
DOSSIER DE PREMSA

EL DESCONTROL DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA

Torelló (Osona), 29 de gener de 2014 – Convoca: Plataforma Aigua és Vida

Des d'Aigua és Vida estem fent un seguiment i recull de dades a la conca del Ter 
sobre la gestió municipal del servei d'aigua, una competència dels ajuntaments i 
vital per a la societat.  En aquest recull inèdit es posa de manifest la tendència i la 
situació dels nostres pobles i ciutats.

Aigua és Vida està treballant per recuperar la gestió pública del servei d'aigua, 
transparent i inclusiva amb les persones i el medi ambient. Volem obrir aquest 
debat i aportar una mica de llum on fins ara només hi havia opacitat (amb honrades 
excepcions). Cal que la ciutadania i els ajuntaments recuperem la sobirania i ens 
empoderem de la gestió dels recursos bàsics enlloc de privatitzar-los.

Documentació que adjuntem: 

− Comunicat de premsa amb les conclusions de les dades recollides (també 
s'enviarà per correu electrònic).

− Model de carta que es va enviar als ajuntaments de la conca del Ter per sol·licitar 
dades sobre el seu model de gestió de l'aigua, i abastament. 

− Taules i gràfics representatius de l'anàlisi de dades recollides als municipis de la 
conca del Ter

− Model de carta a enviar als ajuntaments que finalitzen les seves concessions del 
servei d'aigua els propers mesos i anys. 

− Model de carta a enviar als ajuntaments que tenen contractes il·legítims per 
l'antiguitat del mateix i l'abusiva durada del període de concessió.

Contacte:
Sergi Solà Clapera, president del Grup de Defensa del Ter
gdter@gdter.org / www.gdter.org
tel. 669.500.693 / 93.850.72.34

mailto:gdter@gdter.org


− COMUNICAT de premsa amb les conclusions de les dades recollides 
(també s'enviarà per correu electrònic).

EL DESCONTROL DE LA GESTIÓ DE L'AIGUA

Aigua és Vida presenta avui el recull de dades al voltant de la gestió de la xarxa municipal 
d'aigua dels diferents municipis de la conca del Ter. Amb aquestes dades volem contribuir a 
obrir un debat sobre quina és la situació a la nostra conca i quin és el model de futur que volem. 

Aquesta presentació pública té lloc davant de les obres de la nova potabilitzadora de la xarxa 
d'Osona Nord. Una obra pública que pretén satisfer la garantia de subministrament de diferents 
municipis amb un denominador comú: la contaminació de nitrats de la majoria dels seus aqüífers  
causats per la indústria ramadera intensiva. I en el cas de Torelló amb un greuge afegit: un pou  
municipal clausurat per l'alta concentració d'un dissolvent d'origen industrial (Percloroetilè). Un 
nou exemple de la teoria dels “costos públics, beneficis privats”.

LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE DADES A LA CONCA DEL TER

Aquesta campanya de recollida de dades l'hem dut a terme de forma conjunta entre les diverses 
entitats  que  formem part  de  la  plataforma “Aigua  és  Vida”  a  la  conca  del  Ter.  Les  entitats 
col·laborem desinteressadament amb la voluntat de difondre els resultats i contribuir a obrir un  
debat ciutadà al voltant de la gestió de l'aigua a Catalunya. 

Del total dels 54 municipis que hem pogut analitzar, a dia d'avui els percentatges són bastant  
repartits: un 46% de municipis amb gestió pública i un 54% de municipis amb gestió privada (o 
gestió  mixta  amb  domini  de  l'operador  privat).  No  obstant,  si  mirem  el  número  d'habitants 
d'aquests municipis ens adonem que un 87% de la població rep al seu municipi un servei de 
gestió privada de la xarxa d'aigua i només un 13% de la població gaudeix al seu municipi d'un 
servei públic. 

És a dir, el pastís que busquen aquestes empreses és gestionar l'aigua dels nuclis amb un major  
nombre  d'habitants  (clients  captius).  Una  honrada  excepció,  al  tractar-se  d'una  capital  de 
comarca, és Ripoll on l'empresa municipal SOMARSA gestiona el servei. 

