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•••
PALABRAS DO
DIRECTOR XERAL
DE VIAQUA

Presentamos un ano máis o noso Informe de Desenvolvemento Sostible, que responde ao noso compromiso coa transparencia e o desenvolvemento sostible así
como coa sociedade galega, poñendo de manifesto que
a consecución de ningún destes fitos sería posible sen a
ilusión de todos os que formamos Viaqua.
O presente informe constitúe unha presentación exhaustiva, equilibrada e razoable do desempeño económico,
ambiental e social de Viaqua.
Estamos comprometidos cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible das Nacións Unidas, facémolos nosos e
compartimos as metas a alcanzar en 2030.
Para iso contamos cun plan estratéxico de desenvolvemento sostible, o REwater Global Plan (2017-2021); esta folla de
ruta permitiranos avanzar dando resposta ao noso compromiso empresarial coa responsabilidade ambiental, social
e económica. A través de nove obxectivos firmes e cuantificables do REwater Global Plan, contribuímos a lograr a
preservación do planeta e a calidade de vida das persoas.
Gustaríame destacar especialmente varios fitos logrados no ano 2018, como é a aposta pola redución da auga
non rexistrada respecto ao ano pasado en 1,1 Hm3 contribuíndo á conservación dos recursos. Tamén reforzamos os nosos compromisos sociais dirixidos a paliar as
situacións económicas graves de persoas e/ou unidades
familiares, cunha dotación anual de 61.898 euros entre
tarifas bonificadas e fondos sociais destinados á axuda
no abono dos seus recibos. Igualmente, durante este
exercicio, Viaqua destinou 106.000€ a proxectos sociais.
Resaltar tamén a nosa indubidable aposta pola I+D+i
cunha achega anual de máis de 370 mil euros ao noso
centro tecnolóxico de investigación, CETAQUA Galicia,
para que continúe a ser un centro de referencia en materia de auga e así poder contribuír a mellorar a xestión da
auga en Galicia.

Julio Masid

Estes e outros moitos avances aos que contribuímos no
ano 2018 atópanse reflectidos neste Informe de Desenvolvemento Sostible.
Quero agradecer en nome de todos os que traballamos
en Viaqua a confianza que depositan cada día en nós as
diferentes administracións públicas para coidar a súa
auga e o seu medio ambiente, e aos nosos clientes o noso
recoñecemento por facernos cada vez mellores.
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1
SOMOS
VIAQUA
Viaqua, empresa do sector
do medio ambiente que
xestiona todos os procesos
relacionados co ciclo integral
da auga en Galicia (España).
Cunha presenza en Galicia de
49 anos e moi coñecedores de
cales son as particularidades
da auga do noso territorio.

O modelo Viaqua está baseado na excelencia do servizo, na experiencia e na xeración
de valor. Traballamos sempre pola consecución dos máximos estándares de calidade na prestación de servizos aos nosos
clientes: fogares, empresas, institucións
e administracións. Unha fortaleza fundamentada, tamén, na constante innovación
tecnolóxica e no uso sostible dos recursos.
Contribuímos ao desenvolvemento sostible e a preservar os recursos naturais propoñendo solucións e servizos innovadores
para reducir o impacto das nosas actividades e dos nosos clientes.
Damos servizo a máis de 360.000 clientes
e satisfacemos as necesidades de máis
de 763.000 cidadáns/ás de 48 municipios
das 4 provincias de Galicia: A Coruña, Lugo,
Ourense e Pontevedra.

CONTAC TO
VIAQUA GESTIÓN INTEGRAL
DE AUGAS DE GALICIA S.A.U.
C/ Rúa Vilar 18 1º / CP 15705 / CIF A66141185
Web www.viaqua.gal
Twitter @VIAQUA
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360.423
100%

clientes con acceso á oficina virtual

370M€
48

clientes

investidos en i+d+i anualmente

municipios

763.000

cidadáns

106.000€
535
48

acción social

profesionais

anos de experiencia en galicia

A CORUÑA

LUGO

Arzúa / As Pontes / Bergondo / Betanzos / Cabanas /
Cedeira / Dodro / Fene / Laracha / Laxe / Neda / Oroso /
Ortigueira / Pino (O) / Pobra do Caramiñal / Pontedeume /
Rianxo / Riveira / Rois / Sada / Santa Comba / Santiago de
Compostela / Tordoia / Val do Dubra / Valdoviño / Vedra

Chantada / Ribadeo / Viveiro

PONTEVEDRA

OURENSE
Baños de Molgas / Barbadás / Carballiño (O) / Celanova /
Coles / Ourense / Pereiro de Aguiar (O) / Pol. de San
Ciprián de Viñas / Toén / Viana do Bolo / Xinzo de Limia

A Estrada / Cambados / Poio /
Ponteareas / Pontevedra / Soutomalor /
Mancomunidade do Salnés (ETAP) / Vilaboa
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2
ACTIVIDADE
RESPONSABLE
2.1
COMPROMISOS
2.2
MODELO DE GOBERNANZA
2.3
BO GOBERNO E TRANSPARENCIA
2.4
CERTIFICACIÓNS

2.1
COMPROMISOS
En 2015 a ONU aprobou a Axenda 2030 sobre o Desenvolvemento Sostible na que se despregan os 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) para a eliminación da pobreza, a loita contra o cambio climático,
a educación, a igualdade da muller, a defensa do medio
ambiente ou o deseño das nosas cidades.

2.5
MATERIALIDADE
8

Os grandes retos do século XXI veñen marcados por dous
vectores: cambio climático e presión demográfica, ambos
os dous con incidencia directa na auga. O cambio climático provoca alteracións no réxime de precipitacións, o que
afecta a dispoñibilidade e calidade dos recursos hídricos.
Ademais, todas as previsións apuntan a que a poboación
mundial seguirá aumentando de maneira exponencial
durante os próximos anos. Neste senso, prevese que en
2025 máis dun terzo da poboación podería estar vivindo en países sometidos a estrés hídrico e que en 2030 a
subministración de auga non cubra o 40% da demanda.
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1/3 da poboación sufrirá
estrés hídrico

A subministración de auga
non cubrirá a demanda

2025

2030

En Viaqua integramos os ODS na nosa estratexia e abordamos a Axenda 2030 a través do noso plan estratéxico de desenvolvemento sostible, o REwater Global Plan
(2017-2021), que recolle o noso compromiso coa loita
contra o cambio climático, a preservación e acceso á
auga, a autosuficiencia enerxética, a protección da biodiversidade e os avances sociais en equidade e saúde,
así como a innovación e as alianzas como compromisos
transversais.
1

/ Loita contra o cambio climático

2

/ Preservación da auga

3

/ De lineal a circular

4

/ Protección da biodiversidade

5

/ Provedores responsables

6

/ Acceso á auga

7

13
8

17
9

12

6

15

1

5

6

1

4
2

7

/ Equidade e persoas

8

/ Concienciación social

9

/ Contornas seguras e saudables

8

10
3

1

10

FIN DA POBREZA

6

12
OBXECTIV
S

AUGA LIMPA
E SANEAMENTO

8

FIN
DA POBREZA

ACCIÓN
POLO CLIMA

VIDA DE ECOSISTEMA
TERRESTRES

PARA LOGRAR
DE DESENVOLVEMENTO
17 ALIANZAS
OS OBXECTIVOS
SOSTIBLE

PRODUCIÓN E CONSUMO
RESPONSABLES

TRABALLO DECENTE E
CRECEMENTO ECONÓMICO

ENERXÍA ASEQUIBLE
E NON CONTAMINANTE

15

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

FAME
CERO

TRABALLO DECENTE
E CRECEMENTO
ECONÓMICO

VIDA
SUBMARIÑA

En Viaqua temos un papel fundamental. Todos os ODS teñen en común a auga como elemento transversal imprescindible para lograr o
seu cumprimento: redución da pobreza, redución das desigualdades,

SAÚDE
E BENESTAR
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INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUTURA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

ACCIÓN POLO CLIMA
EDUCACIÓN
DE CALIDADE

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

PAZ, XUSTIZA
E INSTITUCIÓNS
SÓLIDAS

redución da fame (produción de alimentos), xeración de enerxía limpa,
cidades resilientes (seca, inundacións), infraestruturas sostibles,
océanos, biodiversidade, loita contra
o cambio climático, etc.

IGUALDADE
DE XÉNERO

AUGA LIMPA
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SOSTIBLES

PRODUCIÓN
E CONSUMO
RESPONSABLE

ALIANZAS PARA
LOGRAR
OS OBXECTIVOS

Viaqua alíñase con esta formulación
global, sendo parte activa da transformación. Ao longo do informe
vincúlanse as diferentes accións que
Viaqua desenvolve no exercicio da
súa actividade cos ODS.
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2.2
MODELO DE
GOBERNANZA
Incorporamos á nosa xestión os principios de
transparencia, responsabilidade ética e bo goberno mediante políticas corporativas que teñen
como obxectivo reforzar a cultura de cumprimento e ética empresarial.
O Consello de Administración de Viaqua ten entre
as súas facultades determinar as políticas e estratexias xerais, así como supervisar os diferentes comités e directivos designados. Así, en Viaqua desenvolveranse ao longo do ano Comités de
Dirección, Comités de Sistemas de Xestión, Comités de Empresa, Comités de Igualdade e Comités
de Seguridade e Saúde.
A gobernanza do Desenvolvemento Sostible lévase a cabo mediante a participación da Dirección de
Desenvolvemento Sostible no Comité de Dirección.
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O Consello de Administración exerce funcións de
supervisión da evolución dos negocios e de seguimento periódico dos sistemas implantados para
o control interno e xestión de riscos. Neste senso, durante o ano 2018, e seguindo a metodoloxía
do Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO), procedeuse a realizar unha autoavaliación do sistema de xestión de
riscos e control interno, co obxecto de identificar
aspectos que sexan susceptibles de mellora e
permitan alcanzar os obxectivos de control mediante os oportunos plans de acción.
O Consello de Administración supervisa a composición e o funcionamento do Comité en materia de estrutura ética e compliance. Así mesmo,
o Consello de Administración formula as contas
anuais e o informe de xestión da sociedade, que
se somete á aprobación da Xunta de Accionistas.
Tamén a xestión que realiza o órgano superior de
goberno se somete á aprobación da Xunta Xeral
de Accionistas que se celebra nos seis primeiros
meses seguintes ao peche do exercicio.
O Consello de Administración está composto por:
Julio Masid
Presidente
Antonio Morillo
Conselleiro
Javier Puertas
Secretario conselleiro
As reunións do Consello de Administración teñen
frecuencia trimestral.
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2.3
BO GOBERNO
E TRANSPARENCIA
O principio de bo goberno e xestión ética é fundamental
na nosa política de desenvolvemento sostible.
No desenvolvemento dos nosos principios de ética empresarial comprometémonos a un conxunto de valores,
pautas de comportamento e bo facer, que deben configurar a nosa cultura empresarial. Apostar por estes compromisos internos supón non quedar só no cumprimento
da lei e desenvolver un verdadeiro factor diferenciador e
de valor engadido.
Os valores éticos da Sociedade exprésanse a través das
condutas e formas de actuar dos nosos profesionais. A
nosa cultura ética recoñécese nos principios fundamentais que guían os nosos comportamentos: o cumprimento das leis e normativas, a integridade, a xustiza, a honradez e o respecto polas persoas.
Estes catro principios fundamentais aplícanse especificamente aos tres ámbitos nos que a compañía leva a
cabo as súas actividades:
>> O ámbito da organización, formado polo equipo humano e os accionistas.
>> O ámbito do mercado, dentro do cal mantéñense relacións con clientes, provedores e demais colaboradores, socios e competidores, e, por último,
>> O ámbito da contorna, formado por todos os lugares
nos que, no seu caso, está presente a Sociedade: a
comunidade local e o medio ambiente.
Incorporamos na nosa actividade os principios de transparencia, responsabilidade ética e bo goberno nun contexto cada vez máis esixente en termos de transparencia
e rendición de contas.

Viaqua conta ademais cun modelo propio de prevención,
detección e xestión de riscos penais cuxo obxectivo é o
de previr as posibles condutas contrarias ao noso Código
Ético que, no seu caso, puideran producirse no desenvolvemento das nosas actividades, e iso de conformidade
co principio de “tolerancia cero”, de tal forma que ante a
existencia de calquera indicio de comisión do que se teña
coñecemento, se abrirá a correspondente investigación
e, en caso de que resulte debidamente acreditada calquera actuación ilícita, se aplicarán as medidas correctoras e disciplinarias que correspondan.
O noso sistema de prevención de riscos penais prevé o
desenvolvemento e revisión das políticas de cumprimento ético cuxa responsabilidade recae no Compliance Officer ou Oficial de Cumprimento, o cal dispón de capacidade
autónoma plena de iniciativa e control a través do estatuto propio de actuación do que se lle dotou e que reporta
directamente ao Consello de Administración.
O noso modelo de prevención, como sistema integrado
de control interno e xestión de riscos para a prevención
de delitos, comprende un conxunto normativo propio e de
actuacións que establece pautas en diversas materias,
entre as que cabe resaltar as seguintes:
>> Políticas e procedementos internos en materia de
cumprimento ambiental, fiscal, conflitos de interese, relacións con autoridades e funcionarios públicos,
actuacións no sector privado, relacións comerciais ou
entrega e aceptación de atencións, entre outras.
>> Protocolos internos en materia disciplinaria e de investigación de incumprimento das Políticas de actuación ética de Viaqua.

A estratexia en materia de Ética e Compliance (Cumprimento) ten como obxectivo continuar enraizando a nosa
cultura ética empresarial. Nesta liña de actuación, o Consello de Administración de Viaqua aprobou xa en 2017 o
Código Ético da Sociedade que determina os principios
éticos que deben rexer a súa operativa e proporciona
directrices claras a todos os seus profesionais, tanto a
nivel interno como externo, nas actuacións cos nosos
provedores e colaboradores externos.

>> Cláusulas específicas en materia de Compliance e
cumprimento do noso Código Ético tanto na contratación dos nosos traballadores como nos contratos
cos nosos provedores externos.

Todas as persoas que compoñen Viaqua deben actuar de
acordo cos valores e principios establecidos no noso Código Ético, tanto no ámbito interno, como cos nosos competidores, provedores, clientes, a contorna local e o medio ambiente; en toda circunstancia e con independencia
de cal sexa o seu traballo ou grao de responsabilidade.
O noso Código Ético atópase dispoñible na páxina web
http://www.viaqua-sa.es/es/codigo-etico.

>> Posta a disposición de todos os traballadores dun canal ético de comunicación e denuncia (codigoetico@
viaqua.gal) para a comunicación de forma confidencial
ao Compliance Officer de todas as posibles incidencias
ou denuncias de incumprimento do noso Código Ético.

>> Implementación dun plan continuado de formación e
sensibilización en materia de Compliance e de condutas de actuación éticas, extensivo a todos os nosos
profesionais con independencia das súas funcións e
posición xerárquica na organización.

>> Acordo co Consello de Administración de designación
e nomeamento do Compliance Officer como órgano de
supervisión.
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O canal ético pode ser utilizado por todos os profesionais
da empresa para consultar cantas dúbidas de actuación
ou conduta ética lles puideran xurdir no desenvolvemento das súas actividades.
A Dirección da empresa insta de forma continuada a todos os profesionais que integran o cadro de persoal de
Viaqua a trasladar ao Compliance Officer cantas dúbidas
lles xurdan na súa actuación, así como a poñer no seu
coñecemento as incidencias que coñezan sobre posibles
incumprimentos do noso Código Ético.
En 2018 o Compliance Officer recibiu e atendeu diversas
consultas respecto ao modelo de prevención.
No marco da mellora continua, a sociedade levou a cabo
en 2018 un exhaustivo e detallado diagnóstico (Risk Assessment) dos riscos penais potenciais a que está exposta,
dada a natureza da súa actividade societaria, así como da
avaliación e eficacia dos controis internos de que dispón
para minimizar ou eliminar eses riscos.
Así mesmo, e tamén durante 2018, procedeuse a implementar un Protocolo en materia de actuación nas relacións
comerciais tanto cos nosos provedores como co mercado e
os nosos competidores.
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O compromiso decidido de Viaqua e
todo o seu equipo directivo é fortalecer
e arraigar a cultura preventiva e o bo
goberno corporativo baseado no principio
de “tolerancia cero” e nun comportamento
responsable de todos os seus profesionais
no exercicio das súas funcións.

2.4
CERTIFICACIÓNS
Somos unha organización de referencia e para iso desenvolvemos un modelo de xestión en base aos seguintes
estándares certificados:
>> Sistema de Xestión De Calidade
(ISO 9001:2015) por BSI.
>> Sistema de Xestión Ambiental
(ISO 14001:2015) por BSI.
>> Sistema de Xestión da Enerxía
(ISO 50001:2011) por BSI.
>> Sistema de Xestión da Inocuidade dos alimentos
(ISO 22000:2005) por TÜV Rheinland.
>> Sistema Seguridade e Saúde Laboral
(OHSAS 18001:2007) por AUDELCO.

