
 

 

Aigües Vic inverteix 2 milions d'euros en 
el seu salt tecnològic 

La inversió de l'empresa de serveis d’aigua ha permès assolir la implantació del 100% de 

comptadors d'aigua de telelectura, a més de la digitalització i sectorització de tota la xarxa i oferir 

importants millores als abonats, mantenint el preu del consum. 

 
 

Vic, 3 de març de 2022. – Des de 2016, Aigües Vic ha estat aplicant els darrers avenços tecnològics 

als diferents processos del circuit de l'aigua, des de la fase de captació inicial fins a la distribució final, 

amb una inversió de més de 2 milions d’euros. Aquesta inversió, entre altres fites, ha permès assolir 

la xifra del 100% de comptadors de telelectura. Amb aquesta constant evolució, l’empresa pretén 

millorar el propi funcionament intern i el servei a l’usuari, així com contribuir a sostenibilitat i a la cura 

del planeta.  

 

Una inversió tecnològica per al benefici de l'abonat i l’empresa  

El salt tecnològic d’Aigües Vic es tradueix en la incorporació de tecnologies que permeten augmentar 

la qualitat del servei, sense incidència en l'augment del preu, i millorar la totalitat del procés en totes 

les àrees de l’empresa: captació de l’aigua, dipòsits, distribució, comptadors i abonats, i en tots els 

municipis on Aigües Vic opera, en aquest cas, Vic, Gurb, Muntanyola i Santa Cecília de Voltregà. Un 

canvi tecnològic que ha suposat una inversió de 2 milions d’euros en cinc anys.  

Els principals avenços tecnològics implementats són: 

- l’automatització de la planta potabilitzadora, amb un control autònom dels processos i una 

millora de l’eficiència energètica;  

- la sectorització de la xarxa i implantació de sensors per al monitoratge, que permet una 

resposta més ràpida davant incidències i un augment significatiu en l’eficiència de la xarxa;  

- la implantació del 100% del parc de comptadors amb telelectura; que suposa la base per a 

totes les millores de recopil·lació, anàlisi de dades i propostes de millora; 

- el Business Intelligence, amb l’optimització de la gestió de dades per a millores 

mediambientals, corporatives i del servei a l’abonat;  

- la gestió dels processos financers i logístics de l’empresa, amb un estalvi d'ús del paper;  

- la digitalització de la xarxa hidràulica a través del programa de gestió geogràfica GIS, que 

proporciona informació detallada de la xarxa geo-localitzada;  



- la incorporació d’un software específic del sector per a la gestió de clients (CRM) i per a 

l’agilització dels processos interns de l’organització (GMAO);  

- l'ampliació dels canals d'informació i comunicació amb l’abonat i de l'atenció al client, que han 

permès, entre altres aspectes, agilitzar els avisos de talls del subministrament d’aigua via 

missatge de text, detectar i informar de sobreconsums de forma gairebé immediata (evitant 

despeses extraordinàries a l'abonat) o la nova oficina virtual amb dades, funcions i àmplia 

informació per a l’usuari;  

- el desenvolupament d'un projecte educatiu per a la divulgació, sensibilització i coneixement 

del cicle de l'aigua a les escoles.  

 

Innovació multidepartamental i al servei de la sostenibilitat  

El salt tecnològic ha suposat millores mediambientals, operatives, econòmiques i corporatives. En 

l’àmbit mediambiental, els avenços tecnològics han permès una reducció de les emissions de CO2 i 

un estalvi energètic; un estalvi d’aigua, gràcies a la reparació ràpida de fugues; una reducció de l’ús 

de paper; i una minimització dels desplaçaments per fer tràmits i consultes.  

A nivell operatiu, s’ha aconseguit l’optimització diària de les dades i dels recursos, garantint més 

eficiència en els processos i els serveis; una base analítica que permet actuar de forma ràpida; i una 

transversalitat entre departaments.  

La implementació d’aquestes millores tecnològiques ha provocat un estalvi econòmic que justifica la 

inversió, gràcies a la millora del rendiment hidràulic i l’optimització dels processos productius.  

I, per últim, a nivell corporatiu, s’ha reforçat la comunicació amb l’abonat i els valors corporatius, 

aconseguint un bon posicionament en els estudis de benchmarking del sector i en les enquestes 

d'opinió dels abonats, que puntuen l'empresa amb una nota mitjana de 8,6.  

 

El salt tecnològic per a l’abonat  

La integració de les noves tecnologies ha implicat una millora en la comunicació entre Aigües Vic i 

l’abonat. La pàgina web és l’eix central d’informació i comunicació, a través de la qual, l’usuari rep 

informació relacionada amb avaries, talls i consums anòmals, que es complementa amb un missatge 

directe de text (SMS). A través de la web també pot realitzar tràmits online (alta, baixa, canvi de nom, 

sol·licitud de l’escomesa, pagament de les factures, consulta del consum diari, consulta de les 

factures, cita prèvia...) i seguir l’actualitat de l’empresa en temes de divulgació i conscienciació.  

 

Aigües Vic, 70 anys d’història vinculada al cicle urbà de l’aigua a Osona  

L’empresa en dades 

6.000.000 m3 aigua potabilitzada cada any  

417.551 metres de canonada gestionats  

4 municipis on ofereix servei d’aigua en baixa 



5 municipis on ofereix servei d’aigua en alta 

25.169 contractes  

40 professionals altament qualificats 
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