
25 de setembre de 2013 

 

Benvolguts senyors, 

En relació a la carta que em vàreu adreçar, i agraint les vostres reflexions sobre 
l’externalització del servei en la gestió de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat, us faig 
avinents les següents consideracions: 

L’adjudicació de la gestió de la xarxa d’Aigües Ter Llobregat al grup d’empreses 
encapçalades per ACCIONA respon a la voluntat del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de vetllar per la prestació d’un servei d’interès públic, l’abastament d’aigua, 
amb les màximes garanties de qualitat i al millor preu. 

En aquest marc, i tal i com vaig exposar en seu parlamentària el passat 29 d’agost de 
2013, vull remarcar que el Govern garantirà la titularitat pública del servei 
d’abastament d’aigua. La Generalitat de Catalunya s’ha fet càrrec de tots els drets i 
obligacions de la dissolta Aigües Ter Llobregat i n’ha incorporat el seu patrimoni. 

El Govern de la Generalitat manté la capacitat de decisió absoluta sobre la gestió del 
recurs; la planificació de les instal·lacions futures; l’aprovació de les tarifes i el control 
estricte de l’operació de les instal·lacions. En l’actualitat, l’Agència Catalana de l’Aigua 
és l’única autoritat en l’exercici de les competències del Govern en matèria d’aigües i 
obres hidràuliques. 

Així mateix, la posició del Govern ha estat en tot moment garantir la continuïtat en la 
prestació del servei d’abastament a la població. Un servei del qual en depenen, com 
bé sabeu, al voltant de 5 milions de persones. Ja fa vuit mesos que la societat 
concessionària està prestant el servei, sense que hi hagi hagut cap tipus d’incidència. 

En conclusió, vull reiterar el compromís del Govern en el manteniment de les garanties 
de control públiques en la gestió del servei d’abastament en alta a Catalunya, així com 
la plena transparència del Govern de la Generalitat davant la ciutadania a l’hora 
d’informar sobre aquesta nova modalitat de servei d’abastament. 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Santi Vila i Vicente 

Conseller de Territori i Sostenibilitat 