O Sistema de Xestión de Viaqua agrupa baixo un único
modelo todos os sistemas certificados da empresa que se
atopan implantados nos nosos servizos. Este baséase no
cumprimento da Política de Xestión Integrada, que inclúe o
compromiso da Dirección nestes aspectos. Está dispoñible
na páxina web da empresa http://www.viaqua.gal/ e no
resto das dependencias da empresa.
A partir desta política deséñanse os procedementos e
instrucións técnicas que aseguran, unha vez implantados, a extensión do Sistema Integrado de Xestión a todas
as áreas e niveis da empresa.
Durante 2018 o feito máis relevante foi a ampliación de
alcance do Sistema de Xestión Ambiental no servizo de
abastecemento do municipio pontevedrés de Cambados.
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2.5
MATERIALIDADE
A materialidade é un dos principios para definir o contido
dun Informe de Sostibilidade, de acordo coa guía do Global
Reporting Initiative (GRI). O termo materialidade defínese
como a relevancia da información reportada e implica que
no Informe se traten os temas máis transcendentes para
a organización en termos de sostibilidade.
Viaqua realizou un estudo de materialidade no que recolle
as materias relevantes para a sostibilidade da actividade
que desenvolve a empresa. Este estudo recolle os aspectos
materiais que son de relevancia tanto para a empresa como
para os nosos Grupos de Relación. Estes son os asuntos materiais así como o punto do informe no que se dá resposta:
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CATEGORÍA

TEMA MATERIAL

PUNTO DO INFORME

ECONOMÍA E GOBERNANZA

Calidade do Servizo, satisfacción
e experiencia do cliente

3.6 Dereito humano á auga

EMPREGADOS

Seguridade e saúde laboral

3.9 Contornas seguras e saudables

ECONOMÍA E GOBERNANZA

Bo goberno e transparencia

2.3 Bo goberno e transparencia

ECONOMÍA E GOBERNANZA

Ética e integridade

2.3 Bo goberno e transparencia

SOCIEDADE

Garantía da subministración da auga para
os clientes en situación de vulnerabilidade

3.6 Dereito humano á Auga

MEDIO AMBIENTE

Consumo enerxético

3.1 Loita contra o cambio climático

ECONOMÍA E GOBERNANZA

Xestión segura e sostible da auga

3.2 Preservamos a auga como fonte de vida

MEDIO AMBIENTE

Calidade da auga tratada

3.2 Preservamos a auga como fonte de vida

SOCIEDADE

Concienciación e sensibilización sobre
o uso sostible dos recursos

3.8 Concienciación social

MEDIO AMBIENTE

Economía circular

3.3 De lineal a circular

3
OS NOSOS
COMPROMISOS EN
DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
3.1
LOITA CONTRA
O CAMBIO CLIMÁTICO

OBXECTIVO 1 / Sustentabilidade
14

Lideramos a loita contra o cambio
climático na xestión da auga.
Reducir as nosas emisión
de CO2 derivadas da nosa actividade.

Axenda 2030: Coa compra de enerxía verde
ou mediante accións de eficiencia enerxética
contribuímos ao ODS 13 Acción polo Clima.
A auga desempeña un papel central no contexto do cambio
climático, xa que os seus efectos poñen en risco a dispoñibilidade e calidade de dito recurso, así como a biodiversidade. Os efectos das secas, o desxeo dos polos e as subas do
nivel do mar son algunhas consecuencias producidas polo
cambio climático que afectan o recurso hídrico.

O noso obxectivo, ademais de garantir o servizo aos nosos clientes, é achegar solucións concretas de mitigación
e adaptación aos efectos do cambio climático (secas,
inundacións, estrés hídrico…) e facémolo considerando o
DEde
DESENVOLVEMENTO
binomio auga-enerxía, xa que a planificación e xestión
SOSTIBLE
recursos hídricos debe incorporar a compoñente enerxética.FIN As tecnoloxías
e solucións
do futuroEDUCACIÓN
non só teñenIGUALDADE
FAME
AUGA LIMPA
SAÚDE
POBREZA
CERO
E SANEAMENTO
E BENESTAR
DE CALIDADE
queDAsatisfacer
a demanda
de auga
senón que
o deben fa-DE XÉNERO
cer co menor consumo enerxético posible.

OBXECTIV S

En 2015, o Grupo Suez ao que pertence Viaqua adheriuse
aosENERXÍA
compromisos
doDECENTE
cambio INDUSTRIA
climático do cumio
TRABALLO
CIDADES E
ASEQUIBLE
REDUCIÓN DASde París
E CRECEMENTO
INNOVACIÓN E
COMUNIDADES
E NON CONTAMINANTE
DESIGUALDADES
ECONÓMICO na Convención
INFRAESTRUTURA Marco de Nacións
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e en 2018 participou
Unidas sobre o Cambio Climático (COP24) de Katowice.
ACCIÓN
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Para avanzar no obxectivo de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro, responsables do cambio climático,
levamos a cabo proxectos baseados nas seguintes liñas:
Compra de enerxía verde

Mobilidade sostible

Eficiencia enerxética

(1) Compra de Enerxía Verde
No noso compromiso cara á transformación enerxética
do planeta promovemos un cambio de modelo enerxético, e facémolo mediante o consumo de enerxía verde
con garantías de orixe (GdO), que acreditan que a electricidade foi producida a partir de fontes renovables ou de
coxeración de alta eficiencia.
En 2018 logramos que a totalidade da enerxía comprada
proveña de fonte verde. Con esta medida, deixamos de
emitir á atmosfera 20.783 TN de CO2.

O 100% da enerxía consumida
provén de fontes de enerxía verde
(2) Eficiencia Enerxética
Para reducir a nosa pegada é fundamental diminuír o consumo enerxético, polo que promovemos accións que melloran
a eficiencia enerxética dos nosos activos e instalacións.
O despregue dun plan de auditorías enerxéticas permite
identificar puntos febles e planificar accións de mellora.
As iniciativas máis relevantes de eficiencia enerxética en
2018 foron:
>> Mellora nos sistemas de aireación das depuradoras.
Mellorouse o sistema de aireación nas EDAR do Carballiño, Vedra e Santa Cruz, entre outras.

(5) Mobilidade Sostible
A mobilidade sostible é un elemento fundamental na loita
contra o cambio climático.
Desde a incorporación de vehículos híbridos e eléctricos ao impulso de reunións virtuais, a optimización dos
desprazamentos laborais é fundamental para reducir as
emisións de CO2, responsables do cambio climático.
En Viaqua contamos cunha estratexia de mobilidade
cuxo obxectivo é a transición cara a unha flota sostible.
Desde 2016, todos os vehículos do tipo turismo que se
incorporaron á flota son híbridos ou eléctricos. Coas incorporacións realizadas en 2018, destacar que o 5% das
furgonetas son eléctricas, e en canto aos turismos, o 21%
son híbridos ou eléctricos.
Respecto aos vehículos eléctricos, en 2018 se instalaron
6 novos puntos de recarga que sumados aos 5 de 2017 e
aos 8 do ano anterior xa totalizan 19 puntos de recarga
nas nosas instalacións. A enerxía utilizada na recarga dos
vehículos eléctricos tamén procede de fontes renovables
polo que a pegada de carbono asociada a eles é 0.

>> Substitución de equipos por outros con menor consumo. Renováronse varios bombeos en distintas
localidades como Celanova, Pereiro, Chantada e As
Pontes, entre outras.
>> Melloras en sistemas de iluminación, como as melloras implementadas na oficina de Ourense.
A implantación da ISO 50001 é unha mostra do compromiso de Viaqua coa eficiencia enerxética e a mellora
continua, e comporta un enorme valor engadido pola redución no consumo de enerxía e por tanto nas emisións
de gases de efecto invernadoiro.
En Xinzo de Limia e Pereiro de Aguiar, tras a implantación da ISO 50001, rexistramos unha redución de consumo enerxético.
Comezamos coa implantación do sistema en Ciclo Integral de Pontevedra co que se prevé unha importante redución das emisións GEI na citada localidade.

Carga dun vehículo eléctrico na ETAP As Coiñas en Ourense.

En canto á optimización dos desprazamentos laborais,
en todas as explotacións xestionadas por Viaqua atópase implantado o aplicativo GOT (XESTIÓN OPERATIVA SOBRE EL TERRENO) que permite optimizar os
procesos propios da xestión de operacións e substitúe
os partes de traballo en papel por dispositivos móbiles
que reciben automaticamente as ordes de traballo a
realizar. Isto supón, ademais de mellorar a eficiencia do
proceso en si, unha diminución no consumo de papel e
unha redución de combustible e por tanto de emisións
por optimización das rutas.

15

CICLO URBANO
DA AUGA

Captación de auga
e potabilización
Rede de distribución
de auga potable

Depuración de
augas residuais

Rede de sumidoiros

1.143 tn CO2 eq
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TOTAL DE EMISIÓNS CO2

Estacións de tratamento de augas:

67 Hm3 auga subministrada
48 Hm3 de auga depurada
Estacións depuradoras: 37

45

Estacións de bombeo de saneamento:

Consumo de enerxía en produción
e distribución de auga (ETAP+RDAB)

31.507.608 kwh
298

Consumo de enerxía en
saneamento (EDAR+RDAC+bombeos)

27.872.893 kwh

MEMORIA DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 2018

3.2
PRESERVAMOS
A AUGA COMO
FONTE DE VIDA

OBXECTIVO 2 / Sustentabilidade

OBXECTIV S

Preservamos a auga como fonte de vida.
Reducir o consumo de auga por habitante.
FIN
DA POBREZA

FAME

SAÚDE

EDUCACIÓN

CERO Mediante Ea
BENESTAR
CALIDADE
Axenda 2030:
calidade daDEauga
tratada e mediante o uso eficiente dos
recursos hídricos contribuímos ao ODS
6 Auga Limpa e Saneamento.

ENERXÍA ASEQUIBLE
E NON CONTAMINANTE

TRABALLO DECENTE
E CRECEMENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUTURA

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

DE DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
IGUALDADE
DE XÉNERO

AUGA LIMPA
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SOSTIBLES

PRODUCIÓN
E CONSUMO
RESPONSABLE

As iniciativas de preservación da auga que promovemos
dende Viaqua contribúen a cumprir cos ODS relacionados
co tratamento e xestión da auga, e o seu conseguinte imVIDA
VIDA
PAZ, XUSTIZA
ACCIÓN
ALIANZAS PARA
DE ECOSISTEMAS
E INSTITUCIÓNS
POLO CLIMAno clima.SUBMARIÑA
LOGRAR
pacto
TERRESTRES
SÓLIDAS
OS OBXECTIVOS
Esta tarefa vese condicionada pola situación de escaseza
de auga que afecta a máis do 40% da poboación mundial,
e de estrés hídrico. Neste senso, España é a terceira nación europea máis estresada hidricamente e consume
case o 35% dos seus recursos de auga a longo prazo.
En 2017 viviuse en Galicia, igual que no resto de España,
unha forte seca seguida duns meses nos que choveu por
riba do habitual.

PORCENTAXE DA
PRECIPITACIÓN ACUM .
NO ANO HIDROLÓXICO

a 30/09/2018 (normal 1981-2010)
300
200
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100
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25
0

O ano hidrolóxico 2017-2018 foi un ano húmido, cunhas
precipitacións que superaron nun 11% o valor normal
(Agencia Estatal de Meteorología); non obstante, como
se pode apreciar no mapa, aínda que as precipitacións
superan os valores normais en case toda a Península, as
precipitacións situáronse por baixo dos valores normais
na metade oeste de Galicia, entre outras zonas.
Debémonos preparar para aumentar a resiliencia dos nosos sistemas de auga urbana ante escenarios de secas
e fenómenos de chuvia torrencial máis frecuentes e severos. Isto require unha boa planificación hidrolóxica e a
busca de novas fontes de auga.
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XESTIÓN AVANZADA NAS REDES
A nosa mellor ferramenta para conseguir un uso sostible da auga é a xestión intelixente e avanzada aplicada a
todas as etapas do ciclo integral da auga.
Non toda a auga que se capta e potabiliza chega ao consumidor a través das redes de transporte e distribución. Isto
é así debido a diversos motivos, como as fugas en ditas
redes, consumos non rexistrados por falta de medidores
ou fraudes, así como erros nos medidores. Esta diferenza
entre a auga subministrada á rede e a auga que finalmente
se rexistra denomínase Auga non rexistrada (ANR).
A redución do ANR é prioritario para evitar a perda de recursos, especialmente nun contexto de escaseza. A escala mundial, máis do 40% da auga potable non se rexistra nos sistemas urbanos de auga antes de chegar ao
consumidor (Global Water Market, 2011) e estímase que
o volume de auga non rexistrada cada día alcanza os 45
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millóns de metros cúbicos, suficientes para dar servizo a
200 millóns de persoas.
En Viaqua traballamos intensamente para evitar a perda
de recursos mediante accións como sectorización, monitorización, redución de presións, mellora da clase metrolóxica dos contadores, telelectura e plans de renovación
de redes, entre outros.
Viaqua o último ano reduciu a Auga Non Rexistrada en
1,16 Hm3, é dicir, a xestión eficiente permitiu a Viaqua
aforrar a auga equivalente ao consumo doméstico diario
dunha cidade de 9 millóns de habitantes, o que é o mesmo que o consumo da cidadanía galega durante 27 días.
Co obxecto de optimizar, aplicamos a xestión responsable do recurso hídrico a todo o ciclo da auga, desde a
fase de captación ata o seu retorno ao medio en forma
de auga depurada.

3.2.1
CAPTACIÓN

En 2015 captáronse

52,9

E
 n 2017 captáronse

53,8

Hm3
En 2016 captáronse

52,5

Hm3

Os recursos hídricos xestionados por Viaqua para o
abastecemento de auga potable nos distintos municipios
teñen dúas orixes diferentes: recursos superficiais (encoros, ríos, pantanos) e recursos subterráneos (sondaxes).
Cabe destacar algún dos recursos superficiais xestionados por Viaqua, e como recursos subterráneos, sondaxes localizados….
A calidade das augas subterráneas vén determinada pola
maior comprensión dos materiais que afloran na contor-

Hm3
E
 n 2018 captáronse

51,3

Hm3

na e na vertical de extracción da auga, xa que a recarga
fundamental do sistema se fai a partir da infiltración da
auga de chuvia. Por outro lado, a calidade da auga superficial depende en gran medida do réxime dos ríos, pluviometría, xeoloxía das ribeiras, dependendo directamente
da natureza dos terreos polos que discorre, xa que durante o curso da auga disolve os elementos constitutivos dese terreo, ademais, dos intercambios na interfase
auga-atmosfera e da actividade metabólica dos organismos acuáticos presentes nesta auga.
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3.2.2
TRATAMENTO
DE AUGA POTABLE
Ningunha auga captada é potable sen tratamento previo.
As augas captadas presentan materias en suspensión
(materia orgánica, algas, axentes patóxenos, etc.) polo
que, para dar cumprimento ás normas e criterios vixentes de calidade de auga para consumo humano -Real Decreto 140/2003, Real Decreto 314/2016, Real Decreto
902/2018- é necesario realizar un tratamento nas Estacións de Tratamento de Auga Potable (ETAP) para o caso
de augas superficiais e, polo menos, un tratamento de desinfección microbiolóxica, en caso de augas subterráneas.

Viaqua garante a subministración de
auga apta e de calidade, 24 horas ao
día, 7 días á semana. O 100% das augas
subministradas foron catalogadas
como aptas para o consumo humano,
cumpríndose así a lexislación vixente.

A auga subministrada por Viaqua é de
excelente calidade. Para garantilo, en 2018
realizáronse máis de 299.000 análises.
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A auga subministrada cumpre con todas as garantías esixidas pola lexislación vixente e, especialmente, as establecidas no R.D. 140/2003, de 7 de febreiro, polo que se
establecen os criterios sanitarios da calidade de auga de
consumo humano. Para garantir a calidade da auga realizáronse, entre todos os municipios abastecidos por Viaqua, 299.269 análises de diferentes tipos, destacando as
199 análises completas, 1.048 análises de control, 769
análises na billa do consumidor, 195.981 determinacións
de cloro, 100.735 exames organolépticos e 537 análises
doutros tipos.
Ao longo de 2018 realizouse a renovación da certificación por norma ISO 22000, do Sistema de Xestión da
Inocuidade Alimentaria, con alcance ao abastecemento
de auga de consumo humano e os servizos de xestión a
el asociados (produción, almacenamento en depósitos,
control da calidade da auga e mantemento das redes de
abastecemento), ata a acometida do usuario (captación,
transporte, almacenamento, potabilización, distribución e control, telemando da auga de consumo humano)
nos municipios de Santiago, Ourense, Pontevedra e Pereiro de Aguiar
En cumprimento do establecido no RD 140/2003 cómprese co deber de introducir na web de SINAC (Sistema
de Información de Aguas de Consumo, pertencente ao
Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade
http://sinac.msc.es/SinacV2/) a totalidade dos datos
analíticos obtidos a partir das análises realizadas por
esixencia legal, para a consulta cidadá e para o 100% da
auga subministrada.

3.2.3
SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN
Realizamos un control exhaustivo e mellora das redes de
distribución co fin de minimizar posibles fugas e aproveitar ao máximo a auga.

En 2018 subministramos
de auga subministrada.

64 hm3

Non toda a auga captada chega aos puntos de consumo.
Ademais das perdas reais ocasionadas por fugas na rede
de abastecemento ou os consumos non rexistrados por
operacións de limpeza na rede, as prácticas fraudulentas
e a eficiencia dos medidores son a orixe da denominada
auga non rexistrada (ANR).

Todos os anos Viaqua leva a cabo plans de redución de Auga
Non Rexistrada aplicando as mellores prácticas dispoñibles
para conseguir a máxima eficiencia na xestión do sistema
de abastecemento de auga potable, optimizando desa maneira os volumes subministrados ás redes que xestiona.
Isto leva asociado tanto un aforro en auga como en enerxía, xa que ao circular menos auga polas redes son necesarias menos horas de funcionamento de bombeos e das
plantas de tratamento.
Así mesmo, é necesaria menor cantidade de reactivos
xa que o volume de auga a tratar, tanto en desinfección
como en potabilización e depuración, é menor.