CONSEQÜENCIES DE LA GESTIÓ PRIVADA

Opacitat: La meitat del municipis, tot i enviar la petició d'informació per carta certificada, no han 
respost; i el que és pitjor, alguns d'ells ens han adreçat directament a l'empresa concessionari  
com desconeixent que l'aigua és de gestió i  responsabilitat seva. La complexitat i la dificultat  
d'accés a la informació crea opacitat al voltant de la gestió, i en definitiva un allunyament de les  
responsabilitats tant de la ciutadania com de l'administració sobre la gestió d'aquest bé comú.

Descontrol per part de l'administració local: Sota la gestió privada, el control de la informació 
sobre l'estat de la xarxa (dipòsits, bombes, canonades...) i la necessitat real de manteniment o 
l'estratègia  de les  inversions recauen sobre les  empreses.  Els  propis  ajuntaments  no poden 
controlar la informació –  tot i que continuen ostentant la titularitat del servei. Seguint el seu propi  
interès la gestió privada promou les inversions a realitzar i el deute dels ajuntaments, compensat  
per l'allargament dels períodes de concessió. 

El preu de l'aigua: de mitjana és més car en els municipi on la gestió és privada que on la gestió  
és  pública.  Per  una  doble  causa,  la  gestió  privada  necessita  obtenir  beneficis  i  amortitzar 
inversions, ambdues causes es repercuteixen als preus. No obstant, la varietat i divergència de 
dades en relació als preus (amb quotes mínimes, trams, magnituds i tarifació diferents) dificulta la 



seva interpretació.

Davant  de  tot  això,  ens preguntem si  la  titularitat,  el  control  i  els  objectius  del  servei 
continuen essent realment públics com defensen els ajuntaments que han concessionat el 
servei.

EL PROCÉS PRIVATITZADOR

És sobretot a partir dels anys 90 - tot i que hi ha casos anteriors - que s'ha accentuat la tendència 
privatitzadora de la gestió municipal de l'aigua. Podem dir que als municipis de la conca del Ter hi  
ha hagut un procés privatitzador, hem passat aproximadament d'un 60% de la població amb 
gestió privada a un 87% actual. En canvi no s'ha donat cap cas de remunicipalització en 
aquest  mateix  període.  És a  dir,  els  ajuntaments  queden  lligats  de  mans per  les  empreses 
concessionàries.

Els contractes de gestió són per períodes llargs i en mans de poques empreses. De fet, dues 
empreses repartides territorialment dominen el sector. A les comarques del Ter mig i alt (Osona i 
el Ripollès) domina l'empresa SOREA (del grup AGBAR: propietat de la multinacional francesa 
SUEZ i La Caixa) i a les comarques gironines domina l'empresa PRODAISA (participada també 
per  AGBAR, AQUÀLIA i  La  Caixa  entre  d'altres).  Per  tant  podem parlar  d'un oligopoli  de 
l'aigua.

Hem detectat una pràctica estesa de les empreses concessionàries del servei d'aigua: anticipar-
se alguns anys a la finalització dels contractes en vigor amb els ajuntaments amb  propostes 
d'ampliació del termini dels contractes a canvi del finançament d'inversions  (que recuperen 
amb escreix). Per això creiem que aquestes dades que avui fem públiques poden ser d'interès,  
perquè la ciutadania tingui informació, prengui consciència i pugui actuar al seu municipi. Per la 
qual  cosa,  des  d'Aigua  és  Vida  i  les  entitats  que  en  formem part  ens  oferim  plenament  a 
col·laborar.

Veiem com una oportunitat per sortir dels tentacles de la gestió privada aquells municipis on la 
concessió  finalitza  els  pròxims  anys.  Són  els  casos  de  St.  Vicenç  de  Torelló,  Torelló, 
Tavèrnoles, Folgueroles, St. Julià de Vilatorta, Tona, Girona i St. Gregori. Als esmentats municipis 
se'ls  enviarà  una  carta  (veure  dossier  de  premsa)  oferint  arguments  i  possibilitats  reals  de 
remunicipalitzar el servei de l'aigua. 

