
Moció, impulsada per la Plataforma Aigua és Vida,  
instant a la Generalitat de Catalunya a:  

evitar la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat  
i a garantir el compliment dels cabals legals de manteniment del riu Ter 

 
 
La Plataforma Aigua és Vida, formada per entitats de la societat civil, sindicals, veïnals, ecologistes i 
solidàries ha presentat a aquest ajuntament la proposta per debatre i aprovar la moció que insta a 
la Generalitat de Catalunya a evitar la privatització de l’empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) 
i a complir els cabals de manteniment establerts legalment amb l'aprovació del Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el 23 de novembre de 2010 (Decret 188/2010) , amb el 
següent text:   
 

 MOCIÓ 
   
Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa pública, actualment adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 1990, sent 
responsable de l'abastament d'aigua en alta de més de 100 municipis de les comarques de l'Alt 
Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental 
i el Vallès Occidental.  ATLL és una peça clau per tal de garantir un servei públic d’aigua i de qualitat 
a 4,9 milions de catalans  i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.  
 
Atès que el 69,1% de l’aigua que entra al sistema gestionat per ATLL prové de la conca del Ter 
amb un transvasament anual mitjà de 229,42 hm3 (l’any 2009), i que històricament aquest 
transvasament s’ha vist incrementat, mentre els cabals del riu s’han vist reduïts degut a la 
disminució de la pluviometria. Atès també que la proporció dels transvasament havia arribat en els 
darrers anys a ser fins un 75% del cabal del riu, fet que va motivar una campanya ciutadana 
recolzada per tots ajuntaments de la conca del Ter. 
 
Atès que massa sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL implicava que el cabal 
circulant estigués situat per sota dels cabals previstos al “Pla sectorial de cabals de manteniment de 
les conques internes de Catalunya”, aprovat per Parlament de Catalunya l'any 2006. 
 
Atès que en la passada legislatura el Govern de la Generalitat va establir un full de ruta, anomenat 
“Compromís pel Ter” per reduir progressivament l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL 
a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant d’un transvasament de 229,42 hm3 a només 
115 hm3 l’any 2015. 
 
Atès que en el que ha transcorregut de legislatura el Govern no ha efectuat encara les accions 
previstes en el “Compromís pel Ter” i que és obvi que si es repeteixen períodes de sequera com els 
viscuts anteriorment la situació del riu tornarà a esdevenir crítica. 
 
Atès que les aportacions del riu Ter són més econòmiques pel sistema ATLL que les aportacions 
alternatives previstes en el “Compromís pel Ter”, i que la decisió de reduir-les ha de ser política i 
mai no obeirà a raons econòmiques. 
 
Atès que la privatització o externalització del servei en alta de la xarxa Ter-Llobregat implicarà que 
la gestió de les conques, i dels drets concessionals, esdevinguin claus en el compte de resultats de 
l’empresa privada que gestioni en sistema Ter-Llobregat, i per tant la reducció progressiva de les 
aportacions del Ter resultaran contràries als interessos privats d’aquesta empresa. 
 
Atès que no hi ha cap justificació tècnica. ATLL és una empresa eficient que subministra 
anualment un volum de 229 Hm3 amb un molt bon rendiment del 95,14%. El 2010 va ser 
considerada la segona millor empresa pública del món per la Global Water Awards.  
 
Atès que no hi ha cap justificació econòmica. ATLL és una empresa perfectament viable i solvent 
amb petites correccions al sistema tarifari. I això que ha hagut de suportar càrregues de despeses 
d’inversió que corresponien al Govern, com les derivades del greu episodi de la sequera del 2006-
2008. Malgrat tot, durant aquest període, el volum d’inversió d’ATLL va passar de 25 M€ a més de 



100 M€ anuals. 
 
Atès que no hi ha cap justificació social. L’externalització que s’està plantejant no només no estava 
al  programa electoral de cap força política ni del Parlament ni dels municipis, sinó que amb el 
període que es preveu de la licitació, 50 anys, constitueix una hipoteca desmesurada per a l’exercici 
democràtic en el futur i evidencia una clara pèrdua de governança. A més a més, el procés pateix 
un dèficit democràtic, i una evident falta de transparència des del seu començament, perquè els 
ciutadans no han pogut participar de cap manera en una decisió tan transcendental pels seus 
interessos.  
 