No último ano conseguiuse
diminuír 1.165.149 m3 de Auga Non
Rexistrada, é dicir, o equivalente a
máis de 450 piscinas olímpicas.
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AUGA NON
REXISTRADA =
PERDAS + FRAUDES
+ MEDICIÓN + CANR

CAPTACIÓN /
TRATAMENTO

Consumos Autorizados
Non Rexistrados (CANR)
Manobras
Drenaxes ou purgas redes
Limpeza depósitos,
tubaxes…
Etc

AUGA
REXISTRADA

AUGA
SUBMINISTRADA
C

FUGAS

Pérdidas
Reales o Físicas

Consumos no
autorizados (fraudes)

Eficiencia de
los medidores

Pérdidas Aparentes
o Comerciales
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3.2.4
REDE DE
SUMIDOIROS
En Viaqua apostamos pola xestión e limpeza avanzada
das redes de sumidoiros e o control de verteduras, que
permiten obter claros beneficios nos tres eixos de sostibilidade: ambiental, persoas e económico.

INSPECCIÓN PREVENTIVA DA REDE
DE SANEAMENTO CON EQUIPO DE TV
A inspección mediante cámara de TV facilita información
crucial de cara a planificar o mantemento das redes en
todo aquilo referido ao estado de sucidade e á localización
dos puntos que precisan algún tipo de actuación. En 2018
inspeccionáronse 42 quilómetros de redes e colectores.

Así, no mes de maio Viaqua realizou a inspección, mediante a utilización dun dron, nuns tramos dos interceptores de saneamento da marxe dereita da Ría de Ferrol.
A tecnoloxía dron foi utilizada para realizar un recoñecemento dun tramo de difícil acceso da rede de interceptores. O aparello, especificamente fabricado para este
tipo de traballos, consiste nun pequeno vehículo aéreo
equipado cunha cámara e protexido cunha lixeira carcasa que pode adentrarse uns 200 metros no interior de
conducións que teñan un diámetro de máis de 100 centímetros. Debido a que o dron ten un diámetro de 400mm
aproximadamente é capaz de entrar voando ao sumidoiro a través dos rexistros, eliminando totalmente a necesidade de acceso de persoal ás zonas de perigo e permite
obter imaxes en alta resolución.
Por outro lado, Viaqua no mes de outubro de 2018 realizou unha inspección visual con dron submarino do emisario proveniente do tanque de tormentas de Montón
situado na punta de Caranza (ría de Ferrol).

Limpeza preventiva rede
de saneamento de Ourense

O equipo utilizado para a inspección está deseñado para
desprazarse en auga nas condicións adversas que poida atopar dentro de canos inundados, etc. Está equipado
cunha cámara de vídeo que permite visualizar e rexistrar
imaxes de calidade para diagnosticar e documentar o estado da instalación sen necesidade de acceso de persoal.

GALIA
O sistema GALIA permite unha xestión avanzada do
mantemento da rede de sumidoiros, baseada na análise
da información (histórica, da contorna e cartográfica) e
no uso de tecnoloxías de inspección previa (de alto rendemento e custe moderado) que permiten coñecer o estado
real da rede e optimizar as operacións de limpeza. Viaqua
ten implantado desde 2017 o Sistema GALIA en Ourense,
Pontevedra, Poio, Santiago de Compostela, Santa Uxía e
A Pobra do Caramiñal.
Ao contrario que co sistema de limpeza tradicional onde
se traballa cunha planificación fixa, o sistema de limpeza avanzada leva a cabo inspeccións e diagnósticos para
determinar a planificación co obxectivo de destinar os recursos alí onde realmente se necesitan.
Os sistemas de limpeza avanzada implantados por Viaqua supoñen unha importante redución na emisión de
gases de efecto invernadoiro.

INSPECCIÓN DE REDE
DE SUMIDOIROS MEDIANTE DRONS
Continuamos avanzando en inspección de redes de sumidoiros e espazos confinados mediante o uso de drons, o
que permite reducir os custes e minimiza a necesidade de
acceso dos operarios durante a realización das tarefas.

Dron

CONTROL DE VERTEDURAS
No desenvolvemento da súa actividade de Control dos
Verteduras nos municipios que xestiona, Viaqua dispón
dun censo de inmobles de establecementos industriais
con actividade contaminante para o control das verteduras á rede de sumidoiros.
Viaqua está a disposición dos concellos titulares do servizo para a correcta aplicación do Decreto 141/2012 da
Xunta de Galicia polo que se aproba o Regulamento marco do Servizo Público de Saneamento e Depuración de
Augas Residuais e que os obriga ao control de verteduras
á rede de saneamento municipal.
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3.2.5
DEPURACIÓN
DE AUGAS RESIDUAIS
Viaqua realiza a xestión completa do ciclo integral da
auga en Galicia. Co fin de completar o ciclo da auga e
devolvela ao medio ambiente nas mellores condicións e
mesmo proceder á súa reutilización se fora desexado, as
estacións depuradoras de augas residuais (EDAR) someten a auga residual xerada a un tratamento en virtude do
cal adquiren as características de calidade previstas na
lexislación vixente.
As EDAR xestionadas por Viaqua en 2018 con tal fin son:
>> Provincia de A Coruña:

EDAR Silvouta e EDAR Arins en Santiago de Compostela,
EDAR Miodelo, EDAR Fiobre, EDAR Polígono Industrial
de Bergondo e EDAR de Peteiro no municipio de
Bergondo, EDAR Betanzos, EDAR Sada, EDAR Centroña
en Pontedeume, EDAR Ortigueira, EDAR Valdoviño,
EDAR Neda, EDAR Dodro, EDAR Laracha, EDAR Oroso,
EDAR Vedra, EDAR Val do Dubra e EDAR Rianxo.
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>> Provincia de Lugo:

EDAR Chantada e EDAR Viveiro.

>> Provincia de Ourense:

EDAR Ourense, EDAR Baños de Molgas, EDAR Arenteiro
e EDAR Carras no municipio de O Carballiño, EDAR
Xinzo de Limia, EDAR Celanova e EDAR Viana do Bolo.

>> Provincia de Pontevedra:

EDAR Placeres en Pontevedra,
EDAR Ponteareas e EDAR A Estrada.

Datos relevantes:
>> Habitantes equivalentes servidos entre as EDAR:
237.437 habitantes equivalentes
>> Total Auga Depurada (m3):
71.445.495 m3
>> 32.769 parámetros analizados
no ámbito de depuración:
-- 1.405 Autorizacións de vertedura
-- 576 Medio receptor
-- 27.920 Control interno EDAR
-- 2.868 Control externo EDAR
>> 347 Estación de bombeo de saneamento
REXENERACIÓN DE AUGA DEPURADA
Parte das augas depuradas das EDARs de Galicia son sometidas a un tratamento terciario de desinfección co fin
de manter a calidade microbiolóxica das nosas rías.
Total Auga con tratamento terciario
con destino a mar (m3): 27.677.051
Total Auga con tratamento terciario
con destino a río (m3): 4.770.861
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3.2.6
PROXECTOS
E OBRAS
Dentro das súas actividades, Viaqua realiza tamén proxectos e obras de mellora das infraestruturas hidráulicas. Todos
estes investimentos realizados e planificados teñen fortes impactos na dinamización económica e social, así como na
mellora das condicións medioambientais das infraestruturas.
A continuación, destácanse as principais obras ambientais executadas por Viaqua no ano 2018:
OBRA

AMPLIACIÓN DE REDE DE SUMIDOIROS EN AVIEIROS - CAMPAÑÓ
PONTEVEDRA

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 480 metros de rede de saneamento de PVC de 250 mm
cos seus correspondentes pozos de rexistro, e a súa conexión á rede existente.

BENEFICIOS

Dotación de servizo de saneamento público a un grupo de vivendas
do núcleo de Avieiros en Campañó (Pontevedra) que ata entón carecía del.

OBRA

AMPLIACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO EN LAXIÑAS - MOURENTE
PONTEVEDRA

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 495 metros de rede de abastecemento de Polietileno
de 75 mm con bocas de rego, e a súa conexión á rede existente.

BENEFICIOS

Dar servizo de abastecemento público a un grupo de vivendas do lugar
de Laxiñas en Mourente (Pontevedra) que ata entón carecía del.

OBRA

RENOVACIÓN REDE ABASTECEMENTO EN RÚA IRMÁNS INSUA
RIANXO

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 100 metros de canalización de abastecemento de Polietileno
de 90 mm coas súas correspondentes acometidas e conexións a redes existentes.

BENEFICIOS

Mellora do servizo de abastecemento público da poboación de Rianxo (A Coruña), mediante a substitución
da rede obsoleta de fibrocemento por unha moderna canalización de polietileno de alta densidade.

OBRA

PROLONGACIÓN REDE DE SANEAMENTO E INSTALACIÓN DE REDE DE PLUVIAIS EN MONTE BALDÍO
POIO

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 100 metros de rede de saneamento de PVC de 315 mm cos seus correspondentes pozos
de rexistro, así como un tramo de rede de pluviais e sumidoiros, e a súa conexión á rede existente.

BENEFICIOS

Substitución da antiga rede de sumidoiros de formigón bastante deteriorada que provocaba continuas
filtracións a edificios colindantes do Concello de Poio (Pontevedra), e instalación de rede de pluviais
para evitar as inundacións na zona nalgúns episodios de chuvias debido á súa forte pendente.
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OBRA

DESVÍO DA CANALIZACIÓN DE ABASTECEMENTO XERAL DE SANTIAGO DE 700 mm.
SANTIAGO DE COMPOSTELA

CARACTERÍSTICAS

Desviar a canalización de entrada de 700 mm do depósito xeral de Santiago (Vilares) afectada
por un novo vial desde o polígono do Tambre á estrada de Carballo; polo que houbo que desviar o
cano de formigón con camisa de chapa de aceiro para pasala por baixo da plataforma do vial.

BENEFICIOS

Evitar avarías accidentais provocadas polas obras de execución do novo vial,
coa consecuente perda de auga, e os cortes de servizo non desexados aos usuarios.

OBRA

PECHE DO CIRCUÍTO DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA ENTRE
O POLÍGONO INDUSTRIAL DE IÑÁS E CAMPAMENTO
OLEIROS

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 828 metros de rede de abastecemento de fundición dúctil de 200 mm paralela á N-VI,
mesmo perforación horizontal para cruce da mesma, e as súas conexións ás redes existentes.

BENEFICIOS

Mellorar o servizo de abastecemento público da poboación de Oleiros (A Coruña),
mediante a substitución da rede obsoleta de fibrocemento por unha moderna canalización de fundición.

OBRA

RENOVACIÓN REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA E OBRAS
COMPLEMENTARIAS NA AVDA DAS MARIÑAS (ZONA GRAXAL E SAUCES)
OLEIROS

CARACTERÍSTICAS

Instalación de 355 metros de redes de abastecemento públicos de fundición dúctil en
diámetros de 100, 150 e 200 mm e as súas correspondentes conexións. Tamén se instalou
un cano de polipropileno de 800 mm para a canalización dun regato que cruza a N-VI.

BENEFICIOS

Substitución de redes de fibrocemento e ampliación das seccións para a mellora
do comportamento hidráulico do sistema de abastecemento público dos
barrios de Graxal e a Rúa Sauces do Concello de Oleiros (A Coruña).
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De lineal a circular.
Promover a xeración de enerxía,
valorización de residuos e a reutilización de auga.
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Axenda 2030: Mediante a xestión sostible e o
uso eficiente dos recursos naturais, aplicando
a economía circular contribuímos ao ODS
12 Produción e consumo responsables.

ALIANZAS PARA
LOGRAR
OS OBXECTIVOS

Fronte ao modelo de sistemas lineais tradicionais baseados na extracción, fabricación, consumo e refugallo
e que demostraron ser insostibles a longo prazo, desde
Viaqua apostamos por un modelo circular, que promove
sistemas de produción e consumo máis eficientes, establecendo ciclos continuos e rexenerativos que consigan
reducir tanto o consumo de materias primas e enerxía
como a xeración de residuos e emisións. Deste xeito, pretende xerar valor desligado da extracción e do consumo
de recursos como materiais ou enerxía. A aplicación do
modelo circular permítenos avanzar cara á autosuficiencia enerxética a través da redución do consumo enerxético e de materias primas e a valorización dos nosos
residuos para xerar enerxía renovable e materias secundarias. Isto é posible grazas á investigación e á implantación de tecnoloxías punteiras orientadas á optimización
dos recursos e a eliminación dos residuos nos procesos
de xestión da auga.
A xeración de residuos orixina emisións de gases de efecto invernadoiro, un dos procesos responsables do cambio
climático.
En Viaqua melloramos a nosa xestión ambiental evitando
a xeración de residuos que non son estritamente necesarios e promovendo a redución, reutilización e reciclaxe, a fin de avanzar cara ao residuo cero, promovendo un
modelo de economía circular. Cabe destacar que Viaqua
prioriza a valorización dos principais residuos xerados

na depuración de augas residuais como son os lodos,
areas e graxas. Estes residuos aprovéitanse, sendo os
seus principais destinos a elaboración de tecnosolos e a
elaboración de compost ou fertilizantes, xa que achegan
nutrientes beneficiosos ao solo.
Outro exemplo de implantación do modelo de economía
circular que se leva a cabo en EDARs é o rego dos xardíns
con auga e outros usos internos, realízanse con auga depurada, minimizando así o uso de auga potable e con iso
os recursos necesarios para producila.
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Biofactoría
Durante moitos anos as estacións depuradoras de augas
residuais (EDAR) foron deseñadas co obxectivo principal
de depurar a auga residual, degradando e reducindo os
seus compostos, para devolvela ao medio nunhas condicións aptas para non impactar nel negativamente. Non
obstante, estas instalacións xeran residuos e consumen
enerxía. Coa estratexia de biofactorías, SUEZ Spain, empresa matriz de Viaqua, propón un novo modelo de instalacións, baseadas nos principios da economía circular,
onde se xeran enerxías renovables, rexenérase a auga
para a súa posterior reutilización e transfórmanse os residuos en recursos.
Ademais de conseguir a circularidade en canto a auga,
enerxía e refugallos, as biofactorías caracterízanse por
unha integración coa contorna ambiental a través da infraestrutura verde, fomentando a biodiversidade, e por
outro lado a xeración de impacto social positivo a través
do valor compartido coas comunidades locais, a través
do diálogo, a colaboración cos grupos de relación e a sensibilización ambiental.
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EDAR Ourense

Nesta liña destacar a recente creación a finais de 2018
da unidade mixta CIGAT-BIOFACTORIA. A misión desta
unidade mixta é o desenvolvemento e transferencia de
novas solucións tecnolóxicas que fagan efectivo o tránsito cara a novos modelos de economía circular mediante a
revalorización material de diferentes correntes residuais,
tanto urbanas como industriais.
Boa parte do traballo de Cigat centrarase na moderna
EDAR de Ourense, que se posicionará como unha instalación pioneira a nivel mundial no campo da biorrefinería,
é dicir, na obtención de produtos de alto valor engadido
baseados no carbono non obtidos do petróleo.
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Recuperamos e protexemos
os espazos naturais

Axenda 2030: Mediante a preservación
da biodiversidade nas instalacións
xestionadas velamos pola conservación
dos ecosistemas e así contribuímos ao ODS
15 Vida de ecosistemas terrestres.

Os principais riscos ambientais aos que debemos facer
fronte como sociedade son o efecto do cambio climático
e a perda de biodiversidade. Ambos están interrelacionados e teñen consecuencias no ciclo da auga e no benestar
das persoas. Por iso estes retos forman parte dos principais compromisos de Viaqua.
O noso compromiso por protexer e recuperar os espazos
naturais concrétase en accións destinadas a preservar a
biodiversidade local das contornas onde se emprazan as
nosas instalacións situadas en zonas sensibles (Red Natura 2000 ou outras figuras de protección).

PREVENCIÓN E CONTROL
DE AMEAZAS E IMPACTOS
Para valorar o grao de impacto que xeran as nosas instalacións en zonas sensibles na contorna natural estamos
implementado unha metodoloxía e ferramenta de diagnóstico de biodiversidade.
O noso obxectivo é que as instalacións que se atopan
dentro de espazos protexidos da Rede Natura 2000 ou
zonas sensibles para a biodiversidade teñan un diagnóstico e un plan de acción implantado no ano 2021. Entre as
instalacións xestionadas por Viaqua en Galicia atópanse
en espazo protexido as EDAR de Valdoviño e de Betanzos. En 2018 iniciouse o Diagnóstico de Biodiversidade.
En 2019 elaborarase o plan de acción correspondente.
EDAR DE VALDOVIÑO
Biodiversidade:
Rede ecolóxica europea de áreas de conservación
(Natura 2000):
Descrición LIC: Costa Ártabra (Código : ES1110002)
Intersección da entidade
cun hábitat comunitario prioritario
Hábitat: Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosae Amigo, J. Guitián & F. Prieto 1987 (Comunitario prioritario)
Descrición: Alisedas galaico-portuguesas (Código: 81E025)
Descrición UE: Bosques aluviais de Alnus glutinosa
e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (Código UE : 91E0)
Riqueza de especies = 18 (CUTM10x10: 29TNJ63)
O noso compromiso coa loita contra o impacto ambiental céntrase especialmente no uso de fitosanitarios e as
especies invasoras, como dúas grandes ameazas que
están afectando a perda de biodiversidade. Por iso definimos como obxectivos para 2021 a eliminación do uso
de fitosanitarios e pesticidas no 100% das nosas instalacións e o control de especies invasoras.

