Formació FMC

col·lecció monogràfics de

04

El servei públic
del cicle
de l’aigua

Formació FMC

col·lecció monogràfics de

04

© 2018, Federació de Municipis de Catalunya
Edita
Federació de Municipis de Catalunya
Via Laietana 33, 6è 1a. 08003 Barcelona
Coordinació general
Juan Ignacio Soto Valle
Direcció acadèmica
Joan Gaya
Coordinació tècnica
Ramon Arandes
Autors
Ángela Acín Ferrer
Llorenç Alerm Domènech
Marc Cadevall i Artigues
Francesc Canalias
Isabel Caro-Patón Carmona
Anna Crispi
Joan Carles Ferraté i Messeguer
Joan Anton Font Monclús
Joaquín García Lucea
Joan Gaya i Fuertes
Joan Mauri i Majós
Joan Pinyol i Ribas
Helio Robleda Cabezas
Maria Petra Sáiz Antón
Ricard Tomàs i Puig
Xavier Varela Alegre
Equip tècnic
Laura Gálvez
Eva Monje
Elisabet Pérez
Disseny i maquetació
www.lacuinagrafica.com
Impressió
NOVOprint
ISBN
978-84-87286-50-6
Dipòsit legal
D 4717-2018

El servei públic
del cicle de l’aigua

Presentació

En clau d’interès general, la gestió dels serveis públics ha d’atendre no solament a criteris d’eficiència, sinó també a un conjunt de factors i béns jurídicament protegibles que situïn els ciutadans en el centre de la prestació. La
tria entre les diverses formes de gestió – pública o privada – com a elecció
del govern local no pot ser la conseqüència d’una determinada conjuntura
o context que limiti la llibertat d’elecció, l’autonomia local i molt menys que
limiti als ajuntaments, com a poders legítims reguladors, la seva capacitat
de control sobre els serveis bàsics que ha de prestar a la ciutadania.
Més enllà de les modes, els ajuntaments hem de disposar d’instruments que
preservin la nostra llibertat política d’elecció sobre el què, el com i el quan
prestem un determinat servei públic, d’acord, és clar amb la llei, tot i que la
darrera reforma introduïda per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) ens limiti injustament el marge de maniobra.
Amb la iniciativa formativa de les Jornades sobre el servei públic del cicle de
l’aigua que avui es concreta en aquest manual, intentem oferir als ens locals
alguna clau que contribueixi a fer que la gestió dels serveis locals atengui de
prop els valors públics als quals estan indefectiblement lligats.

Xavier Amor i Martín
President
Federació de Municipis de Catalunya
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En nom de l’equip executiu de la nostra entitat, vull felicitar al grup de tècnics coordinat per la Secretaria General, a la direcció acadèmica de les jornades i als ponents que han fet possible aquest manual. I vull agrair de forma
especial a l’Ajuntament de Barcelona la seva iniciativa i la seva col·laboració,
sense la qual no hagués estat possible l’edició del llibre que avui teniu a les
mans.

Presentació

L’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels ecosistemes. I com a tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns
comuns. De fet, cal recordar que ja des de juliol de 2010 les Nacions Unides
reconeixen que l’accés a l’aigua és un dret humà.
Així doncs, l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i ha de garantir-se en tot moment el seu accés universal i assequible,
sense manca de subministrament per motius econòmics o socials. A la seva
vegada, són serveis que s’han de prestar de forma eficaç, i de manera que els
beneficis de l’activitat retornin a la societat, per millorar el servei, així com
millorar la qualitat de l’aigua retornada al medi ambient. I és per això que
cal apostar per la gestió pública de l’aigua.
Cal recordar que a nivell mundial la gestió pública és la més habitual, doncs
prop del 90% de la població rep l’aigua a partir d’operadors públics. De fet,
moltes ciutats estan optant per recuperar la gestió pública de l’aigua allà
on no la tenien, exercint la seva competència. Es tracta d’una tendència creixent, a Catalunya i a tot el mon.
Cal apostar per una gestió pública. Una nova gestió pública, lligada a la promoció de noves formes de control social que garanteixin la transparència,
la informació, la rendició de comptes i la participació ciutadana efectiva.
Un model de gestió en el qual l’ens públic gestor d’aquests serveis rendeixi
comptes de les seves activitats i actuacions, tant als poders públics com a la
ciutadania.
Així doncs, resulta fonamental que des dels municipis s’impulsi i es consolidi un compromís per aquesta gestió pública, transparent, participativa i
sostenible del cicle integral de l’aigua. I, per tot plegat, es clau el rol a desenvolupar pel tècnics i tècniques municipals, que són qui en darrera instància
han de desplegar i implementar la gestió del servei d’aigua.

Eloi Badia Casas
Regidor de Presidència
Regidor d’Aigua i Energia
Regidor del Districte de Gràcia
Ajuntament de Barcelona
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Aquest curs ha volgut contribuir a dotar d’eines a aquests tècnics i tècniques municipals, aportant-los elements tant des del punt de vista tècnic
com de la gestió administrativa. Eines que els han de permetre impulsar un
millor servei, més eficaç i amb un major control.

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 política en el govern de molts
ajuntaments, sinó que han aparegut importants modificacions legislatives
derivades de les directives europees, de la Llei 27/2013 de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i de la recentment aprovada
Llei de Contractes del Sector Públic.
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 transparència informativa o la judicialització de les relacions contractuals.
És per aquest motiu que la Federació de Municipis de Catalunya va considerar adient organitzar unes jornades sobre el servei públic de l’Aigua amb
l’objectiu d’analitzar en detall aquesta nova realitat, i facilitar les eines necessàries per un millor govern i gestió d’aquest servei i la resta dels serveis
públics locals.
Els objectius van ser:
-

Obtenir una visió panoràmica i pluridisciplinària en relació a la
prestació dels serveis del cicle local de l’aigua des d’una perspectiva
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’Administració 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.

Les Jornades van tenir lloc entre el 25 d’abril i el 23 de maig de 2017 a la seu de
la Federació de Municipis de Catalunya amb 100 persones inscrites.

Joan Gaya i Fuertes / Ramon Arandes i Renú
Director del curs / Coordinador Acadèmic el curs
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Remunicipalització:
problemes pràctics
d’un repte polític

Joan Gaya i Fuertes
Enginyer Consultor

Quan apareix un concepte nou, si no hi ha cap paraula que el reculli, se n’inventa
una. Remunicipalització és un d’aquests conceptes. És inútil buscar-li coherència
tècnica, jurídica o econòmica. És un concepte polític que resulta del malestar de
grans sectors de la població per l’actitud de moltes administracions que han
deixat la gestió dels serveis públics en mans dels seus concessionaris i n’han
descuidat el bon govern. I també per l’actitud d’algunes empreses del sector que
han propiciat i aprofitat aquesta situació, no han respost correctament a la confiança obtinguda i que ara pretenen consolidar la seva posició en una operació
de privatització definitiva de serveis públics bàsics com l’abastament d’aigua i
el sanejament. Remunicipalització es refereix als municipis i als serveis públics
municipals, que són les administracions més properes, però podríem trobar
analogies en altres serveis públics de titularitat de l’Estat o de la Generalitat.

El moviment remunicipalitzador es pot entendre com a conseqüència de la crisi
social i econòmica que fa gairebé 10 anys que dura. La crisi va ser a l’origen del
15-M, i d’aquí el nou impuls del municipalisme —que sempre ha estat símbol de
la democràcia de proximitat—, l’entrada de noves forces polítiques als governs
municipals, i la proliferació de grups de base que propicien la participació activa
en la gestió dels afers públics. L’aigua ha estat considerada un camí per a la recuperació del control públic d’aquells béns essencials per al desenvolupament
social de les persones. Tot i que els paràmetres macroeconòmics van millorant,
la realitat insisteix que al nostre país un 25% de les persones —fins i tot moltes
que ja han trobat feina— segueixen per sota dels límits de pobresa.

Remunicipalitzar vol dir recuperar la capacitat dels ajuntaments per governar
els serveis públics dels quals són titulars i, eventualment, gestionar-los. Es tracta d’obrir espais institucionals que expressin una via cap a una societat més
democràtica en què prevalgui l’interès públic sobre el privat. I d’assegurar que
les decisions es prenen des de la proximitat del poder democràtic i no des de
despatxos llunyans, anònims i privats.
No és fàcil: som en un escenari de confrontació entre l’interès públic i alguns
interessos privats. I de moment, guanya l’interès privat que té poderosos aliats
amb capacitat d’influir sobre el contingut de les normes que es promulguen i
en la seva interpretació.1
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L’entorn en què es desenvolupa aquest moviment mostra una intensa coordinació dels interessos privats i aquelles institucions en les quals hi poden tenir
influència: més enllà de les resistències d’alguns operadors a perdre el seu mercat, més enllà de les interpretacions legals més o menys forçades en què fonamenten la seva actitud, s’observen actituds d’organitzacions empresarials que
donen suport ideològic —és a dir, polític— a les empreses que presumptament
són víctimes d’aquest impuls remunicipalitzador; s’organitzen potents plataformes de comunicació per difondre relats en els quals s’expliquen les bondats
de la col·laboració publicoprivada entesa de determinades maneres, es dificulta
la potestat municipal amb nous condicionaments legals i, darrerament, hem
1. Warren Buffet: “la lluita de classes
continua, però la meva guanya”.

Els nous reptes socials, l’entorn polític favorable a les privatitzacions i la necessitat de satisfer les necessitats dels ciutadans obliguen a un gran esforç organitzatiu, formatiu i d’apoderament polític i social que permeti afrontar amb garanties els reptes del moment. No hi ha dubte que el sector privat ha assolit una
primera i gran victòria: que es parli de la qüestió com si fos merament formal,
una simple qüestió d’alternativa entre gestió pública i gestió privada.

1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

pogut observar com s’interessa per aquests processos fins i tot l’Advocacia de
l’Estat2 o els grups parlamentaris més proclius al desmantellament dels serveis
públics.

L’evolució de les coses ha mostrat que el problema és de fons i té nombroses conseqüències en l’organització del poder democràtic i en el tractament dels drets
de les persones en relació amb els serveis bàsics. El que segueix és un inventari
d’urgència sobre alguns dels problemes observats i que caldrà resoldre en els
temps immediats.

Com interpretar l’interès públic en els serveis de l’aigua?
En el règim de lliure mercat el client decideix la compra d’un bé. Si hi ha competència, tria la millor opció considerant la relació qualitat/preu.
En un règim de monopoli, el client queda a mercè del proveïdor únic, que és qui
decideix les condicions de venda del bé.
En un servei essencial en què el client no pot decidir no comprar, la relació obligada amb el proveïdor monopolista es converteix en captivitat.
2. Ofensiva del Gobierno, CVE y gestores
contra la remunicipalización del agua.
El Norte de Castilla, 29 de març de 2017.
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1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

El llenguatge es renova constantment en els continguts (post-veritat, mil·lenial,
nini) i en les formes: sms, twitter i whatsapp són noms que designen noves formes que han reinventat la comunicació escrita.

Doncs bé: l’acció de govern ha de garantir la prevalença de l’interès públic i, en
aquest marc, el respecte als interessos privats en joc. Ara bé, el que observem
moltes vegades és que alguns privats no només defensen els seus interessos,
sinó la interpretació jurídica d’aquests interessos en aspectes purament formals que dificulten i a vegades impedeixen la qüestió de fons: l’exercici de les
responsabilitats públiques pel que fa als serveis públics. Més enllà de les lleis,
cal rebutjar les conductes deslleials que dificulten l’acció de l’Administració, desacrediten els seus responsables o tendeixen a crear marcs mentals que condicionen la presa de decisions. O que pretenen indicar als dirigents democràticament elegits quin és el camí de l’interès públic.
Ens cal un relat potent sobre l’interès públic i la seva consolidació allí on hi hagi
dubtes. Les dificultats observades per l’alcaldessa Colau en les seves relacions
amb diferents lobbies empresarials3 mostren la necessitat de redefinir el paper
dels responsables públics i dels agents privats en la definició i en la interpretació
de l’interès públic i el seu assoliment. Barcelona no és un cas aïllat.
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I, sobretot, ens cal una consciència renovada, no només en l’àmbit polític sinó
també en el dels servidors públics, que interpreti l’interès públic de forma independent i clara per als ciutadans. No tots els grups polítics, no totes les capes
socials, en són conscients.

Semblaria exagerat dir-ho, però lleialtat amb el titular del servei també significa
que el gestor no ha de pretendre substituir el poder democràtic pel poder econòmic, o crear unes aparences que puguin induir a confusió. Així ha passat, a
l’empara de la Llei 24/2015 sobre pobresa energètica i habitatge, amb les tarifes
socials, que, a més dels recursos del Govern central, han donat lloc a episodis
pintorescos, com el conveni que es va signar a mitjan any passat:4
-

Sota el paraigua de la pobresa energètica va reunir empreses del sector
de l’aigua amb representants de la Generalitat, tot ignorant que l’abastament d’aigua és un servei públic que té un titular municipal. Els municipis no van ser consultats ni convidats. Ni tampoc hi va assistir cap
empresa del sector energètic.

-

Des del punt de vista administratiu, se situa al marge de la responsabilitat competencial, ja que no inclou ni l’Estat, competent en la regulació
energètica, ni els ens locals titulars de l’abastament d’aigua (i que, a
més, afronten els problemes socials associats a la crisi de l’habitatge).

-

Situa la solució de l’accés a l’aigua en les accions voluntàries que, de
bona fe, vulguin emprendre les empreses que s’hi adhereixin.

1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

En una societat democràtica, a més, els titulars públics tenen l’obligació d’acreditar l’interès públic de les seves decisions. Els usuaris del servei són també ciutadans, subjectes de drets, i els gestors públics han d’actuar, no només conforme
a les normes formals, sinó amb equitat i transparència. Aquesta és una aproximació al concepte d’interès públic.

criteris que en cada moment puguin requerir d’interpretació. I quan s’acaba el
contracte, facilitar la transició amb diligència.

L’efecte final d’aquesta actitud és convertir un dret social en beneficència privada i situar-lo fora del control públic. Per a l’aigua, un pas més en el menysteniment als municipis.
Resulta xocant que, sense que s’haguessin convidat ni tan sols totes les empreses del sector, es doni a conèixer com una fita social el que no va ser altra cosa
que una inversió en publicitat dels participants. Una foto.

Les relacions entre governant i gestor

La signatura del conveni amb la Generalitat va ser, així, una doble ficció del sector (només l’aigua, i només alguns de l’aigua), i de la Generalitat (que no convida els titulars del servei i es nega a imposar la clàusula de pobresa en els seus
contractes).5

El gestor d’un servei públic es deu al seu titular, que és qui el contracta. Sigui
públic o privat, la relació contractual l’ha de complir de forma estricta i lleial. Tan
senzill com això: amb transparència, esperit de cooperació i sotmetiment als

Darrerament s’ha posat en circulació una altra iniciativa insòlita, que pretén
establir mecanismes de participació ciutadana a través de circuits privats, un
simulacre que no és sinó una resposta espúria als mecanismes democràtics que

3. Colau mantiene el pulso con las grandes
empresas. El País, 20/02/2017.

4. 14 compañías suministradoras de agua
acuerdan luchar contra la pobreza energética
en Cataluña. Europa Press, 1/07/2016.

5. División en la Generalitat por las cláusulas
de la pobreza energética. El País, 21/02/2017.
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1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

D’aquí ve l’interès perquè alguns serveis siguin públics: la titularitat pública introdueix garanties específiques i converteix els clients en subjecte de drets. Per
això, per evitar confusions, a aquests casos els escau més el concepte d’abonat o
usuari del servei que el de client.

La informació és una qüestió essencial en la gestió d’un servei públic:
-

La informació tècnica sobre l’estructura física del servei, el seu règim de
funcionament, les seves possibilitats, limitacions i necessitats.

-

La informació econòmica sobre els costos, els ingressos, la seva estructura i projecció a futur; les necessitats d’inversió o l’endeutament associat al servei.

-

La informació administrativa sobre el personal, les condicions laborals,
funcions i qualificació: els usuaris del servei i les condicions en què se’n
serveixen; proveïdors del servei o altra informació.

