
A LA FISCALIA ANTICORRUPCIÓ DE CATALUNYA  
 

 
Les entitats sotasignats: 
 
DIUEN: 
 
Que són organitzacions ecologistes i socials, i en l’exercici de les seves funcions, 
van sol·licitar informació a l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i a l’Ajuntament 
d’aquesta ciutat sobre el contracte de prestació de serveis públics entre la empresa 
AGBAR i l’Ajuntament de Barcelona per la prestació del servei d’abastament 
domiciliari d’aigua.  

Posem en coneixement de la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya una sèrie de fets a 
fi efecte investigui les possibles responsabilitats de les administracions competents i 
les pròpies operadores. 

D'altra banda, davant la manca d'informació oficial sospitem l'existència de diverses 
irregularitats, les quals constatem en els següents fets:  

FETS 

 
PRIMER.- Per acord de 31 de març de 1966 el Consell del Ple de l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar les Bases per al conveni amb la Societat General  d’Aigües de 
Barcelona (AGBAR) per a l’organització dels serveis d’abastament d’aigües, per 
adjudicar el servei de subministrament domiciliari a aquesta Societat. Aquest acord 
però, no és una concessió de servei públic sinó una declaració d'intencions, doncs 
es tractava d'un projecte d’adjudicació que no es va arribar mai a consumar. 
 
SEGON.- El 3 de Juliol de 1980 la Comissió Permanent de la Corporació 
Metropolitana de Barcelona – CMB (avui Àrea Metropolitana de Barcelona) va 
declarar l’abastament d’aigua dels municipis metropolitans com a servei d’interès 
metropolità, tot iniciant el procediment per tal d’assumir la prestació del servei. En 
aquest sentit el 18 d’abril de 1983 es subscrigué un contracte entre la CMB i 
AGBAR, l’objecte del qual era la concessió del subministrament domiciliari a AGBAR 
per un termini de 50 anys “quan resultés procedent”. Aquesta concessió però tampoc 
es va arribar a formalitzar doncs no es disposa de cap document que determini els 
elements bàsics de la contractació pública: termini de la concessió, cànon que 
s’abona, drets i obligacions de les parts, causes d’extinció del contracte, etc. Cal 
destacar que la indefinició sobre la durada de la concessió suposa una vulneració de 
la legislació de contractes del sector públic (art. 278 RDL 3/2011). 
 
TERCER.- En 2010, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona va 
dictar la sentència núm. 298/2010, on reconeixia explícitament que no existeix 
contracte de concessió entre AGBAR i l’Ajuntament de Barcelona pel servei 
d’abastament d’aigua a la ciutat. Diu expressament que “resulta que no hi ha 
contracte de concessió  (..) Així doncs, ni hi ha adjudicació del servei ni hi ha 
contracte  (...) Certament l’anterior constatació té importants repercussions materials, 
doncs ara per ara la gestió del servei d'abastament d'aigües a la ciutat de Barcelona 



i l’actuació de la AGBAR en tant que concessionària del servei son actuacions 
il·legítimes”. 
 
QUART.- Des que es va emetre la sentència, diversos col·lectius de la societat civil 
han reclamat que es faci públic el contracte de concessió, entre les que es troben les 
parts actores, les quals han demanat per diferents vies que es resolgui el que es 
considera un “buit legal” en la prestació d’un servei fonamental i per poder esbrinar la 
situació actual del servei d’abastament d’aigua a Barcelona així com obtenir la 
documentació acreditativa de la mateixa. S’han fet peticions als responsables de 
l’Ajuntament de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a la resta de 
municipis de la mateixa, aquests no han respost a les demandes i si ho han fet, mai 
ha estat amb proves fefaents que demostrin la legalitat en la prestació del servei 
d’abastament d’aigua domiciliar (Annex). 
 
CINQUÈ.- El passat 8 d’agost de 2012, es va publicar al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 6188)  el següent anunci: 
 
“El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en sessió de data 24 
de juliol de 2012, ha acordat: Aprovar inicialment l’establiment i prestació del servei 
del cicle integral de l’aigua, que (..) integra els actuals serveis de subministrament 
d’aigua potable o l’abastament d’aigua en baixa, el servei públic de sanejament en 
alta i la depuració d’aigües residuals i també inclou el servei de la regeneració 
d’aigües residuals per a altres usos. 
 
