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Per situar-nos bé quan parlem de ges-
tió de l’aigua, abans de res, cal aclarir
què és la gestió de distribució en alta i
la gestió de distribució en baixa. La pri-
mera (la gestió de la distribució en alta)
és la que condueix l’aigua des de les
seves fonts (aqüífers o rius, dessalinit-
zadores, efluents de depuradores…)
fins als dipòsits municipals. La segona
(la gestió de la distribució en baixa) és
la que gestiona la distribució des dels
dipòsits a les cases.

Fins ara, la gestió en alta era duta a
terme per Aigües Ter-Llobregat (AT-
LL), una empresa pública molt eficient
i amb beneficis. Aquesta part de la ges-
tió és la que va ser concedida a un con-
sorci privat (l’empresa ATLL Conces-
sionària de la Generalitat de Catalunya

SA) controlat per Acciona i el banc
brasiler BTG Pactual (amb un 39%
cadascuna de les dues companyies),
amb la participació d’algunes sòcies
minoritàries, com les famílies catala-
nes Rodés i Godia, entre d’altres. La
decisió, però, va ser recorreguda per
Agbar (que és l’empresa que liderava
l’altre gran consorci privat que optava
a la compra d’ATLL) i l’Òrgan Admi-
nistratiu de Recursos Contractuals de

Catalunya (OARCC, un organisme
dependent del Departament de Presi-
dència de la Generalitat) ha anul·lat la
concessió al consorci impulsat per
Acciona. Tanmateix, el govern català
ha decidit interposar una demanda
contra aquesta resolució de l’OARCC
si bé hi ha dubtes sobre si, legalment,
ho pot fer, mentre que la decisió final
sembla que dependrà del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

D’altra banda, a l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona, la gestió en baixa
està adjudicada a Agbar, empresa que
pertany en un 24% a La Caixa i en un
75% a Suez. Anteriorment, La Caixa
controlava el 51% de la companyia,
però el 2009, Suez va intercanviar A-
deslas per Agbar per aconseguir la ma-
joria que té actualment en aquesta úl-
tima empresa. La gestió en baixa es
troba en mans d’Agbar des de fa molt
temps (145 anys, en el cas de Barce-
lona) tot i la denuncia que es tracta
d’una adjudicació il·legítima. Quina és
l’excusa per privatitzar també la gestió
en alta?

Els interessos de la privatització
Amb la sequera de 2006 a 2009, el risc
de no poder garantir l’abastament i de
possibles talls d’aigua en la xarxa de
distribució, així com la falta de previsió
dels diferents governs, va obligar a fer
a corre-cuita una sèrie d’inversions per
a la recuperació dels pous i l’aprofita-
ment d’aigües regenerades i pluvials i a
construir tot d’infraestructures (com
ara la dessalinitzadora del Prat de Llo-
bregat). Com a resultat, la garantia
d’accés a l’aigua en cas de sequera va
passar de tres a quatre anys d’abasta-
ment, calculada amb els consums d’a-

Què passa
amb l’aigua?
L’aigua és un dret humà fonamental. El nostre cos està
format per entre un 55% i un 78% d’aigua, depenent de
la nostra complexió. Sense aigua, una persona normal,
reduint molt l’activitat, només pot sobreviure un mit-
jana d’entre tres i cinc dies. La privatització recent de la
gestió alta de l’aigua a Catalunya mitjançant la venda
d’Aigües Ter-Llobregat pot plantejar problemes greus a
l’hora de garantir l’accés universal a l’aigua i de fer pre-
valer la gestió sostenible d’un recurs cada cop més
escàs. Quin interessos s’amaguen darrere d’aquesta
privatització? Quines repercussions tindrà? Com lluitar
perquè es respecti el principi (recollit legalment) que
estipula que l’aigua és un servei públic?
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Aigües Ter-Llobregat 
era una empresa 
pública molt eficient 
i amb beneficis
-
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leshores. Avui dia, la garantia d’abasta-
ment és fins i tot superior, ja que el
consum ha baixat substancialment.
Totes aquestes inversions es van impu-
tar íntegrament a ATLL (i no a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua, que n’era la res-
ponsable, però que acumulava un gran
endeutament) i no van ser compensa-
des amb cap nova entrada de fons.

L’excusa per a la privatització de la
gestió en alta són aquestes inversions
que va fer Aigües Ter-Llobregat durant
la sequera, circumstància que va fer
que acumulés prop de 600 milions
d’euros de dèficit. S’argumenta, tam-
bé, que la venda d’ATLL servirà per fer
front al dèficit de la Generalitat de
Catalunya. La venda d’ATLL ha supo-
sat un pagament en efectiu de 300
milions d’euros, als quals caldrà afegir
els 700 milions més que caldrà pagar
en 50 anys. No cal ser economista per
entendre que això no és cap solució
per al dèficit d’aquest any de la Gene-
ralitat de Catalunya (que és d’uns
8.000 milions d’euros), ni molt menys
per al deute acumulat (d’uns 48.000
milions). D’altra banda, hi ha més irre-
gularitats: segons la llei Òmnibus, que
va obrir la porta a la privatització
d’ATLL, els diners de la venda s’hau-
rien de dedicar a la inversió en infraes-
tructures o altres àmbits del cicle inte-
gral de l’aigua i no pas, com ha dit el
govern que farà, a fer front a les nòmi-
nes del funcionariat.