EDAR Valdoviño

A eliminación do uso de fitosanitarios trae consigo un
cambio no modelo da xestión das zonas verdes, segundo
uns estándares de mantemento que incorporan o criterio
de favorecer o desenvolvemento dunha maior biodiversidade e as funcións ecolóxicas das distintas especies.
Este modelo comezarémolo a aplicar en 2019.
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EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN
E COMUNICACIÓN
Por segundo ano consecutivo, impulsamos, en colaboración co Instituto Catalán de Ornitoloxía (ICO) e SEO BirdLife un programa de voluntariado ambiental corporativo, BiObserva, no que os participantes (empregados de
Viaqua) reportan as observacións de aves durante a súa
xornada laboral.

EDAR Silvouta

https://www.biobserva.com/main/sociedad/1992
Este programa pioneiro e innovador diríxese a todas as
instalacións xestionadas por empresas de SUEZ en España e involucra aos traballadores na xestión da biodiversidade dos seus centros de traballo. 2018 finalizou
coa participación no proxecto de 199 voluntarios de 82
instalacións.
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O despregue do programa en Viaqua iniciouse durante
2017 coa participación de 2 centros de traballo, concretamente as estacións de tratamento de auga potable (ETAP) de Santiago de Compostela e Pontevedra e 4
voluntarios. Completouse o ano 2018 con 6 centros de
traballo, sumándose as estacións depuradoras de auga
residual de Santiago e Pontevedra (EDAR) e as ETAP de
Ourense. Adicionalmente xa son 14 voluntarios inscritos
en Galicia.
A estatística de participación durante este ano foi:
>> Implicación de 14 voluntarios no proxecto
>> 324 xornadas de observación
>> 3.470 avistamentos
Entre as instalacións participantes, a de máis observacións e maior número de especies observadas foi a EDAR
de Silvouta (Santiago de Compostela), con 51 especies
diferentes.
Destacaremos o avistamento de varios merlos acuáticos
na contorna das nosas instalacións; esta especie é indicadora da calidade da auga do leito onde se atopa.
A información recompilada sobre as especies obxectivo
en BiObserva nas plantas galegas xunto ao resto de información das outras instalacións de Suez España participantes no proxecto formará parte de Eurobird Portal,
base de datos que integra as bases de datos dos sistemas de ciencia cidadá sobre aves de Europa.
Este volume de datos emprégase para analizar as tendencias poboacionais das aves europeas, perfilar os seus
requirimentos ecolóxicos, coñecer o seu comportamento migratorio e moitos outros aspectos de interese que
despois poden ser aplicados á súa conservación e, na
medida en que as aves son bioindicadores, á mellora do
medio ambiente en xeral.

ETAP Coiñas

EDAR Pontevedra

Destacar que se instalaron caixas niño para páridos nas
instalacións, rexistrándose aniñamentos nas colocadas
na EDAR de Silvouta e a ETAP do Tambre.
Cabe destacar que o proxecto de Suez España “De plantas de tratamento de auga a reservas de biodiversidade”
no que participa Viaqua foi premiado nos European Business Awards for the Environment (EBAE), organizados
pola Comisión Europea.

MEMORIA DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 2018

3.5 OBXECTIV
PROVEDORES
RESPONSABLES
FIN
DA POBREZA

ENERXÍA ASEQUIBLE
E NON CONTAMINANTE

FAME
CERO

TRABALLO DECENTE
E CRECEMENTO
ECONÓMICO

SAÚDE
E BENESTAR

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUTURA

S

DE DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE

EDUCACIÓN
DE CALIDADE

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

IGUALDADE
DE XÉNERO

AUGA LIMPA
E SANEAMENTO

CIDADES E
COMUNIDADES
SOSTIBLES

PRODUCIÓN
E CONSUMO
RESPONSABLE

OBXECTIVO 5 / Sustentabilidade

Traballamos con provedores social
e ambientalmente
responsables.
VIDA
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o 100%
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tendo en conta criterios de desenvolvemento sostible.

ALIANZAS PARA
LOGRAR
OS OBXECTIVOS

Axenda 2030: Coa xestión responsable
da cadea de provedores somos panca de
transformación e promovemos a aplicación de
prácticas sostibles noutras empresas, así mesmo
nos nosos informes incorporamos información
sobre sostibilidade. Así contribuímos ao ODS
12 Produción e consumo responsables.

SELECCIÓN EQUITATIVA
En termos contractuais e legais queremos asegurar que
os contratos de compra incorporan a cláusula de Desenvolvemento Sostible (Código Ético, Pacto Mundial, etc.).
En 2018 actualizamos esta cláusula e todos os contratos
asinados este ano xa a incorporan.
Promovemos a compra responsable mediante a avaliación
e contratación de provedores con criterios de transparencia para garantir contornas fortes e sostibles en toda a cadea de subministración. O noso obxectivo é que en 2021
o 100% dos nosos provedores estratéxicos sexan seleccionados tendo en conta criterios de desenvolvemento
sostible. Para iso apoiámonos en Repro de Achilles, un
programa que nos axuda a recompilar e validar os datos
de provedores mitigando riscos a nivel global e propiciando
a creación de cadeas de subministración trazables, máis
seguras, sostibles e cun mellor desempeño.
Os criterios de sostibilidade que solicitamos aos provedores están recollidos nun cuestionario específico de
Scoring RSC, no que aparecen preguntas clasificadas por
bloques: Liderado, Diálogo, Sistemas de Xestión e Comunicación e transparencia.
A porcentaxe das compras realizadas baixo criterios de
desenvolvemento sostible en provedores estratéxicos en
2018 ascende a 74,1%. O noso obxectivo é que en 2021 o
100% do volume de compra de provedores estratéxicos
sexa sostible.

COMO NOS RELACIONAMOS
Froito das accións de diálogo realizadas cos provedores
puxéronse en marcha:
>> Creación da Central de Contratación
A mediados de 2016 creouse e púxose en marcha a
Central de Contratación, un departamento dentro da
organización de compras que vela pola transparencia e
concorrencia dos procesos de licitación, desde o seu inicio ata a súa adxudicación. Durante 2018 lanzáronse 8
procedementos de licitación aos que Viaqua se adheriu.
>> Creación do Perfil do Contratante
A comezos de 2017 púxose en marcha a web perfil de
contratante na que se pode consultar o estatus de todos os procedementos da Central de Contratación.

PROMOCIÓN DA COMPRA
SOCIAL E LOCAL
A nosa política de compras responsables baséase na
adopción dun comportamento responsable en toda
a cadea de valor das compras, tanto por parte dos
compradores como dos provedores e a súa cadea de
subministración.
En materia social, os compromisos que nos marcamos de
cara aos próximos anos son:
>> Identificar o valor social xerado polos provedores.
>> Incrementar as compras anuais, aumentando o volume de compras a provedores de economía social e
solidaria que traballan para a diversidade, a discapacidade e a inserción.
Así mesmo, para contribuír ao desenvolvemento das comunidades locais, Viaqua chegou a acordos de subministración e servizos con pemes de ámbito local. En número de
provedores, os locais representan o 78% das compras, aínda que en volume de compra a porcentaxe é do 31% debido
a que os produtos químicos e o material hidráulico se licitan.
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3.6
DEREITO HUMANO
Á AUGA

OBXECTIVO 6 / Compromiso social
Garantimos a auga a todas as persoas
en situación de vulnerabilidade.
Impulsar os nosos fondos e tarifas sociais
ao alcance de todas as persoas.

Axenda 2030: Cos mecanismos de acción
social (tarifas e fondos sociais) contribuímos
a cumprir co ODS 1 “Fin da pobreza”.
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En Viaqua traballamos para garantir o acceso á auga,
impulsando fondos, tarifas e bonificacións sociais para
colectivos vulnerables. As accións que promovemos contribúen a cumprir co ODS 1 que fixa –entre outras metas– garantir que todas as persoas, en particular aquelas
en situación de vulnerabilidade, teñan os mesmos dereitos aos recursos económicos, así como acceso aos servizos básicos. Durante o ano 2018 Viaqua conseguiu que 2
de cada 3 clientes (o 66%) teñan á súa disposición algunha
bonificación ou fondo de carácter social.
En Galicia, a calidade e o abastecemento da auga están
garantidos, pero debido á crise económica unha porcentaxe aínda significativa de persoas atópase na beira da
pobreza, o que pode dificultar facer fronte á factura da
auga. Dende o inicio desta situación, implantamos xunto
cos Concellos medidas para garantir o acceso á auga a
todas as persoas en situación de vulnerabilidade xestionando fondos sociais en coordinación cos servizos sociais
municipais, o que nos permite ter constancia de todas as
situacións de vulnerabilidade para que en ningún caso se
corte a subministración de auga a quen non poda pagala.
Coa fin de dotar eses fondos sociais Viaqua segue promovendo o que se denominou Campaña de Municipios
Dixitais, de tal forma que, en consonancia cos Concellos,
se destinen a fondos sociais os aforros derivados da impresión, emisión e distribución de facturas en papel xerados por aqueles clientes que deciden recibir a súa factura
en formato dixital. Como consecuencia destas accións
Viaqua incrementou a dotación económica destinada a
cubrir total ou parcialmente as facturas de subministración de auga das persoas máis desfavorecidas en 7.317 €,
coa creación de dous novos fondos sociais nos municipios
de Barbadás e Cambados.
Adicionalmente, e entre outras medidas de flexibilización,
Viaqua continúa ofrecendo facilidades no pago das súas
facturas, como o aprazamento e fraccionamento ou elección do día de pago, aos clientes en situación vulnerable,
co único fin de evitar a suspensión de subministración e
contribuír á regularización da débeda. Todas estas medi-
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Ademais, durante o ano 2018 Viaqua
realizou bonificacións no pago das facturas
por importe de 54.851 € a través das
súas tarifas sociais, e asináronse 507
compromisos de pago sen intereses
financiando así unha débeda de 331.138 €.

Para garantir a equidade entre as familias solicitantes,
Viaqua está en constante comunicación cos Servizos Sociais municipais e outros organismos como Cruz Vermella
e Cáritas que se encargan de realizar a correcta avaliación
das necesidades que en cada caso se poidan presentar.
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MELLORA NA EXPERIENCIA DO CLIENTE
Para adaptarnos e anticiparnos ás novas necesidades da
poboación, en Viaqua puxemos en marcha melloras que
benefician a 360.429 clientes. Estas melloras, no marco
da mellora continua, inclúense no Proxecto DILIGENTIA,
que abarca diferentes iniciativas:
>> WEB. Iniciamos a renovación da páxina web da Sociedade co fin de implementar melloras na experiencia
do cliente e a súa accesibilidade, ademais de facilitar
o acceso á información local e o contacto dos nosos
clientes coa súa compañía subministradora de auga.
>> CRM. Seguimos traballando na construción do Customer Relationship Management (CRM), para avanzar no cambio na relación co cliente, ofrecéndonos
unha visión integral dos mesmos, o que nos permitirá
anticiparnos aos seus problemas e mellorar a súa satisfacción co servizo.
>> CX Averías. O CX Averías é unha ferramenta que se
conecta con outros sistemas corporativos para obter información comercial e de operacións en tempo
real. Esta visión integral permite atender mellor o
cliente en caso de incidencias na súa subministración. Dende decembro de 2018 esta ferramenta está
operativa en Viaqua.
O traballo realizado na mellora dos nosos canais dixitais
permitiu que ao longo de 2018 se incrementase cerca
dun 171% o número de descargas da app respecto ao ano
anterior, e que actualmente o 17,21% dos nosos clientes
xestionen o seu día a día coa compañía a través da nosa
oficina virtual.

SATISFACCIÓN DO CLIENTE
As melloras implantadas en Viaqua teñen o seu reflexo nas
enquisas de satisfacción do cliente que se veñen realizando desde 2014 cunha evolución positiva. O índice medio de
satisfacción global dos clientes dos municipios máis repre-

sentativos de Viaqua (Santiago, Ourense e Pontevedra) sitúase nos 7,25 puntos sobre 10, sendo a valoración deste
ano un 5,8% mellor que a do pasado ano, na que o índice
de satisfacción obtivera unha cualificación de 6,85 puntos.
Os resultados das enquisas en relación aos principais
indicadores sobre o servizo ofrecido nestes municipios
clave de Viaqua foron os seguintes:
2015

2016

2017

2018

A CALIDADE DA AUGA

6,84

7,46

7,35

7,58

A CONTINUIDADE DA
SUBMINISTRACIÓN

8,39

8,82

8,64

8,53

A PRESIÓN COA QUE CHEGA
A AUGA Á SÚA CASA

7,89

8,33

8,32

8,36

A FACILIDADE PARA
CONTACTAR COA COMPAÑÍA

7,53

6,97

7,2

7,48

A ATENCIÓN RECIBIDA

7,29

7,43

7,71

7,79

A CLARIDADE DA FACTURA

6,77

7,25

7,02

7,25

PREZO

4,91

5,14

5,12

5,44

Como operadores no sector da auga, o noso primeiro e
principal compromiso é asegurar que os nosos clientes poidan gozar de subministración de auga 24 horas
os 365 días do ano. Cando por motivos de mantemento
das infraestruturas ou por causas non previstas (fugas
ou avarías) hai que interromper o abastecemento, o noso
compromiso é comunicar e restablecelo no menor tempo
posible. Os clientes de Viaqua valoran moi positivamente a súa satisfacción coa continuidade da subministración, con 8,53 puntos sobre 10.
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A satisfacción dos nosos clientes, neste senso, demostra
o gran traballo realizado polo noso equipo humano. Así,
en 2018 o nivel de satisfacción global co servizo prestado
(incluíndo a continuidade da subministración, a presión de
auga, a facilidade para contactar coa compañía e a atención recibida) é de 8,04 puntos de media.

En 2018 o Customer Counsel recibiu e resolveu catro
reclamacións relativas a Viaqua, resultando unha
delas favorable, unha parcialmente favorable e dúas
desfavorables. En todos os casos, o Customer Counsel
promoveu a mediación entre as partes.

A nivel global, a puntuación realizada polos clientes de
Viaqua sobre a súa satisfacción coa súa compañía de augas é dun 7,01 sobre 10. Ademais, as enquisas reflicten
que dentro do ámbito das demais Empresas de Servizos
(eléctrica, gas, limpeza de rúas, servizo de lixo e mantemento de parques e xardíns) Viaqua é a mellor valorada.
O esforzo de todo o equipo céntrase en mellorar ano a
ano a experiencia dos nosos clientes, sendo estes o eixo
central da nosa actividade.

CUSTOMER COUNSEL
O Grupo Suez creou a figura do Customer Counsel para a
defensa e protección dos dereitos do cliente, mediante o
diálogo e compromiso.
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Trátase dunha alternativa máis para os clientes de Viaqua
de facer chegar unha reclamación, como opción previa ás
accións legais na resolución dun conflito. Se o cliente recibiu a proposta de resolución do servizo de Atención ao
Cliente e non está satisfeito con ela, ou ben cando esta
non se produza no prazo requirido, pode contactar coa
oficina do Customer Counsel, seguindo os procedementos establecidos (http:// customercounsel.suezspain.es;
customercounsel@customercounsel.com).
De igual maneira, existe a posibilidade de enlazar con
esta páxina desde a nosa web: www.viaqua.gal

JUAN SALVADOR

Director de clientes

“Esforzámonos día a día para
que os nosos clientes teñan
un motivo máis para sentirse
satisfeitos coa nosa xestión.”

En 2018 o Customer Counsel recibiu e resolveu
catro reclamacións relativas a Viaqua, resultando
unha delas favorable, unha parcialmente favorable e
dúas desfavorables. En todos os casos, o Customer
Counsel promoveu a mediación entre as partes.
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COMUNICACIÓN CO CLIENTE
Viaqua, dende a preocupación pola salvagarda dos datos
persoais dos seus clientes, cumpre todos os requisitos
legalmente establecidos en torno á protección de datos
de carácter persoal. Así, todas as persoas que compoñen
Viaqua son informadas sobre as súas obrigas a este respecto. Establécense perfís e funcións con acceso autorizado a datos, informándose sobre as responsabilidades
en relación con eles.

En 2018 reducíronse un 2.84% os clientes atendidos en oficinas presenciais respecto ao ano anterior. Iso demostra que
cada vez son máis necesarios e importantes os canais non
presenciais, que facilitan aos nosos clientes a posibilidade
de realizar as xestións necesarias co servizo sen necesidade
de desprazamentos e perdas de tempo innecesarios.

Viaqua puxo en marcha diversos canais de contacto cos
seus clientes, favorecendo especialmente os telemáticos, cómodos para o cliente e cun mínimo impacto ambiental. Actualmente os clientes de Viaqua teñen á súa
disposición diversos canais para facilitar a súa comunicación coa empresa:

A continuación,
detállase o uso
realizado polos nosos
clientes durante
2018 dos diferentes
canais postos á
súa disposición:

>> Oficinas de Atención ao Cliente
en cada municipio xestionado
>> Teléfono de atención ao cliente:
Liña 900 201 230
>> Teléfono de incidencias: Liña 900 201 250
>> Twitter @VIAQUA: onde realizar
consultas e achégase información

R
 esto canais
(correos, fax, etc.)
9.166 xestións
4,38 %

>> Servialertas: unha nova forma de informar os
clientes, a través de correos electrónicos e sms
>> Teléfono para comunicar datos de lectura
do contador IVR: Liña 900 814 270

Anualmente, a través das
enquisas de satisfacción,
solicítase as clientes que
valoren os diferentes canais
de atención, e estas son as
puntuacións obtidas en 2018:
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A
 tención
presencial
8,37

A
 tención
telefónica
7,93

55,5 %

61,5 %

58,4 %

60%

72,5 %

EVOLUCIÓN CONTACTOS POR CANAL

70%

A
 tendidos
Liña 900 (gratuíta)
53.855 chamadas
25,78 %
A
 tendidos Oficina
Virtual (Internet)
29.869 xestións
14,30 %

>> Oficina Virtual en Internet

80%

A
 tendidos en
Oficinas presenciais
116.045 clientes
55,54 %

A
 tención
telemática
7,52

50%

4,4 %

3,8 %

10%

4,4 %

5,1 %

14,3 %

2,9 %

13 %

20%

13,2 %

25,8 %

24,6 %

19,6 %

30%

21,1 %

40%

0%

Oficinas Presenciais

Liñas 900

Oficina Virtual / Internet
2015

2016

Resto Canles
2017

2018

3.7
EQUIDADE E PERSOAS
OBXECTIVO 7

Promovemos a igualdade de oportunidades creando
entornos inclusivos e diversos.