Així, s’acorda aprovar inicialment l’establiment del sistema de gestió d’aquest servei 
públic mitjançant societat amb capital social mixt, sota la modalitat de conveni amb 
societat existent [AGBAR] (..) integrant els títols derivats de les modalitats gestores 
del servei de subministrament d’aigua vigents, a partir de la data de l’efectiva posta 
en marxa la modalitat gestora i iniciar el procediment de dissolució de la societat 
mercantil (..) Empresa Metropolitana de Sanejament Societat Anònima - EMSSA, 
Aquesta dissolució comporta la continuïtat de la prestació del servei en la forma 
gestora senyalada a l’apartat anterior, en raó de la transferència del patrimoni a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a accionista únic, i de l’aportació per aquesta 
a la nova societat de capital social mixt de la branca d’activitat, del personal afecta al 
servei i del patrimoni.” 
 
SISÈ.- El 6 de novembre de 2012 el Consell Metropolità de l’AMB va aprovar 
definitivament els acords del DOGC de 8 d’agost de 2012, donant lloc a 5 
contenciosos administratius posteriors. D’aquesta manera, l’AMB va crear un nou 
servei públic anomenat cicle integral de l’aigua que unifica els serveis de 
subministrament i sanejament d’aigua que fins ara eren gestionats, pel que fa a 
l’abastament d’aigua potable, per diverses empreses amb concessió administrativa, i 
pel que fa al sanejament d’aigües, per la empresa pública d’àmbit metropolità 
EMMSA.  
 
SETÈ.- L’actuació del Consell Metropolità de l’AMB atenint als fets plantejats 
anteriorment, planteja un conjunt d’actuacions presumptament irregulars respecte els 
següents fets: 
 



Possible Invasió de Competències. El mateix contracte del 18 d’abril de 1983 entre 
la Comissió Permanent de la Corporació Metropolitana de Barcelona – CMB (avui 
Àrea Metropolitana de Barcelona)  i la AGBAR, esmentat al segon fet, també tenia 
per objecte transferir a la CMB els drets i instal·lacions de AGBAR referents a 
l’abastament en alta (ETAP Sant Joan Despí, i concessions hidràuliques com la de 
1953, ampliació de 1957 i ampliació de 1960). Aquestes no varen poder ser 
transferides formalment a la CMB perquè la Llei 4/1990 declarà aquest servei com 
d’interès de la Generalitat, Posteriorment la Llei 12/2000 va confirmar la competència 
de la Generalitat, i el vigent DL 3/2003 també. Aquest fet acredita que és la 
Generalitat i no l’AMB l’Administració competent en l’abastament en alta, de manera 
que l’AMB no es trobaria facultada per atorgar la gestió d’aquest servei. Per altra 
banda els municipis tenen competències pròpies en “el subministrament d’aigua i 
l’enllumenat públic, els serveis de neteja viàries, de recollida i tractament de residus, 
el clavegueram i el tractament d’aigües residuals” (art. 66.3.I RDL 2/2003, Text refós 
Llei municipal i de regim local de Catalunya). I un dels serveis mínims que ha de 
prestar tot municipi és el d’abastament domiciliari d’aigua potable (art. 67.a del 
mateix Text). D’aquesta forma l’AMB podria estar envaint tant la competència de la 
Generalitat com la dels municipis. A més a més, es preveu que a mida que vagin 
finalitzant les concessions existents a la regió metropolitana, l’empresa mixta 
passaria a prestar servei en aquests municipis de manera automàtica, altra vegada 
prescindint de les normes de contractació administrativa. El vici d’incompetència 
comporta la nul·litat de ple dret dels actes dictats, segon determina l’art. 62.1.b) Llei 
30/1992, segons redacció de la Llei 4/1999. 
 