A aquest deute, hi hem de sumar el
de l’Agència Catalana de l’Aigua, que
arriba als 1.300 milions d’euros. El
dèficit d’aquesta empresa pública, la
seva supeditació als departaments de
Territori i Agricultura i als lobbies és
una qüestió sobre la qual també caldria
parlar amb profunditat. Mantenir a-
questa agència amb totes les seves
facultats i com a ens públic és molt
important per a la ciutadania de Cata-
lunya. Només així es podran assumir

tots els seus fins, com ara satisfer les
diverses necessitats de la població de
manera sostenible i el bon estat ecològic
de totes les masses d’aigua de Catalunya.

Pel que fa a la gestió en baixa, està
atribuïda a Agbar sense que aquesta
empresa hagi obtingut mai cap conces-
sió, fet del tot qüestionable. Des de la
Plataforma Aigua és Vida, per exem-
ple, consideren que aquesta gestió pot
haver incorregut en presumptes delic-
tes penals de prevaricació (per perme-
tre l’actual situació) i apropiació inde-
guda, ja que Agbar cobra els rebuts de
tarifa de l’aigua a Barcelona tot i que el
Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya ha sentenciat que no té dret a
fer-ho, ja que no en té la concessió.

Segons la Sentència 298/2010, d’oc-
tubre, del Jutjat Contenciós Adminis-
tratiu número 12 de Barcelona, atès
que “no hi ha contracte de concessió
(...) ni hi ha adjudicació del servei (...)
ara per ara, la gestió del servei d’abasta-
ment d’aigües a la ciutat de Barcelona i
l’actuació de la SGAB (Societat Gene-
ral d’Aigües de Barcelona) en tant que
concessionària del servei són actua-
cions il·legítimes”.

Les repercussions de la privatització
La privatització de l’aigua té repercus-
sions mediambientals i socials. Amb
les noves infraestructures construïdes
arran de la sequera de 2006-2009, ac-
tualment, es pot garantir l’accés a l’ai-
gua durant quatre anys en cas de se-
quera. Això és possible, també, gràcies
al consum modèlic d’aigua a Cata-
lunya: tot i que, malauradament, enca-
ra hi ha poblacions que consumeixen
més de 200 litres per persona i dia, a la
gran majoria de municipis de la regió
metropolitana de Barcelona, el con-
sum és exemplar, de 100 litres per per-
sona i dia.

Amb la privatització de la gestió de
l’aigua, es corre el risc que es fomenti
el consum d’aigua amb finalitats lucra-
tives, amb el consegüent perill per als
rius i el medi ambient. A hores d’ara,
els rius Llobregat i Ter alimenten els

consums de la ciutadania de la regió
metropolitana de Barcelona. Les em-
preses privades, sens dubte, fomenta-
rien un increment del consum i això
posaria en perill els cabals ecològics
d’aquests dos rius i faria que s’hagues-
sin de buscar noves fonts. Malaurada-
ment, a Catalunya, la implantació d’u-
na cultura de l’aigua respectuosa amb
el medi té moltes dificultats. Els po-
ders econòmics aposten per les grans
obres d’enginyeria com els transvasa-
ments i això posa en perill el retorn de
cabals del Ter i els cabals ecològics del
Segre i de l’Ebre. Pel que fa a les reper-
cussions socials de la privatització, ja

en tenim les primeres mostres: a Ag-
bar, s’ha produït un primer ERO de
200 llocs de treball i el preu que
cobrarà ATLL als municipis ha aug-
mentat un 70%. Aquesta pujada va ser
promoguda per l’anterior govern de la
Generalitat per afavorir la privatitza-
ció, pensant només en els beneficis
d’Acciona (o de la futura empresa
concessionària) i no en la inversió
necessària per aconseguir un bon
estat ecològic de les nostres fonts d’ai-
gua i de vida. I, malauradament, això
repercutirà sobre la ciutadania, que
patirà un augment del 18% en la fac-
tura. Així mateix, amb la privatització

-
La gestió de la distribució
en baixa de l’aigua (la
que porta l’aigua dels
dipòsits a les cases) està 
atribuïda il·legítimament
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Agbar cobra els
rebuts de tarifa de
l’aigua a Barcelona
tot i que el TSJC va
sentenciar que no
té dret a fer-ho
-
Robert Bonet
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executada, es preveu que, en un futur
proper, es produiran nombrosos in-
crements de tarifa que posaran en pe-
rill l’accés a l’aigua de les famílies més
necessitades.