Així, l’exigència de transparència és no només tècnica, sinó una condició política
per recuperar la capacitat de govern dels serveis públics per part dels seus titulars. Aquesta exigència es reduplica si, a més, el titular vol esdevenir-ne el gestor.

Pel que fa a la qüestió, i encara més, a la informació sobre persones relacionades amb el servei, hi ha dictàmens molt clars i recents de l’Agència Catalana de
Protecció de Dades que indiquen que: l’Ajuntament, en tant que responsable del
fitxer, pot accedir a totes aquelles dades personals que siguin necessàries per a la
gestió del servei, seguiment i control de la qualitat de la prestació, així com per fer
els estudis necessaris per analitzar les necessitats del servei sempre que aquestes
actuacions es trobin dins del seu àmbit d’actuació.

El know-how

L’empresa tindria la consideració d’encarregat del tractament d’acord amb allò
que estableix l’article 12 de la LOPD i un cop finalitzat el servei hauria de retornar
a l’Ajuntament les dades o destruir-les, segons el cas, per donar compliment a allò
establert a l’article 12.3 de la LOPD.

Aquesta informació, organitzada, seqüenciada i relacionada amb les mesures
que cal preveure per gestionar-ne les conseqüències, és el que anomenem coneixement. O com es diu ara, know-how, saber com. Saber quina informació ens
cal, com obtenir-la i com prendre les millors decisions per assolir l’objectiu que
pretenem.

La informació del servei públic correspon al seu titular. La informació és essencial per gestionar el servei i, sense aquesta, és impossible governar-lo. Això, que
sempre ha estat cert, ho és encara més en temps de big data, en què la informació ho és tot.
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La privatització de la informació no solament impedeix el govern efectiu del servei, sinó també la definició de formes futures de gestió, ja siguin públiques o
privades, de manera que enquista situacions que més enllà dels drets privats i la
seva defensa, impedeixen l’exercici ordinari del poder públic.

La privatització de la informació suposa, de fet, que el servei perd la condició de
públic, pel fet de no poder ser governat de forma adient. En efecte, la privatització de la informació suposa la impossibilitat de comprendre les dinàmiques
actuals del servei, els seus condicionants i limitacions, les formes en què els usuaris es relacionen amb el servei. Això suposa no poder avaluar les decisions que
cal prendre, ja sigui de tipus econòmic, tècnic o institucional.
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La qüestió de la informació

Aquesta privatització de la informació té conseqüències econòmiques: no es poden avaluar els costos ni si la contraprestació econòmica és adient, ni els riscos
que es transfereixen al gestor. Aquesta dinàmica es retroalimenta de forma perversa: els beneficis creixen per sobre del que es podria esperar del gestor d’un
servei públic, i el coneixement es privatitza. El gestor es resisteix a marxar d’on
es guanya la vida amb comoditat, i la ignorància del titular el fa més dependent
de qui li gestiona el servei que desconeix.

La informació té diversos nivells de significació. En el més elemental, hi trobem
les dades que, aïllades, una per una, resulten de l’observació i mesura de la realitat: la temperatura, el vent o la humitat ens informen, quan les relacionem, del
temps que fa. I a partir d’aquí, el contrast seqüenciat de llargues sèries, ens parla
del clima i ens permet fer previsions respecte a com hem de condicionar casa
nostra o la nostra ciutat.

Aquest coneixement no s’adquireix de forma espontània ni immediata, sinó
que requereix un procés d’aprenentatge, de la mateixa manera que no es guanyen competicions sense entrenament.
Si es privatitza la gestió, se suposa que aquest coneixement l’aporta el contractista. Forma part del seu paquet contractual i del seu preu. Tampoc no es pot
valorar a part, com hem pogut observar en alguna ocasió.
Si es fa gestió pública, s’ha de tenir i actualitzar de forma permanent, ja que
l’evolució tecnològica modifica les condicions i formes d’obtenir-la, els seus cos-

21

1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

el poder econòmic pretén substituir per altres fórmules sotmeses a un control
privat i no democràtic.

La capacitat financera dels ens locals està molt limitada. No només per la insuficiència dels ingressos sinó perquè la proximitat de les demandes socials
desateses per les administracions superiors els fa incórrer en despeses que no
els corresponen. A més, la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i financera ha imposat severes limitacions a l’endeutament municipal, cosa que
explica, ara més que mai, la recerca de finançament privat que no computi en
el deute municipal. Les limitacions s’han reduplicat per la imposició de noves i
severes limitacions als municipis per poder disposar del seu superàvit, fet que
ha indignat el col·lectiu municipal.6
De manera que la gestió pública té aquí una limitació objectiva que no depèn
del fet que sigui millor o pitjor que la privada. Senzillament, la gestió pública i la
privada juguen amb regles diferents que, des del punt de vista normatiu, tenen
base financera.

La qüestió financera també està afectada pel debat etern sobre el caràcter de la
contraprestació econòmica del servei: taxa o tarifa. Hem assistit a variacions de
criteri legal, que pel que es comenta en determinats cercles encara no ha acabat, i també hem assistit a debats polítics sobre la conveniència de reforçar un
o altre caràcter. En el fons pràctic hi ha algunes qüestions clau: la capacitat de
la taxa per finançar inversions i per donar suport o no a beneficis empresarials.
També n’hi ha una altra que no és menor, i és que la taxa és un ingrés de dret de
l’administració titular del servei, i la tarifa, ho és del seu prestador.
Aquest no és el lloc per incidir en el debat de fons. Això no obstant, sí que cal
subratllar que les sortides que, en el marc de la legislació i la jurisprudència es
donin a aquesta qüestió determinaran en bona mesura la viabilitat i la forma
que adoptaran molts serveis d’abastament d’aigua en el futur.

Potenciar la gestió pública vol dir, també, anivellar les regles del joc de manera
que, no només es puguin comparar els nivells i qualitat del servei, no només
es pugui comparar la rendibilitat econòmica interna de cada model de gestió
—com demana l’LRSAL—, sinó que permeti la definició del model de servei en
funció de la seva sostenibilitat interna, i amb independència d’altres consideracions sobre l’endeutament municipal. O, encara més, que resolgui d’una vegada
per totes la qüestió del finançament local, pendent des de fa dècades. O, encara
més, que no prengui com a pretext per limitar l’autonomia local un incompliment o un comportament parcial de l’Estat en relació amb els municipis i el seu
finançament.

La definició del model de servei

I no és només una qüestió de l’Administració central. A Catalunya hem assistit
a l’evolució normativa de la Llei 5/1981 en la qual les insuficiència financeres de
l’administració hidràulica han anat relaxant les aportacions de la Generalitat al
sanejament de les aigües urbanes. Malgrat els pactes fundacionals del saneja-

Amb aquesta finalitat, cal fixar diferents objectius de caràcter tècnic. A tall
d’exemple es poden citar:

6. El president de la FEMP, Abel Caballero,
ha explicat que “lo de Montoro es intolerable y perverso con los municipios”. El País,
15/04/2017. Dies enrere, el 5 d’abril, en una
visita a la FMC, va anunciar una posició forta

dels municipis per exigir al govern que puguin disposar del seu superàvit i destinar-lo
a inversions. https://www.fmc.cat/novetatsficha_imprimir.asp?id=21609 .
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El finançament de les inversions

ment català, el cànon de l’aigua no cobreix les despeses, ni ha mantingut el seu
caràcter inicial: de transferències reglades van passar a subvencions, és a dir,
aportacions graciables; de cobrir totes les despeses derivades del desplegament
del Pla de sanejament, a aportacions limitades per a l’explotació dels sistemes;
i més recentment, també es planteja la limitació de les aportacions per inversions futures en un marc de gran discrecionalitat.

El model de servei ha de servir a diferents principis:
-

El respecte a les masses d’aigua amb les quals es relaciona

-

El reconeixement del dret universal d’accés al servei

-

La recuperació de costos ambientals i derivats de l’ús del recurs

-

La participació pública i transparència informativa

-

De garantia de qualitat, subministrament i de servei a l’usuari

-

Ambientals i de conservació dels ecosistemes

-

De planificació

-

D’inversió, econòmics i financers, d’ingressos i costos del servei
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tos, i les conseqüències que se’n deriven en la forma en què es presta el servei, la
seva qualitat, cost, i garanties associades. En temps de big data no es pot governar amb small data ni tampoc amb old data.

El model de servei és previ al model de gestió, i cal definir-lo en tots els casos.
Posteriorment, la definició del model de gestió hauria de tenir en compte les
circumstàncies especifiques que es donen en cada cas per decidir la millor combinació de recursos propis i aliens que cal per assegurar el bon funcionament
del servei.

La definició del model de gestió
Si la voluntat municipal és la licitació pública del servei, no calen més requisits
que la publicació dels plecs de condicions pertinents i la tramitació del procediment fins a l’adjudicació i signatura del contracte. Aquests plecs han de traslladar al futur gestor les característiques del model de servei que es desitja.
Si es vol optar per la gestió pública o explorar la possibilitat de fer-la, el tràmit
és força més complex. Caldrà redactar una memòria justificativa que inclogui
una valoració de l’eficiència i sostenibilitat econòmica de cada forma de gestió i de la conveniència i la possibilitat de crear un ens municipal específic. En
tot cas, l’ajuntament ha d’acreditar que compleix els requisits de la Llei 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, en relació amb l’equilibri o
superàvit pressupostari, l’endeutament i la regla de despesa.
La Llei 27/2013 de racionalització i estabilitat pressupostària deixa ben clar des
del preàmbul que es pretén afavorir la iniciativa econòmica privada, i evitar intervencions administratives desproporcionades, i suprimir monopolis municipals
heretats del passat per fer-los recaure en sectors econòmics puixants.
També cal tenir present les limitacions a la contractació de nou personal que
inclou la Llei 48/2015 de pressupostos generals de l’Estat per al 2016 i la nova Llei
de contractes del sector públic que inclou nous condicionants.
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Així doncs, l’entorn en què un ajuntament ha de prendre les decisions no és
neutral. La tria del model de gestió només es pot fer en determinades circums-

La subrogació del personal
Les dificultats creixents que s’han indicat incideixen de forma complementària
en les condicions de subrogació del personal dels serveis privats als futurs gestors del servei. Salvada la qüestió essencial, la subrogació i garantia de llocs de
treball, que estan clarament protegides per la legislació, el focus sindical s’orienta a la condició laboral futura del personal que es subroga. La percepció sindical
projecta dubtes sobre la qüestió, els quals units a les dificultats creixents que
imposa la legislació de l’Estat, resulten en una posició d’escepticisme sindical
pel que fa a la remunicipalització i els drets dels treballadors. Hi ha posicionaments sindicals clarament favorables a la gestió privada dels serveis sempre que
hi hagi un bon control del contractista.7
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També cal definir el règim de prestació del servei, com ara l’àmbit, les demandes,
els béns afectes al servei, les inversions, les previsions d’ingressos i despeses i
l’estructura i naturalesa, el règim d’explotació i operació, el personal necessari,
etc.

tàncies que exclouen molts municipis. I en tot cas s’ha de fer considerant les necessitats financeres del servei en relació amb la situació financera municipal, en
relació amb les capacitats de gestió acreditades i amb les possibles economies
d’escala que puguin incidir en cada cas.

Les relacions entre el govern i el gestor
Sigui quina sigui la forma de gestió escollida, cal distingir entre el govern del
servei i la gestió. Al govern del servei corresponen tres funcions essencials:
-

La presa de decisions estratègiques, com ara la definició del model de
servei, el reglament, els plans d’inversions, el règim econòmic i financer,
la fixació d’objectius periòdics (anuals) de gestió i la determinació de la
forma de gestió.

-

El control de la gestió, a través del sistemes de seguiment que es fixin, la
seva verificació i la qualificació de l’actuació del gestor.

-

La presa en consideració de les propostes obtingudes pel sistema de
participació ciutadana que s’hagi establert.

Les relacions entre el govern i el gestor s’establiran a través dels documents
pertinents:
7. Remunicipalizar o control de contratas.
Antonio Navarro, CCOO. Nueva Tribuna, 7 de
marzo de 2017.
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Tots aquests aspectes són objecte de definició en documents específics, dels
quals els més importants són el Reglament del servei, el Pla director de les actuacions d’inversió i l’Estudi econòmic i financer.

-

El Plec de condicions, si es tracta d’un gestor privat. En aquest cas, les relacions es regiran per la combinació de criteris resultants del plec amb
el qual s’ha fet el concurs per seleccionar l’aportació privada al servei i
el contingut de l’oferta guanyadora. En aquest cas, el control s’efectuarà, segons els criteris del Reglament, conforme al detall del contingut
del Plec de condicions i els mecanismes de control que s’estableixin.

-

El Pla director d’inversions. Inclou el reconeixement de l’estat actual de
les infraestructures del servei, l’anàlisi de les seves limitacions, i les necessitats de creixement en funció de les millores a introduir o derivades
del creixement urbà. Se’n deriven les prioritats a establir en les futures
actuacions d’inversió, reposició o millora. Les necessitats d’actuació han
d’anar acompanyades d’una valoració econòmica, la seva periodificació,
la forma de finançament que es preveu i la repercussió en els costos del
servei.

-

L’auditoria de gestió. Que en definitiva, i més enllà de l’auditoria econòmica, acredita el grau d’assoliment dels objectius de gestió establerts
en els documents relacionals.

-

El control de costos. L’encomanda de gestió del servei que el titular fa
al gestor inclou un conjunt de prestacions i el reconeixement del cost
associat. L’establiment del cost d’un servei és un aspecte molt delicat,
que normalment es recolza en els drets contractuals, els costos històrics reconeguts, el seu contrast amb altres serveis anàlegs i l’anàlisi
interna que permet identificar formes d’optimitzar-los. El debat anual
entre govern i gestor té aquí un fonament essencial, derivat del control
d’aquests costos, la seva gestió i evolució en funció de factors interns o
externs al servei.

-

La contraprestació econòmica del gestor. Els costos reconeguts per al
servei són objecte de contraprestació. Ordinàriament, aquesta és la tarifa o la taxa aprovada per al servei. Amb tot, una part dels ingressos
s’obté d’actuacions complementàries que són objecte d’ingressos no
tarifaris (instal·lació d’escomeses, venda i manteniment de comptadors, etc.). En alguns casos s’observen aportacions de pressupost municipal per a cobrir determinades despeses. Molt sovint el debat queda
circumscrit al percentatge que s’ha d’aplicar a les tarifes en comparació
amb el cost de la vida, fet que pot no tenir cap relació amb el cost real
del servei.
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-

Contracte programa, si es tracta d’un gestor públic. Hi quedaran concretats els objectius a assolir, el seu cost, els instruments i periodificació
i les contraprestacions que el titular posa a disposició del gestor per
al bon assoliment. També els mecanismes que s’arbitren per al seguiment, la verificació i el rendiment de comptes de la gestió.

Sigui com sigui, en el cas de gestió pública, el gestor ha de merèixer la confiança
del titular del servei, al qual deu lleialtat i transparència. Si la confiança es perd,
el gestor dependrà del que decideixi el titular, que el pot substituir, i fins i tot pot
determinar un canvi en la forma de gestió.
En el cas de gestió privada, les exigències que cal considerar poden ser superiors:
el contracte és amb una empresa, a la qual correspon la política de personal;
d’altra banda, els contractes solen ser llargs i de difícil cancel·lació. És un risc per
a l’ens local i una exigència per al contractista, que l’obliga a un plus de lleialtat
cap a qui el contracta. En períodes llargs no és fàcil preveure totes les contingències, ja que hi ha situacions de context que poden alterar l’entorn en el qual es
presta el servei. Així, es fa del tot imprescindible la transparència informativa i
l’esperit de cooperació lleial.
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El Reglament del servei. És el document bàsic que defineix el servei, les
seves característiques, i estableix les relacions entre els actors que hi
intervenen: el titular, el gestor i els usuaris. Se’n deriven els aspectes
singulars, com el Contracte programa, el Plec de condicions, el règim
de participació ciutadana, el règim econòmic o els contractes d’abonament al servei.

