
Al·legacions Avantprojecte d’Explotació: 
Gestió de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta Ter - Llobregat 

 
 
En representació de la Plataforma Aigua és Vida, de la qual formen part 
diverses organitzacions sindicals, veïnals, socials i ecologistes: Attac – 
ACORDEM, Enginyeria sense Fronteres, Federació d’Ecologistes en Acció de 
Catalunya, Federació d’Associacións de Veïns i Veïnes de Barcelona, Grup de 
Defensa del Ter, Martorell Viu, Plataforma ProuSal i Xarxa per una Nova 
Cultura de l’Aigua: 
 
 
EXPOSEM 
 
Que el DOGC número 6139 del dia 31 de maig de 2012 publica l'anunci 
d'informació pública per 1 mes a partir de l'endemà de la publicació al DOGC 
de l'Avantprojecte d'explotació d'obres per a la licitació del contracte 
administratiu de gestió i prestació del servei d'abastament d'aigua en alta Ter 
- Llobregat (ATLL). 
 
 
CONSIDEREM 
 
En relació amb l’enfocament general de l’Avantprojecte d’explotació volem 
mostrar la nostra preocupació davant dels impactes socials, econòmics, 
ambientals i laborals que suposarà la gestió indirecta de la Gestió de la xarxa 
d’abastament d’aigua en alta Ter - Llobregat. 
 
Entenem la complicada situació econòmica que viu el nostre país de la 
mateixa manera que comprenem la situació en què es troba l’empresa 
pública Aigües Ter Llobregat. Tot i això, volem alertar que les privatitzacions 
o externalitzacions dels serveis d’aigua impulsades únicament des d’una 
òptica economicista sempre han tingut resultats desastrosos.  
 
En el cas concret d’ATLL la situació encara és més preocupant, perquè la 
pressió dels mercats financers ens empeny a adoptar unes mesures 
econòmicament molt més desfavorables que l’actual model públic de gestió, 
tal com afirmeu reiteradament al llarg de l’informe. Es fa difícil comprendre 
per part dels ciutadans i ciutadanes que hagin de pagar, amb una pujada de 
la tarifa d’aigua del 269%, un model que no reinvertirà els 1.668,3M€ de 
beneficis del concessionari i que haurà de pagar 1.693,7M€ d’interessos 
financers, tot i que el deute actual sigui només de 690,4M€, i que, a més a 
més, els ingressos aconseguits es puguin derivar a altres departaments de la 
Generalitat, tot incomplint de forma clara i explícita la Llei de simplificació i 
de millorament de la regulació normativa, que manifesta amb claredat, que 
els ingressos aconseguits amb la privatització només podrien dedicar-se al 
cicle integral de l’aigua. 
 



Aprofitem per recordar que l’aigua no és un bé econòmic, sinó un dret humà i 
que la prestació dels servei bàsics com l’aigua són la base del pacte social 
que els ciutadans i ciutadanes estableixen amb els seus representants 
polítics. Es cedeix la responsabilitat de prestar el servei de la forma més justa 
i de millor qualitat, i no pas fer-ne un ús mercantil. Així doncs, cal anar molt 
en compte amb els interessos dels serveis públics, els quals són diferents 
dels del sector privat i el procés iniciat podria trencar el pacte social existent. 
 
Per altra banda us volem recordar que ATLL és patrimoni comú dels ciutadans 
i ciutadanes, dels municipis i d’altres entitats que hi han aportat parts 
importants dels seus pressupostos en els darrers anys, no només de la 
Generalitat. ATLL disposa d’un parc complet d’instal·lacions modernes i ben 
conservades que suposen un actiu aproximat de 1.481M€. Infraestructures 
pagades amb l’aportació econòmica de la ciutadania mitjançant els impostos, 
la tarifa, l’aportació directe dels ajuntament connectats, el cànon, i amb 
aportacions del Fons de Cohesió europeu que tenien com a objectiu finançar 
“projectes d’inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, i en cap 
cas finançar infraestructures per a fer-ne una explotació mercantil. 
Considerem d’una gravetat extrema que un servei en alta d’aquestes 
característiques no estigui gestionat públicament amb l’acord de tots els 
actors implicats. Us alertem que, avui, més de 20 municipis s’oposen a 
aquest procés d’externalització i irresponsablement estan sent menystinguts. 
 
