiva	per	al	monitoratge	dels	
aspectes	ambientals	de	les	obres	a	la	
ciutat,	en	el	sentit	més	ampli.

Qualitat de les aigües
Les	actuacions	ambientals	s’han	
orientat,	durant	els	últims	anys,	a	
reduir	l’impacte	dels	abocaments	
directes	d’aigües	residuals	o	de	pluja	
en	el	medi	receptor.	S’han	fet	avenços	
importants	en	projectes	innovadors	ja	
descrits,	però	també	en	la	instal·lació	
de	sensors	més	fiables	en	els	punts	
d’abocament	directe	al	mar	per	tenir	
una	millor	informació	que	permeti	
gestionar-los	adequadament.

Una	gestió	adequada	dels	dipòsits	de	
retenció	d’aigües	pluvials	permet	no	
només	evitar	inundacions,	sinó	també	
prevenir	la	contaminació	del	litoral	de	
Barcelona.	Es	considera	que,	durant	
l’any	2011,	s’ha	evitat	per	aquesta	bona	
gestió	l’abocament	directe	al	mar	
de	1.784	tones	de	residus	altament	
contaminants.

El drenatge urbà 
constitueix un servei 
bàsic amb una 
funció ambiental 
molt coneguda. El 
compromís amb el 
medi ambient és, en 
conseqüència, un 
valor fonamental 
que CLABSA ha situat 
en el focus de la seva 
estratègia empresarial. 

2.4
ACTUACIÓ  

AMbIENTAL 
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Durant l’any 2011, 
s’ha evitat per 
aquesta bona gestió 
l’abocament directe 
al mar de 1.784 tones 
de residus altament 
contaminants.

Eficiència energètica
El	consum	responsable	de	recursos	
és	un	punt	d’atenció	preferent	i,	de	
forma	sistemàtica,	es	dóna	impuls	
a	totes	les	iniciatives	per	reduir	l’ús	
de	recursos	i,	de	forma	molt	especial,	
l’aigua,	l’energia	elèctrica,	el	paper	i	els	
combustibles.

S’han	assolit	els	objectius	anuals	
de	producció	d’energia	elèctrica	
mitjançant	plaques	solars	
fotovoltaiques,	amb	una	producció	
de	22.659	kWh.	També	s’han	assolit	
els	objectius	previstos	pel	que	fa	a	
l’energia	solar	tèrmica.	

Durant	l’any	2011,	s’ha	portat	a	terme	
la	integració	de	la	Norma	ISO	50001	
“Sistemes	de	gestió	de	l’energia”	en	
el	sistema	de	gestió	de	l’empresa.	En	
aquest	procés,	es	fa	una	identificació	
i	una	avaluació	dels	usos	de	l’energia,	
que	inclou	un	control	dels	consums	
energètics,	tant	de	l’edifici	com	de	
les	instal·lacions	que	gestiona,	i	un	
seguiment	acurat	de	l’eficiència	
energètica,	especialment	en	les	
instal·lacions	de	freàtic.

Càlcul i compensació 
d’emissions de CO2 
Per	tercer	any	consecutiu,	s’ha	realitzat	
la	compensació	d’emissions	de	CO2	
produïdes	pel	consum	d’electricitat,	
gas,	combustibles	i	paper,	així	com	
les	derivades	dels	viatges	realitzats	
pel	personal	de	la	companyia.	La	
compensació	del	100%	de	les	emissions	
s’ha	fet	a	través	de	la	iniciativa	
www.CeroCO2.org,	mitjançant	la	
col·laboració	en	un	projecte	en	un	
país	en	vies	de	desenvolupament,	tal	
i	com	estableix	el	Protocol	de	Kyoto.	
El	projecte	escollit	ha	estat	el	de	
Generació	d’Energia	Eòlica	a	l’Índia.

Sistema	de	Modelització	al	medi	receptor

Panell	informatiu	de	les	platges	de	Barcelona
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cOnsUm De recUrsOs vaLOr UnItats

Energia	elèctrica  1.681.751 kWh

Gas	natural	 3.150 m3

Gasoil	per	a	vehicles 10,1 m3

Aigua	potable	xarxa	pública 974 m3

Aigua	freàtica	municipal 926.916 m3

Paper 3.663 kg

prOteccIó antIcOntamInacIó vaLOr UnItats

Matèries	en	suspensió	no	abocades	al	mar	per	
efecte	dels	dipòsits	de	retenció

 1.784  Tn

Nombre	de	controls	d’abocaments	industrials 454 Uts

Nombre	d’incidents	ambientals	de	tercers	
monitorats					

8 Uts

resIDUs Generats vaLOr UnItats

Equips	mecànics 850 kg

Equips	elèctrics	i	electrònics	 135 kg

Paper 4.492 kg

Tòners	i	cartutxos	de	tinta 88 kg

Residus	reciclats	o	reutilitzats 100 %

Despeses en meDI amBIent ImpOrt €

Inversions	en	actius	destinats	a	la	protecció		
del	medi	ambient

154.016

Despeses	auditories	i	gestió	ambiental 44.670

Despeses	en	formació/sensibilització	ambiental 3.438

Percentatge	de	la	xifra	de	negocis	que		
cobreix	les	auditories	tècniques	mediambientals