Falta de concessió comprovada segons sentència Jutjat Contenciós Administratiu 
núm 12 de Barcelona. L’elecció de AGBAR com únic operador es sosté en base els  
títols reconeguts en l’Acord de metropolitanització de 28 de gener de 1982 i el 
contracte del 18 d’abril de 1983, referits a diversos municipis de l’àmbit metropolità. 
Com ja s’ha exposat i recull la sentència núm. 298/2010, de 5 d’octubre de 2010, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, aquest títols mai es van 
formalitzar i ens situa en una situació anòmala en la que AGBAR estaria prestant 
diferents serveis sense el títol legitimador. Equiparar aquesta situació a l’existència 
d’una efectiva concessió contradiu els principis bàsics del dret administratiu i la 
legislació de contractació administrativa, com ara el Text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011) Concretament 21 municipis es trobarien 
en aquesta situació d’irregularitat: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Cerdanyola 
del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de 
Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià de Besòs, San Boi de Llobregat, 
Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan 
Despí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Així com els municipis de Ripollet, 
Tiana, Sant Cugat del Vallès i Badia del Vallès que també estarien subjectes al 
contracte de 1983. 
 
Falta de concurs públic. El nou servei s’ha atorgat sense licitació pública mitjançant 
una adjudicació directe a una entitat privada. L’article 138.2 del vigent RDL 3/2011 
determina que les adjudicacions de contractes s’han de realitzar, ordinàriament, 
utilitzant el procediment obert o restringit. El procediment negociat és doncs una 
excepció, i els supòsits en què és aplicable es troben regulats a l’article 170 RDL 
3/2011, que literalment estableix: “Cuando, por razones técnicas o artísticas o por 
motivos relacionados con la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo 



pueda encomendarse a un empresario determinado”. De cap manera és aplicable 
aquesta excepció, donat que no és cert que la gestió del cicle de l’aigua a l’AMB 
només pugui ésser encomanada a AGBAR doncs a banda que operen altres 
operadors d’aigua a l’AMB (Castellbisbal - AICSA, Molins de Rei i Sant Andreu de la 
Barca - Aqualia, Bellaterra - CASSA i la Palma de Cervelló - Aigües de Catalunya) 
AGBAR tampoc té cap responsabilitat en l’abastament i sanejament en alta ni en 
l’abastament i tractament d’aigua no potable. A més el còmput de 50 anys des de 
1997 i no pas des de 1983 no només no queda justificat sinó que suposa una 
ampliació dels contractes firmats amb anterioritat o de menor durada com ara els de 
Pallejà, Santa Coloma de Cervelló, El Papiol, Sant Climent de Llobregat, Torrelles de 
Llobregat, Begues, Badia del Vallès, Corbera de Llobregat, Cervelló, Molins de Rei, i 
Sant Andreu de la Barca. Així pretendre adjudicar directament la concessió podria 
ser una greu vulneració dels principis més elementals de la contractació pública, la 
lliure concurrència i un tracte de favor a una empresa, AGBAR,en prejudici de totes 
les altres del sector. 
 
Valoració d’actius. En tot expedient destinat a l’establiment d’un servei públic 
mitjançant societat mixta és obligatori incloure un estudi econòmic - financer i un 
règim de determinació de les tarifes a percebre pels usuaris per part de prestador del 
servei (arts. 159 i 160, per remissió de l’art. 188.5 ROASC). Per contra la 
documentació facilitada és clarament insuficient. És parteix d’una valoració de 
AGBAR pel valor de 476,54 M€. Així mentre s’accepta la validesa del contracte del 
18 d’abril de 1983 no es té en compte que part de les instal·lacions segons el mateix 
serien de la Generalitat així com tampoc es contempla cap tipus d’amortització dels 
actius d’AGBAR des de l’inici de la suposada concessió. Per altra banda, el capital 
social de la nova societat mixta es fixa en 337 M€ dels quals l’AMB aportaria un 15% 
a través de la valorització d’EMSSA (50,55 M€) i AGBAR el 85% restant (286,45 M€). 
La resta del valor de AGBAR 190,09 M€ seran adquirits per la nova societat mixta. 
Cap anàlisis específica els motius al fet que 190,09 M€ del valor de AGBAR hagin de 
ser comprats a càrrec de l’erari públic ni el preu fixat per tirar endavant aquesta 
operació. 
 
VUITÈ.- S’ha de tenir en compte que alguns dels gestors públics que varen mantenir 
aquesta situació d’irregularitat i que van actuar, en perjudici del interès general, 
actualment formen part de la societat que s’ha estat beneficiant d’aquesta situació.  
 
 
Nosaltres entenem que probablement aquests fets, atès el coneixement de les 
administracions de la falta de conveni regulador legal, i no actuar per resoldre la 
situació podrien ser possibles delictes, per la qual cosa sol·licitem que vostè es 
pronunciï al respecte. 
 
