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Presentació
La crisi econòmica i social que patim des de fa uns anys ha incidit 
intensament en la percepció dels serveis públics municipals, el seu 
govern i la seva gestió. No només s’ha manifestat en el sorgiment 
de noves sensibilitats socials que han trobat la seva expressió po-
lítica en el govern de molts ajuntaments, sinó que han aparegut 
importants modificacions legislatives derivades de les directives 
europees i de l’LRSAL. 

Alhora, s’han observat canvis que afecten a les relacions tradicionals 
entre els ajuntaments i algunes empreses prestadores de serveis 
públics, que han incidit en aspectes essencials com ara la transpa-
rència informativa o la judicialització de les relacions contractuals.

És per aquest motiu que la Federació de Municipis de Catalunya,
a proposta de l'Ajuntament de Barcelona, ha considerat adient or-
ganitzar aquest  curs amb l’objectiu  d’analitzar  en detall aquesta 
nova  realitat, i  facilitar les  eines necessàries per un millor govern i 
gestió dels serveis públics locals.

Objectius
- Obtenir una visió panoràmica i pluridisciplinària en relació a la 
prestació dels serveis del cicle local de l’aigua des d’una perspecti-
va social, econòmica, ambiental i democràtica.

- Facilitar metodologies per a l’establiment del servei, el control de 
gestió i presa de decisions que permetin assegurar que l’Adminis-
tració Pública, com a titular del servei, té en tot moment el govern 
del servei, sigui quina sigui la seva forma de gestió.

- Oferir eines de treball i marcs de referència que permetin abordar 
la variabilitat de situacions lligades a la prestació dels serveis del 
cicle local de l’aigua i les relacions amb els gestors del servei.
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25/04
Remunicipalització, participació i formes de governança. Els ens locals i les empre-
ses del sector. Les noves formes de tractament dels serveis públics. Perspectives 
de futur. L’observatori local de l’aigua. El codi de bones pràctiques. 
Joan Gaya i Fuertes, enginyer consultor.

El cicle de l’aigua i els cicles derivats. El Decret legislatiu 3/2003. La governança 
en la gestió i l’ús eficient de l’aigua. Instruments jurídics i econòmics de la regula-
ció hidràulica. La gestió de l’aigua a Catalunya, aspectes competencials i relatius 
als usos de l’aigua. 
Joan Pinyol i Ribas, director de Medi Ambient de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

La Directiva Marc. El cicle local de l’aigua. Trams i gestió integrada. Recurs local-
recurs general i garantia. El paper de l’abastament en alta. Serveis públics i serveis 
regulats. Règim competencial de la gestió i la regulació. 
Isabel Caro-Patón Carmona, doctora en Dret, professora Titular de Dret administra-
tiu i sòcia de Menéndez & Asociados Abogados.

02/05
El Reglament del servei, el Contracte programa i el Plec de Condicions. La norma-
tiva de contractació europea i espanyola. Durada dels contractes, transferència de 
risc i clàusules de garantia per a l’administració. La qüestió dels cànons concessio-
nals. 
Llorenç Alerm Domènech, director de l’estudi per a la gestió pública de l’aigua de  
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA)  

El règim econòmic del servei. Principis rectors. Estructura de costos i d’ingressos. 
La qüestió de la garantia i el seu cost. Finançament de les inversions. Les amortit-
zacions i la reposició d’actius. El fons de reversió. 
Helio Robleda Cabezas, catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Uni-
versitat de Navarra.

Taxes i tarifes. Estructura binòmia i tarifació per blocs. Els ingressos no tarifaris. 
Els padrons fiscals. Tributs de la Generalitat i IVA. Elements administratius, tècnics 
i econòmics del Servei. Les auditories econòmiques de compliment de contracte i 
les de gestió. 
Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i 
presidenta del CSITAL de Catalunya.
Ángela Acín Ferrer, interventora d’Administració Local.

09/05
La gestió i el govern del servei. Instruments tècnics, administratius i econòmics. 
Selecció del sistema de gestió. L’informe preceptiu exigit per la LRSAL. Model de 
Pla econòmic i financer. Indicadors de gestió. 
Marc Cadevall i Artigues, director del Servei de Medi Ambient i  Sostenibilitat de 
l’Ajuntament de Terrassa.