És especialment destacable la situació d'alguns ajuntaments amb el que nosaltres considerem 
contractes il·legítims. Són casos on les inversions inicials hauran estat més que amortitzades i  
no es pot justificar el tracte de favor de l'administració vers cap empresa privada. 
És flagrant el cas de Vic (on l'empres Aigües Vic, SA té un contracte signat el 1949 - sota la 
dictadura – i  per una durada de 99 anys).  Igualment els  municipis  de Gurb,  Sta.  Cecília  de 
Voltregà i Viladrau es troben en una situació de períodes abusius de concessió.
Als ajuntaments esmentats (tan a l'equip de govern com als partits de l'oposició) Aigua és Vida  
els enviarà una carta convidant, com a mínim a la reflexió i a emprendre mesures per recuperar  
el servei sota control públic (veure dossier de premsa).

Cal recordar que la finalitat de les multinacionals i empreses financeres que es troben darrere les  
principals  empreses  del  sector  de  l'aigua  és  en  primer  lloc  obtenir  els  màxims  beneficis  i  
dividends pels seus accionistes. 

En general  podem concloure que la  privatització  suposa una pèrdua efectiva del  control  del  
servei, més opacitat, un encariment de preus i que és un procés que difícilment té marxa enrere, 
en definitiva la pèrdua de sobirania sobre un bé comú.



ARGUMENTS PER UNA GESTIÓ PUBLICA 

Des d'Aigua és Vida estem convençuts que hi ha solucions si hi ha voluntat política. La gestió de 
l’aigua ha de ser pública; i la participació ciutadana, la transparència i el control social han 
de ser els eixos vertebradors d’aquests serveis públics. 

Una gestió  pública  de  l’aigua  és  una  opció  viable que  s’està  duent  a  terme a  diferents 
municipis de la conca del Ter i de Catalunya. També hi ha ciutats europees que han recuperat la  
gestió pública de l'aigua com París, Berlín, Rennes, Niça... Per tant, l’argument de la complexitat  
tècnica i que la capacitat de gestionar-la només és possible en mans privades no té sentit. 

Una correcte gestió pública de l’aigua - si hi ha voluntat política i està ben gestionada - resultarà 
positiva per les arques municipals i repercutirà directament en la ciutadania (qualitat del servei,  
reducció de preus i recuperació ambiental de les fonts de captació).

Només la gestió pública és garantia d'una visió prou àmplia per integrar qüestions ambientals  
(com la recuperació d'aqüífers i millora dels entorns fluvials) i dur a terme polítiques socials (per 
exemple, amb tarifes adaptades davant de la creixent situació de pobresa i evitant talls en el  
subministrament per aquesta causa). La bona gestió municipal ofereix un servei més equitatiu, 
més transparent, més eficient, i a llarg termini, un millor servei i més sostenible.  Per tant l’aigua 
té dimensions socials, culturals i ecològiques que no són protegides ni garantides per les 
forces del mercat. La remunicipalització és una opció creïble, realista i atractiva. 

Finalment ja que ens trobem aquí, volem encoratjar els ajuntaments de Torelló i St.Vicenç de 
Torelló perquè aprofitin la finalització del seu lligam contractual amb l'empresa privada SOREA 
(propietat d'AGBAR, i al seu torn de la multinacional francesa SUEZ i La Caixa) i remunicipalitzin  
el servei d'aigua al seu municipi, sota la forma de gestió directa o en un consorci públic. 

El mateix debat que volem que s'obri a la resta de municipis de la conca del Ter, on la participació  
de la ciutadania hi ha de jugar un paper important. Per això oferim la nostra total col·laboració.

A Torelló, 29 de gener del 2014

Plataforma AIGUA ÉS VIDA

Entitats promotores del present recull de dades:

Grup de Defensa del Ter
Associació de Naturalistes de Girona (ANG)
Ateneu Juvenil, cultural i naturalista de Girona



− Carta que es va enviar als ajuntaments

Les diferents entitats socials, veïnals i ecologistes que formem part de la plataforma 
AIGUA ÉS VIDA; 

EXPOSEM:

El nostre objectiu és la defensa de la gestió pública de l'aigua i el compliment dels 
cabals de manteniment al Ter.