L’abastament d’aigua a particulars, és un servei públic bàsic, inclòs dins de les 
competències de gestió municipal de l’article 25.2 de la Llei 7/1985 de Bases del 
Règim Local, que han de ser gestionats amb alguna de les modalitats de l’article 85 
de la mateixa llei, és a dir, mitjançant Gestió directa o Gestió indirecta, segons les 
diverses formes previstes pel contracte de gestió de serveis públics, regulat pel Text 
Refós de la Llei 3/2011, de 14 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 



Tal com exposa la citada sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, independentment que ja al segle XIX la Societat d’Aigües de Barcelona o 
la seva precursora rebés una adjudicació d’aprofitaments hidràulics, no existeix cap 
resolució que adjudiqui el servei d’abastament domiciliari d’aigua. El 31 de març de 
1966, el Consell del Ple Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar les 
“Bases per al conveni amb la Societat General d’Aigües de Barcelona per a 
l’organització dels serveis d’abastament d’aigües”, document en el que es preveu 
encomanar el servei a la societat esmentada, però l’adjudicació no es podia fer 
mitjançant aquest pla, doncs requeria un procediment previ i en tot cas calia seguir 
un sistema de licitació pública en els termes de la legislació vigent aleshores, això 
és, l’article 115 i subsegüents de la Llei de Règim Local aprovada en Decret de 24 de 
juny de 1955, el Reglament de Serveis de 17 de juny de 1955, el Reglament de 
Contractació de les Corporacions Locals de 9 de gener de 1953 i el Text articulat de 
la Llei de Contractes de l’Estat aprovat per Decret 923/65, essent així que la 
concessió no adjudicada en els esmentats termes, està viciada de nul·litat des del 
principi, per imposició de l’article 116 de la primera de les normes esmentades.  
 
Però no estem ni tan sols davant d’una adjudicació nul·la, ja que l’acord de 1966 no 
va adjudicar la concessió, ja que aquesta resolució no inclou altra cosa que un 
simple projecte d’adjudicació que no es va arribar mai a consumar. Per tant, els 
responsables de l’Ajuntament de Barcelona i de l’Àrea Metropolitana entenem que 
haurien d’haver atorgat la concessió per procediment obert, publicant un plec de 
clàusules reguladores del concurs públic, en el qual tot empresari interessat pogués 
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte 
amb els licitadors ,incomplint la Llei de contractes del Sector Públic. 
 
De la mateixa manera el contracte del 18 d’abril de 1983 entre la CMB i AGBAR, 
l’objecte del qual era la concessió del subministrament domiciliari a AGBAR per un 
termini de 50 anys “quan resultés procedent” mai es va consumar doncs no es 
disposa de cap document que determini els elements bàsics de la contractació 
pública: termini de la concessió, cànon que s’abona, drets i obligacions del es parts, 
causes d’extinció del contracte, etc. Cal destacar que la indefinició sobre la durada 
de la concessió suposa una vulneració de la legislació de contractes del sector 
públic (art. 278 RDL 3/2011). 
 
La falta de contracte vàlid és meridianament clara en la sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona al corroborar que després d'haver 
requerit tant a l'Ajuntament de Barcelona com a l'Entitat Metropolitana de Serveis 
Hidràulics (avui AMB) tota la documentació relacionada amb el cas, es constata que 
en efecte la Societat General d'Aigües de Barcelona presta el servei municipal 
d'abastament domiciliari sense el preceptiu títol. 
 
Tot i que els servidors públics actuals podrien al·legar desconeixement sobre 
aquesta situació ja que no l’han provocat ells sinó els seus antecessors, des del 
moment en que el Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona, requereix a les 
administracions actuants que aportin el contracte, i emet una sentència afirmant que 
no existeix contracte per la prestació del servei, els servidors públics tenen l’obligació 
d’actuar segons la legalitat i engegar el procediment per atorgar el servei d’acord 
amb allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic (RDL 3/2011).  
 