Axenda 2030: Con proxectos como os impulsados
pola Área de Equidade contribuímos ao
ODS 10 Redución das desigualdades.
Cremos que a equidade e o respecto efectivo á diversidade
deben formar parte dos principios orientadores da nosa
actividade empresarial, tanto pola esixencia ética de combater calquera tipo de discriminación como porque a diversidade é en si mesma unha riqueza que merece ser preservada e fomentada en todos os ámbitos da organización.

OBXECTIV S
FIN
DA POBREZA

FAME
CERO

SAÚDE
E BENESTAR

A Dirección de Equidade réxese polo principio de non discriminación por razóns étnicas, relixiosas, de orientación sexual,
ou calquera outra causa, establecendo como prioridade:

DE DESENVOLVEMENTO
>> Igualdade de xénero, fomentando a igualdade de oporSOSTIBLE

EDUCACIÓN
DE CALIDADE

tunidades na selección, formación, retribución e desenAUGA LIMPA de carreiras profesionais.
volvemento
E SANEAMENTO

IGUALDADE
DE XÉNERO

>> Diversidade funcional, garantindo o cumprimento da
lexislación e o establecemento de obxectivos de integración máis alá dos límites fixados por lei.
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ENERXÍA ASEQUIBLE
E NON CONTAMINANTE

TRABALLO DECENTE
E CRECEMENTO
ECONÓMICO

VIDA
SUBMARIÑA

ACCIÓN
POLO CLIMA

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUTURA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

REDUCIÓN DAS
DESIGUALDADES

PAZ, XUSTIZA
E INSTITUCIÓNS
SÓLIDAS

PRODUCIÓN
As políticas
e medidas que desenvolvemos baséanse
E CONSUMO
RESPONSABLE
fundamentalmente na sensibilización e a difusión, e no
diálogo con outros grupos de relación (ONG, fundacións,
organismos oficiais…) o que facilita a colaboración activaPARA
e continua.
ALIANZAS

CIDADES E
COMUNIDADES
SOSTIBLES

LOGRAR
OS OBXECTIVOS

IGUALDADE DE XÉNERO

Non foi necesario aplicar o Protocolo de Prevención do
Acoso dende a súa aprobación en 2015.

Prevención de
riscos laborais
asociados ao
embarazo e
lactación

et

rib u ció

n

ac

ió n d o

Cabe sinalar a existencia dun protocolo de prevención do
acoso moral, acoso por razón de sexo ou acoso sexual,
cuxo obxectivo é asegurar unha contorna de traballo produtiva, segura e respectuosa coas persoas.

R

Preve

nc

oso

Desde que en 2015 se estableceu en Viaqua o compromiso coa igualdade de trato e oportunidades entre mulleres
e homes coa aprobación dun Plan de Igualdade na empresa, se estivo traballando nesta materia, permitindo
que o principio de igualdade estea presente en todos os
ámbitos da empresa, dende a selección, formación, política salarial, emprego e saúde, conciliación etc.

Co
n
v cili
fam ida p ación
ilia erso da
re
a
lab l,
ora
l

Corresponsabilidade

C ult

Durante 2018 empregáronse
410 horas de formación en
materia de equidade.

ur

a

Comunicación,
imaxe e
linguaxe

Xestión de
recursos
humanos

Representatividade de
xénero
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CONCILIACIÓN FAMILIAR

DIVERSIDADE FUNCIONAL

En 2017 na Comisión de Igualdade asinouse o II Acordo
Voluntario de Medidas de Conciliación da Vida Familiar,
Persoal e Laboral, que mellora os supostos legalmente definidos baixo o espírito da corresponsabilidade. No
acordo establécense, entre outras, as seguintes medidas
de conciliación:

A normativa legal vixente establece que as empresas
públicas e privadas con máis de 50 persoas están obrigadas a empregar un número de persoas con diversidade
funcional non inferior ao 2%, salvo convenio colectivo ou
vontade do empresario, e sempre que se apliquen medidas alternativas.

>> Horario flexible nas áreas funcional,
técnicas e administrativas.

Actualmente o 2,04 % do cadro de persoal de Viaqua son
persoas con diversidade funcional.

>> Permisos non retribuídos de ata un mes de duración.

Para favorecer a integración na contorna laboral de persoas con diversidade funcional establecemos acordos
colaborativos con fundacións especializadas e axencias
de colocación, como é o caso de COGAMI ou INSERGAL.

>> Permisos por acompañamento
ou asistencia ao médico.
>> Permisos para asistencias a titorías escolares, etc...
Ademais das medidas de conciliación (flexibilidade horaria, ampliacións de permisos…), contamos con acordos
establecidos con compañías externas para que as persoas traballadoras poidan gozar de produtos e servizos
con vantaxes.

Comité de igualdade

O importante es TI, campaña sobre
o certificado de discapacidade
En 2018 lanzouse unha campaña para informar o cadro
de persoal de Viaqua de que dispón dun servizo de asesoramento externo e confidencial para eles e os seus familiares para saber se poden ter dereito ao certificado de
discapacidade e aos beneficios conseguintes.
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TALENTO E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL
A xestión da diversidade e o talento do noso equipo humano son clave para desenvolver as capacidades profesionais, ofrecer o mellor servizo e garantir o crecemento
sostible da organización. En 2018 impulsamos programas de desenvolvemento do noso equipo humano moi
aliñados coa nosa estratexia empresarial de futuro,
DISS, onde os eixos fundamentais son a dixitalización,
a innovación, o compromiso social e a sostibilidade. O
noso Sistema de Talento Integrado permítenos xestionar a mobilidade interna do persoal e realizar promocións internas con garantías de obxectividade e igualdade de condicións.
A ferramenta Talent Up constitúe un método sistemático
e programado para medir e xestionar tanto o rendemento actual como o potencial dun empregado. Persegue
mellorar o rendemento e a motivación dos empregados
mediante a elaboración de plans de acción que melloran
Competencias, Coñecementos e outros aspectos relacionados co potencial do individuo.

Hai 519 persoas incluídas no Sistema Talent-up, das cales 61 están facendo procesos de
Avaliación do Desempeño&Desenvolvemento.
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88 % do cadro de persoal
con contrato fixo
14,2 horas de formación
por profesional

ACCESO AO EMPREGO DA XUVENTUDE
E APOIO Á INSERCIÓN LABORAL
Viaqua continúa coa iniciativa de promover e complementar a formación de mozos universitarios e do ciclo de
formación profesional, favorecendo a súa futura incorporación ao mercado de traballo mediante prácticas na
empresa durante os últimos anos de estudo.
Para iso, definíronse dúas liñas de actuación: un programa de prácticas para estudantes universitarios, mediante a sinatura de convenios de colaboración con universidades e escolas de negocios; e un programa de prácticas
para estudantes de FP. En ambos os dous casos, a empresa ofrece aos estudantes un contacto co mundo laboral realizando prácticas profesionais en calquera das
áreas e os departamentos da empresa.
Os mozos son tutelados por un profesional da empresa
e poden poñer en práctica os coñecementos adquiridos
durante a súa formación académica (aptitudes) así como
desenvolver as súas habilidades e competencias profesionais (actitudes).
En base a estes convenios, en 2018, 12 persoas -3
mulleres e 9 homes- realizaron prácticas remuneradas
en Viaqua co obxectivo de fomentar o desenvolvemento profesional dos universitarios galegos. Grazas a estes convenios, estudantes universitarios incorpóranse a
Viaqua para participar en proxectos de diferente índole, o
que facilita a súa inserción no mercado laboral.
En 2018, no ámbito de acceso ao emprego da xente nova,
continuou o desenvolvemento dos seguintes convenios:
Convenio FP Dual en ‘Redes
e Estacións de Tratamento de Augas’

Viaqua dispón de diversas ferramentas para facilitar a
interacción entre persoas, o funcionamento óptimo dos
grupos de traballo e o fomento da colaboración, tanto
das persoas que compoñen Viaqua como entre estas e
outras do Grupo Suez. As máis utilizadas son a biblioteca
dixital corporativa (portal BITA) e as contornas de colaboración a través de Yammer.

No ámbito da formación profesional dual, e concretamente no ciclo formativo grado medio de Redes e Estacións
de Tratamento de Augas, en 2018 superaron o primeiro
ano do curso 17 alumnos de Santiago de Compostela.
A formación curricular deste título impartirase no CIFP
Politécnico de Santiago, mentres que a complementaria
e formación en empresa desenvolverase nas instalacións
da empresa.
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Convenio marco USC Enxeñaría Química
A colaboración coa Escola Técnica de Enxeñaría Química, da Universidade de Santiago de Compostela, ten
continuidade ano tras ano e tradúcese na convocatoria
por parte de Viaqua do Programa de Bolsas dirixido a
estudantes de primeiro curso do Máster en Enxeñaría
Ambiental da USC así como o Premio ao mellor traballo
Fin de Máster.
Convenio coa Universidade
de Vigo-Campus de Ourense.
A colaboración coa UVigo do Campus de Ourense ten
continuidade ano tras ano e tradúcese na convocatoria
por parte de Viaqua do Programa de Bolsas dirixido a estudantes dos dous últimos anos de carreira.

Co obxectivo de apoiar a inserción laboral de persoas en
risco de exclusión, formalízanse convenios de colaboración con distintas entidades:
>> Colaboración no programa INCORPORA
da Obra Social “La Caixa” de inclusión sociolaboral.
>> Acordo marco con COGAMI para a inserción
laboral de persoas con discapacidade.
O obxecto real do convenio é establecer as bases e
condicións que con carácter xeral han de rexer nas
relacións comerciais que en desenvolvemento deste
acordo se subscriben entre a Empresa e a Asociación,
así como con todos os Centros Especiais de Emprego
de titularidade dos dous. En todo tipo de operacións
aplicables que se xeren na execución do presente
acordo, estarase ao que se pacte ou acorde en cada
contrato individual entre as asociacións e a empresa.
En 2018 incorporáronse os seguintes convenios:

Convenio colaboración
coa Universidade de Santiago,
Universidade de Vigo-Campus
de Ourense para a realización
de prácticas externas de estudantes
universitarios ao amparo do programa
‘Bolsas-Practicas Fundación
Once-Crue Universidades españolas’.

Acordo con Amilaxa de integración sociolaboral
Viaqua e o Centro Especial de Emprego de persoas con
discapacidade, AMILAXA SERVIZOS GENERALES, asinaron o 20 de decembro un convenio de colaboración
empresarial para o desenvolvemento de diferentes actividades en Galicia. Amilaxa emprázase en Fene, onde a
concesionaria Viaqua leva xestionando o ciclo integral da
auga dende o ano 1993.
O capital humano de Amilaxa está formado por mulleres
e homes con discapacidade física, intelectual, sensorial e
trastorno mental.
Os primeiros traballos realizados entre ambas as dúas entidades foron a elaboración e fornecemento, por parte do
centro de emprego, de 580 cestas de Nadal que foron distribuídas entre os traballadores e traballadoras de Viaqua.
Convenio de formación para xente
nova de Foz e Ribadeo
Viaqua e o centro de formación Costa Ensino formalizaron
un convenio co obxecto de acoller alumnos do curso Operacións de fontanería, calefacción e climatización doméstica.
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CULTURA DE EQUIDADE
No ámbito de Cultura de Equidade, participamos en eventos e levamos a cabo Campañas de sensibilización, entre as
que destacan:

DÍA DA MULLER
Viaqua sumouse á celebración do Día Internacional da
Muller 2018, que se celebrou baixo o lema ‘Agora é momento da transformación’, para garantir que o mundo laboral beneficie a todas as mulleres. A este respecto, desenvolvemos dende hai anos iniciativas relacionadas coa
igualdade de xénero e a conciliación da vida familiar e laboral co firme compromiso por respectar, valorar e promover
a diversidade como un elemento enriquecedor do capital
humano. Entre as medidas conciliadoras cabe destacar a
política de adaptación da xornada laboral e de flexibilidade
horaria da empresa que permite conciliar a faceta de pais e
nais dos empregados coa súa actividade profesional.
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CAMPAÑA ‘EN NEGRO CONTRA
AS VIOLENCIAS’
Viaqua sumouse á campaña ‘En negro contra as violencias’ que desenvolveu no mes de novembro en concellos
do territorio e que tivo a súa celebración principal o día 25,
con motivo da celebración do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. Por terceiro ano
participamos e sumámonos á mensaxe de denuncia e
solidariedade de toda a sociedade fronte á violencia machista como un problema público de todas e de todos. Un
ano máis, tinguimos o noso logo de negro e fixemos visible a adhesión á campaña nas nosas oficinas, ademais de
reflectir todo iso nas nosas redes sociais.
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DIFUSIÓN DEREITOS VÍTIMAS VIOLENCIA DE XÉNERO
Difusión a todo o cadro de persoal dos dereitos específicos dirixidos ás mulleres vítimas da violencia de xénero,
co fin de previla, e a promoción da conciliación e corresponsabilidade entre todos os profesionais de Viaqua.
PARTICIPACIÓN EN GLOBAL MENTORING WALK
No mes de maio, Viaqua contribuíu a facer posible a Global
Mentoring Walk A Coruña, unha camiñada de mentoring de
Voces Vitales Global (VVGP) co obxectivo de contribuír ao
empoderamento das mulleres líderes do futuro.
Desta maneira, a camiñada de 2018 sumouse ás 117
Camiñadas de Mentoring en 60 países, dos 5 continentes, do ano anterior, promovendo o encontro de 14.000
mulleres -mentoras e mentees– arredor do mundo.
A camiñada consistía en realizar unha sesión de mentoring dunha líder emerxente (a mentee) cunha líder referente de ampla traxectoria (a mentora). A finalidade é
capacitar as mentees mediante experiencias de vida real,
ampliar a súa rede de contactos e reforzar a confianza
en si mesmas e inspiralas a levar as súas carreiras e/ou
negocios ao seguinte nivel.
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PROXECTO EMBAIXADORES
O proxecto Embaixadores nace co obxectivo de compartir de forma interna a visión e relevancia do traballo dos
empregados e empregadas de Viaqua, a achega que se
realiza como empresa de referencia, os fitos conseguidos
e a creación dun espazo de diálogo e posta en común de
dúbidas e inquedanzas.
Recollemos as impresións de José Antonio Picos e o resto de embaixadores sobre este proxecto na seguinte
entrevista:
Que é o Proxecto Embaixadores?
É un proxecto polo que se quere compartir con todos os
traballadores a realidade do que é a nosa empresa neste
momento e tamén o que pode chegar a ser no futuro. É
dicir, o que se está a facer desde os órganos da dirección
ante o que está pasando ao noso arredor: cuestións políticas e sociais, informacións nos medios de comunicación, e quizais o máis importante, o parecer dos cidadáns.
A quen está dirixido?
O proxecto está dirixido a todos os traballadores e traballadoras de Viaqua e ten como obxectivo lograr que, sen
medo, sexamos capaces de poñer sobre a mesa que é o
que nos preocupa nestes momentos e que, por parte de
quen corresponda, se nos facilite información ao respecto.

Jose Antonio Picos
Cal é o papel dos embaixadores na empresa?
Considero que somos meros mensaxeiros de toda a información que se nos facilite, é dicir, o noso labor é recoller as
inquedanzas ou dúbidas dos nosos compañeiros e compañeiras, tendo claro que non pretendemos nin suplantar
nin solapar a ninguén. Non son problemas laborais personalizados o que se nos está pedindo que recollamos para
trasladarllos á dirección xeral da empresa e que esta nos informe. Para iso xa están os organismos correspondentes.
E por parte dos traballadores
e traballadoras, que poden achegar?
En nome do resto de compañeiros e compañeiras embaixadores, traslado a nosa petición de colaboración e
participación a todos, na medida que consideren oportuno. Se ben é certo que nestes momentos somos unha
minúscula parte da empresa os que estamos niso, este
nomeamento ten que ir unido a cada un dos nomes dos
traballadores e traballadoras da nosa empresa e que todos nos sintamos orgullosos de pertencer a ela.

3.8
CONCIENCIACIÓN
SOCIAL

OBXECTIVO 7 / Compromiso social

Somos axentes activos na concienciación cidadá
sobre o coidado da auga e o medio ambiente.
Sensibilizar no respecto ao medio
ambiente e o uso sostible da auga.