No sempre ha estat així i aquí es pot identificar bona part del rerefons de l’impuls remunicipalitzador. I aquí hi ha un gran marge per a les empreses del sector que, de bona fe, es vulguin adaptar a les necessitats dels municipis que en
el futur puguin requerir determinades col·laboracions per complementar les
pròpies capacitats.
És conegut que hi ha interessos poderosos que treballen per desregular i bandejar l’autoritat publica, no només la municipal. Algunes investigacions recents
han posat de manifest l’esperit revolucionari de les gras fortunes, que treballen
intensament per substituir els controls democràtics, els serveis públics i la tributació8.
És conegut que algunes de les empreses del sector tenen actituds compatibles
amb aquest esperit desregulador dels serveis públics, als quals interessen ajuntaments febles, condicionats i desinformats que, quan s’ha pogut donar el cas,
8. Dark Money. The Hidden History of the
Billionaires Behind the Rise of the Radical
Right. Jane Mayer. Doubleday. 2016. L’esperit

Trump és una mostra de les tendències
apuntades.
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-

El sector ha propiciat un clima de confrontació entre els seus interessos i l’expressió democràtica de l’interès públic. En aquest clima, s’ha fet palesa no només la diversitat d’interessos, sinó l’asimetria dels instruments de què disposa
cada part: de la banda de l’interès privat hi ha el diner que, sense necessitat de
transparència, serveix per contractar serveis i pot influir sobre voluntats. De la
banda de l’interès públic local, la transparència i l’ús moderat i reglat dels diners
públics per defensar els interessos dels ciutadans.
S’ha produït una judicialització dels procediments que ha enrarit les relacions.
Aquesta estratègia fa molts anys que la va descobrir el Sr. Trump i li ha estat
molt útil. És útil recordar el que deia en un tweet recent: “Estic convençut que un
bon advocat podria obtenir un gran èxit en un plet a partir del fet que el president Obama estava punxant les meves línies de telèfon a l’octubre, just abans de
les eleccions”. Trump coneix molt bé que un bon advocat pot fer un bon cas de
qualsevol cosa.10
Val a dir que la judicialització no només es manifesta com una resistència al
canvi de model de gestió de privat a públic. També és un reflex de la conflictivitat del propi mercat, en el qual diferents operadors utilitzen aquest instrument
per posar en dubte procediments de licitació pública.
Resulta doncs imprescindible la redefinició d’un marc de gestió dels serveis públics i de relació amb les empreses del sector on quedi perfectament establert
el principi de primacia de l’interès públic i que, en tot cas, el respecte a l’interès
privat no pot fer-se al marge del seu sotmetiment a l’interès públic.

La història concessional recent evidencia tendències que expliquen els vicis de
relació més habituals:
-

Els contractes de concessió, injustificadament llargs en relació amb les
necessitats del servei, i que sovint s’han prorrogat de forma tàcita sense justificació de fons.

-

Els cànon concessionals, quan financen elements aliens al servei.

-

L’absència de mecanismes de control efectius, en els plec de condicions.

-

L’acumulació de centres de benefici, que al propi del contracte de gestió
afegeix el de l’execució d’obres, el financer i els contractes encreuats
entre empreses del mateix grup.

-

La tendència al control rutinari en els contractes llargs. Molts plecs de
condicions preveuen comissions de seguiment que es constitueixen i
no exerceixen o ho fan superficialment.

-

La contradicció entre els objectius a curt de molts directius i els objectius a llarg propis dels serveis públics.

-

El curtcircuit polític de les diferències d’interpretació, que a vegades ha
comportat menysteniment o marginació dels tècnics municipals quan
apareixen interessos encreuats que condicionen la relació entre titular
i contractista. Quan això passa, rara vegada en surt reforçada la posició
municipal.
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són el gran pretext per senyalar la inutilitat d’un regulador com ells, incapaç.
S’ha arribat a dir que si els ens locals s’han mostrat ineficients en el control i la
direcció dels concessionaris, ¿seran eficients en la gestió dels serveis públics?9

La participació ciutadana
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El paper de l’empresa privada és el mercat; i tan cert és que en funció d’aquest
solen aparèixer desenvolupaments tecnològics que ens permeten avançar en la
gestió dels serveis públics, com que en aquest marc s’han desenvolupat bosses
d’opacitat i ineficiència que expliquen la reacció actual i exigeixen una correcció
en profunditat.
9. La remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones conceptuales.
Joaquín Tornos Mas. Abril 2016. INAP.La Administración al día.

10. Lawrence Douglas. The Guardian, 6 de
març de 2017.

En una democràcia hi ha llibertat d’opinió, reunió i manifestació i els governants
es deuen als seus electors. Això hauria de ser suficient perquè aquells grups socials amb desig d’intervenir en els afers públics ho poguessin fer en qualsevol
de les formes possibles: com a grups d’opinió, com a grups polítics organitzats o
qualsevol altra. Això no obstant, la naturalesa de la crisi social mostra la necessitat d’estimular la participació i arbitrar mecanismes específics per canalitzar les
iniciatives ciutadanes. El reglament del servei ha d’incloure les formes de participació ciutadana de les quals es doti cada ens local per canalitzar les propostes
cíviques en relació amb el servei.
La pretensió de privatitzar la participació ciutadana ha trobat la fórmula publicitària en l’addició d’una quarta P a les tres que, en l’acrònim anglès, proposa el
sector privat. Així, a la PPP (public–private-partnership) s’hi afegiria la P de people
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Els vicis de relació

Hi ha sectors que, des de fa anys, pretenen l’assimilació dels serveis públics del
cicle urbà de l’aigua al règim de serveis liberalitzats sotmesos a regulació de
l’Estat.
La pressió del sector privat s’orienta a obtenir un regulador estatal que incideixi
sobre les tarifes y tracti de forma unitària els 4 serveis que inclou el cicle local
de l’aigua11, pas previ a la desclassificació del cicle de l’aigua com a servei públic
local. Aquest escenari és poc realista, com ja es va demostrar a Catalunya, que
amb la Llei 6/1999 va crear les Entitats Locals de l’Aigua (ELA), de les quals, 18
anys més tard, només se n’han creat dues: l’AMB per llei i el Consorci de la Costa
Brava, per voluntat pròpia i com a conseqüència d’una llarga tradició de gestió
consorciada del sanejament.
El regulador estatal és una figura que la crisi ha posat en dubte: no ha estat
capaç de preveure-la, ni quan s’ha produït ha assumit responsabilitats sobre els
seus errors, ni ha actuat en interpretació estricta de l’interès públic12. Els ciutadans perceben el regulador estatal com un organisme allunyat dels problemes
dels usuaris dels serveis que té encomanats, i sense garantia d’independència.

Per què el servei públic ha de continuar essent municipal?
Entre els molts motius que es poden aportar, mereixen especial menció els que
segueixen:

La implantació d’un regulador estatal tindria conseqüències devastadores per a
l’exercici competencial dels ajuntaments, ja tan mediatitzat com s’ha anat indicant. Sense la capacitat reguladora i tarifària, quina competència, és a dir, quina
responsabilitat els queda als ajuntaments? Quina capacitat per compatibilitzar
polítiques urbanístiques i d’habitatge?

L’Estatut de 1924 tenia un rerefons sanitari. L’esperança de vida dels ciutadans
de Barcelona a mitjans del segle XIX era de 25 anys13. La progressiva introducció
del sanejament i la desinfecció de l’aigua van tenir un efecte decisiu en l’allargament de l’expectativa de supervivència en la responsabilització dels municipis
en les polítiques urbanística, sanitària i d’assistència social.

L’exemple del sector elèctric o el de les comunicacions ens mostra altres conseqüències: es forma patrimoni privat finançat amb tarifes que haurien de ser
d’un servei públic i dona pas a la privatització dels ajuts públics de les institucions financeres internacionals i espanyoles que, a semblança del que ja passa al
tercer món, poden anar a parar directament als prestadors del servei i no a les
administracions titulars. Aquest pas seria previ a la desvinculació entre les inversions en el cicle de l’aigua i les càrregues imposades als aprofitaments urbanístics, i establiria noves dificultats a les que ja s’observen avui en la reversió d’actius al patrimoni públic. Privatització del coneixement i del patrimoni material.

En efecte, el disseny de les xarxes d’abastament i clavegueram està íntimament
vinculat a l’estructura urbana, la seva configuració física, la topografia, els usos i
les densitats. Les canalitzacions s’adapten físicament als carrers, als pendents, a
la pluviometria i a l’estructura fluvial. D’altra banda, el procediment urbanístic
no només condiciona físicament la xarxa sinó també el seu finançament, a càrrec de les plusvàlues que genera, i garanteix el retorn públic d’aquest patrimoni.

11. Abastament en alta, distribució en baixa,
clavegueram i sanejament en alta.
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Les iniciatives en curs més aviat semblen una reacció del sector privat davant
del despertar municipal pel que fa al control i la gestió dels serveis públics locals.
Es busca un entorn on el diàleg entre prestadors i Administració sigui més fàcil,
es refereixi a àmbits de negoci més grans i pretén consolidar com a mercat privat el que avui és, encara, un servei públic de titularitat local.

12. Veure, entre altres, les declaracions de M.A
Fernández Ordóñez (El Mundo, 16/03/2017) i
l’entrevista a Juan María Nin a El País Negocios, 9/04/2017.
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L’amenaça d’un regulador estatal

El sector privat desenvolupa un relat potent en el qual es barregen interessos,
visions parcials i esbiaixades amb relats adoptats i adaptats d’algun premi Nobel. El resultat està condicionat pel plantejament de partida i no ajuda a comprendre els problemes de gestió de l’aigua com a recurs, no garanteix la millor
eficiència en l’ús de l’aigua ni dels recursos econòmics aplicats, no fa cap anàlisi crítica dels problemes observats, no garanteix la transparència que trobem
a faltar tant. Sense anàlisi crítica, el relat apareix com una Arma de Distracció
Massiva que es proposa la descatalogació del cicle local de l’aigua com a servei
públic municipal.

Les polítiques tarifàries i fiscals són un dels instruments més poderosos de què
disposen els ens locals. No només per finançar els serveis que presten, sinó per
ordenar les polítiques locals en el marc socioeconòmic que garanteix l’organit-

13. (Re-)visitando García Faria: un estudio de
los factores espaciales y medioambientales
de la mortalidad en la Barcelona de finales

de siglo XIX. J Recaño, A Esteve. Centre d’Estudis Demogràfics, 2006.
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per trobar la fórmula màgica del futur per a la gestió dels serveis públics: PPPP.

Com saber si es té la capacitat de governar un servei?
Governar un servei no consisteix tan sols en actes formals, com pot ser resoldre
una licitació o aprovar-ne les tarifes. Governar un servei significa estar en condicions de conèixer com es gestiona, si la gestió s’adiu a la política acordada per
al servei i, en tot cas, conèixer les alternatives per resoldre els problemes que es
presenten i estar en condicions de prendre les decisions més convenients en
cada moment.
Una de les formes de conèixer els límits pràctics d’aquesta capacitat és saber si
en cada moment es disposa de la informació necessària i actualitzada per fer
una licitació del servei, si calgués. Què ens demanaria un interessat a presentar-se a un eventual concurs? Sabem tot el que cal saber sobre el personal afecte
al servei i les condicions en les quals hauria de ser subrogat el futur gestor?
Tenim actualitzada la informació tècnica sobre l’estructura física del servei, el
seu règim de funcionament, les seves limitacions i necessitats d’inversió o de
millores en eficiència? Sabem amb quina garantia de subministrament podem
disposar de les nostres fonts d’aprovisionament d’aigua? En coneixem el cost?
Estem en condicions de comprendre el millor balanç cost-garantia per al nostre
abastament municipal? En coneixem la realitat administrativa, la plantilla, les
seves condicions laborals i organigrama, els usuaris i la forma com es relacionen
amb el servei? Què en sabem de la realitat econòmica, viabilitat, solvència o altres paràmetres d’interès? A partir d’aquí, sabem com voldríem que fos el servei
en el futur, com el voldríem millorar o adequar en una propera etapa?
Si les respostes són afirmatives, estem en condicions de prendre decisions estratègiques, és a dir, de governar el servei. En aquestes condicions, és possible
passar a un segon estadi: anticipar com es vol el servei del futur, és a dir, pensar o
reconsiderar els documents bàsics del servei, com ara el Reglament, el Pla director i el Plec de condicions (o el Contracte programa, en el cas de gestió pública).
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També estarem en condicions de fer un seguiment i control efectiu de la gestió
actual: quina n’és la realitat respecte al que diuen els documents fonamentals
del servei —Reglament, Plec de condicions, Contracte programa—, al que diu la
nova normativa que s’hagi pogut promulgar posteriorment a la signatura dels
documents contractuals, a les necessitats expressades pels usuaris.

Si en el moment actual falta alguna informació essencial, cal obtenir-la, analitzar-la i interioritzar-la. El futur s’ha de preparar amb temps, les improvisacions
no són bones i porten a dependència, malentesos, nervis o a coses pitjors. Alguns
operadors del món de l’aigua es resisteixen a la transparència informativa amb
paraules més o menys educades, tot dient que en el seu moment ja facilitaran
la informació. Saben que mentre la tinguin ells el seu client és captiu. I que en el
seu moment potser no tindrà la capacitat per assimilar-la i gestionar-la. Aquesta situació dificulta o impossibilita qualsevol opció: no només optar per la gestió
pública si aquesta fos la voluntat i la possibilitat; tampoc és possible fer una licitació a un mercat que demanarà una informació que el municipi no pot donar.

Per què privatitzar la gestió de serveis?
Ningú té totes les capacitats, i és ben clar que els nostres ens locals tenen capacitats de gestió molt diverses en funció de la seva mida, l’exercici històric que
han fet d’aquestes capacitats, o l’entorn de cultura gestora en què es mou el
país. És ben cert que els inicis de la nostra democràcia municipal van estar intensament destinats a la recuperació urbanística de pobles i ciutats, tan degradats per la deixadesa de la dictadura. En aquell context, la gestió dels serveis
públics es percebia com auxiliar d’un problema major i, com ja s’ha dit, diverses
circumstàncies van propiciar l’increment de la pràctica concessional. Diversos
estudis han posat de manifest la dificultat de comparar gestió pública i gestió privada en termes d’eficiència.14 Així doncs, la causa s’ha de buscar en altres
motius. L’experiència mostra que el primer motiu és el financer, és a dir la possibilitat d’obtenir recursos complementaris que no computin a l’endeutament
municipal. I no només recursos per invertir en el servei d’aigua, sinó que, per via
de cànon, s’han obtingut recursos financers per a altres actuacions municipals.
Altres municipis han mostrat també el desig d’allunyar els problemes laborals
amb un gestor interposat i/o d’introduir la gestió professionalitzada del servei.
Finalment, la legislació més recent és explícitament favorable a la gestió privada
i exigent fins a l’absurd si l’opció desitjada és la pública.

1 Remunicipalització: problemes pràctics d’un repte polític

Finalment, cal subratllar que el poder local és el més proper als ciutadans i en
aquest àmbit de proximitat es resolen, de fet, les situacions que exigeixen garantia d’accés als serveis bàsics i el control ciutadà de la seva gestió.

Aquest exercici permet decidir, en les millors condicions, la forma futura de gestió del servei, si ha de ser pública o privada o, en tot cas, quins són els auxilis
eterns que cal buscar per tal de complementar les pròpies capacitats.

D’altra banda, l’any 1979, al principi de la democràcia municipal, les diputacions
14. Vegi’s Informe del Tribunal de Cuentas
sobre el Sector Público local del ejercicio 2011.
Citat i comentat per J. Tornos a La remuni-

cipalización de los servicios públicos locales.
Algunas precisiones conceptuales. INAP,
7/04/2016.
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zació urbana i la projecció futura del municipi.

La crisi econòmica i social ha canviat les prioritats, i la gestió dels serveis ha passat a primer pla. I això no obstant, les dificultats abans esmentades pesen sobre
molts ens locals, que sovint no tenen alternativa a la gestió privada dels serveis
públics.