100%

Percentatge	de	la	xifra	de	negocis		
que	cobreix	la	política	ambiental

100%





3
INFORMACIÓ  
ECONÒMICA
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Resum de les activitats més 
destacables
L’any	2011,	els	serveis	variables	per	a	
l’Ajuntament	de	Barcelona	han	tingut	
l’evolució	prevista,	disminuint	respecte	
dels	anys	anteriors	com	a	conseqüència	
del	cicle	electoral.

S’han	projectat	un	total	d’11	noves	
actuacions	per	un	import	de	4,8	
milions	d’euros.	Destaca,	per	la	seva	
rellevància,	el	projecte	de	col·lector	
primari	del	carrer	Motors,	peça	
important	del	futur	dipòsit	d’aigües	
pluvials	de	la	Marina	del	Prat	Vermell.	
Per	la	seva	importància	ambiental,	
és	destacable	també	el	projecte	del	
dipòsit	del	Torrent	de	l’Espinagosa,	que	
ha	de	protegir	el	pantà	de	Vallvidrera	
contra	els	abocaments	contaminants	
en	temps	de	pluja.

Tanmateix,	s’han	dirigit	10	obres	
significatives	per	un	import	total	de	
35,5	milions	d’euros,	entre	les	quals	
cal	destacar	el	dipòsit	del	Carmel-la	
Clota,	la	primera	fase	de	construcció	
d’obra	civil	del	qual	ha	estat	totalment	
acabada	i,	actualment,	s’estan	
finalitzant	les	obres	d’arquitectura	
interior	i	d’instal·lació	d’equips.

En	l’àmbit	dels	recursos	hídrics	
alternatius,	s’han	realitzat	un	total	
de	7	obres	de	millora	dels	sistemes	
existents,	amb	un	pressupost	total	d’1,6	
M€.	Aquestes	actuacions	han	suposat	
la	posada	en	servei	de	5	nous	dipòsits	
de	freàtic,	3	pous	de	captació,	11	km	de	
xarxa	i	la	connexió	de	21	nous	punts	de	
subministrament.

L’any 2011 ha estat 
fortament marcat per 
la situació econòmica 
general, que cal afegir 
a l’habitual davallada 
de les actuacions 
municipals en un any 
electoral com el passat. 
Cal destacar com a 
fets més rellevants 
la finalització de la 
primera fase de les 
obres del dipòsit del 
Carmel-la Clota a 
Barcelona i la redacció 
del projecte del dipòsit 
antiinundació de 
l’Estrella a Badalona.  
Es tracta de dues obres 
de gran envergadura 
i amb un alt impacte, 
tant des del punt de 
vista urbanístic com  
en la qualitat de vida.

3.1
INFORME  

DE GESTIÓ 2011

Pel	que	fa	als	serveis	prestats	a	l’Àrea	
Metropolitana	de	Barcelona,	se’n	pot	
destacar	la	finalització	de	la	direcció	
de	les	obres	del	dipòsit	anti-DSU	de	
la	Bunyola,	d’uns	15.000	m3,	situat	al	
Prat	de	Llobregat.	S’ha	finalitzat	també	
el	Pla	Director	de	Clavegueram	de	
Badalona,	que	analitza	la	situació	de	
la	xarxa	de	clavegueram	de	la	ciutat	
i	proposa	les	actuacions	necessàries	
per	assolir	els	objectius	d’evitar	
inundacions	per	pluges	a	la	ciutat,	
així	com	rehabilitar	els	trams	més	
deteriorats	de	la	xarxa.	L’activitat	de	
control	d’abocaments	a	la	xarxa	de	
clavegueram	ha	suposat	la	realització	
de	454	inspeccions	a	indústries,	
xifra	inferior	en	un	30%	a	la	de	l’any	
precedent.	Les	instal·lacions	de	la	
Bassa	de	Sant	Llorenç	han	funcionat	
en	85	ocasions,	en	9	de	les	quals	s’han	
activat	els	protocols	establerts	d’avisos	
sense	que	es	registrés	cap	incident.	Els	
ingressos	per	aquestes	activitats	han	
suposat	0,5	milions	d’euros.