Axenda 2030: Con programas educativos
como Aqualogía facilitamos información e
coñecementos para o desenvolvemento sostible
e un estilo de vida responsable, en liña co
ODS 12 Produción e consumo responsable.
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Os beneficios xerados pola acción social realizada por Viaqua non se limitan unicamente á súa actividade, en canto á
distribución de auga potable e saneamento, xa que Viaqua
pon todo o seu empeño en transmitir á sociedade os seus
valores de protección do medio ambiente, e especialmente dos recursos hídricos, a través de accións educativas,
divulgativas e de sensibilización como a campaña escolar
AQUALOGIA ou as actividades desenvolvidas con motivo
do Día Mundial da Auga ou o do Medio Ambiente.
Ademais de apoiar a investigación e fomentar a reflexión
e o diálogo, Viaqua leva a cabo actuacións solidarias nos
municipios nos que está presente e expresa o seu compromiso social noutros ámbitos como o cultural e o deportivo.
Tamén o apoio ao desenvolvemento socioeconómico e o
apoio á acción local plasmáronse en múltiples iniciativas.

3.8.1
ACCIÓNS EDUCATIVAS,
DIVULGATIVAS E DE SENSIBILIZACIÓN
Somos axentes activos na concienciación cidadá sobre o
coidado da auga e o medio ambiente, e traballamos para
transmitir á comunidade os nosos valores de protección
da contorna.
Viaqua mantén coa comunidade galega un sólido compromiso, que se materializa na promoción de actividades
DE DESENVOLVEMENTO
educativas e de sensibilización no uso sostible dos recurSOSTIBLE
sos, da auga en particular, que inclúen programas escolaresFINe visitas a instalación,
entre
FAME
IGUALDADE
AUGA LIMPA
SAÚDEoutros.
EDUCACIÓN

OBXECTIV S

DA POBREZA

CERO

E BENESTAR

DE CALIDADE
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AQUALOGIA
Hai 3 anos xa que Viaqua leva a cabo o programa
Aqualogía, para concienciar os escolares de primaria sobre a importancia da auga e o medio ambiente,
formalos no coñecemento dos ciclos natural e urbano
da auga e fomentar hábitos de consumo responsable
deste recurso.
En 2018 participaron 2.265 escolares de municipios
nos que está implantada Viaqua. Ademais de achegar
aos estudantes o coñecemento dos ciclos natural e
urbano da auga, a través de material audiovisual, experimentos prácticos e xogos, este programa didáctico trata de potenciar a participación e interacción do
alumnado mediante o uso das novas tecnoloxías.

Aprender para transformar:
Desde o inicio do programa Aqualogía,
5.532 escolares beneficiáronse del.

CONCURSO ‘GALICIA, AUGA, LITERATURA E RAP’
Xunto ao medio de comunicación La Voz de Galicia levamos catro ano convocando un concurso enmarcado
no Programa Prensa-Escuela co que, desde o curso 2014/2015, se destacou a presenza da auga nas
grandes obras da literatura galega. Na última edición,
correspondente ao curso 2017/2018, o concurso formulouse baixo o título ‘Galicia, Auga, Literatura e Rap’.
O obxectivo consistía en que os escolares de Galicia (de
educación primaria e secundaria) deran a súa visión “a
modo de rap” sobre pasaxes estelares ou momentos
cumio das grandes obras da literatura galega nas que
estivera presente a auga. Con iso pretendeuse contri-

buír a concienciar sobre o coidado do medio ambiente e
da auga como recurso natural escaso.
A diferencia de edicións anteriores nas que a base era
a fotografía, neste concurso os alumnos, de maneira
individual ou en grupos dun máximo de 4, tiñan que
elixir un poema ou relato entre os grandes clásicos da
literatura galega que se atopasen no dominio público
e gravar un vídeo, desde calquera dispositivo, no que
versionen a modo de rap o poema ou relato elixido. O
concurso contou con tres categorías: infantil, xuvenil e
a que máis ‘me gusta’ tivera en RRSS (Twitter).
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V CERTAME LITERARIO
Por quinto ano consecutivo, Viaqua lanza o V Certame Literario ‘Relatos de auga intelixente’. O obxectivo deste
concurso é a difusión da cultura da auga e implicar a xuventude no uso sostible deste recurso escaso e o coidado do medio ambiente a través da literatura. Está dirixido a alumnos e alumnas de entre 12 e 17 anos, que
cursen estudos de ESO ou Bacharelato/FP situados en centros educativos nos que Viaqua presta o servizo de
xestión da auga.
A finalidade é, a través dun relato non superior
a 200 palabras, concienciar sobre os problemas
sociais, económicos e ambientais derivados
dunha mala xestión deste recurso, así como
as medidas de aforro e eficiencia que se poden
empregar nas cidades e no noso día a día para
conseguir vivir nun mundo máis sostible.
A participación neste certame va en aumento,
chegando a recibir 600 relatos de toda Galicia.

VISITAS A INSTALACIÓNS
Para mellorar o coñecemento e a concienciación da cidadanía no
ciclo integral da auga e os seus subprocesos realízanse visitas
formativas ás instalacións e xornadas de portas abertas.
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+1.400 persoas
visitaron as nosas
instalacións en 2018

Son múltiples as visitas de escolares, universitarios e grupos de
adultos ás instalacións que xestiona Viaqua ao longo do ano. A
continuación recollemos algunhas delas:
INSTALACIÓN VISITADA

PROCEDENCIA VISITANTES

ETAP E EDAR VALDOVIÑO

CEIP ATIOS (VALDOVIÑO)

EDAR GANDARÍO

CPI CRUZO DO SAR (BERGONDO)

TANQUE TORMENTA XUBIA

CEIP PIÑEIROS, CEIP PONTE DE XUBIA, COLEXIO JORGE JUAN

CENTRO DE CONTROL E TANQUE UDC E HOCHSHULE MAGDEBURG-STENDAL
TORMENTA ESTEIRO 2
EDAR RIANXO

CURSO XUBILADOS CONCELLO RIANXO

EDAR PONTEVEDRA

ENXEÑARÍA FORESTAL

EBAR O COUTO

COLEXIO ENXEÑEIR@S INDUSTRIAIS

EDAR OURENSE

IE CARBALLEIRA

EDAR OURENSE

CHMS

EDAR OURENSE

AGRUPACIÓN MUNICIPAIS, COLEXIO ENXEÑEIR@S INDUSTRIAIS, FACULTADE DE CIENCIAS, IES A
FARIXA, GRUPO CIE+VECIÑ@S, COLEXIO ENXEÑEIR@S INDUSTRIAIS, CEPR MARIA AUXILIADORA
(SALESIANOS), IES BLANCO AMOR, IES BLANCO AMOR, IES 12 OUTUBRO, MINISTERIO, CIFP
COROSO RIBEIRA, PERSOAL COMPOST GALICIA, CENTRO DE MENORES XURDE, CÁRITAS

EDAR ARÍNS

USC, INSTITUTO POLITECNICO, COLEXIO CLUNY, COLEXIO LA MILAGROSA

ETAP TAMBRE

Nª Sª DE LOS REMEDIOS, LOPEZ FERREIRO, ENXEÑARÍA QUÍMICA DA USC
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CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIAL REPERCUSIÓN
Aproveitamos a celebración de días internacionais e ao longo de 2018 lanzamos
diferentes campañas relacionadas coa xestión responsable dos recursos, a protección do medio ambiente, a mobilidade sostible e o fomento de cultura galega.

DÍA MUNDIAL DA AUGA
En Viaqua celebramos o día 22 Día Mundial da Auga,
unha data á que nos sumamos ano tras ano desde
que a Organización das Nacións Unidas o estableceu
co propósito de reivindicar a necesidade de garantir o
acceso universal a este recurso limitado e promover
a súa xestión sustentable.
‘Solucións baseadas na Natureza’ é o lema oficial de
2018, ano no que desde Viaqua queremos fomentar
o consumo intelixente da auga da billa, sendo esta a
máis controlada do mundo de acordo á normativa vixente, ademais de producir innumerables beneficios
para a nosa saúde.
Durante toda a semana programáronse diversas
actividades en todo o territorio que van desde a
instalación de carpas informativas nas cidades de

Santiago e Ourense a xornadas de portas abertas
nas instalacións de depuración e potabilización que
xestiona a empresa, pasando polos actos de entrega
dos premios aos escolares gañadores da IV edición
do Certame Literario ‘Relatos de auga intelixente’ ou
a nova actividade da celebración dunha cata de auga
na ETAP de Coiñás en Ourense para os medios de
comunicación co obxecto de que coñezan e distingan
todas as características físicas e organolépticas do
líquido elemento.
Para os máis pequenos, a aventura de Aqualogía regresa aos centros educativos dos centros escolares
naqueles municipios nos que está presente a marca
e que dá a coñecer o ciclo urbano da auga a través de
divertidos experimentos e recursos interactivos.
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DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE
Con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, Viaqua organizou unha serie de actividades nas cidades de Santiago e Ourense baixo o lema ‘Non aos
Plásticos Contaminantes’. Da man de Cruz Vermella
Santiago organizouse un obradoiro para a construción dun xoguete a través de botellas de plástico
orientado a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos. O
obxectivo deste obradoiro consistía na fabricaron
dos seus propios xoguetes a partir de materiais de
refugallo para traballar sobre a importancia da reutilización, ademais de animar os máis pequenos a
que consuman auga da billa e así reducir o consumo
de botellas de plástico.
En Ourense, en colaboración coas Concellarías de Educación e Medioambiente do Concello de Ourense, Viaqua organizou na Depuradora un obradoiro de ‘Arte
con plásticos reutilizados’ con alumnos e alumnas do
colexio Padre Feijoo no que fabricaron as súas propias
macetas personalizadas a partir de botellas de plástico.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Con motivo da celebración do Día das Letras
Galegas, no ano 2018 elaboramos unha composición da escritora homenaxeada María Victoria
Moreno co seu retrato e un dos seus poemas
máis representativos.
A ilustración colocouse en todas as nosas oficinas de Galicia durante a semana das Letras Galegas. O obxectivo da campaña era dar a coñecer un poema da autora María Victoria Moreno e
fomentar a literatura galega entre a poboación.
A campaña ademais de ter presenza nas oficinas de toda Galicia tamén se trasladou a Twitter
para aumentar a súa difusión.

DÍA MUNDIAL DA MOBILIDADE
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Con motivo do Día Mundial da Mobilidade, en Ourense levouse a cabo
unha acción de comunicación para
fomentar o transporte sostible, tanto en Twitter como na cidade, da man
do Concello. O obxectivo da campaña
era mostrar aquelas empresas, entidades e persoas da cidade que utilizasen un medio de transporte sostible no seu día a día. A acción consistiu
en colocar unha exposición de fotos
nunha das principais rúas da cidade
durante esa semana e compartir as
imaxes e mensaxes en Twitter.

EVENTOS DESTACADOS
AQUAE TALENT HUB EN OURENSE
Viaqua organizou o Aquae Talent Hub, un
encontro para mentes curiosas e apaixonadas que impulsa o talento, as novas ideas
e o coñecemento, no salón Marie Curie do
Campus de Ourense da Universidade de
Vigo e que reuniu máis de 350 persoas.
Esta media xornada de traballo, inspiracional e divulgativa, contou coa master class
de Pablo Martínez Ruiz del Árbol, científico
do Instituto Tecnolóxico de Zurich; e o obradoiro de Irene Lapuente, experta en design
thinking e método creativo.
O evento é froito da colaboración entre
Viaqua, a súa Fundación Aquae e a Universidade de Vigo.
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‘HOLI GAIÁS’ - CIDADE VERDE NA CdC
Máis de 600 persoas celebraron en marzo cunha explosión de
cores a chegada da primavera na Cidade da Cultura de Galicia en
Santiago de Compostela. Participaron na primeira ‘Holi Gaiás’,
unha carreira lúdica non competitiva de 5 quilómetros, con música e polvos de cores para gozar dunha actividade festiva ao
aire libre, patrocinada por Viaqua. Foi a actividade principal de
‘Cidade Verde’, unha xornada de rutas guiadas e obradoiros dedicados a celebrar a natureza, sumándose ás conmemoracións
do Día Internacional dos Bosques e o Día Mundial da Auga.

FIRST LEGO LEAGUE.
DESAFÍO SOBRE O CICLO HUMANO DA AUGA
Fundación Aquae, Fundación de Viaqua, incorporouse á XII edición da First Lego League.
First Lego League é unha competición de robótica, de ámbito internacional, dirixida a estudantes de primaria e secundaria que
a través de desafíos temáticos involucra a nenos e mozos na
investigación e a resolución de problemas á vez que fomenta o
seu interese pola ciencia.
Na edición 2017-2018 o reto dos participantes xirou en torno
ao mundo da auga e tiveron que explorar onde e como atopar,
transportar, utilizar e xestionar este recurso.
Desde Viaqua participamos na edición rexional que se celebrou en
Ferrol, incorporando o noso equipo técnico especializado como
xurado do concurso e coa instalación de fontes de auga da billa
como medida de sostibilidade e coidado polo medio ambiente.
O resultado desta edición rexional situou o CPI de Atios (Valdoviño) como gañador do mellor proxecto científico e o IES de Fene
como gañador da convocatoria xeral, pasando así á final nacional.

PREMIOS STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE
Viaqua e a súa fundación, Fundación Aquae, organizaron o certame
nacional da XXII edición do Stockholm Junior Water Prize (SJWP),
unha competición que ofrece á xuventude de todo o planeta a posibilidade de presentar proxectos de investigación sobre o binomio
auga e sostibilidade. O gañador da final española competiu no mes
de agosto polo título internacional en Estocolmo.
En 2018, dous estudantes ourensáns de Primeiro de Bacharelato
gañaron o certame nacional de SJWP cun proxecto consistente nun
innovador sistema ecolóxico para degradar as toalliñas hixiénicas.
Estes dous alumnos do colexio Marista Santa María de Ourense
puideron comprobar de primeira man como a problemática das
toalliñas está afectando a rede de saneamento desta cidade nunha visita guiada por traballadores de Viaqua ás instalacións do
bombeo de O Couto. Viaqua, como empresa experta en auga e
sostibilidade, tamén estivo presente durante todo o proceso de
desenvolvemento do proxecto, solucionando algunhas das súas
dúbidas e apoiándoos na recta final do concurso.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
AUGA DA CASA
No ano 2018 púxose en marcha a campaña
de comunicación ‘Auga da casa’ co obxectivo de concienciar a poboación e os nosos
propios traballadores da calidade da auga
da billa en Galicia e así fomentar o seu consumo. A campaña ten dúas fases de implantación, a primeira a nivel interno, na cal
se lles entregou aos traballadores unha botella cun mensaxe de felicitación do Nadal
e animándoos a compartir fotografías das
súas comidas/cenas brindando con auga da
billa en redes sociais, utilizando os hashtags #EuBeboAugadaBilla e #AugadaCasa. A
segunda fase será trasladar esta campaña
a nivel externo para aumentar a concienciación entre o resto da poboación.

CATAS DE AUGA
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Organizamos catas de augas coa
poboación, con xornalistas, con referentes do ámbito do deporte, cociña,
medicina, comunicación e administración pública, da man de medios de
comunicación como El Correo Gallego ou La Voz de Galicia co obxectivo
de dar a coñecer a calidade da auga
en Galicia, as vantaxes que ten beber
auga da billa e desmentir falsos mitos acerca deste tipo de auga.
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ACCIÓNS DE COMUNICACIÓN CON EMPREGADOS
Ao longo do ano Viaqua realiza xornadas para fomentar os hábitos saudables, o sentimento de equipo e pertenza á empresa e para dar a coñecer o traballo que facemos nas distintas zonas, tanto entre traballadores como entre as familias
dos empregados de Viaqua.
Durante o ano 2018 organizáronse varias xornadas:

XORNADA FAMILIAR NA ETAP
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
Viaqua organizou unha xornada para os familiares dos empregados na
ETAP do Tambre en Santiago. Asistiron un total de 80 adultos e 40 nenos
(traballadores e familiares). Ensináronse os traballos que realizan os distintos traballadores e traballadoras de Viaqua para potabilizar a auga da
cidade e para os máis pequenos impartíronse obradoiros educativos de
Aqualogía. Finalizamos o evento fomentando os hábitos saudables cunha
merenda con froita.
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XORNADA FAMILIAR NA EDAR DE OURENSE
Viaqua organizou unha xornada na EDAR de
Ourense á que asistiron unhas 70 persoas
(traballadores e familiares), entre adultos e
nenos. Ensináronse as instalacións da nova
depuradora e os procesos polos que pasa a
auga para a súa depuración. Para os nenos
organizáronse experimentos educativos e rematouse cunha merenda saudable.

XORNADA DE PLANTACIÓN DE ÁRBORES
Entre as diferentes actividades que patrocinamos da Cidade da Cultura de Santiago, cerca de 20 traballadores e familiares de Viaqua
participaron na campaña Ponnos Verde, que
consistía en plantar árbores autóctonos no
Bosque de Galicia, en Santiago de Compostela.