Per què fer gestió pública? Com reforçar-la?
La gestió dels serveis públics no es pot fer amb criteris exclusivament financers
ni es pot dirigir des de despatxos anònims i llunyans que desconeixen els deures
socials dels poders públics o, encara més, a vegades actuen en franca competència amb els procediments democràtics ordinaris.
L’àmbit dels serveis públics ha arribat a ser considerat un mercat amb una lògica pròpia. El mercat es va crear per la coincidència d’interessos entre algunes
empreses que històricament l’havien ocupat en una situació de desregulació
moltes vegades no resolta, i altres empreses que, procedents de la construcció
i de les finances, van veure en els serveis locals del cicle de l’aigua un mercat
anticíclic en el qual trobar estabilitat financera i van treballar intensament a
diversos nivells per introduir-s’hi. Les necessitats financeres locals i una certa
manca de visió estratègica de l’interès públic hi van fer la resta.

En el cas dels petits municipis, els serveis només poden ser eficients si es creen
ens públics supramunicipals. En aquest sentit seria recomanable crear marcs
legislatius que afavoreixin la cooperació públic-públic sigui per mitjà de les diputacions o per l’estímul a la formació de mancomunitats i consorcis.

Observatori local de l’aigua i codi de bones pràctiques
I finalment, és essencial l’establiment de marcs de cooperació, contrast, intercanvi i documentació d’experiències, sensibilitats ciutadanes i informació tecnològica en forma d’observatori de serveis que, tot i començar en l’àmbit de l’aigua,
es pot estendre fàcilment a altres serveis públics. Aquest podria ser l’objecte
d’un observatori local de l’aigua que hauria de servir també per difondre informació i cultura de gestió dels serveis a la població i rebre els inputs necessaris
dels processos de participació pública que es desenvolupin per iniciativa ciutadana o dels poders públics. Tots els municipis, tant si opten per la gestió pública com si volen fer una gestió privada més ben governada, hauran de tenir un
referent al qual aportar els seus problemes i solucions i on poder consultar les
circumstàncies en què s’han donat altres casos en altres llocs. Aquesta és una
tasca urgent que caldrà emprendre com més aviat millor. La legislació actual
permet un govern eficaç del servei i una gestió eficient. No calen noves restriccions a l’acció municipal sobre els serveis públics locals, més aviat el que cal és
posar en peu d’igualtat real la gestió pública i la privada i traduir les millors
experiències municipals en un codi de bones pràctiques impulsat des del món
local i adoptat per assentiment.
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catalanes van optar per un model de relació amb els ens locals basat en ajuts
econòmics o tècnics, però no en un compromís gestor. És a dir, sense crear estructures de cooperació en la gestió de serveis que haurien pogut oferir economies d’escala i àmbits de relació i establiment de sinergies. Això ha deixat molts
petits municipis sense una alternativa pública a la qual haurien pogut optar
si les diputacions fessin una interpretació més compromesa de la seva funció.

El resultat ha estat crear interfases sovint borroses en què la lògica del propi
interès s’ha encreuat amb altres interessos, ja fossin públics (com el finançament municipal) o privats (com la manca de contrast de competència o la injustificada durada dels contractes). Aquestes interfases encara són més borroses
si el titular no està en condicions de governar el servei en els termes abans
expressats. La ignorància, la incapacitat o la manca de transparència, són molt
corrosives.
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No hi ha dubte que cal estar atents a les millores tecnològiques i incorporar-les a
la gestió dels serveis públics. La gestió pública té el seu fonament en la capacitat
de govern i de gestió dels serveis públics que ha de tenir una administració responsable, i en la necessitat que tota col·laboració privada, si cal, ha de respondre
a l’interès públic i aquest és, en tot cas, el seu mercat.

2

El cicle de l’aigua i els
cicles derivats
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Joan Pinyol
Director de Medi Ambient de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’any 1968 el filòsof i ecologista Garrett Hardin publicà el transcendent article
The Tragedy of the Commons.1 La tragèdia que s’hi descriu s’esdevé quan, en un
sistema de recursos compartits, els usuaris individuals actuen independentment cercant el seu propi interès, que finalment esdevé contrari al benestar de
tots ells, ja que comporta el malmetement o l’exhauriment dels recursos. És una
aplicació a l’ecologia del clàssic de la teoria dels jocs anomenat el dilema del presoner. Des de la publicació del treball de Garrett Hardin, l’aigua s’ha posat sovint
com a exemple eloqüent d’aquesta tragèdia, quan el seu ús i la seva gestió no
estan regulats adequadament.

1. El cicle de l’aigua i els cicles derivats
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Entenc que el cicle natural de l’aigua és ben conegut pel lector i no m’entretindré
a descriure’l. Allò que constitueix l’objecte de la present ponència són les alteracions antròpiques d’aquest cicle natural i els nous cicles que deriven d’aquestes
modificacions. Per tant, ens referim a cicles derivats quan ens trobem davant de
modificacions antròpiques del cicle natural. Així, podem parlar del cicle urbà,
del cicle industrial, del cicle agrícola, del cicle ramader, del cicle energètic o, fins
i tot, del cicle lúdic, segons el caràcter i la finalitat de l’afectació antròpica del
cicle natural.
1. Hardin, Garret: “The Tragedy of the Commons”, Science, 162 (1968), p. 1243-1248. Elinor
Ostrom (Premi Nobel d’Economia 2009) estudià com les comunitats han desenvolupat
de forma natural solucions institucionals per
administrar els recursos naturals i evitar el
col·lapse dels ecosistemes. Vegeu Ostrom, Eli-

nor: Governing the Commons. The Evolution of
Institutions for Collective Action. Cambridge,
MS: Cambridge University Press, 1990. També
Ostrom, Elinor. Going beyond the tragedy of
commons. Stocholm Whiteboard Seminars,
2009.

Podríem definir altres cicles derivats. Les indústries, sobretot aquelles en les
quals l’aigua és un factor de producció amb una participació significativa en
el procés industrial, tenen majoritàriament captacions d’aigua del medi. Si observem els grans assentaments industrials dels segles XVIII i XIX, veurem que
majoritàriament se situen en els bancs dels grans cursos fluvials. Aquesta aigua
és tractada per al seu aprofitament en el procés industrial (i usualment en el
procés de tractament generen un rebuig que s’ha de retornar al medi), s’utilitza
en el procés i genera (o no) una aigua residual d’origen industrial. En el cas que
se’n generi, aquesta aigua requereix un tractament previ al seu retorn al medi.
L’aigua depurada d’origen industrial també pot anar als sistemes urbans de sanejament, i en aquest cas interactuarien els dos cicles, l’urbà i l’industrial.

2 El cicle de l’aigua i els cicles derivats

L’aigua és un bé imprescindible per a la vida. En les societats primitives, les dimensions de les comunitats es restringien per l’aigua dolça disponible al lloc
on s’assentaven. Des de l’antiguitat, el creixement de la població i la construcció
de ciutats trenquen aquest equilibri i obliguen a portar aigua des dels llocs on
es capta fins als llocs on es consumeix. En un entorn urbà, l’aigua esdevé un
bé escàs i alhora imprescindible. Les comunitats humanes s’han enfrontat des
d’aleshores a aquest problema desenvolupant en paral·lel l’enginyeria hidràulica i els instruments jurídics i econòmics per garantir l’accés de la població a l’aigua. Parlant en termes generals, es pot dir que, com més escassetat, més grans
han estat els avenços en el coneixement sobre aquests tòpics.

El cicle urbà de l’aigua comprèn el conjunt d’accions que s’esdevenen entre la
captació d’aigua del medi per a un ús d’abastament a una població o a un conjunt de poblacions i el retorn de l’aigua al medi un cop utilitzada en aquest consum urbà. És a dir, la captació d’aigua del medi, el tractament o la potabilització,
l’adducció en alta fins als dipòsits de capçalera de les xarxes de distribució, la
distribució en baixa, el consum, l’evacuació de les aigües residuals o el sanejament en baixa, la conducció en alta de les aigües residuals, la depuració de les
aigües residuals i el retorn al medi de les aigües residuals un cop depurades.

També podríem descriure cicles derivats més simples, com l’agrícola, el ramader,
l’energètic o, fins i tot, el lúdic. Entenem per més simples el fet que són més curts,
no que la seva gestió sigui fàcil.
L’anomenada aigua regenerada, és a dir, l’aigua residual que no es retorna al
medi, sinó que es tracta per a donar-li un nou ús, pot intervenir en qualsevol
dels cicles derivats descrits més amunt i fer-los més complexos, però també més
sostenibles.
2. Instruments jurídics i econòmics de la regulació hidràulica
Com hem vist, la humanitat s’enfronta des de fa segles al problema de la regulació hidràulica. Avui, l’ús no regulat de l’aigua no és possible pràcticament enlloc.
Uns dels principis essencials de la regulació i que, per la seva transcendència,
condicionen tota la resta, són els drets de propietat sobre l’aigua i els aqüífers.
Les solucions donades a aquest problema varien amb el temps i amb l’entorn
geogràfic.2

2. Es pot trobar una discussió sobre els diferents factors econòmics que intervenen en
aquesta regulació a Pasqual, Joan i Pinyol,
Joan: “Sobreexplotación de acuíferos y racio-

nalidad económica: un modelo simple”. Instituto Tecnológico Geominero de España, La
sobreexplotación de acuíferos. Almería, 1989.
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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 regulació hidràulica. La gestió de l’aigua a Catalunya,
aspectes competencials i relatius als usos de l’aigua.

La Llei d’aigües del 1986 introduí un canvi de gran transcendència per a la gestió
de l’aigua a Espanya.5 La nova llei inclou dins el domini públic hidràulic totes
les aigües, incloses les subterrànies, elimina l’accés a la propietat dels aqüífers
per raó de predi o de prescripció i estableix que només es poden adquirir drets
privatius d’ús de l’aigua per mitjà de disposició amb rang de llei o per concessió administrativa de l’Estat o de les comunitats autònomes, segons la conca
hidrogràfica on es trobi l’aigua. Per tant, desapareix la propietat privada sobre
els aqüífers.
La figura de la concessió d’aprofitament hidràulic ja existia en la Llei del 1879,
però només s’aplicava sobre les aigües del domini públic. En la Llei del 1986 esdevé una figura universal, ja que deixen d’existir les aigües privades. La concessió s’atorga per una durada determinada, per a un ús específic, amb un cabal
màxim, per a un àmbit territorial determinat i, el que encara és més rellevant,
de conformitat amb la planificació hidrològica.
Les condicions en què s’atorguen les concessions per a aprofitaments hidràulics
per a qualsevol dels cicles derivats que s’han descrit anteriorment poden induir
a un ús més eficient o més sostenible del recurs. Els anomenats impostos pigouvians6 són un instrument econòmic que fa més de mig segle que s’utilitza en
molts àmbits de l’economia i, molt particularment, en el de la preservació del
medi ambient. L’aplicació d’aquests instruments en el punt de captació d’aigua
del medi per als cicles derivats internalitza els costos o beneficis externs que
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3. Franquet, Ciril: Proyecto de un código general de aguas. Madrid: Imprenta Nacional, 1859.
4. De Palau, Melcior: Ley de Aguas de 13 de
junio de 1879 con comentarios, referencias y
notas críticas. Barcelona: Teixidó i Parera, 1879.

5. Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’aigües. És una
llei estatal de caràcter bàsic. Fou parcialment
modificada per la Llei 46/1999, de 13 de desembre. L’any 2001 s’aprovà un text refós (Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol).

Cal no confondre les concessions d’aprofitaments hidràulics amb les concessions de servei públic. La concessió d’aprofitament hidràulic s’atorga a algú que
farà un ús privatiu de l’aigua, mentre que la concessió de servei públic és una
forma de gestió de servei mitjançant una administració titular del servei que
contracta un operador perquè el gestioni sota la seva supervisió i control. En
el cas de cicles urbans, ambdues figures no haurien de coincidir mai, ja que el
titular del servei –l’ens local– hauria de ser el concessionari de l’aprofitament
hidràulic. De fet, aquest és el criteri que utilitza l’Administració Hidràulica de Catalunya des de ja fa uns anys, per bé que perviuen de forma residual concessions
demanials a favor d’operadors que haurien d’ésser objecte de revisió.
Des de fa uns quants anys, la legislació de règim local7 ha introduït el principi de
l’eficiència en l’assignació de recursos públics com a factor determinant per a la
presa de decisions dels ens locals en relació amb els seus serveis públics i, particularment, en els serveis del cicle urbà de l’aigua. Amb relació a aquest punt,
voldria fer dos apunts importants:
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poden generar aquests cicles i, per tant, contribueix a un consum més eficient
del recurs en el conjunt del cicle.

a) El concepte tradicional d’eficiència en l’àmbit de la gestió de serveis ens indicaria que un servei és eficient si, per a un nivell de prestacions igual o superior
al de la resta, permet obtenir el menor cost per a l’usuari. Ara bé, i per exigència de la legislació sectorial en matèria d’aigües, en el còmput d’aquest cost cal
tenir en compte, a més del preu final que es trasllada als usuaris, les externalitats i els costos ambientals. Els criteris de sostenibilitat ambiental no són necessàriament contradictoris amb els criteris de sostenibilitat financera. De fet,
la Directiva marc de l’aigua, a la qual més endavant ens referirem profusament,

6. L’any 1920 l’economista anglès Arthur C.
Pigou desenvolupa el concepte externalitats
econòmiques (Pigou, Arthur C.: The Economics
of Welfare. Londres: MacMillan, 1920). Les externalitats són costos o beneficis no internalitzats en els preus de mercat. Si es tracta
de costos, les externalitats es defineixen com
externalitats negatives, i si es tracta de beneficis, com externalitats positives. El 1972 William J. Baumol definí els conceptes d’impost
pigouvià i subsidi pigouvià com instruments
de correcció de les externalitats definides per
Pigou (Baumol, William J.: “On Taxation and
the Control of Externalities”, American Economic Review, 62 (1972), p. 307-322). L’eficàcia
d’aquests instruments ha estat a bastament
discutida des que es van formular –especialment des dels corrents acadèmics de l’anomenada Public Choice. No obstant això, en el

camp de la preservació ambiental han estat
profusament utilitzats i amb exemples d’èxit
prou eloqüents, com el cànon de l’aigua a Catalunya.
7. La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local (LRSAL) restringeix les raons d’interès
públic amb relació a la gestió dels serveis locals a la sostenibilitat financera i l’eficiència
assignativa. Aquesta nova legislació concorda
amb aquells principis introduïts per la Llei
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEP). Aquesta
legislació, que té caràcter orgànic, determina
en els seus articles 4 i 7 que l’actuació de les
administracions públiques s’ha de sotmetre
als principis de sostenibilitat financera i eficiència en l’assignació de recursos públics.
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La primera Llei d’aigües a Espanya fou dictada el 3 d’agost de 1866. Aquesta llei
fou elaborada a partir de l’anomenat projecte Franquet del 18593 i patí una fortíssima contestació, particularment per part dels grans propietaris de finques
agrícoles, estament de gran influència a l’època de la Restauració, i finalment no
entrà en vigor a causa de les convulsions polítiques de l’època. Una nova llei fou
dictada el 13 de juny de 1879 i va tenir més d’un segle de vigència.4 Aquesta nova
llei distingia entre aigües privades i aigües de domini públic. Les aigües de pluja
caigudes sobre un predi determinat pertanyien al predi mentre no en sortissin
o no perjudiquessin drets preexistents de tercers. Per contra, les aigües dels rius
eren de domini públic i només podien tenir un ús privat mitjançant concessió
de l’Estat. Aquesta llei preveia també que la propietat sobre un aqüífer es podia
adquirir per prescripció, si s’acreditava que feia més de vint anys que s’estava
utilitzant. A diferència de les legislacions d’altres països, l’aigua anava unida al
predi i, per tant, els aqüífers no es podien comprar i vendre com a béns independents del sòl.

b) La necessitat de no confondre eficiència assignativa amb eficiència prestacional. Un operador pot ser molt eficient en la seva gestió i minimitzar els costos
econòmics de la prestació, però si el sistema no captura aquesta eficiència i la
trasllada a l’usuari final no estarem davant un model de gestió eficient en l’assignació de recursos, és a dir, des del punt de vista assignatiu, que és allò que ens
imposa la Llei. Tradicionalment se sosté que, en un sector regulat com l’aigua, el
trasllat de l’eficiència de l’operador cap al preu de l’usuari és feina del supervisor
o regulador. No obstant això, el fenomen conegut com captura del regulador o
el creixement amb el temps de l’asimetria d’informació entre operador i supervisor fan que el model de gestió sigui ineficient des del punt de vista assignatiu (que és aquell que cal tenir en compte). Per tant, i per resumir-ho de forma
planera, el sistema més eficient (en el sentit que la Llei ens defineix l’eficiència)
no és aquell que presta el mateix servei per un mínim cost, és aquell que presta el
mateix servei i trasllada el mínim preu a l’usuari.