La	instal·lació	de	conduccions	
portafibra	òptica	durant	l’any	2011	ha	
sofert	una	important	aturada.	S’han	
instal·lat	7	nous	km	de	conductes,	que	
situen	els	col·lectors	amb	fibra	en	557	
km.	La	xifra	d’ingressos	ha	estat	d’1,6	
milions	d’euros,	sensiblement	inferior	a	
la	de	l’any	precedent.

En	el	capítol	dels	treballs	per	a	tercers,	
cal	ressaltar	la	modelització	marítima	
de	l’impacte	del	clavegueram	a	les	
platges	de	Tarragona	o	l’estudi	del	
bombament	d’aigües	residuals	de	
Petit	Lac	a	Oran	(Algèria)	que,	amb	
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un	cabal	de	268.000	m3/dia	és	el	més	
important	de	la	ciutat.	Els	ingressos	
totals	d’aquest	apartat	han	estat	d’1,7	
milions	d’euros.

Pluviometria i gestió 
d’episodis
La	precipitació	total	registrada	l’any	
2011	ha	superat	en	un	25%	la	mitjana	
històrica	i	s’ha	situat	en	758	l/m2.	S’han	
produït	5	episodis	de	pluja	d’elevada	
intensitat	i	en	3	ocasions	s’ha	activat	
el	nivell	d’emergència.	De	tots	ells,	
destaca	especialment	l’episodi	del	dia	
30	de	juliol,	un	dels	més	intensos	dels	
darrers	anys,	en	el	que	es	van	recollir	
a	la	Zona	Franca	un	màxim	de	59	l/
m2	amb	una	intensitat	20	minutal	
màxima	de	148,5	mm/h.

Durant	els	58	dies	de	pluja	significativa,	
els	dipòsits	del	sistema	de	drenatge	es	
van	omplir	totalment	o	parcialment	
fins	en	33	ocasions	i	han	aconseguit	
regular	més	de	7	milions	de	m3,	evitant	
l’abocament	directe	al	mar	de	prop	de	
1.800	tones	de	matèria	en	suspensió.	

En	l’àmbit	del	Parc	Fluvial	del	Besòs,	
s’han	declarat	18	situacions	d’alerta	i	
6	de	crisi	a	causa	d’episodis	de	pluja.	
Aquests	nivells	d’alerta	impliquen	el	
tancament	del	parc	per	la	inundació	
de	la	zona	d’accés,	seguint	el	protocol	
establert	pel	Sistema	d’Alerta	
Hidrològica.

Pel	que	fa	a	l’impacte	dels	abocaments	
en	temps	de	pluja	a	les	zones	de	bany	
de	Barcelona,	s’han	produït	27	episodis	
d’abocament	al	medi,	dels	quals	s’ha	

activat	en	16	ocasions	el	nivell	de	
prealerta,	implicant	una	afectació	
probable	de	la	qualitat	de	les	aigües	
de	bany.	Només	en	dues	ocasions	s’ha	
activat	el	nivell	4	(alerta)	del	protocol,	la	
qual	cosa	suposa	una	afectació	segura	
de	la	qualitat	de	les	aigües	de	bany.	
Durant	l’any	2011,	no	s’ha	produït	cap	
abocament	de	la	xarxa	de	clavegueram	
en	temps	sec.

Aspectes rellevants de la 
gestió
CLABSA	gestiona	els	seus	processos	
d’acord	amb	les	normes	de	Qualitat	
(ISO	9001),	Medi	Ambient	(ISO	14001)	
i	Prevenció	de	Riscos	Laborals	(OSHAS	
18001).	S’han	dut	a	terme	les	auditories	
legals	i	de	control	exigibles	amb	un	
resultat	satisfactori.	Durant	l’any	2011,	
s’han	integrat	al	Sistema	de	Gestió	els	
requisits	de	la	norma	ISO	50001	sobre	
Gestió	de	l’Energia	i	de	la	norma	ISO	
17001	relativa	a	criteris	generals	per	al	
funcionament	de	diferents	organismes	
que	realitzen	la	inspecció.	

D’altra	banda,	cal	remarcar	que	per	tal	
de	neutralitzar	l’impacte	de	l’activitat	
de	l’empresa	sobre	el	medi	ambient,	
s’avaluen	i	compensen	anualment	
les	emissions	de	CO2	amb	la	compra	
de	drets	d’emissió	en	projectes	
degudament	acreditats	en	zones	del	
tercer	món.	La	plantilla	de	l’empresa,	
a	31	de	desembre	de	2011,	era	de	107	
treballadors,	els	quals	han	participat	
en	78	accions	formatives	a	les	que	
han	dedicat	el	2,1	%	de	la	seva	jornada	
anual.		