També volem alertar d’una realitat palpable en tots aquells serveis públics 
externalitzats, es tracta de la nul·la o extremadament complexa capacitat de 
regular que pot exercir el titular del servei, amb l’impacte greu que aquest fet 
té sobre el governament del recurs i, en aquest cas, de ben segur, sobre la 
Planificació hidrològica del país. No podem entendre com es pot posar en risc 
aquesta governament quan actualment podem gaudir d’un sistema públic 
eficient, responsable i eficaç. 
 
Per tot això, voldríem demanar que treballeu per garantir que la Xarxa Ter 
Llobregat es gestioni públicament. Us encoratgem, doncs, encara hi sou a 
temps, a recapacitar, rectificar i reconduir el procés iniciat. En el cas que 
vulgueu treballar per un servei públic de qualitat, transparent i amb 
participació de la ciutadania podeu comptar amb nosaltres per tal de tirar-lo 
endavant. 
 
Tot i així, conscients que s’ha posat a exposició pública un avantprojecte 
centrat únicament en una visió econòmica del recurs els fem arribar un seguit 
d’al·legacions per a, com a mínim, ser rigorosos i responsables amb els 
documents publicats, ja que considerem que pateixen mancances greus en 
aspectes financers i jurídics: 
 
Al·legació 1 
 
Pel que fa a l’apartat 1.2, a la pàgina 4, s’esmenta un “Project Finance 
aprovat l’any 2010 que preveia equilibrar els comptes d’ATLL a l’any 2021”, 
però no s’hi annexa i no s’hi indica com es pot consultar. 
 



Al respecte, considerem que s’hauria de facilitar el document esmenta’t i 
s’haurien d’argumentar objectivament el motius que fan inviable una gestió 
pública del Sistema Ter - Llobregat. 
 
Al·legació 2 
 
Pel que fa a l’apartat 2.1, a la pàgina 5, se citen les responsabilitats principals 
referent a l’externalització del servei d’abastament d’aigua en alta del 
Sistema Ter - Llobregat de titularitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
Al respecte, considerem que en aquest petit llistat trobem a faltar la citació 
expressa de responsabilitats mediambientals, d’acord amb la Directiva Marc 
d’Aigua ei compliment del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment aprovat pel 
Parlament de Catalunya, així com també responsabilitat referent a la qualitat 
d’aigua i els anàlisis d’aigua respectius. A més a més, considerem que hi 
haurien apartats específics i detallats d’ambdós aspectes, així com dos 
informes d’impacte i viabilitat ambiental i social annexats. 
 
Al·legació 3 
 
Pel que fa a l’apartat 2.2, pàgines 6-13, se citen una sèrie d’instal·lacions que 
teòricament passarien a ser gestionades de manera indirecta per una 
col·laboració público-privada, sense tenir en compte que moltes d’aquestes 
instal·lacions són patrimoni compartit entre ATLL i els municipis 
corresponents i que, a més a més, han estat utilitzades per fer el càlcul de 
l’actiu d’ATLL (apartat 3.3) i pel càlcul del pagament d’un cànon associat. 
 
Al respecte, considerem que és imprescindible aclarir la situació jurídica de 
cada una de les instal·lacions i annexar els convenis d’entesa amb tots els 
municipis respectius, perquè ens trobem en un canvi del règim de la gestió 
unilateral totalment improcedent i que no té base legal per dur-se a terme. 
Un bon exemple d’aquest fet el trobem amb el conveni entre la Mancomunitat 
intermunicipal Penedès-Garraf i ATLL. 
 
Al·legació 4 
 
Pel que fa a l’apartat 3.2, a la pàgina 21, es presenta una recuperació de 
costos a 50 anys, fet que fa pensar en una concessió amb aquests terminis.  
 