3. La gestió de l’aigua a Catalunya:
aspectes competencials i relatius als usos de l’aigua
Les competències sobre la gestió de l’aigua a Catalunya estan distribuïdes entre
diferents nivells administratius. Podem distingir les següents parts de la intervenció administrativa:
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a)

Gestió del medi i del recurs. Aquesta part correspon als organismes de
conca, però amb els mecanismes de participació d’altres administracions i dels usuaris que veurem més endavant.

Gestió de les diferents fases del cicle urbà de l’aigua. Aquesta part podríem dir que correspon fonamentalment als municipis, però amb les
excepcions i els matisos que també veurem més endavant.

c)

Gestió de les diferents parts d’altres cicles derivats.

En els ens locals descansa, com hem vist, la totalitat de les competències sobre el cicle urbà de l’aigua. Ara bé, el fragmentadíssim mapa municipal fa que
en molts casos els límits administratius dels termes municipals siguin massa
petits, i això òbviament genera disfuncions. L’Administració Hidràulica té actualment el mandat, per planificació hidrològica, de fomentar les agrupacions
supralocals. L’article 67 del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya recentment aprovat pel govern diu:
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b)

L’Administració Hidràulica de Catalunya, en el marc de la vigent legislació en
matèria de règim local i de procediment administratiu, afavoreix la gestió integrada dels sistemes d’abastament i dels sistemes de sanejament, i fomenta la
creació d’estructures supralocals de gestió, mitjançant fórmules consorciades o
mancomunades, capaces d’aportar un servei especialitzat i de garantir l’òptim
rendiment dels sistemes.
3.1 . Gestió del medi i del recurs
La gestió del medi i del recurs és la part possiblement més important de tot el
procés. Per exemple, avui s’estan presentant les primeres conclusions dels treballs elaborats per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (Secretaria de Medi Ambient de la Generalitat) amb relació a l’aigua.8 Descobrim com fenòmens com
l’aforestació en conca no regulada han reduït de forma considerable els cabals
que reben els embassaments en els darrers anys. I tots coneixem exemples dels
passats decennis on una manca de regulació i/o control dels aprofitaments hidràulics en determinats àmbits territorials provocà la salinització o la pèrdua
d’aqüífers (als anys setanta a la costa de Tarragona o a la costa del PenedèsGarraf, o als anys noranta a la conca de la Tordera), la qual cosa va obligar a fer
enormes inversions per facilitar recursos alternatius.
Al final del 2000 la Comissió i el Parlament europeus promulgaren la Directiva
marc de l’aigua (2000/60/CE) transposada a l’ordenament jurídic espanyol (el
text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol) i
mitjançant l’article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals,
8. Borràs, Gabriel: El canvi climàtic i l’aigua:
conseqüències sobre la planificació i la gestió.
Universitat de Girona, Campus Aigua, 2016.
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estableix el principi de la plena recuperació de costos, no perquè a una directiva
de caràcter ambiental li preocupi l’estabilitat pressupostària dels estats membres, sinó perquè és un instrument essencial per a la gestió de la demanda i
per a promoure un ús sostenible del recurs. Ara bé, sí que podem trobar una
zona d’ombra entre els principis de sostenibilitat ambiental i eficiència si, en
calcular aquesta darrera, no s’hi incorporen com caldria els costos ambientals o
les externalitats. Per exemple, la millora de l’eficiència hidràulica de les xarxes
a partir de determinats nivells pot tenir un cost econòmic desproporcionat en
relació amb l’estalvi de costos directes del servei que genera, és a dir, que el cost
de compra i impulsió de l’aigua que s’estalvia és inferior al cost de les actuacions necessàries per a generar aquests estalvis. Ara bé, aquest mateix saldo pot
invertir el seu signe si computem addicionalment el cost ambiental generat per
no estalviar aquest recurs, i aquí és on poden entrar en joc els impostos pigouvians. El 2012 es va introduir a Catalunya el cànon d’eficiència en els abastaments
urbans. Malauradament, i malgrat les recomanacions que es van fer en el seu
moment, molts municipis van autoritzar la inclusió d’aquest cànon en les tarifes dels usuaris, la qual cosa desproveeix aquest cànon de tot sentit, ja que es
trasllada a un agent econòmic, l’usuari, que no té cap capacitat de decisió sobre
l’eficiència hidràulica de la xarxa de distribució.

a)

Principi del no-deteriorament i assoliment del bon estat integral de les
masses d’aigua superficials i subterrànies.

b)

Principi de l’enfocament combinat de la contaminació i la gestió integrada del recurs.9

c)

Principi de la plena recuperació de costos dels serveis relacionats amb
l’aigua i l’ús dels espais aquàtics.

d)

Principi de la participació ciutadana i de la transparència en les polítiques de l’aigua.

L’Administració Hidràulica és la responsable d’aplicar la Directiva dins l’àmbit de
la seva jurisdicció. Això suposa un canvi de gran transcendència en la posició i
les funcions d’aquesta administració. Des de la tradicional posició d’àrbitre entre els diferents usos de l’aigua, passa a ser un actor per a la millora de l’estat
integral de les masses d’aigua. La planificació hidrològica que ens definia la Llei
d’aigües del 1986 entra en un nou concepte. La seva funció ja no és preveure demandes i assignar recursos per als diferents usos, sinó fixar objectius de millora
de l’estat integral de les masses d’aigua, definir estratègies de gestió per al seu
assoliment, planificar les accions necessàries i definir els sistemes de monitorització per al seu compliment.
Des del punt de vista hidrològic, Catalunya està dividida en dues parts diferenciades: les conques catalanes de l’Ebre i les conques internes de Catalunya. En
l’ordenament constitucional vigent, l’Estat es reserva l’administració hidràulica
de les conques dels rius que passen per més d’una comunitat autònoma, mentre que l’administració hidràulica de les conques dels rius que transcorren per
una única comunitat autònoma correspon a les comunitats autònomes per les

quals discorren. En virtut d’això, a Catalunya trobem dues administracions hidràuliques, una amb jurisdicció sobre les conques catalanes de l’Ebre (la qual
cosa inclou, a més del mateix riu Ebre, el riu Segre, la Noguera Pallaresa i la Noguera Ribagorçana, per citar els més significatius) i una altra amb jurisdicció sobre les conques internes de Catalunya (Ter, Llobregat, Fluvià, Francolí, Gaià, Besòs
i Foix, per citar els més significatius).
Les conques catalanes de l’Ebre estan administrades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), que depèn de l’Estat i té la seu a Saragossa. Fins l’any 1985,
les conques internes de Catalunya eren administrades per la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, que també depenia de l’Estat i tenia la seu a Barcelona. El 1985, l’Estat traspassà a la Generalitat de Catalunya les competències
en matèria d’aigües, mitjançant el Reial decret 2646/1985. Les competències, el
personal i els mitjans de l’antiga Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental
es van integrar en un organisme autònom de la Generalitat de Catalunya que
es va anomenar Junta d’Aigües de Catalunya. Al final dels anys vuitanta, la Junta
d’Aigües es va dotar d’una font de finançament, el cànon d’infraestructures hidràuliques, que es va configurar com un recàrrec sobre les taxes i tarifes locals
de subministrament d’aigua i la recaptació del qual estava afectada a l’execució
d’obres hidràuliques i al cofinançament d’obres d’abastament en alta promogudes pels ens locals. L’any 2000, la Junta d’Aigües, la Junta de Sanejament (que
més avall explicarem amb detall) i la Direcció General d’Infraestructures Hidràuliques es van fusionar en un nou organisme, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
configurat com una empresa pública, que va assumir a partir d’aleshores les
funcions que anteriorment havien exercit aquests tres organismes.
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administratives i de l’ordre social. La Directiva marc de l’aigua forneix un marc
normatiu comú amb relació a la gestió de l’aigua per a tots els estats membres.
Aquesta directiva s’explicarà detalladament en la sessió posterior del curs. Només voldria fer-ne una petita pinzellada perquè s’entengui el canvi copernicà
que suposa per a l’Administració Hidràulica. Bàsicament introdueix quatre principis:

Cal dir que, en la meva opinió, l’ACA ha assumit clarament els nous reptes i les
funcions que introduí la Directiva marc de l’aigua. És un dels referents en els
programes de la Comissió Europea per al seguiment de l’aplicació de la Directiva i l’elaboració de futures propostes de millora. No es pot dir, al meu parer,
que altres administracions hidràuliques han acollit els canvis introduïts per la
Directiva marc amb el mateix nivell de compromís, i cal dir amb rotunditat que
llurs processos d’adaptació als nous requeriments van a un ritme absolutament
diferent.

9. El concepte de gestió integrada no implica
un operador únic, com he escoltat en alguns
fòrums darrerament. Sí que implica, en canvi, una única entitat titular dels serveis, que
mantingui una visió comprehensiva de tot
el cicle, que planifiqui les infraestructures de
forma integral i que en monitoritzi la implantació de forma conjunta. Aquesta entitat pot
disposar, al seu torn, d’operadors diferents, o
no, per a les diferents parts del cicle, o per a

subparts, segons els criteris d’eficiència i d’interès públic que cregui convenients. De fet,
un operador únic rarament serà l’opció més
eficient, ja que farà més fàcil l’aparició del fenomen conegut com asimetria d’informació,
dificultarà les tasques de supervisió i control
i, per tant, dificultarà aquella planificació integral que només pot donar satisfacció a l’interès públic i reduirà l’eficiència assignativa.

En el nostre ordenament jurídic, la gestió dels serveis urbans del cicle de l’aigua
està configurada com un servei públic de competència local. No obstant això, el
caràcter supramunicipal de moltes de les infraestructures d’abastament i de sanejament ha donat lloc a un complex sistema institucional en el qual participen
diversos nivells administratius.
En la part de l’abastament en alta podem citar els exemples següents:
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10. El Consell de la Xarxa Ter-Llobregat fou
creat l’any 2012 per l’anomenada Llei òmnibus (lleis catalanes 9/2011, 10/2011 i 11/2011, de
29 de desembre) i vingué a substituir l’antic
consell d’administració de l’empresa pública
Aigües Ter-Llobregat. És un òrgan de l’Agència Catalana de l’Aigua, sense personalitat
jurídica, que exerceix les funcions definides
per la mateixa Llei, les més significatives de
les quals són la fixació de les tarifes, els plans
d’inversió i les consignes d’explotació del sistema. El caràcter paritari (món local - Generalitat) respon a raons històriques i prové de la
composició de l’antic consell d’administració
de l’empresa pública ATLL. En el moment de
la creació d’ATLL, l’abastament en alta del sistema Ter-Llobregat no estava legalment configurat com un servei públic de la Generalitat
de Catalunya, cosa que sí succeeix avui dia.
11. Mitjançant l’Ordre del Ministeri d’Obres
Públiques, de 5 de setembre de 1958, s’aprovà el projecte de les obres d’abastament a la
ciutat de Barcelona i la seva zona d’influència
amb cabals procedents del riu Ter, i es va afectar un cabal de 8 m3/s a aquesta finalitat. Les
obres projectades comprenien els punts de
presa als embassaments de Sau i Susqueda,
la conducció d’aigua crua fins a Cardedeu i la
construcció d’una ETAP al terme municipal
d’aquesta població. Al mes de novembre del
1966, acabades les obres, Barcelona i 28 mu-

nicipis més començaren a rebre aigua del Ter.
El 1985, l’Estat traspassà a la Generalitat de
Catalunya les competències en matèria d’aigües, mitjançant el Reial decret 2646/1985.
Amb aquests traspassos, l’aprofitament d’aigua del Ter amb destinació a la ciutat de Barcelona i el seu entorn, i les instal·lacions de
captació, adducció i tractament, inclosa l’ETAP
de Cardedeu, s’incorporaren al patrimoni de
la Generalitat de Catalunya. El Decret de traspassos en matèria d’aigües fou recorregut per
l’Ajuntament de Barcelona i altres municipis,
que s’oposaven a l’adscripció de la titularitat
d’aquestes instal·lacions a la Generalitat de
Catalunya. Les pretensions d’aquests municipis foren desestimades en via administrativa
per Acord del Consell de Ministres de 3 de juliol de 1987, i en via jurisdiccional foren també
desestimades per Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 de juny
de 1991, i posteriorment per Sentència del
Tribunal Suprem de 27 de setembre de 1999.
12. El 1988, l’extinta Corporació Metropolitana de Barcelona traspassà a la Generalitat
de Catalunya l’ETAP d’Abrera. Aquest traspàs
es produí mitjançant el Decret 5/1988, després que l’hagués acordat la Comissió Mixta
de Transferències. La construcció de l’ETAP
d’Abrera, a tocar de l’antiga ETAP d’Abrera explotada per l’empresa Mina Pública d’Aigües
de Terrassa, s’havia iniciat el 1973, promoguda

per l’anomenat Consorci d’Abastament d’Aigües del Riu Llobregat. Aquest Consorci estava format per la Societat General d’Aigües de
Barcelona, la Mancomunitat Intermunicipal
Sabadell-Terrassa, l’Ajuntament de Sabadell,
la Companyia d’Aigües de Sabadell, l’Ajuntament de Terrassa, l’empresa Mina Pública
d’Aigües de Terrassa i l’Ajuntament de Martorell. Amb posterioritat s’integraren en aquest
Consorci els ajuntaments de Cervelló, Gelida,
Sant Esteve Sesrovires, Abrera, Esparreguera,
Collbató, Vallirana, Sant Andreu de la Barca i
Sant Sadurní d’Anoia. La concessió de cabals
fou atorgada mitjançant Ordre ministerial
de 3 de maig de 1977, que autoritzava la construcció i l’explotació per part del Consorci de
l’ETAP d’Abrera i posava a la seva disposició
aigua del riu Llobregat regulada per l’embassament de la Baells. Aquest Consorci va construir l’ETAP i les primeres canonades d’adducció des d’Abrera fins a Sabadell i Terrassa. El
18 d’abril de 1983, la CMB adquirí al Consorci
l’ETAP d’Abrera i la xarxa d’abastament construïda fins aquell moment i en va arrendar
l’explotació a SGAB. Aquest arrendament tenia caràcter provisional mentre no en pogués
assumir la gestió la nova empresa creada per
la CMB, Societat de Gestió Metropolitana de
l’Aigua. A aquesta empresa se li encarregà la
construcció de l’artèria de DN 2400 d’Abrera
a Sant Joan Despí. El 17 de gener de 1986, la
Direcció General d’Obres Hidràuliques de la
Generalitat de Catalunya atorgà a la CMB un
aprofitament d’1,75 m3/s, ampliables fins a un
màxim de 3,5 m3/s, a captar a l’ETAP d’Abrera.
Després dels traspassos del 1988 ja esmentats, l’ETAP d’Abrera s’incorporà al patrimoni
de la Generalitat de Catalunya, mentre que
l’artèria en construcció de DN 2400 d’Abrera
a Sant Joan Despí, el dipòsit de la Fontsanta
i les derivacions municipals d’aquest sistema
d’abastament els gestionava SOGEMSA, per
encàrrec de la nova Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus
–més avall EMSHTR. La Llei 4/1990, de 9 de
març, d’ordenació de l’abastament d’aigua a
l’àrea de Barcelona, creà el subministrament
d’aigua potable en alta a les poblacions compreses dins l’àmbit de l’anomenat sistema
Ter-Llobregat com a servei públic d’interès
de la Generalitat de Catalunya. La gestió
d’aquest servei s’encomana a l’Ens d’Abastament d’Aigua que adopta la denominació Ai-