Atès que no hi ha cap justificació ambiental. Al contrari, la privatització de la gestió de l’aigua va 
en contra de la gestió integral del cicle de l’aigua. La Directiva Europea Marc de l'Aigua exigeix als 
Estats el bon estat de les masses d’aigua per al 2015. Una gestió en mans privades no possibilitarà 
les inversions de caràcter mediambiental, de recuperació d’aqüífers, d’aplicació del Pla Sectorial de 
Cabals Ambientals, dels Plans d'Espais Fluvials, etc. tant necessàries. Difícilment, per exemple, es 
podrà fer el retorn del Ter previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprovat pel Govern de la Generalitat el 
novembre de 2010.  
 
 
Atesos tots els arguments anteriorment exposats el grup municipal de .........., d’acord amb la 
campanya endegada per la Plataforma Aigua és Vida, proposa l’adopció dels següents acords:   
 
ACORDS  
 
1. Manifestem i reiterem l’oposició a la dissolució de l'ens d’Abastament d’Aigua del sistema Ter- 
Llobregat. I a qualsevol forma de privatització de la seva gestió mitjançant una empresa o conjunt 
de grups d’empreses privades i instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits 
legals necessaris perquè siguin derogades totes les disposicions que infringeixen o simplement 
alteren l’irrenunciable caràcter públic d’Aigües Ter Llobregat (ATLL). Així mateix ens mostrem 
contraris a la mercantilització de la gestió de l'aigua i a favor d'una gestió el màxim de local, pública 
i descentralitzada possible dels recursos hídrics. 
 
2. Exigim el compliment de forma permanent i inexcusable, dels cabals que preveu el Pla de gestió 
de l'aigua de Catalunya (reparant l'incompliment històric de la llei del Ter del 1959). Precisament 
per garantir aquests cabals legals de manteniment al riu Ter, i evitar continuar l’espoliació hídrica 
que aquest riu pateix des de la dictadura  fins ara, exigim la creació immediata dels Consells de 
Conca, substituint les Comissions de desembassament, tal com preveu el Pla vigent. En aquest 
sentit, resulta indispensable mantenir en correcte estat de funcionament operatiu totes les 
estacions d’aforament del riu Ter que permetin verificar constantment la legalitat o no de l’aigua 
transvasada.  
 
3. Demanem el retorn de cabals al Ter - tal i com estava previst en el “Compromís pel Ter” - amb la 
promoció d'una sèrie de solucions multifactorials per garantir l'abastament dels més de 4 milions de 
persones de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Així com el compliment dels cabals ecològics de 
tots els rius de Catalunya. 
 
4. Demanem un ús racional de l'aigua així com la recuperació i conservació del bon estat dels 
aqüífers. 
 
5. Demanem que es traslladin els presents acords als promotors d’aquesta moció, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a Aigües Ter 
Llobregat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a les entitats del municipi, per tal que el debat sobre la 
gestió de l'aigua s'obri a la ciutadania.  
 
 
 
 

 
 



 
 
Entitats de la conca del Ter promotores d’aquesta moció:  

 
1. Associació de Naturalistes de Girona  
2. Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona  
3. Centre per a la Sostenibilitat Territorial – CST 
4. Ecologistes en Acció 
5. Gent del Ter  
6. Grup de Defensa del Ter 
7. LIMNOS 
8. Plataforma d'Oposició als Transvasaments - POT 
 
 

Entitats que formen part de la Plataforma L’aigua és vida:  
 
1. Ateneu Rocaus 
2. Assemblea de Veïns Sant Genís dels Agudells 
3. Attac-ACORDEM 
4. Badalona Indignada 
5. Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 
– CATAC 
6. Casal Independentista l’Ocell Negre 
7. Col·lectiu per a la Defensa del Medi Ambient de Sant Andreu de la Barca – DEMASAB 
8. Comissions Obreres – CCOO 
9. Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya – CONFAVC 
10. Comitè d’empresa d’Aigües Ter – Llobregat 
11. Comitè d’empresa de l’Agència Catalana de l’Aigua 
12. Dia de la Terra 
13. Ecologistes en Acció – EEA 
14. Enginyeria Sense Frotneres – ESF 
15. Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona – FAVB 
16. Gent del Ter 
17. Grup de Defensa del Ter – GDT 
18. Intersidindical Alternativa de Catalunya – IAC 
19. Institució Altempordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura – IAEDEN – Salvem 
l’Empordà 
20. Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural – DEPANA 
21. Plataforma d’Oposició als Transvasaments – POT 
22. Plataforma en Defensa de l’Ebre – PDE 
23. Plataforma Prousal 
24. Unió General de Treballadors – UGT 
25. Xarxa de Consum Solidaris – XCS 
26. Xarxa Nova Cultura de l’Aigua- XNCA 