Coneixedors que el bé jurídic protegit genèricament pel delicte de prevaricació és el 
correcte exercici de la funció pública conforme el paràmetres constitucionals, i 
concretament el respecte del principi de legalitat en l’exercici de les funcions 
públiques.En aquest sentit, el delicte de prevaricació de l’article 404 del Codi Penal 
requereix que l’autoritat o funcionari públic, sabent que està cometent una injustícia, 
dicti una resolució en un assumpte administratiu. Per tant, la injustícia ha de derivar 
d’una resolució administrativa. En aquest sentit, la inactivitat del funcionari davant 
d’una sol·licitud d’un particular, que un cop transcorregut el termini determinat per 
obtenir resposta no ha obtingut resolució pot presumir que es troba front una situació 
de silenci administratiu, . Per regla general, el silenci administratiu té efectes positius 
o estimatoris (art 43.1 de la Llei 30/92 i l’article 54 b) de la Llei 26/2010). I en aquest 
cas, la manca de resolució genera un acte administratiu presumpte, amb la mateixa 
validesa i eficàcia que un acte exprés, i que per tant es pot incloure dins la conducta 
típica del citat article en cas que aquesta resolució sigui contrària a la legislació 
 
Tot i la irregularitat de la situació d’aquest servei públic, essencial per a la vida i la 
dignitat de la ciutadania, els responsables de les administracions esmentades, no tan 
sols no han actuat d’ofici per resoldre aquesta situació en el moment que un òrgan 
judicial ha emès una resolució, sinó que han desatès les continues peticions de les 
associacions ciutadanes que han requerit que es subsanés aquesta irregularitat 
procesal i aquesta situació d’indefensió en la que es trobaven els ciutadans i les 
ciutadanes de Barcelona, i per extensió de la població de gran part de l’AMB. 
 
Tot i que aquesta omissió podria ser suficient perquè aquesta fiscalia considerés 
alguna possible irregularitat penal, el fet que actualment s’hagi aprovat per part de 
l’AMB la creació d’una empresa mixta, amb una participació d’ AGBAR/AGBAR del 
85%, sense fer cap mena de concurs, entenem que és una resolució que es realitza 
per part dels responsables de l’AMB, possiblement sabent que aquesta resolució no 
s’ajusta al dret, doncs sembla que va en contra de les lleis que regulen les 
concessions administratives  (RDL 3/2011), 
 
Es planteja que gestionarà el servei una empresa mixta mitjançant un conveni amb 
la “societat existent”, donant per fet que l’empresa actualment titular del servei és 
AGBAR, cosa que no és certa per a certs municipis on el servei és gestionat per 
altres societats o de forma directa per part de l’administració, i donant per fet que la 
gestió de AGBAR a l’AMB és equiparable a l’existència d’una efectiva concessió, 
contradient així els principis bàsics del dret administratiu i la legislació de 
contractació administrativa, com ara el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (RDL 3/2011). 
 
Així doncs, s’està regularitzant una concessió a una empresa privada sense dur a 
terme el procediment exigit per la llei, fet que implica que podria dictar-se una 
resolució administrativa contrària a la llei per part dels responsables de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, amb la voluntat d’afavorir interessos privats. Per aquest 
motiu demanem a la fiscalia analitzi si s’ha comès un possible delicte de prevaricació 
de l’art. 404 del Codi Penal. 
 
A més, el repartiment de participacions dins d’aquesta empresa és del tot arbitrari, ja 
que AGBAR aporta instal·lacions de la xarxa d’abastament que no són propietat 
seva, ja que aquestes van ser declarades d’interès de la Generalitat de Catalunya, 



doncs l’article 5 de la Llei 4/1990, de 9 de març, d’ordenació de l’abastiment d’aigua 
a l’àrea de Barcelona diu que “queden afectats en el servei públic de competència de 
la Generalitat els béns i les instal·lacions de titularitat pública que formen part de la 
xarxa bàsica de proveïment al fet que es refereix l'article 2.2. Aquests béns i 
instal·lacions s'adscriuen a l'Ens de Proveïment d'Aigua que es crea amb aquesta 
Llei per al servei de les seves finalitats”. 
 
L’article 2.2 de la mateixa llei estableix que “la xarxa bàsica de proveïment està 
constituïda per les obres de captació, plantes de tractament d'aigua per a 
potabilització, conduccions i dipòsits i les estacions de bombament que siguin 
susceptibles d'aportar aigua a més d'una xarxa secundària. Les instal·lacions que 
integren la xarxa bàsica de proveïment figuren enumerades, amb caràcter general, 
en els annexos 1 i 2, per raó de la seva diferent titularitat pública o privada, i 
s'incorporaran les que es constitueixin o defineixin amb les mateixes característiques 
i finalitats.” 
 