gües Ter-Llobregat (ATLL). Al nou Ens s’hi adscriuen les instal·lacions de l’abastament del
Ter i l’ETAP de Cardedeu i l’ETAP d’Abrera. Allò
que la Llei 4/1990 anomena xarxa secundària
–bàsicament, l’artèria de DN 2400 d’Abrera a
Sant Joan Despí, el dipòsit de la Fontsanta i les
derivacions municipals– resta en aquell moment adscrita a l’EMSHTR. Mitjançant el Decret 210/1993, de 2 d’abril, s’aprovaren els primers estatuts del nou Ens. La Llei 6/1999, de
12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de
l’aigua, va fer un pas més en la integració dels
diferents elements del sistema Ter-Llobregat.
D’una banda, eliminà la distinció entre xarxa
bàsica i xarxa secundària, per definir una única xarxa Ter-Llobregat. De l’altra, establí la integració a aquesta xarxa única de l’artèria de
DN 2400 d’Abrera a Sant Joan Despí el dipòsit
de la Fontsanta i les derivacions municipals,
fins aleshores de titularitat de l’EMSHTR. L’any
2000 es formalitzà la incorporació d’aquestes
instal·lacions al patrimoni de la Generalitat
de Catalunya i l’àmbit de gestió d’ATLL.
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Un dels nivells institucionals més complexos és l’anomenat sistema
Ter-Llobregat, que abasteix en alta la part més poblada del país, amb
prop de 5 milions de persones. El TRLAC defineix aquest sistema com
un servei públic de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, l’òrgan
de govern d’aquest sistema, el Consell de la Xarxa Ter-Llobregat,10 està
configurat com un organisme en el qual participen de forma paritària
l’administració de la Generalitat i el món local. Actualment aquest sistema gestiona l’ETAP del Ter a Cardedeu,11 l’ETAP del Llobregat a Abrera,12 la ITAM del Prat de Llobregat,13 la ITAM de la Tordera14 i tot el sistema
d’adducció cap a les xarxes locals de distribució, les instal·lacions més
importants del qual són el dipòsit de la Fontsanta a Sant Joan Despí,
l’estació de la Trinitat, la canonada Palafolls-Cardedeu i la galeria Fontsanta-Trinitat. Al sistema Ter-Llobregat també hi són adscrits l’ETAP de
Mina de Terrassa a Abrera, l’ETAP de Sant Joan Despí, els pous de Cornellà, l’ETAP del Besòs i diverses conduccions, per bé que aquest grup
d’instal·lacions no les gestiona encara la Generalitat.

13. Aquesta instal·lació va entrar en servei l’estiu del 2009 per garantir i complementar les
demandes d’aigua potable a la xarxa d’ATLL.
Hi va incorporar un total de 60 hm3/any d’aigua de mar dessalinitzada, amb una capacitat de 200.000 m3/dia de cabal mitjà.
14. Els municipis de l’anomenat Maresme
nord promogueren durant la dècada dels noranta la creació d’un servei comarcal d’abastament en alta que resolgués el problema de
subministrament d’aigua potable que patien
com a conseqüència de la salinització i contaminació dels aqüífers que alimentaven els
diferents sistemes locals d’abastament. La
solució en aquell moment fou la construcció
de l’ETAP de Palafolls, que captava aigua de la
Tordera, per al subministrament a tota l’àrea
compresa entre Arenys de Mar i Palafolls. No
obstant això, la sobreexplotació de l’aqüífer i
la consegüent intrusió salina deixaren aquesta important instal·lació sense funcionalitat,
ja que el seu sistema de filtratge no estava
concebut per a eliminar la conductivitat.
La dessaladora o instal·lació de tractament
d’aigua marina del delta de la Tordera fou
promoguda per l’Agència Catalana de l’Aigua,
que aprovà el projecte tècnic el 14 de març de
2001 i adjudicà les obres de construcció de la
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a)

c)

Altres abastaments en alta de caràcter supramunicipal de certa importància són el Consorci de la Costa Brava, la Mancomunitat de Palafrugell (un dels abastaments en alta supramunicipals més antics de
Catalunya), la Mancomunitat de Pinyana, els d’Osona Sud i Osona Nord
(gestionats pel Consell Comarcal) i el de la Segarra (també gestionat pel
Consell Comarcal).

d)

El canal d’Urgell és un sistema de reg agrícola. Ara bé, molts municipis
de la demarcació de Lleida reben per a l’abastament a les seves poblacions aigua crua directament dels canals de reg. El canal d’Urgell factura
a aquests municipis un import en concepte de venda d’aquests cabals
d’aigua aplicant una equivalència entre habitants en zona urbana i
hectàrees de regadiu. Addicionalment, carrega als municipis els sobrecostos que suposa per a un reg agrícola mantenir el sistema en estat
operatiu en els moments de l’any que no hi ha demanda d’aigua per
a reg (coneguts com tanques). Estrictament no es pot dir que sigui un
abastament en alta (ja que és aigua crua), però es pot afirmar que la
seva funció s’hi assembla bastant.
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Des del 2014, per al conjunt d’abastaments en alta supramunicipals, el TRLAC defineix un únic regulador, l’ACA, que n’aprova tarifes i plans d’inversió, a banda de
les funcions que ja ostentava com a Administració Hidràulica en la determinació dels cabals, les condicions en les quals els operadors dels diferents sistemes
d’abastament en alta capten els cabals del medi i les poblacions a les quals es
poden subministrar.
primera fase el 15 de maig de 2001. Aquesta
instal·lació estava concebuda inicialment per
a resoldre el problema d’abastament dels
municipis del Maresme nord. La ITAM de la
Tordera es construí en dues fases. La primera,
en el període 2001-2003, que permeté posar
en servei una planta amb una capacitat nominal de producció de 10 hm3/any, i la segona,
en 2008-2010, que ha ampliat aquesta capacitat nominal de producció amb 10 hm3/any
addicionals. La connexió ITAM de la Tordera-

ETAP del Ter a Cardedeu, canalitzada per ATLL
entre 2009 i 2012, d’una banda, i la connexió
de la ITAM a la xarxa del sistema Ter-Llobregat
del Maresme sud, de l’altra, suposà la integració d’aquesta ITAM al sistema Ter-Llobregat, ja
que, a banda d’abastir els municipis del Maresme nord, els cabals produïts per aquesta
planta podien substituir cabals captats al riu
Ter i incorporar-se a l’abastament del conjunt
de l’àmbit del sistema Ter- Llobregat.

3.3. La gestió de l’abastament en baixa en els cicles urbans
La distribució en baixa és avui exclusivament local, si bé existeixen agrupacions
voluntàries de municipis o administracions supramunicipals que, per delegació
dels municipis, gestionen la distribució en baixa en més d’un municipi. Un cas a
banda és el de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, administració supramunicipal
que en la seva Llei de creació té atribuïdes competències sobre la distribució
d’aigua en baixa.15
En alguns àmbits territorials s’han organitzat fórmules de cooperació entre els municipis, entre ells mitjançant mancomunitats, o entre ells i els consells comarcals, per
a la gestió dels serveis de distribució en baixa. Els serveis de distribució en baixa han
aconseguit a Catalunya estàndards en general força acceptables.16 Per exemple, els
índexs d’eficiència hidràulica de les xarxes de distribució en baixa a les grans ciutats
del país es troben en nivells molt correctes en relació amb altres països del nostre
entorn. Aquests índexs solen punxar en comunitats petites de la Catalunya interior.
El mateix es pot dir respecte a l’eficiència en els consums residencials, comercials o
industrials que pengen de xarxes municipals de distribució en baixa. Hom es pot
preguntar si el marge de millora que encara resta en municipis petits o mitjans no
requeriria fórmules de cooperació entre diferents administracions que permetessin
fer un salt significatiu en els seus indicadors d’eficiència i ús sostenible del recurs.
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En l’àmbit de l’abastament en alta trobem també el Consorci d’Aigües
de Tarragona, creat per la Llei 18/1981, sobre actuacions en matèria
d’aigua a Tarragona, que va regular l’anomenat minitransvasament de
l’Ebre, que autoritzava a captar 4 m3/s del riu Ebre per a l’abastament a
la demarcació de Tarragona. Aquest Consorci esta integrat per la Generalitat de Catalunya, la indústria del Camp de Tarragona i els municipis
usuaris del sistema d’abastament.

La supervisió i el control dels operadors dels sistemes de distribució en baixa
corresponen als ens locals. No obstant això, les tarifes aplicades als serveis de
distribució en baixa requereixen l’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya, avui adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya. Aquest és possiblement un organisme que requereix una reformulació en les seves funcions, en la seva composició i en els seus procediments.
La seva regulació actual data del 1988, en plena “guerra de l’aigua” i són ben
visibles les traces del context històric en el qual es va definir. En la meva opinió
és un organisme que té molt de sentit. La seva actuació alimenta l’Observatori
dels Preus de l’Aigua de Catalunya (que gestiona l’ACA), corregeix, encara que

15. Dins l’Àrea Metropolitana conviuen serveis
de distribució en baixa de gestió metropolitana, serveis de gestió municipal, i sobre tots
ells un sistema metropolità de coordinació i
planificació. Els detalls d’aquest cas ocuparien tot l’espai de la present ponència. Remeto
el lector a la lectura de l’expedient de revisió
del Reglament Metropolità recentment aprovada. En aquest expedient hi trobarà un enriquidor debat sobre els límits de la competència metropolitana i el paper dels municipis en
la gestió del servei de distribució en baixa.

16. Pinyol, Joan et al.: Anàlisi de l’estanqueïtat
de les xarxes de distribució en baixa i detecció
de fuites en els municipis de Catalunya. Barcelona: ACA/FMC/ACM, 2003; Pinyol, Joan et al.:
Anàlisi del consum urbà i diferenciació entre
consum domèstic, consum industrial i consum
comercial en l’àmbit de les entitats subministradores a Catalunya. Barcelona: ACA/FMC/
ACM, 2003.
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b)

3.4. La gestió del sanejament en alta en els cicles urbans
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Pel que fa al sanejament en alta, cal fer un petit apunt històric per entendre quina és la situació avui des del punt de vista de les competències i funcions de cada
administració. La depuració d’aigües residuals va començar al final dels anys
seixanta. Durant els anys setanta algunes administracions locals van començar
a construir estacions depuradores d’aigües residuals i el sistema de col·lectors
en alta que les alimentaven. El Consorci de la Costa Brava fou un dels primers.
Aquest organisme estava format pel Patronat de Turisme de la Diputació de Girona i diversos municipis costaners. És obvi que la preocupació inicial d’aquest
organisme era la qualitat de les aigües de bany en un àmbit amb una forta indústria turística. També és destacable l’esforç inicial de la Corporació Metropolitana de Barcelona (antecessora de l’actual AMB). No obstant això, els ens locals
disposaven de pocs recursos per al finançament d’aquestes inversions i encara
menys per a la seva gestió.17 Aquesta manca de recursos, i el fet que els municipis en aquells anys tenien molts altres dèficits d’inversió, feu que el procés de
construcció dels sistemes de sanejament en alta fos extremadament lent i que
molts territoris no comptessin encara cap al final dels anys setanta amb cap
infraestructura de sanejament de les seves aigües residuals. Com és sabut, l’any
1977 es restaura la Generalitat de Catalunya i l’any 1979 entra en vigor l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat va rebre el traspàs de les competències de Medi Ambient el 1980 (les d’aigua no arribaran fins al 1985, com hem vist).
El 1981 entra en vigor la Llei de Catalunya 5/1981, de 4 de juny, sobre desenvolupa17. De fet, l’Estat tenia una tímida línia de
subvencions per a la construcció de plantes
depuradores adreçada als ens locals. Els municipis que s’hi van acollir van comprovar, un
cop acabades les obres, com l’enorme cost de

gestió d’aquestes plantes mossegava llurs
pressupostos i posava en risc les finances
municipals. Vegeu Vilaró, Francesc: “Trenta
anys de gestió de l’aigua a Catalunya”, Nota
d’Economia, 93-94 (2009), p. 229-240.
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ment legislatiu en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals. Aquesta
Llei va dotar la Generalitat de dues eines: una, el finançament necessari per a la
construcció i gestió de les infraestructures de sanejament d’aigües residuals;
l’altra, un organisme autònom adscrit al Departament de Política Territorial, la
Junta de Sanejament, la funció del qual era sanejar el conjunt de les aigües residuals de Catalunya. L’instrument de finançament era l’increment de la tarifa
de sanejament –ITS–, també conegut popularment com cànon de sanejament.
Era un preu per m3 d’aigua consumida per a usos domèstics o industrials, que es
recaptava a través de les entitats subministradores o directament dels usuaris
quan l’aigua consumida no provingués d’una entitat subministradora.18 En les
sessions del Consell Executiu del 22 i el 26 d’abril de 1982 s’aprovaren els plans de
sanejament de Catalunya (un pla general i un conjunt de plans zonals) amb caràcter de planificació sectorial, la qual cosa facultava l’expropiació dels terrenys
necessaris per a la construcció de les infraestructures. La Junta de Sanejament
inicià un ràpid procés de construcció d’aquestes infraestructures.
L’any 1985 s’aprova la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local. L’article 25 d’aquesta disposició estableix de forma taxativa que “el municipi exercirà en tot cas, com a competència pròpia, l’abastament d’aigua potable
a domicili i l’evacuació i tractament de les aigües residuals”.19 No és una novetat legislativa en relació amb anteriors legislacions sobre les competències dels
municipis, però sí que resulta una mica sorprenent en el context de l’època.20 El
1987, la Llei municipal de Catalunya recull de forma similar a la Llei de bases la
competència pròpia dels municipis en matèria d’evacuació i tractament d’aigües residuals.
Malgrat aquesta clara i indiscutida competència municipal en matèria de sa18. La introducció d’aquesta nova figura no
fou exempta de polèmica. A Barcelona i els
municipis del seu entorn els moviments veïnals organitzaren una protesta amb pocs precedents, que es va prolongar fins ben entrada
la dècada dels noranta. Vegeu Morera, Eva i
Perxacs, Helena: “El conflicte del rebut de l’aigua: el cas de Barcelona”, Revista Bibliográfica
de Geografía y Ciencias Sociales, 5 (2000), p.
253-254.
19. La Llei de règim local de 17 de juliol de 1945,
posteriorment modificada de forma parcial el
1950, el 1966 i el 1975, ja contemplava la depuració i l’aprofitament de les aigües residuals
dins el llistat de les competències municipals.
20. En el moment de redacció i tramitació de
la Llei de bases de règim local ja s’estava negociant el tractat d’adhesió d’Espanya a l’ales-

hores anomenada Comunitat Econòmica Europea (antecessora de l’actual Unió Europea).
Aquest tractat fou finalment signat el 12 de
juny de 1985 i entrà en vigor l’1 de gener de
1986. Era prou conegut aleshores que una de
les preocupacions de les institucions europees era que totes les empreses que competien
dins el mercat comú ho fessin suportant unes
càrregues similars en matèria ambiental, que
la situació d’Espanya en matèria de sanejament de les aigües residuals estava molt més
endarrerida que la dels països membres de la
CEE i que l’adhesió suposava assumir un repte formidable en matèria d’inversió i gestió
d’infraestructures de sanejament. Semblava
desproporcionat que els municipis haguessin de carregar en solitari amb aquest esforç i
que, per tant, la nova legislació de règim local
no introduís, si més no, mecanismes de coparticipació d’altres nivells administratius.

51

2 El cicle de l’aigua i els cicles derivats

sigui parcialment, asimetries de coneixement que es poden produir entre operador i ens local, és un instrument de participació ciutadana en els processos
de fixació dels preus finals al consumidor i assegura un cert nivell d’arbitratge
davant de determinades situacions. Ara bé, també segons el meu parer, s’hauria
d’adaptar als canvis que el món de l’aigua ha viscut en els darrers trenta anys.
En aquest procés de redefinició ens haurem de preguntar si les seves atribucions no haurien de poder anar més enllà de les recomanacions i admonicions en
cas d’índexs d’eficiència hidràulica anormalment baixos; si el seu paper s’ha de
limitar als preus de distribució en baixa o ha d’incloure el conjunt de preus que
financen els cicles urbans (sanejament en baixa, conceptes no tarifaris, et alia);
si en la seva composició no hi hauria d’haver els ens locals amb una participació
més que significativa, atesa llur competència sobre els serveis públics dels quals
s’autoritza el preu; si els seus procediments no s’han de revisar, i, finalment, si no
s’hauria de dotar de més mitjans i recursos.