En aquest sentit estem elaborant un mapa sobre la gestió de l'aigua a la conca del 
Ter. Donada la importància d'un bé tan bàsic com és l'aigua, i el control democràtic 
de la seva gestió.

Per això i d'acord amb la llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d’accés a la 
informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi 
ambient 

SOL·LICITEM:

1. Conèixer la procedència i abastament de l'aigua de la xarxa municipal. 

2. Conèixer quin és el model de gestió de la xarxa municipal d'aigua en aquest 
poble (privat, públic o mixt). 

3. En cas de tractar-se d'una concessió privada, a mans de quina empresa està 
aquesta concessió, i en quin termini finalitza.
 
4. En cas de tractar-se d'una empresa mixta, a mans de quina empresa-consorci 
està aquesta concessió i en quin percentatge hi participa l'administració i el capital 
privat. 

5. Informació sobre el preu del metre cúbic de l'aigua (per trams) en el seu 
municipi, a la factura dels ciutadans.

Esperem rebre la vostra resposta en el termini d'un mes a partir de la data de 
recepció d'aquesta instància.

Moltes gràcies. 
Atentament, 



− Taules i gràfics representatius de l'anàlisi de dades recollides als municipis 
de la conca del Ter

Resposta dels ajuntaments: 

Model de gestió de l'aigua dels municipis: 

DADES GENERALS DE L'ESTUDI MUNICIPIS %
Municipis ALT TER a qui s'ha enviat carta certificada: 59
Municipis ALT TER que han respost a la demanda: 46 77,96
Municipis BAIX TER a qui s'ha enviat carta certificada: 57
Municipis BAIX TER que han respost la demanda: 8 14,03

MODEL DE GESTIÓ (ALT TER + BAIX TER) MUNICIPIS % POBLACIÓ %
Municipis que gestionen l'aigua de forma pública: 24 46,15 33881,00 12,67
Municipis que gestionen l'aigua de forma privada: 28 53,85 233627,00 87,33
TOTAL MUNICIPIS o POBLACIÓ 52 267508,00



Municipis amb gestió privada: 

MUNICIPI

Planoles 309 PUIGMAL

 St. Vicenç de Torelló 2029 SOREA 2017

 Torelló 13883 SOREA 2018

Manlleu 20416 SORA 

Sta. Maria de Corcó 2193 SOREA 2033

Gurb 2580 ATCA 2041

Roda de Ter 6172 AQUALIA

Tavèrnoles 312 CASSA 2020

ST. Hilari Sacalm 5753 SOREA

Calldetenes 2441 SOREA

 Folgueroles 2230 SOREA 2016

 Masies de Voltregà 3144 SOREA 2030

Santa Cecília de Voltregà 178 ATCA

1199 CASSA

 Sant Boi de Lluçanès 545 SOREA

Sant Julià de Vilatorta 3024 SOREA 2016

Sobremunt 92 CASSA

 Tona 8108 SOREA 2018

Viladrau 1087 SOREA 2059

Vic 41191 AIGÜES VIC SA

Sant Hipòlit de Voltregà 3585 SAUR

Taradell 6212 SOREA – prestació serveis

Bescanó 4839 PRODAISA

Colomers 193 PRODAISA

Tallada d'Empordà 455 SOREA

Sant Jordi Desvalls 702 PRODAISA

Sant Gregori 3463 PRODAISA 2020

Girona 97292 GIRONA SA 2021

HABITANTS (dades 
2012)

EMPRESA 
CONCESSIONADORA

FINALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE

2024 (2034 si no 
s'amortitza el deute)

Concessió de 5 anys 
des de 1999 i amb 

durada màxima de 45 
anys (2044)

 Santa Eulàlia de 
Riuprimer

Contracte de 5 anys 
fins 2014, prorrogable 
fins a 25 anys (2034).