Al respecte, considerem que és del tot irresponsable, atès que la situació en 
què ens trobem és delicada i inestable per a establir concessions d’aquestes 
magnituds. D’altra banda, considerem que aquest fet és un sabotatge 
democràtic pel fet de no figurar en cap programa electoral i per ser una 
hipoteca democràtica i econòmica per a les generacions futures. A tal efecte, 
exigim que es presentin alternatives amb terminis viables. 
 
 
 
 
 



Al·legació 5 
 
Pel que fa a l’apartat 3.3, a la pàgina 21 i 22, s’estableixen prioritats 
d’utilització de les diferents fonts de subministrament i s’utilitzen per a 
d’establir un patró de funcionament i un model financer.  
 
Al respecte, considerem que no pertoca ni a l’avantprojecte ni al plec de 
condicions establir les prioritats d’ús, perquè no responen únicament a 
criteris economicistes, sinó també a criteris de planificació hidrològica i és 
una tasca que pertoca al responsable de la mateixa o al titular del servei, no 
pas al gestor. Concretament la priorització de les fonts d’abastament vénen 
fixades detalladament al Pla Hidrològic de Catalunya, segons l’estat de 
reserves dels embassaments i l’acompliment del Pla Sectorial de Cabals de 
Manteniment. Per aquests motius, demanen que s’exclogui aquest apartat i 
es modifiqui el dimensionat econòmic esbiaixat respectiu al document. 
 
Al·legació 6 
 
Pel que fa a l’apartat 3.3, a la pàgina 27, se citen uns Actius procedents de 
l’ACA com a “Incorporats 2012” sense cap detall.  
 
Al respecte, considerem que haurien de ser detallades en un annex. 
 
Al·legació 7 
 
Pel que fa a l’apartat 3.3, a la pàgina 27, es descompta de la valoració dels 
actius cedits les “subvencions no amortitzades” i les “subvencions 
corresponents a actius en curs”.  
 
Al respecte, considerem que és totalment improcedent que un concessionari 
privat amb afany de lucre es benefici de forma indirecta de les subvencions 
aconseguides per una empresa pública per tal de dur a terme construccions 
de primera necessitat. Per la qual cosa, demanem que s’inclogui en la 
valoració dels actius la totalitat de les subvencions rebudes i que es  refacin 
els càlculs pertinents. Així, el cànon equivalent al valor net comptable dels 
actius cedits en ús que el concessionari estarà obligat a pagar serà de 
1.481.417,2 euros. 
 
Al·legació 8 
 
Pel que fa a l’apartat 3.3, a la pàgina 27, es descompta de la valoració dels 
actius cedits les “subvencions no amortitzades” i les “subvencions 
corresponents a actius en curs”.  
 
Segons l’argumentació anterior (apartat 3.3, a la pàgina 27) demanem la 
presentació d’un informe jurídic que avali l’externalització i l’explotació 
mercantil de les infraestructures subvencionades amb Fons de Cohesió 
europeus (citades a l’apartat 1.2, a la pàgina 3), que tenien com a objectiu 
finançar “projectes d'inversió pública destinats a millorar el medi ambient”, i 
en cap cas finançar infraestructures per a fer-ne una explotació mercantil. 



 
Al·legació 9 
 
Pel que fa a l’apartat 3.7, a la pàgina 34, s’esmenten 251,9M€ que no 
responen al 40% de la inversió inicial requerida.  
 
Al respecte, considerem que s’ha d’indicar a què respon aquest valor i d’on es 
preveu que provinguin els fons corresponents al 40%. 
 
Al·legació 10 
 
Pel que fa a l’apartat 3.9, a la pàgina 36, es fixa una tarifa mitjana per a l’any 
2012 en 0,85€/m³. Actualment, la tarifa mitjana és de 0,39€/m³, per tant, 
estem parlant d’un augment del 118%.  
 
Al respecte, considerem que la realitat social i econòmica de les famílies a 
Catalunya, un aspecte no analitzat en l’avantprojecte, fa totalment inviable 
aquest modelatge, i no parlem de la tarifa fixada al cap de 50 anys: 1,43 
€/m³, és a dir, un augment amoral del 267%. 
 