3.8.2
ACCIÓNS SOLIDARIAS E
INICIATIVAS SOCIAIS
Mantemos un firme compromiso
social que se traduce en
numerosas actividades
de apoio á comunidade. A
través da nosa participación
en campañas, ou mediante
convenios, contribuímos a
paliar as necesidades dos
colectivos máis vulnerables
e reafirmamos así o noso
compromiso coa comunidade.
Durante o ano 2018 Viaqua contribuíu á comunidade local con 106.679€ a través de
accións de responsabilidade social en ámbitos de Educación, Saúde, Medio Ambiente,
Arte e Cultura e Benestar Social. Este ano
incidiuse máis nos ámbitos de Educación e
Medio Ambiente e Cultura.
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DISTRIBUCIÓN
DA CONTRIBUCIÓN
A COMUNIDADE
EN 2018

27 %

Educación

4%

Saúde

21 %

Medio ambiente

5%

Arte e Cultura

8%
34 %

Benestar Social
Otros
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ACCIÓNS SOLIDARIAS
RECOLLIDA DE ALIMENTOS
Viaqua e Cetaqua reuniron máis de 1.800 quilos de
alimentos doados polos traballadores e traballadoras de forma voluntaria á Federación Galega do
Banco de Alimentos (Fegaban), que os repartiu entre familias necesitadas de Galicia. Esta acción ten o
obxectivo de promover o espírito solidario na empresa así como concienciar sobre a necesidade de practicar un consumo responsable de alimentos, evitando así que se malgasten.
En Ourense, os traballadores e traballadoras de Viaqua
participaron na campaña solidaria ‘Operación Quilo’
que organiza anualmente a Asociación Xuvenil Amencer. O obxectivo é recadar alimentos para doar nas datas de Nadal ás persoas máis necesitadas e a aquelas
familias que se atopan en dificultades económicas. En
concreto, dende a xerencia da empresa na cidade adquiriuse o compromiso de reunir 100 quilos de alimentos, volume que se redondeou despois de pasar o noso
compañeiro Francisco Bretal pola báscula, requisito
establecido pola asociación nesta campaña solidaria á
que se suman empresas, comercios e entidades deportivas de Ourense.

ENTREGA DE XOGUETES
En 2018 continuamos desenvolvendo a campaña solidaria ‘Para que ningún neno/a quede sen agasallos’
nas festas de Nadal e Reis. En concreto, fíxose unha
achega de xoguetes para os máis pequenos de entre 1 e 16 anos dentro dun programa de colaboración
que realiza a empresa cos concellos nos que xestiona
o servizo de auga e dirixido ás familias máis necesitadas. Este ano repartíronse xoguetes a rapaces e
rapazas de Santiago de Compostela, Sada, Viveiro e
Betanzos, sendo os beneficiarios desta acción social
preto de 400 cativos. Colaborouse estreitamente cos
respectivos Concellos, a Fundación Vicente de Paul
de Santiago e a Cruz Vermella.

APOIO A CARREIRAS SOLIDARIAS
O 18 de novembro de 2018 celebrouse a ‘V Milla pola Diabete’ en Pontevedra,
carreira na cal Viaqua colaborou cunha doazón para axudar á ASOCIACION DE
NENOS E NENAS CON DIABETE DE GALICIA, ANEDIA, que busca que os seus
fillos e fillas reciban a atención sanitaria, educativa e social que necesitan para
crecer en igualdade e saúde. Así mesmo, traballadores de Viaqua participaron
voluntariamente nesta carreira, axudando a concienciar sobre esta enfermidade e fomentando os hábitos saudables entre o resto da poboación.
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HORTO SOLIDARIO
Traballadores de Viaqua plantaron un horto ecolóxico na estación de tratamento de auga potable (ETAP) do Cumial, Ourense, que abastece a persoas en situación de risco. A idea xurdiu
dos propios traballadores da planta potabilizadora, posto que
as condicións da planta, extensión, dispoñibilidade de auga e
clima, son favorables para o cultivo de verduras e hortalizas.
Os tres empregados da ETAP compatibilizan as tarefas do
seu posto de traballo co mantemento do horto e a recollida
dos alimentos. Encárganse de cultivar berenxenas, pementos, cabaciñas, tomates e cabazas, entre outros produtos,
da forma máis sostible posible, sen empregar ningún tipo
de praguicida nin de produto químico. Estes alimentos son
doados ao comedor social de Cáritas. Na primeira colleita recolléronse 100 quilos de alimentos que grazas á gran labor
desta organización abasteceron as persoas sen recursos dos
municipios próximos.

COLABORACIÓNS ÁMBITO CULTURAL
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>> Convenio coa Cidade da Cultura de Santiago para o
desenvolvemento de diferentes actividades culturais
que inclúen:
-- Exposición sobre mobiliario galego
‘Da árbore á cadeira’
-- Programa de actividades lúdicas para toda a familia nos espazos verdes do Gaiás, para fomentar
a conciencia ecolóxica, a sostibilidade, os hábitos
saudables e o coidado do ambiente.
>> Colaboración con concellos onde estamos presentes
no desenvolvemento de actividades culturais e apoio
ás súas festas patronais.
>> Apoio a eventos musicais como o festival de piano II
Piano Meeting en Ourense.
>> Convenio co Pazo de Cultura, Congresos e Exposicións de Pontevedra para apoiar o fomento da cultura
na cidade a través de distintas actividades culturais,
artísticas e de congresos.
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COLABORACIÓNS DE ÁMBITO DEPORTIVO
CIDADE DO FUTSAL
A cidade de Santiago de Compostela acolleu no mes
de maio a celebración da cuarta edición do torneo de
fútbol sala de base Cidade do Futsal, organizado polo
Santigo Futsal en colaboración con Viaqua e o Concello de Santiago de Compostela. Máis
de 400 rapaces e rapazas de máis dun
total de 95 equipos das categorías pre-benxamín, benxamín e alevín, e máis
de 2.000 persoas, pais e afeccionados,
gozaron de dous días de deporte non
competitivo nos que reinaron a alegría
e a diversión. Máis aló dos resultados,
o torneo destacou pola súa clara aposta por promover o deporte e o fútbol
sala de base e o compromiso co medio
ambiente. Ademais do torneo desenvolvéronse outras actividades complementarias de ocio como inchables, pis-

DESCENSO DO RÍO MIÑO
Apoio ao deporte náutico na 50
edición do Descenso do Miño en
Ourense na que participaron casi
500 persoas de máis de 30 equipos. Actividade con gran tradición
que pon en valor a importancia do
coidado do medio ambiente e fomenta a actividade deportiva.

CLUB WATERPOLO PONTEVEDRA
Viaqua apoia o Club Waterpolo de Pontevedra
patrocinando a Liga Viaqua de waterpolo para
as categorías de pre-benxamín, benxamín,
alevín e infantil. Este club de waterpolo organiza en Pontevedra numerosas xornadas de liga
e campionatos galegos para nenos. Ademais,
contribúe á formación e concienciación dos
máis pequenos en hábitos saudables e respecto e igualdade no deporte.

tas de voleibol e actividades didácticas organizadas
por Viaqua para que os máis pequenos coñeceran de
maneira amena e divertida a auga, o seu coidado e a
protección do medio ambiente.
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3.9
CONTORNAS SEGURAS
E SAUDABLES

OBXECTIVO 8 / Compromiso social

Comprometidos co reto de 0 accidentes laborais.
Mellorar constantemente os indicadores
de Seguridade Laboral.

Axenda 2030: Con proxectos como o de
cultura xusta creamos condicións
de confianza con todos os empregados
para contribuír ao ODS 8 Traballo
decente e crecemento económico.

O compromiso de promocionar a seguridade e saúde das
persoas como valor fundamental é un aspecto esencial
para o desenvolvemento dun servizo sostible. Para impulsar ese compromiso Viaqua dende 2013 dispón duna
política de seguridade e saúde con tres liñas estratéxicas:
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1. Redución gradual e progresiva
dos índices de sinistralidade.
2. Minimización do risco en todas as actividades
que se leven a cabo. Traballar seguro é o
primeiro paso para un traballo ben feito.
3. Integración da función de prevención
en TODOS os procesos

Nos últimos 10 anos reducimos a
sinistralidade un 35%. Esta redución
conseguímola fundamentalmente
mediante a implicación e compromiso
das persoas, en todas as súas
funcións e responsabilidades, coa
súa seguridade e a dos demais.
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CERTIFICACIÓN
OHSAS 18001:2007
En xuño de 2018 Viaqua levou a cabo de
forma satisfactoria a auditoría de certificación do Sistema de Xestión de Seguridade
e Saúde Laboral segundo o estándar internacional OHSAS 18001:2007 sobre seguridade e saúde no traballo por AUDELCO.

FORMACIÓN EN SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
Durante o ano 2018, realizouse formación en seguridade e saúde laboral cun total de 544 asistencias e 4511 horas impartidas.
No contexto do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo realizouse unha campaña relacionada coa Seguridade Vial coincidindo co
lema da Organización Internacional do Traballo (OIT) e organizáronse
sesións e obradoiros relacionados con este ámbito para todos os empregados de Viaqua.

Empregados e empregadas de Viaqua na charla de Seguridade Vial.

SINISTRALIDADE LABORAL
Ao longo do ano 2018 en Viaqua producíronse 13 accidentes laborais con baixa durante a xornada de traballo.
Índice de Incidencia
Denomínase Índice de incidencia o número de accidentes
ocorridos por cada cen traballadores expostos, anualmente. O índice de incidencia de Viaqua en 2018 foi dun 2.36.

subcontratistas no que a prevención de riscos laborais
se refire. Seguindo os criterios de coordinación de actividades empresariais, esíxese a toda subcontrata que
cumpran cos requisitos esixidos para, posteriormente,
pasar á súa homologación como empresa habilitada para
traballar con Viaqua. O 100% dos provedores de Viaqua
dispoñen de homologación segundo dito procedemento.
Como dato significativo a destacar, en 2018 no se produciu ningún accidente de traballo en obras de construción.

Índice de Frecuencia
Denomínase Índice de Frecuencia o número de accidentes ocorridos por cada millón de horas traballadas. O Índice de Frecuencia do ano 2018 foi de 15.84.
O Plan de Redución da Sinistralidade 2018 baséase en
tomar conciencia da importancia que teñen os incidentes
laborais (sucesos relacionados co traballo no que podería ter sucedido un dano ou deterioro da saúde ou unha
fatalidade). Para lograr este obxectivo, continúase con
charlas periódicas a todo o cadro de persoal, publicación
de paneis mensuais con resultados relativos a índices de
accidentes, monográficos de PRL e retorno de experiencias de accidentes e incidentes.

SEGURIDADE EN OBRAS
O Departamento de Seguridade e Saúde Laboral é o encargado de avaliar o comportamento de provedores e

REGRAS QUE SALVAN
As Regras Que Salvan Vidas (RQS) céntranse na detección das 10 situacións que provocan o 80% dos accidentes máis graves na compañía.
Estas regras foron divulgadas a todos os traballadores
da empresa e das empresas contratistas. Ademais, identificáronse as situacións nas que o cumprimento de ditas
regras pode resultar máis complicado, co fin de propoñer
o correspondente plan de accións correctoras.

VISITAS DE SEGURIDADE E ACOMPAÑAMENTOS
Para conseguir a implicación do persoal en todos os niveis da Organización, empregáronse distintas técnicas e
ferramentas. Unha delas é a visita de seguridade ou observación de traballo seguro, que realizan tanto os directivos como os mandos intermedios.
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O obxecto destas visitas de acompañamento de directivos a traballadores é a detección de melloras á hora de
traballar de forma segura. Estas visitas de acompañamento rematan cunha reunión entre o directivo, os traballadores e o seu responsable directo, cuxo obxectivo
é concretar as melloras detectadas e o plan de acción a
seguir para a súa implantación.

COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
Viaqua dispón dun Comité de Seguridade e Saúde laboral, que representa o 100% das persoas que conforman
a organización. Trátase dun órgano paritario e colexiado
de participación que funciona como órgano consultivo de
todas as decisións e actuacións en materia de prevención
de riscos laborais que se realiza na empresa.

BOLETIN
MENSUAL DE
RISCOS LABORAIS
Mensualmente todos os empregados de Viaqua reciben o
Boletín de Riscos Laborais no que se analiza a comparativa do IF respecto ao ano anterior e os principais proxectos en curso, así como outras informacións de PRL.
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PROXECTO CULTURA XUSTA
As organizacións máis seguras son aquelas que son capaces de xestionar a información das disfuncións e utilizalas como fonte de mellora.
O noso obxectivo co proxecto da transformación cara a
unha cultura xusta é a creación dunha atmosfera de confianza na que todos os profesionais da organización, especialmente aqueles que mellor coñecen a realidade do
terreo, poidan informar dos eventos (reporte) así como
de situacións técnicas, organizativas e dos comportamentos que poden chegar a provocar un incidente ou accidentes (notificación).
Perséguese coñecer estas situacións de maneira precoz,
e para iso deben definirse con claridade as conductas
aceptables e as iniciativas en seguridade (que deben ser
recoñecidas pola organización) e as conductas inaceptables (que deben ser reprobadas pola organización), admitíndose o dereito ao erro como fonte de progreso e de
excelencia nas operacións.

Viaqua foi premiada cun accésit, na categoría de Gran Empresa, dos Premios Escolásticos Zaldivar á prevención e
á saúde que concede Fraternidad-Muprespa anualmente.
Recoñeceuse a Viaqua como unha empresa comprometida coa prevención de riscos laborais, e en especial, polo
seu proxecto de Cultura Xusta. Julio Masid, director de
Viaqua, foi o encargado de recoller o premio nunha gala
que tivo lugar no Hotel Villareal (Madrid).
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HÁBITOS SAUDABLES
Impulsamos políticas para favorecer o desenvolvemento
integral dos empregados, coidando a súa saúde física e
emocional, cun amplo abano de actividades a fin de potenciar un modelo de empresa saudable e sostible.
O programa Hábitos saudables promove iniciativas relacionadas con actividade física, saúde emocional e nutrición.
Neste senso, dentro da intranet corporativa contamos
cunha plataforma destinada á promoción de hábitos saudables entre o cadro de persoal, á que poden acceder todos os traballadores e na que se recollen consellos sobre
alimentación e nutrición, saúde emocional e actividades
físicas incluíndo o acceso a todos os empregados a un ximnasio en liña gratuíto.
Durante o ano 2018 lanzouse o proxecto HEBE (Envellecemento activo) dirixido ao persoal maior de 50 anos, co
fin de conseguir unha contorna 100% saudable e produtivo no seu posto de traballo.
Participaron neste proxecto 51 persoas.
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4
INNOVACIÓN
SOSTIBLE
Axenda 2030: Con proxectos como CIGAT
BIOFACTORÍA que orientan os procesos e
tecnoloxías da auga cara á economía circular
nun marco de colaboración con entidades
públicas e privadas, contribuímos ao ODS
12 Produción e consumo responsables.

En Viaqua asociamos a innovación á excelencia e apostamos cada día máis por confiar nesta nova forma de
pensar e traballar. De aí que a innovación a traballemos
de forma transversal con todos os departamentos e as
áreas para estar á vangarda das necesidades actuais.
É por iso que a innovación é un dos piares fundamentais
de Viaqua. Desenvólvese grazas ao noso equipo de profesionais en colaboración con outras entidades, como
CETAQUA e as Universidades de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo.
Tras 3 anos de actividade, 2018 foi o de finalización da
Unidade Mixta CIGAT (Centro de Innovación Gallego de
Sistemas avanzados de tratamento de auga), que xunto a Cetaqua Galicia e a Xunta de Galicia se centrou no
desenvolvemento e posta en mercado de tecnoloxías
aplicadas ao ciclo integral da auga que, respondendo
á realidade galega e aliñadas coa RIS3 da comunidade,
sexan transferibles e reproducibles internacionalmente. Cun investimento en 2018 de 318.966 euros, Viaqua
contribuíu ao desenvolvemento de diferentes sistemas
de tratamento de auga residual que se atopan actualmente en fase de industrialización:
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Tecnoloxía para a eliminación
de contaminantes emerxentes
A tecnoloxía validouse en condicións de
operación reais para o tratamento de augas residuais hospitalarias e farmacéuticas, obténdose os seguintes resultados:
>> Eliminacións de contaminantes
emerxentes superiores ao 90%
>> Eliminacións de materia orgánica
e nitróxeno superiores ao 95%
>> Eliminación da
toxicidade da auga
>> Calidade de auga final apta
para reutilización
>> Custes de operación
competitivos
>> Primeira referencia comercial
no sector farmacéutico

Tecnoloxía Compacta Aerobia
58

Realizouse a demostración da tecnoloxía con diferentes augas residuais
obténdose os seguintes resultados:
>> Granulación da biomasa
>> Eliminacións de materia orgánica entre o 80 e 95%
>> Eliminacións de nitróxeno entre o 65 e 90%
>> Carga orgánica de tratamento ata 9 kg DQO/m3/d

MEMORIA DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE 2018

Tecnoloxía integrada anaerobia
A tecnoloxía foi validada a escala demostrativa en condicións de operación reais para o tratamento de diferentes
augas residuais. Obténdose os seguintes resultados:
>> Produción de biogás valorizable enerxeticamente
>> Calidade de auga final apta para reutilización
>> Eliminacións de materia
orgánica superiores ao 95%
>> Eliminacións de nitróxeno
en torno ao 75-80%
>> Menor produción de lodo
que un sistema convencional
(redución dun 50%)
>> Redución de gasto en
reactivos químicos
>> Redución de custes de operación
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2018 supuxo tamén a consolidación do modelo de colaboración público-privada iniciado en 2015 coa creación
de CIGAT grazas á nova Unidade Mixta aprobada CIGAT-BIOFACTORIA. Esta Unidade Mixta, nada no marco da
Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3),
desenvolverase durante os próximos tres anos e mobilizará un investimento de 1,86 millóns de euros. Apostará
polo desenvolvemento e transferencia ao mercado de
novas solucións tecnolóxicas que fagan efectivo o tránsito cara a novos modelos de economía circular mediante a
revalorización material de diferentes correntes residuais,
tanto urbanas como industriais.
A parte principal das súas actividades centrarase na moderna EDAR de Ourense, a cal posicionarase como unha
instalación pioneira a nivel mundial no campo da biorrefinería, é dicir, na obtención de produtos de alto valor engadido baseados no carbono non obtidos a partir do petróleo.