2048 (99 anys des de 
1949)

Concessió de 10 anys 
des de 1991 i amb 

durada màxima de 50 
anys (2041)



Municipis amb gestió pública:

MUNICIPI MODEL DE GESTIÓ 

St. Joan de les Abadesses 3469 Pública

Ripoll 10904 Pública

Pardines 154 Pública

Gombrèn 209 Pública

Molló 350 Pública

Vallfogona del Ripollès 223 Pública

Ogassa 247 Pública

Montesquiu 921 Pública

Santa Maria de Besora 157 Pública

St. Quirze de Besora 2187 Pública

Sant Pere de Torelló 2469 Pública

Tavertet 137 Pública

 Masies de Roda 760 Pública

Vilanova de Sau 328 Pública

Osor 451 Pública

Susqueda 105 Pública

Malla 269 Pública

 Rupit i Pruit 307 Pública

 Seva 3436 Pública

Sora 180 Pública

Campdevànol 3469 Pública

Sant Bartomeu del Grau 908 Pública

Orís 294 Pública

Llanars 534 Pública

Serra de Daró 203 Pública

Verges 1210 Pública

HABITANTS (dades 
2012)



Empreses concessionadores:

Ajuntaments que acaben els seus contractes properament:

Ajuntaments amb contractes il·legítims

EMPRESES CONCESSIONÀRIES ALT TER: MUNICIPIS %
SOREA 14 63,64
ATCA 2 9,09
CASSA 3 13,64
SAUR 1 4,55
Aigües Vic 1 4,55
Aigües Puigmal 1 4,55
TOTAL MUNICIPIS o POBLACIÓ 22

EMPRESES CONCESSIONÀRIES BAIX TER MUNICIPIS %
SOREA 1 16,67
PRODAISA 4 66,67
AGISA 1 16,67
TOTAL MUNICIPIS o POBLACIÓ 6

AJUNTAMENT QUE ACABEN ELS SEUS CONTRACTES EN BREU (ALT TER + BAIX TER)
Santa Eulàlia de Riuprimer – 2014
Sant Julià de Vilatorta – 2016
Folgueroles – 2016
St. Vicenç de Torelló – 2017
Torelló – 2018
Tona – 2018
Sant Gregori – 2020
Tavèrnoles – 2020
Girona – 2021

AJUNTAMENTS AMB CONTRACTES IL·LEGÍTIMS (ALT TER + BAIX TER)
Vic – contracte de 1949 i per 99 anys
Gurb – contracte de 1992 i per 49 anys
Sta. Cecília Voltregà – contracte de 1999 i per 45 anys
Viladrau – contracte fins 2059



Municipis opacs

MUNICIPIS QUE HAN CONTESTAT A TRAVÉS DE L'EMPRESA CONCESSIONADORA 
Bescanó – PRODAISA
Colomers – PRODAISA
St. Gregori – PRODAISA
St. Jordi Desvalls – PRODAISA



− Model de carta a enviar als ajuntaments que finalitzen les seves 
concessions del servei d'aigua els propers mesos i anys. 

Benvolgut alcalde de XXXXXX,

Des del Grup de Defensa del Ter, com a membres de la plataforma Aigua és Vida, estem 
treballant per la promoció de models de gestió pública de l’aigua. 

Els  ajuntaments  -  essent qui  te  la  competència  de  la  gestió  del  servei  d'aigua  i 
l’administració més pròxima al ciutadà - tenen la possibilitat de jugar un paper destacat 
pel què fa a la percepció de compromís amb la transparència, rigor i bona gestió  que té 
la ciutadania en relació a la gestió pública.

Pel què fa a la gestió de la xarxa municipal d’aigua al seu municipi (de titularitat pública) 
en els darrers anys ha estat concessionada i exercida per l’activitat privada. No obstant, 
en el decurs dels pròxims anys aquesta concessió arriba a la seva fi.

Coneixedors del modus operandi d’aquestes empreses per tal d’allargar les concessions 
ens adrecem a vosaltres per oferir el nostre recolzament públic per tal de possibilitar la 
remunicipalització d’aquest servei.

En  el  transcurs  dels  darrers  decennis  unes  poques  empreses  privades  han  ocupat 
posicions de domini pel què fa al servei de gestió de l’aigua a Catalunya, convertit en nou 
àmbit de negoci i de privatitzacions. 