Un servei públic
L’aigua és pública per llei (així ho esta-
bleix la Llei 29/1985, d’Aigües, modifi-
cada per la Llei 46/1999 i pel Decret
legislatiu 1/2001). No obstant això, la
seva captació, transferència i potabilitza-
ció fins arribar a casa, així com el saneja-
ment posterior, té uns costos. És el que
hem de pagar amb el rebut de l’aigua. Si,
a sobre, es privatitza la seva gestió, tam-
bé hem de pagar els beneficis industrials
de l’empresa que aconsegueixi la con-
cessió d’aquesta subcontractació.

La tarifa de l’aigua que paga la ciu-
tadania inclou el cànon de sanejament
(corresponent a l’Agència Catalana de

l’Aigua), la tarifa corresponent a Agbar
i la gestió de residus (que s’inclou a la
factura de l’aigua com a Taxa Ambien-
tal Metropolitana de Gestió de Resi-
dus Municipals o Tangrem). A més, a
la part de la factura corresponent a
Agbar, s’hi inclou la tarifa d’Acciona,
que no es veu al rebut, ja que Acciona
cobra a l’Ajuntament a través d’Agbar.

El sistema de cobrament i gestió de
l’aigua és complex i cal que sigui trans-
parent. La ciutadania ha de saber què
paga, a qui i per què. I també cal exigir
que cap empresa privada faci negoci
amb un bé públic tan essencial.

Davant del perill de privatització
total del cicle de l’aigua, la resposta
ciutadana no s’ha fet esperar. Una
mostra d’aquesta reacció és l’activitat
de la Plataforma Aigua és Vida, una
xarxa que engloba nombroses orga-
nitzacions ecologistes (Ecologistes
en Acció, Grup de Defensa del Ter,
Associació Naturalista de Giro-
na…), de defensa del territori (Plata-
forma en Defensa de l’Ebre, Prou
Sal…), sindicals (CGT, CCOO,
UGT, IAC) associacions de veïns
(CONFAVC) i altres organitzacions
socials, com Attac Acordem o Attac
Catalunya, i de cooperació, com En-
ginyeria sense Fronteres o l’Obser-
vatori del Deute en la Globalització
(ODG).

Aigua és Vida té dos objectius
principals: garantir el bon estat eco-
lògic de les masses d’aigua (rius,
aqüífers, llacs, etc.) de Catalunya i
aconseguir que la política d’aigua i la
gestió del cicle integral de l’aigua a
Catalunya es facin des del sector
públic i comptin amb la participació
i el control de la societat civil com a
garantia de qualitat del servei i de
qualitat democràtica. En aquest sen-
tit, Aigua és Vida ha denunciat el
paper de les corporacions privades
(amb interessos lucratius) en la ges-
tió de l’abastament i el sanejament
de l’aigua, tant en la distribució en
alta del cicle de l’aigua com en la dis-
tribució en baixa.

Amb l’objectiu d’articular una
resposta ciutadana conjunta i con-
tundent contra la privatització de la
gestió de l’aigua, la plataforma ende-
garà una demanda penal contra Ai-
gües de Barcelona, l’Ajuntament de
Barcelona i l’Àrea Metropolitana per
presumptes delictes de prevaricació
passiva, apropiació indeguda i preva-

ricació activa. Segons el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya, Ag-
bar no té una concessió legal per a-
bastir en baixa la ciutat de Barcelona.
Per tant, el consistori municipal ha
de regular la situació, cosa que s’ha
de fer mitjançant un concurs públic.
Tot i que els ajuntaments de l’àrea
metropolitana de Barcelona han trans-
ferit les competències sobre aigua a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
segons la llei d’aigües, la responsabi-
litat recau en els consistoris. Fins
aquí la prevaricació passiva. I, si no
hi ha concessió legal, com és que
Agbar cobra el rebut? Això seria l’a-
propiació indeguda. Per últim, la
prevaricació activa tindria lloc en el
moment en què l’Àrea Metropoli-
tana de Barcelona va regularitzar la
situació amb Agbar a dit, sense con-
curs públic.

D’altra banda, la plataforma està
pensant proposar una campanya de
desobediència civil amb el referent
de la guerra de l’aigua dels anys 90. En
aquell moment, es va deixar de pagar
el rebut de l’aigua i els diners corres-
ponents es dipositaven en un comp-
te a part. El que es proposa actual-
ment és decidir col·lectivament com
desenvolupar aquesta desobediència
civil. Tanmateix, la Plataforma Aigua
és Vida considera que aquesta cam-
panya no hauria de repercutir en les
finances públiques i sí, en canvi, en
les privades, que són les que obtenen
beneficis a costa de la ciutadania. De
moment, s’estan recollint propostes,
que estan obertes a la participació de
tothom.

Per últim, s’està posant en marxa
una iniciativa ciutadana europea
perquè la normativa europea reculli
el fet que l’aigua és un dret fona-
mental.

Mobilització ciutadana 
contra la privatització: 
la Plataforma Aigua és Vida

+ INFO:
plataformaaiguaesvida.wordpress.com

La Plataforma Aigua és Vida i el Grup de Defensa del Ter van denunciar 
la mercantilització de l'aigua a la Universitat de Vic el 16 d'octubre - Edit