Per tot això, demanen a la Fiscalia Anticorrupció si considera que s’ha pogut actuar 
en contra de l’interès general, afavorint els interessos privats, d’una empresa que a 
més, els darrers anys ha incorporat alguns d’aquests gestors públics com a 
treballadors de la companyia.  
 
Coneixedors que la tutela penal de l’activitat pública ha de garantir el correcte 
desenvolupament de la funció pública, fent respectar les previsions constitucionals 
formulades en aquesta matèria i que l’activitat pública és un instrument al servei dels 
ciutadans, i no de les empreses privades, i casos com el que estem tractant, on 
podria existir un comportament dolós i molt greu per part dels administradors en 
contra dels administrats, pensem que cal informar a fi efecte s’esbrini  i s’actuï 
mitjançant una  possible intervenció de la jurisdicció penal. 
 
 
Nosaltres entenem que probablement aquests fets podrien ser possibles delictes, per 
la qual cosa sol·licitem que vostès es pronunciïn al respecte. 
 
També són coneixedors que el Codi Penal, defineix en el seu article 252, que són 
autors d’apropiació indeguda els que en perjudici d'un altre s'apropiessin o 
distraguessin diners, efectes, valors o qualsevol altra cosa moble o actiu patrimonial 
que hagin rebut en dipòsit, comissió o administració, o per un altre títol que produeixi 
obligació de lliurar-los o retornar-los, o neguessin haver-los rebut, quan la quantia de 
l'apropiat excedeixi de quatre-cents euros.  
 
El bé jurídic protegit per aquest delicte és per una banda la propietat, i per l’altra el 
dret al compliment d’una obligació de retornar allò que es posseeix al seu propietari. 
La jurisprudència defineix uns requisits per tal de considerar que s’ha produït una 
apropiació indeguda: 
 
Inicial possessió legítima dels diners per part del subjecte actiu, que el títol produeixi 
obligació de retornar la cosa, un acte de disposició de la cosa, i un element subjectiu 
que seria l’ànim de lucre. 
 



Entenem que en el present cas, tot i que possiblement ens trobem davant d’un tipus 
especial d’apropiació indeguda, sembla que es donen els esmentats requisits. Així, 
l’empresa AGBAR, disposant d’un títol aparentment legal com seria una concessió 
administrativa per la gestió del servei d’abastament d’aigua de Barcelona, que 
produeix una obligació de retornar en el moment que finalitza la concessió, ha 
disposat del servei sense que aquesta concessió s’hagués atorgat de forma 
definitiva, apropiant-se per tant de forma il·legítima un servei públic propietat de 
l’Ajuntament, i tot amb un ànim de lucre que constitueix la tarifa que s’ha anat 
cobrant pel servei.  
 
La mateixa sentència del Tribunal Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
també estipula que en relació amb “la Llei General Tributària no pot haver dubte que 
un servei com ara el subministrament domiciliari d’aigua és un servei sotmès a una 
taxa. Això comporta l’aplicació en bloc de la normativa de les taxes tant en allò que 
es refereix al procediment d’aprovació – mitjançant ordenança fiscal - com també als 
altres aspectes substantius del regim jurídic de les taxes, com ara a la submissió 
deis seus elements determinants a una reserva legal, la forma i els límits en la 
determinació de la quantia i, en general, l’aplicació del regim tributari com ara 
l’exacció coactiva per via d'apressament (..). Així doncs, en estar davant d'un preu 
que ha estat tramitat com una tarifa privada, cal concloure que el preu que la 
Societat General d'Aigües cobra en contraprestació del servei que proporciona als 
ciutadans de Barcelona és il·legal (..). Consegüentment, cal anul·lar la quota del 
servei i també l’IVA en tant que gira sobre aquesta però no els tributs associats”.  
 
Per tot plegat, coneixedors d’aquestes informacions que pressumptament podrien 
ser delictes demanem a la Fiscalica Anticorrupció es possicioni i actui al respecte. 
 
Barcelona, a 12 de febrer de 2013 
Associació ACORDEM, Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres, 
Ecologistas en Acción - CODA, Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona i Xarxa per una Nova Cultura de l'Aigua. 
 