Mancomunitat Penedès-Garraf, formada també al principi dels anys
vuitanta i que agrupa la pràctica totalitat dels municipis del Garraf i
l’Alt Penedès

-

Mancomunitat de Sanejament del Bages, formada a mitjan anys vuitanta i que agrupa l’Ajuntament de Manresa i 7 municipis més del seu
entorn

-

Consell Comarcal del Berguedà

l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que, a més, és l’única que té atribuïda la competència material per Llei del Parlament de Catalunya, i té la
titularitat de les principals depuradores del seu àmbit territorial, per
cessió demanial del Ministeri de Medi Ambient, que és el que en va pagar la construcció

-

Consell Comarcal del Pla d’Urgell

-

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

-

Consell Comarcal del Baix Penedès

el Consorci de la Costa Brava, format per la Diputació de Girona i tots els
municipis costaners de l’Alt Empordà, el Baix Empordà i la Selva. Aquest
organisme va començar a construir depuradores abans de la restauració de la Generalitat de Catalunya. És titular de les més antigues

-

Consell Comarcal del Baix Camp

-

Consell Comarcal de l’Alt Urgell

-

Consell Comarcal del Baix Ebre

-

el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs: format per 40
ajuntaments del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Es va formar al
principi dels vuitanta, abans que la Junta de Sanejament

-

Consell Comarcal del Montsià

-

Consell General de la Vall d’Aran

-

Consell Comarcal d’Osona

-

Consell Comarcal de la Garrotxa

-

Consell Comarcal del Ripollès

-

Consell Comarcal de la Selva

-

Consell Comarcal de la Cerdanya

-

Consell Comarcal del Maresme

-
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21. Certament, en aquest punt cal advertir
la situació diferencial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona respecte a altres parts del
territori. De bon principi, i malgrat que el finançament per a la construcció i gestió dels

2 El cicle de l’aigua i els cicles derivats

-

A més, avui hi ha una seixantena d’ajuntaments constituïts en administració
actuant de forma individual, entre els quals els més importants són Tarragona,
Lleida, Girona, Reus, Sabadell, Figueres, Cervera i Tàrrega, per citar només les capitals de comarca.

sistemes de sanejament provenia de la Junta
de Sanejament, la titularitat de les infraestructures construïdes era de la mateixa entitat metropolitana (a excepció de les grans
depuradores).

L’any 1999 es promulga la Llei de Catalunya 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació,
gestió i tributació de l’aigua. Aquesta Llei crea l’Agència Catalana de l’Aigua com
a autoritat que exerceix les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria d’aigües i obres hidràuliques. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assumeix,
com ja hem vist, les funcions, el personal i els recursos amb què anteriorment es
dotaven la Junta d’Aigües, la Junta de Sanejament i la Direcció General d’Obres
Hidràuliques. Com a gran novetat, aquesta Llei creà també el cànon de l’aigua,
que unificava en un únic concepte el cànon d’infraestructures hidràuliques, l’increment de la tarifa de sanejament i el cànon de sanejament.
Cap al final de la primera dècada del segle XXI, el 96% de la població de Catalunya compta amb un servei de sanejament d’aigües residuals. És una dada que
no admet comparació amb la d’altres territoris de l’Estat que no es van dotar
d’aquests mitjans i instruments financers. És, malgrat totes les dificultats, una
història d’èxit. No obstant això, des del punt de vista de les competències de les
diferents administracions, deixa un panorama una mica confús. En gran part
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nejament, és la Junta de Sanejament la que assumeix la construcció i gestió de
les infraestructures de sanejament d’aigües residuals arreu del territori.21 Però
ben aviat es creà la figura de les administracions actuants en matèria de sanejament. Les administracions actuants, totes elles entitats locals o agrupacions de
municipis, gestionen les instal·lacions de sanejament construïdes per la Junta
i de titularitat de la Junta mitjançant una aportació financera de la Junta que
s’anomena atribució de fons. Aquesta relació entre administracions actuants i
Generalitat de Catalunya es regularà l’any 2003 mitjançant el Reglament dels
serveis públics de sanejament. Actualment estan constituïdes com a administracions actuants de caràcter supramunicipal les entitats següents:

Els sistemes de sanejament en baixa es financen amb recursos dels pressupostos municipals, que en algun cas es doten amb els ingressos de taxes específiques. El principi de recuperació de costos en aquesta fase del cicle no es pot dir,
amb caràcter general, que s’hagi assolit. D’altra banda, amb relació a aquesta
part del cicle urbà no trobem cap organisme que exerceixi una posició similar a
la que ocupa la Comissió de Preus de Catalunya amb relació als preus dels sistemes de distribució en baixa.
D’acord amb els resultats de l’estudi suara citat,24 a Catalunya, en els municipis
que tenen taxa de clavegueram (un 70,09% dels municipis), la mitjana de la tarifa se situava, a la data de l’estudi, 2010, en 0,1507 €/m3. Aquest estudi calculava
el cost del servei per a una mostra significativa de municipis i calculava fins on
s’hauria de situar la tarifa de la taxa per a cobrir tres possibles nivells de despesa:

3.5. La gestió del sanejament en baixa en els cicles urbans

Nivell

Prestacions

Pel que fa al sanejament en baixa, la competència es troba atribuïda i és exercida pels municipis. Pel que fa a les xarxes de clavegueram i de drenatge urbà, la
situació dels diferents serveis a Catalunya requereix millores de gestió importants per assolir els estàndards de servei que avui convencionalment es consideren adequats amb relació als objectius de la planificació hidrològica catalana
i la Directiva marc de l’aigua.

Nivell 1

Despeses d’explotació + eines de suport

Nivell 2

Nivell 1 + renovació de xarxa.

Nivell 2

Nivell 2 + amortització inversions de millora

En molts municipis la gestió ordinària del clavegueram urbà es limita a netejar
la xarxa de col·lectors mitjançant equips de pressió. La situació més freqüent és
que aquesta neteja es limiti a actuacions correctores, és a dir, quan es detecta un
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Fins ara s’han promogut poques figures de gestió compartida entre diverses administracions a l’entorn d’aquests serveis, però, sens dubte, aquesta és la part del
cicle urbà de l’aigua en què avui els dèficits són, en general, més importants,23 i
on s’hauran d’articular mecanismes de gestió i coordinació més eficaços si es volen resoldre problemes com l’estanqueïtat de les xarxes de col·lectors en baixa,
les descàrregues dels sistemes unitaris en episodis de pluja intensa o un control
efectiu dels abocaments a sistemes de sanejament.

22. Concepte definit per John Rawls en el seu
treball A Theory of Justice. Cambridge, MS:
Harvard University Press, 1971.
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No obstant això, em sembla interessant introduir una reflexió sobre si la nostra
arquitectura institucional amb relació al sanejament en alta és la correcta. Si
avui construíssim de nou aquesta arquitectura, rere el “vel de la ignorància”,22
i reuníssim un grup d’experts per demanar-los el parer sobre quina divisió administrativa és l’adequada per a gestionar el sanejament en alta, crec que tots
dirien unànimement: la conca hidrogràfica. Des d’un punt de vista tècnic, i atès
que l’aigua no flueix respectant els límits de les jurisdiccions administratives,
sinó segons la seva pròpia, que és la hidrogràfica, la gestió del sanejament en
alta hauria de tenir, com a mínim, un nivell de coordinació en l’àmbit de conca hidrogràfica, que permeti identificar gestió amb resultats. A Catalunya existeix un model, el del Consorci del Besòs (avui Besòs-Tordera), que va néixer sota
aquest principi i que no només coordina, sinó que gestiona les infraestructures
de sanejament en alta del conjunt de la conca. És una fórmula possible i la seva
generalització només requeriria la voluntat dels ens locals. Es poden explorar fórmules noves. Com hem vist en moltes comarques, els consells han esdevingut
administracions actuants. En molts casos, els seus límits responen a realitats
territorials molt arrelades, en altres menys, i en algunes gens. Però els seus límits no es van marcar amb criteris hidrogràfics. Segur que és millor en l’àmbit
comarcal que en una trentena o quarantena de municipis de menys de 500 habitants, però encara no és l’ òptim.

embús. En alguns municipis es fan de manera recurrent neteges preventives de
la xarxa de col·lectors, reixes i embornals de forma programada, i si es disposa
d’equips de bombament, un manteniment preventiu i programat dels equips
electromecànics. És sens dubte el més recomanable. Ara bé, aquests nivells de
prestació estan lluny dels estàndards de gestió que deriven dels nous requeriments ambientals.

23. Pinyol, Joan et al.: Impactes dels nous requeriments ambientals en els sistemes de
drenatge urbà: situació actual i evolució prevista dels sistemes de clavegueram dels municipis de Catalunya. Barcelona: ACA/FMC/ACM,
2010. Pinyol, Joan: “La gestió necessària del clavegueram urbà: situació actual a Catalunya”,

La gestió dels claveguerams municipals: una
nova proposta. Granollers: Consorci del Besòs,
2011.
24. Pinyol, Joan et al.: Impactes dels nous requeriments ambientals…

55

2 El cicle de l’aigua i els cicles derivats

del territori de Catalunya l’ACA gestiona directament els serveis de sanejament
d’aigües residuals. A les grans ciutats i a la part més poblada del territori (la
franja costanera), les instal·lacions són gestionades per ens locals, però amb el
finançament que els arriba de l’ACA, i aquest organisme disposa per a tot el territori dels recursos financers per a construir i gestionar el conjunt de sistemes
de sanejament. Aquesta qüestió s’abordarà en profunditat en una ponència específica d’aquest curs, i per tant no m’hi entretindré.

Cost

Nivell 1

0,1540 €/m3

Nivell 2

0,3647 €/m3

Nivell 2

0,5365 €/m3

Per tant, la mitjana dels municipis amb taxa aprovada se situa molt a prop del
nivell 1, però molt lluny dels següents nivells, i recordem que pràcticament el
30% dels municipis no tenen ni tan sols taxa.

5. La governança en la gestió i l’ús de l’aigua

Per tant, en l’àmbit del sanejament en baixa tenim un seriós problema de gestió,
que implica un problema ambiental, i que bàsicament deriva de la insuficiència
de les fórmules de finançament, però també, en el nostre fragmentat mapa municipal, de la manca d’una escala mínima, en molts casos, que permeti disposar
d’una estructura mínima, de personal especialitzat i de mitjans tècnics.

El concepte de governança l’hem adoptat de l’anglès governance. En anglès té
diverses accepcions, però amb la que s’ha importat en el nostre idioma significa
‘el conjunt de processos d’interacció i presa de decisions entre els actors concernits en un problema col·lectiu que condueix a la creació, el reforçament o la
reproducció de normes socials i institucions’.

4. El Decret legislatiu 3/2003

Com hem vist, el principi de la participació ciutadana i de la transparència en
les polítiques de l’aigua és un dels quatre pilars bàsics de la Directiva marc de
l’aigua.

El Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, aprovà el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (TRLAC). Aquesta refosa era especialment
necessària a partir de l’aprovació de la ja citada Llei de Catalunya 6/1999, de 12
de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua, que va introduir canvis tan
significatius com la creació d’un concepte únic per al finançament (cànon de
l’aigua) i la creació de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El TRLAC té per objecte:
Ordenar les competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d’aigües i obres hidràuliques, regular, en l’àmbit d’aquestes competències, l’organització i el funcionament de l’Administració Hidràulica a
Catalunya, mitjançant una actuació descentralitzadora, coordinadora i
integradora que ha de comprendre la preservació, la protecció i la millora del medi, i establir un nou règim de planificació i economicofinancer
del cicle hidrològic.
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El TRLAC també regula l’organització i el funcionament de l’ACA, estableix la normativa de gestió del cànon de l’aigua, el contingut, els efectes i el procediment
d’aprovació de la planificació hidrològica, el model actual de finançament dels
sistemes de sanejament i els serveis de competència de la Generalitat en matèria d’abastament en alta.

Un dels aspectes del TRLAC que ha tingut fins ara poca aplicació real ha estat el
de les entitats locals de l’aigua (ELA). Aquestes ELA són ens de caràcter territorial
i funcional que es poden constituir per a una gestió més eficient dels recursos
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Nivell

hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i serveis relacionats. Les ELA
poden rebre delegacions de competències de la mateixa ACA i dels ens locals. A
Catalunya avui només n’hi ha dues: l’AMB, creada per llei, i el Consorci de la Costa
Brava, que ho va sol·licitar l’any 2012. Aquesta fórmula possiblement podria haver tingut més recorregut, i actualment està en procés de redefinició, cosa que
també es tractarà en una ponència específica d’aquest curs.

Amb relació a la gestió del medi i del recurs, l’ACA, especialment des de la promulgació de la Directiva marc de l’aigua, té diversos mecanismes que asseguren
la participació dels “actors concernits” en els processos de presa de decisions.
Com a organisme de conca, i en virtut de les disposicions de la Llei d’aigües, una
tercera part del seu Consell d’Administració està format pels usuaris de l’aigua.
Així, hi són presents representants dels cicles urbans (municipis i organitzacions de consumidors), cicles agrícoles (sindicats de pagesos) i cicles industrials
(entitats empresarials). Addicionalment, té instituït el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA) com a òrgan de participació, en el qual són presents múltiples actors (a banda dels que també són al consell, hi ha les entitats del tercer
sector, les associacions d’operadors, els sindicats i les universitats, entre d’altres).
El CUSA ha d’informar de forma preceptiva determinades resolucions, especialment els instruments de planificació hidrològica, però pot debatre i formular
informes i propostes sobre qualsevol tema d’interès per als seus membres. L’ACA
també té instituïdes, per a cada conca hidrogràfica, les anomenades comissions
de desembassament, en les quals participen els diferents usuaris (cicles urbans,
agrícoles, industrials, energètics, et alia). A banda, s’organitzen processos participatius ad hoc per a la presa de determinades decisions, com, per exemple, en
els processos de revisió dels plans de districte de conca. Possiblement encara hi
un cert recorregut de millora, però, si ho comparem amb altres organismes de
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D’acord amb el mateix estudi, el cost mitjà (referència 2010) per a cada nivell
de servei en els municipis catalans fora el següent:

Pel que fa als cicles urbans, ja hem vist com en l’abastament en alta existeix el
Consell de la Xarxa Ter-Llobregat i com diferents consorcis d’abastament tenen
instituïts, en alguna mesura, processos de participació en la presa de decisions.
En altres parts dels cicles urbans aquests mecanismes depenen de cada ens local. Cal dir que molts ens locals estan introduint en els darrers anys processos
d’audiència pública per a l’adopció de determinades decisions, alhora que també cal dir que aquests processos són encara absents en molts territoris. Cal que
el principi de participació establert per la Directiva marc de l’aigua penetri de
forma normalitzada en tots els processos de presa de decisions significatives
amb relació a la gestió i l’ús de l’aigua, i cal dir que en el conjunt dels cicles
urbans aquesta penetració és encara molt tímida. La Llei que obliga a fer-ho
ja existeix. Potser cal desenvolupament reglamentari, però res obliga a esperar
aquest desenvolupament per aplicar allò que la Llei ja estipula.
No voldria acabar la present ponència sense fer esment a l’actual debat sobre la
necessitat d’un regulador dels cicles urbans de l’aigua a Espanya. Com hem vist,
l’aigua en un entorn urbà és un bé de primera necessitat, amb una demanda
inelàstica, no rígida, però amb valors molt baixos en els seus usos residencials.
Alhora, les xarxes de distribució en baixa constitueixen allò que els economistes
anomenem monopolis naturals.25 Demanda inelàstica i monopoli són conceptes
que, junts, associaríem ràpidament a conflicte social, i que els economistes descriuríem com una forma molt ineficient d’assignació de recursos. A les ciutats
del món hi ha bàsicament dues maneres de resoldre aquest problema:
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a)

La primera és la companyia pública, en la qual els actius són una propietat de la ciutat, i els gestors són nomenats pel consell o pel govern
de la ciutat. És la forma més estesa al món, i la trobem en països com

25. Vegeu Pinyol, Joan i Pasqual, Joan: “La economía del subsuelo urbano”, Municipios y redes
de servicios públicos, II Jornades de Dret Local.
Girona: El Pont de Pedra, 1990. El concepte de
monopoli natural és, des de fa uns anys, un
concepte en discussió, a causa dels avenços
tecnològics que permeten la competència
virtual de diferents operadors sobre una ma-

teixa xarxa (vegeu, per exemple, DiLorenzo,
Thomas: “The Myth of Natural Monopoly”, Review of Austrian Economics, 9 (1996), p. 43-58).
No obstant això, i malgrat que des d’un punt
de vista teòric això no seria impossible, en
desconec cap aplicació pràctica en la gestió
dels cicles urbans de l’aigua.

b)

La segona és l’operació dels serveis per companyies privades, propietàries dels actius, sotmeses a un regulador que limita el seu poder de
monopoli. És en aquest context en què podem parlar amb propietat de
regulador. Aquest model el trobem a molt pocs països (Anglaterra, Gal·
les i Xile).