El cicle local de l’aigua. Marc estratègic dels serveis associats i Pla Director. Dimen-
sionament de xarxes d’abastament i sanejament, tractament de les aigües pluvials 
i lleres. Sectorització i mallat de xarxes. Vinculació urbanística i pressupostària. El 
règim de cessió d’actius vinculats al servei. 
Ricard Tomàs i Puig, director d’Operacions, adjunt a gerència d’Aigües de Manresa.

Quadre de direcció del servei: elements estratègics i de seguiment ordinari del ser-
vei. La gestió de la informació. 
Joan Carles Ferraté i Messeguer, gerent d’Aigües de Reus.



16/05
L’aigua, Dret Humà i bé comú. El destinatari del servei i les denominacions en ús: 
usuaris, abonats, clients. Contractació, drets i obligacions. Atenció a l’usuari. Me-
canismes de transparència, rendició de comptes i accés a la informació. El punt de 
vista del ciutadà i dels treballadors. L’economia del bé comú: tarifació social, ges-
tió de la morositat, polítiques de talls. 
Joaquín García Lucea, cap de la Unitat de Taxes i Preus Públics del Servei de Gestió 
Tributaria de l’Ajuntament de Saragossa.

La titularitat del servei d’abastament d’aigua i el sistema de doble concessió. El 
ROAS i el règim procedimental en relació als Serveis públic locals. La titularitat de 
la informació associada al servei. Les modificacions introduïdes per la LRSAL en 
relació a l’establiment d’un servei públic i el  seu règim de gestió. El monopoli na-
tural. La interpretació de l’interès públic. 
Joan Anton Font Monclús, secretari general de l’Ajuntament de Tarragona.

L’assumpció de personal procedent de canvis en les formes de gestió dels serveis 
públics. Cap a la creació d’una figura de personal subrogat?. 
Joan Mauri i Majós, professor de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.

23/05
Tractament d’aigües potables. Criteris de qualitat de l’aigua. La Directiva d’Aigua 
Potable. Criteris sanitaris específics –qualitat sanitària, legionel·la-. El control de 
qualitat. Recursos hídrics alternatius: aigües regenerades i aigües de pluja. Les 
fonts en el sistema urbà. Ús sostenible dels aqüífers i altres fonts d’abastament. 
Anna Crispi, cap de secció del cicle de l’aigua del Servei de Medi Ambient i Sosteni-
bilitat de l’Ajuntament de Terrassa.

Planificació, gestió i explotació del clavegueram. Xarxes unitàries i separatives. 
Drenatge i laminació d’avingudes. Règim econòmic del servei. Vinculacions amb 
els altres serveis del cicle de l’aigua. 
Xavier Varela Alegre, director de Planificació i Innovació de Barcelona Cicle de l’Aigua, 
SA (BCASA).
 
 El sanejament en alta. Tractament d’aigües residuals. Control d’abocaments indus-
 trials. Aspectes econòmics i competencials. La reforma del sanejament proposada per 
 l’ACA.     
 Francesc Canalias, director de SIGMA, Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de 
La Garrotxa.

En acabar cada sessió, es durà a terme un debat.



Direcció acadèmica
Joan Gaya i Fuertes, enginyer consultor

Coordinació 
Ramon Arandes i Renú, enginyer de Camins, Canals i Ports.

Equip Tècnic 
Ester Eri, Laura Gálvez, Eva Monje i Elisabet Pérez.

Horari 
De 9.00 a 13.00 hores

Lloc de Realització 
Federació de Municipis de Catalunya. Via Laietana, 33 6è 1a. 08003 Barcelona

Destinataris 
Responsables polítics i, especialment, membres dels equips tècnics i admi-
nistratius de l’administració local –secretaris, interventors i responsables dels 
serveis públics locals – que tinguin entre les seves responsabilitats la forma-
ció d’expedients, la gestió, el control de la gestió de l’aigua i/o la presa de de-
cisions per al bon govern del servei.

Inscripcions 
El termini d’inscripció finalitza el dia 18 d’abril de 2017. Les places són limitades  
a 90. Per a la selecció de les inscripcions es tindrà en compte l'ordre de recepció
de les sol·licituds i el pagament dels drets de matrícula.  

La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu al 
web de la Federació: formació.fmc.cat 
El preu de la matrícula és de 90 euros que es faran efectius per transferència 
bancària al número de compte ES41 0182 6035 4302 0160 7781 del BBVA.

Organitza Col·labora