La concessió del servei d'aigua a mans privades per llargs períodes de temps implica 
diferents conseqüències. En primer lloc la pèrdua d'informació real de l'estat de la xarxa i 
de la conveniència del  seu manteniment;  també la degradació  del  control  públic  dels 
costos de manteniment i  de les empreses que el faran (sovint filials de la titular de la 
concessió o ella mateixa); i finalment la incapacitat real dels municipis de dur a terme 
polítiques de control del consum i de tarifacions socials. Per aquestes empreses, més 
consum significa més benefici i sense risc. 

Aquests efectes generen en conseqüència una relació clientelar entre la ciutadania i el 
servei d’abastament d’aigua;  així com un allunyament de la societat pel què fa a les 
problemàtiques ambientals i l’estat de les fonts d’aprovisionament d’aigua.

Actualment existeixen diverses possibilitats de remunicipalització del servei d'aigua, des 
de la gestió directa per part de l’ajuntament fins a  entrar a formar per d’un consorci públic 
consolidat  com  CONGIAC  (format  per  municipis  tan  diversos  com  Mataró,  Reus, 
Manresa, el Prat de Llobregat o el Figaró, entre d’altres). 

En aquest any 2014 que tot just comença, us convidem a incloure aquestes reflexions i a 
actuar en conseqüència i responsabilitat pel bon futur del nostre país i perquè aquest 
pugui esdevenir plenament lliure. 

A tals efectes us oferim la nostra col·laboració.
Atentament,



− Model de carta a enviar als ajuntaments que tenen contractes il·legítims per 
l'antiguitat del mateix i l'abusiva durada del període de concessió.

Benvolgut alcalde de XXXXXX,

Des del Grup de Defensa del Ter, com a membres de la plataforma Aigua és Vida, estem 
treballant per la promoció de models de gestió pública de l’aigua. 

Els  ajuntaments  -  essent qui  te  la  competència  de  la  gestió  del  servei  d'aigua  i 
l’administració més pròxima al ciutadà - tenen la possibilitat de jugar un paper destacat 
pel què fa a la percepció de compromís amb la transparència, rigor i bona gestió que té la 
ciutadania en relació a la gestió pública.

No obstant, pel què fa a la gestió de la xarxa municipal d’aigua al seu municipi en els 
darrers anys ha estat concessionada i exercida per l’activitat privada (amb afany de lucre) 
amb un contracte al nostre entendre il·legítim per l'antiguitat del mateix i l'abusiva durada 
del període de concessió.

Queda pendent un exercici de memòria històrica el fet d'averiguar els motius de tan dilatat 
contracte per part de l'administració local amb un particular i si les condicions del mateix 
no varen ser dictades al seu dia per la pròpia companyia privada i al seu favor.

La concessió del servei d'aigua a mans privades per llargs períodes de temps implica 
diferents conseqüències. En primer lloc la pèrdua d'informació real de l'estat de la xarxa i 
de la conveniència del  seu manteniment;  també la degradació  del  control  públic  dels 
costos de manteniment i  de les empreses que el faran (sovint filials de la titular de la 
concessió o ella mateixa); i finalment la incapacitat real dels municipis de dur a terme 
polítiques de control del consum i de tarifacions socials. Per aquestes empreses, més 
consum significa més benefici i sense risc. 

Aquests efectes generen en conseqüència una relació clientelar entre la ciutadania i el 
servei d’abastament d’aigua;  així com un allunyament de la societat pel què fa a les 
problemàtiques ambientals i l’estat de les fonts d’aprovisionament d’aigua.
Per  tal  de  subsanar  aquesta  il·legítima  condició  us  convidem  a  rescindir  l'esmentat 
contracte de concessió i a recuperar el control efectiu de la competència municipal de 
l'aigua. 

Actualment existeixen diverses possibilitats de remunicipalitazació del servei d'aigua, des 
de la gestió directa per part de l’ajuntament fins a  entrar a formar per d’un consorci públic 
consolidat  com  CONGIAC  (format  per  municipis  tan  diversos  com  Mataró,  Reus, 
Manresa, el Prat de Llobregat o el Figaró, entre d’altres). 

En aquest any 2014 que tot just comença, us convidem a incloure aquestes reflexions i a 
actuar en conseqüència i responsabilitat pel bon futur  del nostre país i perquè aquest 
pugui esdevenir plenament lliure. 

A tals efectes us oferim la nostra col·laboració.

Atentament,