En	aquest	darrer	exercici,	tancat	a	
31.12.2011,	els	ingressos	de	la	societat	
s’han	reduït	fins	als	8,4	milions	d’euros.	
Aquesta	davallada	d’ingressos	ha	estat	
molt	significativa	en	totes	les	activitats	
variables.	El	resultat	net	de	l’exercici	ha	
estat	de	0,4	milions	d’euros.	El	valor	net	
patrimonial,	a	31	de	desembre	de	2011,	
és	de	4,7	milions	d’euros	i	els	actius	
totals	de	10,2	milions	d’euros,	amb	uns	
fons	propis	de	4,9	milions	d’euros.

Previsions per a l’any 2012
Per	al	proper	exercici,	es	preveu	el	nou	
contracte-programa	2012-2013	amb	
l’Ajuntament	de	Barcelona	i	també	
amb	l’Àrea	Metropolitana	de	Barcelona.	
S’espera	mantenir	la	partida	de	serveis	
variables	per	l’Ajuntament.	En	l’activitat	
de	fibra	òptica,	es	preveuen	ingressos	
per	sota	dels	d’anys	anteriors,	inclòs	
el	2011.	Malgrat	tot,	es	preveu	poder	
mantenir	en	general	el	nivell	d’activitat	
d’aquest	2011,	augmentar	la	de	serveis	
per	a	tercers	i	esperar	que	s’activin	certs	
encàrrecs	per	la	posada	en	marxa	de	
certes	actuacions	a	causa	dels	nous	
plans	municipals.	
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3.2
ESTATS 

 FINANCERS

 actIU 2010 2011

Immobilitzat	immaterial.	Concessió 0 0

Immobilitzat	material	net 4.801 4.731

Deutors 2.845 3.453

Tresoreria 3.395 2.020

Total	actiu 11.041 10.204

passIU 2010 2011

Capital	i	reserves 4.502 4.555

Resultat	net	exercici	actual 529 396

Fons	amortització	capital	privat 2.975 2.975

Creditors,	proveïdors	i	altres 3.035 2.278

Préstecs	a	curt	termini  0  0

Total	passiu 11.041 10.204

bALANÇ DE SITUACIÓ (MILERS €)
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InGressOs D’eXpLOtacIó 2010 2011

Ajuntament	de	Barcelona 4.729 4.667

Altres	ingressos 5.578 3.748

Total 10.307 8.415

Despeses D’eXpLOtacIó 2010 2011

Personal 5.784 5.196

Diversos 2.429 2.037

Serveis	de	tercers 1.220 592

Amortitzacions+Provisions  377 299

Total 9.810 8.124

resULtat eXpLOtacIó 2010 2011

Resultat	explotació  497 291

Resultat	financer	i	extraordinari  208 231

Dotació	Impost	de	Societats   -176 -126

Resultat	net 529 396

COMPTE DE RESULTATS (MILERS €)
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3.3
AUDITORIA
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té  
partIcIpacIó

càrrec 
fUncIOns

actIvItat 
anàLOGa

Illm.	Sr.	Joan	Puigdollers - Sí -

Sr.	Ciril	Rozman	Jurado - Sí -

Sr.	Carlos	Campos	Callao - Sí -

Sr.	Alejandro	Jiménez	
Marconi

- Sí -

Societat	General	d’Aigües		
de	Barcelona,	S.A.

Sí Sí -

Serveis	d’Escombraries		
i	Neteja,	S.A.

- Sí	 Sí

Serveis	Especials		
de	Neteja,	S.A.

Sí Sí Sí	

Companyia	Catalana		
de	Serveis,	S.A.

Sí Sí Sí

FCC	Versia,	S.A. Sí Sí Sí

3.4
DECLARACIONS  

DELS CONSELLERS

Respecte	del	que	estableixen	els		
articles	229	i	230	de	la	Llei	de	Societats		
de	Capital,	amb	relació	a	la	participació	
o	als	càrrecs	dels	consellers	en	societats		
amb	el	mateix,	anàleg	o	complementari		
gènere	d’activitat,	s’indiquen	a	
continuació	les	declaracions	dels	
consellers	que	han	manifestat	alguna	
incidència	sobre	aquesta	qüestió.

La	resta	de	consellers	han	manifestat	
que	no	estan	afectats	per	cap	dels	
supòsits	que	recullen	els	articles	229		
i	230.