Finalmente, tamén a finais de 2018 se confirmou o inicio
do proxecto TRIHSENS, liderado por Viaqua e que conta cun
consorcio composto por diferentes pemes e centros tecnolóxicos galegos, entre os que se atopa Cetaqua Galicia. O
proxecto, enmarcado no programa Conectapeme 2018 da
Xunta de Galicia, conta cun orzamento total de 878.533 euros e ten como principal obxectivo o desenvolvemento dunha solución integral para a monitorización en tempo real da
auga de consumo humano, garantindo, deste modo, a xestión eficiente e a protección dun recurso vital como é a auga.
O novo sistema desenvolvido no marco do proxecto será
validado na Estación de Tratamento de Auga Potable do
Tambre, propiedade do Concello de Santiago.
TRIHSENS acomete e alíñase cos niveis de innovación
marcados polas novas directrices das políticas europeas,
as cales fomentan o cambio cara a un enfoque de xestión
que, más alá de ser reactivo, sexa preventivo.
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5
ALIANZAS E
PROMOCIÓN DO
DESENVOLVEMENTO
SOSTIBLE
AS ALIANZAS COMO MOTOR
O ODS 17 apela ás alianzas entre os gobernos, o sector privado e a sociedade civil. Estas alianzas inclusivas
constrúense sobre a base da confianza, de principios e
valores, unha visión compartida e obxectivos comúns que
outorgan prioridade ás persoas e ao planeta, e son necesarias a escala mundial, rexional, nacional e local para a
consecución de todos os obxectivos.
En liña con este compromiso, establecemos sinerxías con
entidades cuxo ámbito de actividade entronca cos nosos
principios. A nivel nacional e internacional facémolo a través
de Suez Spain, grupo empresarial ao que pertence Viaqua.
Así, a través de Suez Spain, estamos adheridos a preto
de 200 asociacións –como AEAS, AQUAFED, Pacto Mundial, ASAC, WFN, AGA, FCIHS, Fundación COTEC para la
Innovación, etc.– para avanzar no coñecemento e xestión
da innovación, a loita contra o cambio climático, a xestión
ética e a responsabilidade social, de acordo cos nosos
compromisos sociais e de sostibilidade.
Tamén colaboramos con distintas entidades, asociacións
e eventos relacionados co debate, a reflexión e o fomento da cultura do desenvolvemento sostible nas organizacións. Así, asociacións como Pacto Mundial, DIRSE, Forética, Corporate excellence, LBG e Voluntare, entre outras,
convértense en aliados na causa común pola sostibilidade empresarial.
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Así mesmo, Viaqua colabora, entre outras,
coas seguintes entidades:
	Asociación de empresarios
da provincia da Coruña
Esta asociación existe para a achega e defensa
de todos os empresarios asociados da provincia
da Coruña.
	Asociación de empresarios
do Polígono do Tambre
Asociación na que estamos a maioría das empresas que temos algunha instalación no Polígono do Tambre e que existe para defender os intereses das diversas empresas, cuxa finalidade
é defender os intereses comúns dos asociados
sen perseguir fins lucrativos nin políticos, senón
intereses xerais e comúns dos propietarios.
	Fundación para a defensa da cultura
e a lingua galega Fundación Galicia Empresa
A Fundación Galicia Empresa ten por obxecto a
promoción, vertebración e divulgación da empresa galega como entidade específica, caracterizada
pola súa vinculación á realidade socioeconómica e
cultural de Galicia. E temos unha relación de divulgación e promoción interactiva entre as dúas.
	Cámara de Comercio
de Santiago de Compostela
É a Cámara na que estamos todos os empresarios, industrias, comerciantes e todos os sectores da cidade na que temos cabida para poder
ser representados e poder realizar cursos de
formación de todos os tipos e solicitados polos
que estamos inscritos.
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CIGAT
Formada pola empresa Viaqua e o Centro Tecnolóxico Cetaqua Galicia e constituída grazas ao apoio da Consellaría
de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia a
través da Axencia Galega de Innovación (GAIN), a Unidade
Mixta CIGAT contribúe así ao posicionamento de Galicia
neste ámbito grazas ao recoñecemento e consolidación
dun novo centro acreditado de referencia a nivel nacional.

FUNDACIÓN AQUAE
A fundación Aquae é a fundación das marcas locais que
integran o grupo SUEZ, e por tanto de Viaqua.
Fundación Aquae créase coa vontade de ser unha plataforma de pensamento en torno a un novo modelo de
desenvolvemento social, económico e ambiental sostible
e para apoiar o talento emprendedor, a investigación e a
innovación no sector da sostibilidade.
É unha entidade sen ánimo de lucro, cuxa principal finalidade é a de converterse nun centro de referencia de
pensamento e reflexión, en torno a un novo modelo de
crecemento responsable; un modelo onde os recursos

naturais, moi especialmente a auga, sexan utilizados de
maneira máis sostible.
As accións e proxectos que realiza buscan impulsar a investigación, o coñecemento e a experiencia, ademais de
desenvolver e transferir tecnoloxías intelixentes, contribuíndo así ao progreso social das persoas e a promover a
transformación económica e social sostible.
Innovación
Fundación Aquae promove o desenvolvemento humano
facilitando a xeración, difusión e intercambio do coñecemento e a investigación que favoreza a xestión sostible
dos recursos naturais.
>> Impulsar a innovación social a través de proxectos
de emprendedores que están xerando cambios sistémicos para dar solución a problemáticas sociais e
ambientais.
-- En 2018 destacar o proxecto que Fundación Aquae
e UNICEF desenvolven en colaboración co Goberno
de Perú (2014-2020) para facer accesible a auga
segura e saneamento na Amazonía peruana. Esta
iniciativa contribúe a mellorar as condicións de
vida de 5.000 familias en 15 comunidades rurais
das comunidades de Loreto e Ucayali (Perú).
CONSEGUIUSE EN DÚAS
COMUNIDADES UN FITO COMO
É A CERO DEFECACION AO AIRE LIBRE
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>> Loitar contra o cambio climático reducindo a pegada
de carbono da Fundación mediante o Proxecto Sembrando Osíxeno. A Fundación Aquae foi a primeira
fundación en España en recibir o TRIPLE SELO. Selo
de Rexistro de Pegada de Carbono, Compensación e
Proxectos de Absorción de CO2 do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.
>> Favorecer a integración das persoas con discapacidade a través de proxectos innovadores de inserción
laboral e formación.
-- Fundación Aquae e Fundación ONCE colaboran na
implementación de proxectos e accións encamiñados a fomentar a non discriminación de persoas
con discapacidade e a promoción da súa formación
e inclusión laboral. Viaqua acolleuse ao programa
de bolsas CRUE grazas ao acordo entre Fundación
Aquae e Fundación ONCE-CRUE, mediante o cal
estudantes universitarios con discapacidade matriculados nas universidades españolas poderán
acceder a unha primeira experiencia laboral coa que
mellorar a súa empregabilidade.
ADEMÁIS OUTORGA DÚAS BOLSAS
ANUALMENTE PARA ESTUDANTES
INTERNACIONAIS CON DISCAPACIDADE, NO
PROXECTO ONCE OPORTUNIDADE AO TALENTO

Coñecemento
Fundación Aquae aposta pola innovación como ferramenta
de cambio e mellora social en diversos campos de actuación.
>> Contribuír á formación de profesionais comprometidos cos retos de futuro en torno á auga, o medio ambiente e o saneamento.
-- Cabe destacar a Cátedra AQUAE coa UNED. A Cátedra traballa en torno a tres eixos de acción que
son a investigación no sector da auga en xeral e,
especialmente, na rama da economía, a transferencia de coñecemento e a formación.
-- Fundación Aquae impulsa varios programas de bolsas co obxectivo de contribuír á formación, o talento e o coñecemento de profesionais e estudantes
comprometidos coa sostibilidade. En 2018 impulsou
as bolsas AQUAE Escola da Auga, Bolsas oportunidade ao talento e colaboración co CERN, con axudas
a 20 profesores ao ano para que acudan a Xenebra.
Bolsas OCDE, de apoio económico a un estudante
para que faga prácticas en París na sede da OCDE.
>> Editar publicacións propias e apoiamos proxectos de
divulgación, xa sexa polo seu carácter innovador ou
pola súa calidade.
-- En 2018 continuouse coa publicación de Auga
Magazine, o Blog da Fundación, Plataforma Tésis
Aquae, Water Monographies, Aquae Papers, Clásicos AQUAE, Granta.

Talento e participación
Fundación Aquae impulsa o talento, propicia espazos de
encontro para compartir experiencias innovadoras e fomenta a participación.
>> Hub Aquae. Foros e espazos de encontro que facilitan
a colaboración e o diálogo aberto entre as persoas
nos que se comparte o coñecemento de maneira
aberta e colaborativa.
-- Campus Aquae en liña. Con máis de 150.000 visualizacións en liña dos contidos. Expertos internacionais abordando a innovación.
-- A Fundación en 2018 organizou varios Campus e
Talent Hubs. En Galicia levouno a cabo en Ourense. Como se describiu no apartado anterior, Aquae
Talent Hub é unha xornada de aprendizaxe, experimentación e encontro dirixida a persoas con interese por aprender sobre innovación, compartir os
seus coñecementos con outras persoas e a comunidade virtual e ampliar a súa rede de contactos.
En Galicia, o evento organizado en Ourense foi un
éxito de participación e de difusión.
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>> Desenvolver ferramentas, canais, actividades e formatos que promovan a participación:
-- No ámbito da divulgación destacar o canal AQUAE
TV e os clips Natura, o portal audiovisual Conciencia Ciudadana, Wiki Aquae e Infografías.
-- Destacar as celebracións nas fechas clave do ano,
todas elas promocionadas a través dos canais de
comunicación de Viaqua.
>> Recoñecer e premiar o talento en diversos sectores como a fotografía, a escritura, o deseño ou o
emprendemento.
-- En 2018 entregáronse os Premios: Premio PhotoAquae, Concurso de Microrrelatos Científicos.
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Para conectar co que realmente preocupa á cidadanía,
promovemos un modelo de empresa baseado no diálogo, a cooperación e o compromiso cos grupos de relación.
Este modelo sitúa as persoas no centro da súa estratexia,
polo que os clientes transcenden o seu papel de mero
destinatario dun servizo. Poñer as persoas en primeiro
lugar permítenos actuar con maior sensibilidade ante públicos diversos que se atopan en situacións diferentes.
Implicamos todas as voces dos nosos grupos de relación
Este ano seguimos potenciando a interrelación e o diálogo coa sociedade, a Administración e as empresas nunha
estratexia conxunta de futuro para mellorar os nosos servizos e, en consecuencia, a calidade de vida das persoas.
En 2018 consolidamos en determinados contratos a estratexia de diálogo continuo con grupos de relación como
panca dunha cultura de transparencia e de identificación
de elementos clave a incorporar nas estratexias de empresa. Nos últimos anos implementamos nos contratos
de Santiago de Compostela e de Ourense unha metodoloxía de estratexia de diálogo con grupos de relación.

En total temos identificados 350 grupos de relación sobre oito temáticas clave: servizo ao cliente, calidade da
auga, compromiso social, compromiso ambiental, equipo humano, i+D+I, melloras do servizo e transparencia e
información.

COMUNIC@LAB
A través do proxecto de redes sociais Comunic@lab continuamos aumentando as interaccións coa comunidade
local resolvendo dúbidas, dando información e xerando
estratexias e accións de achegamento a grupos de relación e microinfluencers.
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ANEXOS
ANEXO I
ÍNDICE
DE CONTIDOS
ESTÁNDARES
DE GRI
Estándares
GRI

Contido

Páxina / Resposta
Omisións
directa

Verificación
externa

GRI 101: FUNDAMENTOS
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
Perfil de la organización
102-1

Nombre de la organización

1

OK

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

1

OK

102-3

Ubicación de la sede

1

OK

102-4

Ubicación de las operaciones

1

OK

102-5

Propiedad y forma jurídica

1

OK

102-6

Mercados servidos

1

OK

102-7

Tamaño de
la organización

1, 3.2, Anexo
II 102-7

OK

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

Anexo II 102-8

OK

102-9

Cadena de suministro

3.5

OK

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

Anexo II 102-10

OK

102-11

Principio o enfoque de precaución > sistema de gestión integrado

3.2

OK

102-12

Iniciativas externas

5

OK

102-13

Afiliación a asociaciones

5

OK

Declaración de altos
ejecutivos responsables
de la toma de decisiones

Palabras del
Director General
de Viaqua

OK

Estrategia
102-14

Ética e integridad
102-16

Valores, principios, Estándares y normas de conducta

2.3

OK

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

2.3

OK

Estructura de gobernanza

2.2

OK

Gobernanza
102-18

5
102-25

Conflictos de interés

Anexo II 102-25

OK
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Estándares
GRI

Contido

Páxina / Resposta
Omisións
directa

Verificación
externa

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la
elaboración de informes de sostenibilidad

Anexo II 102-32

OK

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la
selección de objetivos, valores y estrategia

Anexo II 102-26

OK

5

OK

Anexo II 102-41

OK

5

OK

3.6, 5

OK

2.4

OK

Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

102-42

Identificación y selección de los grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

Prácticas para la elaboración de informes
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102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

Anexo II 102-45

OK

102-46

Definición de los contenidos de los informes
y las Coberturas del tema

Anexo II 102-46

OK

102-47

Lista de los temas materiales

Anexo II 102-47

OK

102-48

Reexpresión de la información

Anexo II 102-48

OK

102-49

Cambios en la elaboración de informes

Anexo II 102-49

OK

102-50

Periodo objeto de informe

2018

OK

102-51

Fecha del último informe

2017

OK

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

OK

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

1

OK

102-54

Declaración de elaboración del informe de
conformidad con los estándares GRI

Anexo II 102-54

OK

102-55

Índice de contenidos GRI

Anexo I

OK

102-56

Verificación externa

Anexo III

OK

TEMAS MATERIALES
Gestión del riesgo y compliance

GRI 103 ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

6

OK

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

6

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

6

OK

Anexo II 205-1

OK

6

OK

Anexo II 206-1

OK

Anexo II 307-1

OK

GRI 205: ANTICORRUPCIÓN
205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

205-2

Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción

GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL
206-1

Nº de acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal,
las prácticas monopólicas y contra la libre competencia

GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
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Estándares
GRI

Contido

Páxina / Resposta
Omisións
directa

Verificación
externa

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-2

Nº total de casos de incumplimiento de las normativas
o códigos voluntarios relativos a los impactos en la
salud y seguridad de los productos y servicios

Anexo II 416-2

OK

GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO
417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información
y el etiquetado de productos y servicios

Anexo II 417-2

OK

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con
comunicaciones de marketing

Anexo II 417-3

OK

Anexo II 418-1

OK

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Gestión segura y sostenible del agua

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

3.2

OK

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.2

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.2

OK

Anexo II 203-1

OK

Anexo II 303-1

OK

2.4

OK

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS
203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

GRI 303: AGUA
303-1

Extracción de agua por fuente

Sostenibilidad financiera

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

Cuentas anuales

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

Anexo II 102-7(4)

OK

Calidad del servicio, satisfacción y experiencia del cliente

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 2016
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

2.4

OK

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.6

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.6

OK

Anexo II 418-1

OK

2.4, 3.9

OK

GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de
la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente

Seguridad y salud laboral

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.9

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.9

OK
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Estándares
GRI

Contido

Páxina / Resposta
Omisións
directa

Verificación
externa

GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-1

Representación de los trabajadores en comités formales
trabajador-empresa de salud y seguridad

Anexo II 403-1

OK

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número
de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional

Anexo II 403-2

OK

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de
enfermedades relacionadas con su actividad

Anexo II 403-3

OK

403-4

Temas de salud y seguridad tratados en
acuerdos formales con sindicatos

Anexo II 403-4

OK

Consumo energético

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

2.4

OK

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.1

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.1

OK

Anexo II 302-1

OK

3.1

OK

3.2.2., 2.4

OK

GRI 302: ENERGÍA
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302-1

Consumo energético dentro de la organización

302-4

Reducción del consumo energético

Calidad del agua tratada

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.2.2.

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.2.2.

OK

Anexo II 416-2

OK

2.4, 3.2

OK

GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de productos y servicios

Eficiencia en las redes de distribución del agua

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.2

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.2

OK

3.3, 2.4

OK

Economía circular

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.3

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.3

OK

3.2.5, Anexo II 306-2

OK

1

OK

GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS
306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

IS1

Inversión en I+D
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Estándares
GRI

Contido

Páxina / Resposta
Omisións
directa

Verificación
externa

Concienciación y sensibilización sobre el uso sostenible de los recursos

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2
103-3

2.4, 3.8

OK

El enfoque de gestión y sus componentes

3.8.1

OK

Evaluación del enfoque de gestión

3.8.1

OK

2.4, 3.6

OK

Garantizar el suministro del agua para los clientes en situación de vulnerabilidad

GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

3.6

OK

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

3.6

OK

3.6

OK

3.4

OK

3.7

OK

GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
203-2

Impactos económicos indirectos significativos

GRI 304: BIODIVERSIDAD
304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de
gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
404-1

Media de horas de formación al año por empleado

ANEXO II
INDICADORES GRI
COMPLEMENTARIOS AO INFORME
DE DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE
Os Indicadores GRI complementarios ao Informe de Desenvolvemento Sostible atópanse na versión en liña do Informe
de Desenvolvemento Sostible dispoñible en
https://www.viaqua.gal/informe-de-desarrollo-sostenible
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ANEXO III
INFORME
DE VERIFICACIÓN
INDEPENDENTE
AENOR
O contido deste Informe de Desenvolvemento Sostible foi verificado externamente pola entidade de certificación
AENOR.

VERIFICACIÓN DA MEMORIA DE SOSTENIBILIDADE

VMS-2019/0003
AENOR verificou a Memoria da organización
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