Al·legació 11 
 
Relacionat amb l’exposició anterior, a l’apartat 3.10, a la pàgina 38-40, es 
contempla una ràtio de beneficis, IRR de l’equidity del 11,73%, situada a la 
franja alta de les retribucions habituals de les empreses privades. Això fa que 
només amb 14 anys el concessionari hagi obtingut un benefici net de 
399,5M€ (el 100% de l’aportació inicial requerida) i que acumuli al cap de 50 
anys 1.668,3M€ de beneficis. A més a més, tenim el sobrecost financer del 
4,95% associat a la valoració dels actius que suposa el pagament de 
1.693,7M€ de costos financers, un cost molt superior al deute actual: 
690,4M€.  
 
Al respecte, considerem que una proposta que pretén augmentar la tarifa 
d’aigua un 267% per pagar 1.668M€ de beneficis del gestor privat i 1.694M€ 
d’interessos és inacceptable per a la societat civil catalana. Així, exigim que 
es presenti una proposta de gestió pública que elimini el benefici industrial i, 
per tant, que presenti a la societat catalana una tarifa real, justa, social i 
ambientalment adequada. 
 
Al·legació 12 
 
Pel que fa a l’apartat 3.11, a la pàgina 45, se cita a “la Generalitat de 
Catalunya com a beneficiària dels ingressos corresponents al cànon”. 
 
Al respecte, considerem que es totalment incoherent amb el context descrit a 
l’apartat 1.2 destinar els beneficis provinents del cànon a una altra finalitat 
que no sigui la que els va generar. A més a més, contradiu la Llei de 
simplificació i millorament de la regulació normativa: “Els drets de naturalesa 
econòmica a què doni lloc l’explotació i la gestió de les instal·lacions que 
integren la Xarxa Ter - Llobregat de manera indirecta es consideren ingressos 



de la Generalitat, en els termes que s’estableixin en el contracte 
corresponent. Aquests ingressos s’han de destinar a l’exercici de les 
competències de la Generalitat en matèria d’aigües, d’acord amb la legislació 
vigent”. Així, demanem que s’expliciti la impossibilitat de derivar el ingressos 
provinents del cànon concessional o altres fonts associades a la Xarxa Ter – 
Llobregat. En cas de no establir-se aquesta premissa demanem la presentació 
d’un informe jurídic que faci viable aquest desviament del cànon. Si no 
s’estableixen aquestes mesures ens trobaríem, altra vegada, davant d’un 
avantprojecte sense cap mena de garantia jurídica. 
 
Al·legació 13 
 
En el text presentat d’Avantprojecte d’Explotació: Gestió de la Xarxa 
d’Abastament d’Aigua en Alta Ter – Llobregat no s’explicita la impossibilitat 
de presentar-se a concurs, soles o en associació, a les empreses que ja tenen 
concessions de distribució en baixa, o distribueixen de facto encara que no en 
tinguin, en qualsevol dels municipis abastits a hores d’ara en el sistema 
d’aigües ATLL. 
 
Al respecte, considerem que és necessària la inclusió d’una clàusula que eviti 
la personificació en la licitació a empreses d’aigua que tinguin interessos en 
baixa, perquè entenem que l’externalització del servei en alta a mans d’una 
empresa que també sigui distribuïdora en baixa significa un abús clar de 
posició dominant i contradiu l’article 2 de la Llei 15/2007, del 3 de juliol, de 
Defensa de la Competència d’Espanya i l’article 102 sobre abús de mercat del 
Tractat de Funcionament de la Unió Europea. A tal efecte, són conegudes les 
resolucions de la Comissió Europea al respecte. Si més no, hauria 
d’incorporar-se un informe jurídic que avalés aquesta possibilitat. En cas de 
no implementar-se cap de les dues propostes considerem que ens trobaríem 
en un procés de licitació que no disposa de les garanties mínimes jurídiques. 
 
SOL·LICITEM 
 
Que es tinguin en consideració aquestes al·legacions i que es retiri 
l'Avantprojecte d’Explotació: Gestió de la Xarxa d’Abastament d’Aigua en Alta 
Ter - Llobregat 