A Espanya tenim una fórmula diferent. La gestió dels cicles urbans de l’aigua és
un servei públic municipal, i els municipis són els propietaris dels actius. Alhora,
els municipis poden operar els serveis de forma directa (és a dir, amb una companyia pròpia de titularitat pública) o bé de forma indirecta (amb l’instrument
de la concessió de servei públic). Són molts els defectes de disseny que tenen
moltes concessions de servei públic del cicle urbà de l’aigua a Espanya.26 Com he
explicat en una jornada recent, cap d’aquests problemes de disseny requereix
modificacions legals. Tots es poden resoldre amb la legislació vigent. Potser cal
més divulgació d’alguns principis, però no canvis legislatius. La supervisió i el
control d’aquestes concessions depèn òbviament dels ens locals, i aquesta és
una matèria en què cal esmerçar els recursos necessaris. Un regulador estatal,
com s’està proposant, és una figura que no encaixaria sense desposseir els municipis de llur sobirania sobre els serveis i sense eliminar el caràcter de servei públic a la gestió dels cicles urbans de l’aigua. Un canvi d’aquestes proporcions no
es podria justificar mai per les insuficiències de disseny de moltes concessions,
la solució de les quals només requereix aplicar la legislació vigent.
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Un altre mecanisme de participació dels usuaris en les decisions que els afecten
són les comunitats d’usuaris, regulades per la Llei d’aigües estatal. Són corporacions de dret públic, adscrites a l’organisme de conca, que agrupen tots els usuaris amb concessions d’un mateix aqüífer i que comparteixen infraestructures
d’alguna mena, per administrar de forma conjunta els seus interessos. Quan els
usuaris són majoritàriament regants, aquestes comunitats s’anomenen comunitats de regants.

el Canadà, els Estats Units, Austràlia, el Japó, Corea del Sud, Alemanya i
països escandinaus, entre molts altres.

Allò que, en canvi, pot ajudar a resoldre les insuficiències a les quals faig referència més amunt és trencar l’asimetria d’informació que sovint apareix entre operador i administració titular del servei públic. Aquesta asimetria d’informació,
que és en realitat l’arrel del problema, es pot trencar de moltes maneres. Qualsevol mecanisme que iguali el coneixement entre operador i administració servirà.
Se me n’acudeixen alguns. A Catalunya, per exemple, l’ACA ja fa uns quants anys
que creà l’Observatori dels Preus de l’Aigua. D’altra banda, i a partir d’una resolució del Parlament de Catalunya de 2014, l’ACA disposa d’un servei de suport
als municipis per a processos de canvi de forma de gestió del servei. Crec que
aquest recurs està poc divulgat entre el món local, i crec, a més, que es podria
ampliar a altres aspectes del control i la supervisió de concessions (plans directors, confecció i elaboració de plans d’inversions, revisió de tarifes, formació de
tècnics municipals, expedients de reequilibri de concessions, entre molts altres).
Aquest servei de suport als municipis fora una evolució natural dels serveis que
actualment presta l’Agència. Ara bé, aquest servei també es podria crear en el
marc de les diputacions provincials o en altres nivells administratius. La qüestió
26. Pinyol, Joan: “Mecanismes de control de
les concessions i propostes per enfortir la ca-

pacitat pública”, Aigua, bé comú: reptes i futur.
Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2017.
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conca o amb els cicles derivats, m’atreviria a dir que ningú en el nostre entorn
ha anat tan lluny.
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és evitar l’asimetria de coneixement, i això només ho aconseguirem donant facilitats als municipis especialistes, compartint la informació entre els supervisors
i amb un gran esforç de formació dels nostres tècnics.

3

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
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Isabel Caro-Patón Carmona
Doctora en Dret i professora Titular de Dret administratiu i
sòcia de Menéndez & Asociados Abogados

En primer lloc, s’ha de posar de manifest quines són les regles i els principis que
es deriven de la Directiva Marc de l’Aigua; després, es descendirà a la legislació
interna. Es tracta d’una exposició estrictament jurídica en la qual simplement
s’enuncien els problemes més actuals, encara que alguns d’ells reflecteixen
debats doctrinals inveterats i/o diferents opcions polítiques.

2. La Directiva Marc de l’Aigua
La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre
de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
política d’aigües (DMA) té per objecte la protecció de l’aigua.
No conté una regulació dels serveis urbans de l’aigua, però sí que plasma
alguns principis que repercuteixen sobre aquests i que enunciaré a continuació
tractant de reflectir l’ordre en què apareixen a la DMA.

2.1. L’aigua no és un bé comercial com els altres.
En el primer dels considerants de la DMA es diu que:
“(1) L’aigua no és un bé comercial com els altres, sinó un patrimoni que cal protegir, defensar i tractar com a tal”.
El que aquí expressa la DMA és que l’aigua és un patrimoni col·lectiu que cal
protegir i defensar amb criteris de sostenibilitat. La significació jurídica s’esgota
en aquest important enunciat. És a dir, sota patrimoni s’expressa la preocupació
pel caràcter ambiental de l’aigua, i el deure, que ens correspon a tots, de protegirla i respectar-la; per les característiques naturals que té és una herència rebuda
que s’ha de transmetre a generacions futures.
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No vol dir que l’aigua sigui un bé amb el qual no es pugui comerciar ni que
per la gestió d’aquesta han de descartar components econòmics o de mercat,
ja que -en paraules de PRIEUR i referint-se al dret d’aigües francès- se n’admet
l’explotació amb fins econòmics1.

1. Droit de l’environnement, Dalloz, Paris,
2003, pàg. 709.
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L’objecte d’aquestes pàgines és donar una visió general de la rellevància que té
el dret d’aigües per als serveis públics vinculats al cicle urbà.

En realitat, l’explotació no és de l’aigua en si, sinó dels serveis que faciliten
l’accés a una aigua de qualitat. Quan es parla d’un dret humà a l’aigua, i aquí
convé no equivocar-se, no s’al·ludeix a l’aigua en la natura sinó l’accés als serveis
locals de l’aigua i, amb això, a la part de la seva gestió que genera una activitat
econòmica. La lluita contra la pobresa energètica consisteix a subvencionar els
serveis bàsics (aigua, energia) als que tenen menys recursos. No consisteix a
descartar valor econòmic a l’aigua ni prohibir el benefici empresarial.
Des del dret d’aigües històric, l’aigua es converteix en bé econòmic quan
s’aparta de les lleres naturals -o aqüífers- per a ser utilitzada. I hi ha un mercat
de serveis vinculat a la captació, transferència, emmagatzematge, distribució i
sanejament, que presenta reptes econòmics considerables. A més, i com també
es reconeix en la DMA, l’abastament d’aigua és un servei d’interès general (en el
dret comunitari el concepte de servei públic no existeix).
Els serveis locals es troben en aquesta part tan prosaica del dret d’aigües.

2.2. La bona qualitat de l’aigua contribuirà a garantir l’abastament
d’aigua potable a la població.
La segona idea de la DMA és que obliga els estats a prevenir qualsevol
deteriorament addicional i a protegir i millorar l’estat de les masses d’aigua. Ara
bé, aquesta protecció no és un fi en si mateixa, sinó que també està al servei de
les necessitats humanes. I, en concret, de les necessitats d’abastament d’aigua
de qualitat. Té interès, referent a això, l’article 1 de la DMA segons el qual:
“L’objecte d’aquesta directiva és establir un marc per a la protecció de
les aigües superficials continentals, les aigües de transició, les aigües
costaneres i les aigües subterrànies que:
a) previngui tot deteriorament addicional i protegeixi i millori l’estat
dels ecosistemes aquàtics i, pel que fa a les necessitats d’aigua, dels
ecosistemes terrestres i zones humides directament dependents dels
ecosistemes aquàtics;
b) promogui un ús sostenible de l’aigua basat en la protecció a llarg
termini dels recursos hídrics disponibles;
c) tingui per objecte una major protecció i millora del medi aquàtic,
entre altres formes, mitjançant mesures específiques de reducció
progressiva dels abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies
prioritàries, i mitjançant la interrupció o la supressió gradual dels
abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies perilloses
prioritàries;
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1. Introducció

i que contribueixi d’aquesta manera a:
- garantir el subministrament suficient d’aigua superficial o
subterrània en bon estat, tal com requereix un ús de l’aigua sostenible,
equilibrat i equitatiu,
- reduir de forma significativa la contaminació de les aigües
subterrànies,
- protegir les aigües territorials i marines, i
- assolir els objectius dels acords internacionals pertinents, inclosos
aquells la finalitat dels quals és prevenir i erradicar la contaminació
del medi ambient marí mitjançant mesures comunitàries previstes
en l’apartat 3 de l’article 16 a efectes d’interrompre o suprimir
gradualment els abocaments, les emissions i les pèrdues de substàncies
perilloses prioritàries, amb l’objectiu últim d’aconseguir concentracions
en el medi marí pròximes als valors bàsics pel que fa a les substàncies
d’origen natural i pròximes a zero pel que fa a les substàncies
sintètiques artificials”.
És a dir, l’objecte de la DMA és establir un marc per a la protecció de les
aigües -és a dir, una finalitat mediambiental- però amb això busca garantir el
subministrament d’aigua de boca en bon estat, que sigui sostenible, equilibrat
i equitatiu.
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Ús sostenible, equilibrat i equitatiu no equival a prohibició radical de
transvasaments. La DMA persegueix millorar l’estat de les masses d’aigua i evitar
qualsevol deteriorament addicional, però aquests objectius poden cedir quan es
tracti d’usos que -com l’abastament- es considerin d’interès públic superior i
sempre que no hi hagi una opció mediambiental significativament millor (per
viabilitat tècnica o costos desproporcionats).
En qualsevol cas, la DMA exigeix un procés reflexiu, transparent i participatiu
per a l’adopció de les corresponents decisions. Com se sap, aquestes decisions
es plasmen en els plans hidrològics de demarcació que han d’aprovar-se cada
sis anys (art. 13 DMA). Els nostres plans hidrològics encara no estan servint per a
adoptar decisions de manera reflexiva, transparent i participativa. Per exemple,
el vigent pla hidrològic de conques internes de Catalunya2 Reconeix un dèficit
en el sistema Ter-Llobregat, però no és fàcil saber quines mesures preveu per
resoldre’l.
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e) contribueixi a pal·liar els efectes de les inundacions i sequeres,

La DMA no es refereix a la reutilització ni a la dessalació (sense perjudici de plans
hidrològics i iniciatives de la Comissió encara no aprovades dins del paquet
d’actuacions de l’economia circular), però per descomptat resulta inflexible amb
les exigències de depuració (art. 4.9)3. Aquestes exigències es contenen en la
Directiva 91/271 sobre el tractament d’aigües residuals urbanes. Malgrat que es
tracta d’una norma de 1991, segueix donant lloc a condemnes per incompliment.
L’última condemna va ser per STJUE de 10 de març de 2016 que declara que: “El
Regne d’Espanya ha incomplert les obligacions que li incumbeixen, d’una banda,
en virtut de l’article 4 de la Directiva 91/271/CEE del Consell, de 21 de maig de
1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes, en la versió modificada
pel Reglament (CE) núm.1137/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 22
d’octubre de 2008, pel que fa a l’aglomeració de Pontevedra-Marín-Poio-Bueu i,
d’altra banda, en virtut de l’article 5, apartats 2 i 3, de l’esmentada Directiva, pel
que fa a les aglomeracions de Berga, Figueres, el Terri (Banyoles) i PontevedraMarín-Poio-Bueu, perquè no s’havia garantit el tractament adequat de totes
les aigües residuals urbanes abocades en zones sensibles procedents de certes
aglomeracions”.

2.3. El principi de recuperació de costos
El tercer element important de la DMA per als serveis urbans de l’aigua és el de
la recuperació de costos.
El que diu literalment la DMA (art. 9) és que:
“1. Els estats membres tindran en compte el principi de la recuperació
dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els costos
mediambientals i els relatius als recursos, a la vista de l’anàlisi
econòmica efectuada d’acord amb l’annex III, i en particular de
conformitat amb el principi que, qui contamina, paga”.
Els estats membres han de garantir, com a molt tard, el 2010:
- que la política de preus de l’aigua proporcioni incentius adequats
perquè els usuaris utilitzin de forma eficient els recursos hídrics i, per
tant, contribueixin als objectius mediambientals d’aquesta directiva,
- una contribució adequada dels diversos usos de l’aigua, desglossats,
2. Reial decret 450/2017, de 5 de maig, i Decret
1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprova el Pla
de gestió de districte de conca fluvial de
Catalunya per al període 2016-2021.

3. Art. 4.9. “S’han de prendre mesures per
a assegurar-se que l’aplicació de les noves
disposicions, incloent-hi la dels apartats 3, 4, 5,
6 i 7, garanteixen com a mínim el mateix nivell
de protecció que les normes comunitàries
vigents”.
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d) garanteixi la reducció progressiva de la contaminació de l’aigua
subterrània i eviti noves contaminacions; i

2. Els estats membres inclouran en els plans hidrològics de conca
informació sobre les mesures que tenen la intenció d’adoptar per a
l’aplicació de l’apartat 1 i que contribueixin a l’assoliment dels objectius
mediambientals d’aquesta directiva, així com sobre la contribució
efectuada pels diversos usos de l’aigua a la recuperació dels costos dels
serveis relacionats amb l’aigua.
3. El que disposa el present article no impedirà el finançament de
mesures preventives o correctives específiques a fi d’assolir els objectius
d’aquesta directiva.
4. Els estats membres no incompliran aquesta Directiva si decideixen
no aplicar, d’acord amb pràctiques establertes, les disposicions de la
segona frase de l’apartat 1 i, amb aquesta finalitat, les disposicions
corresponents de l’apartat 2, per a una determinada activitat d’ús
d’aigua, sempre que això no comprometi ni els fins ni l’assoliment
dels objectius d’aquesta directiva. Els estats membres informaran en
els plans hidrològics de conca dels motius pels quals no s’han aplicat
plenament la segona frase de l’apartat 1”.
La interpretació d’aquest precepte donaria per a tota una ponència, però per
raons de temps i espai, em limitaré a les qüestions més rellevants.
La primera d’elles és què s’entén per costos. Segons una comunicació dirigida
per la Comissió Europea al Consell Europeu, al Parlament Europeu i al Consell
Econòmic i Social de 26 de juliol de 2000 (document COM (2000) 477 final)
titulada “Política de tarifació i ús sostenible de recursos hídrics”, per a la
quantificació de les tarifes caldria distingir entre tres tipus diferents de costos:
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“(1) els costos financers dels serveis relacionats amb l’aigua, que inclouen els
costos de prestació i administració d’aquests serveis, així com els operatius
i de manteniment i les de capital (amortització del capital i pagament dels
interessos, així com rendiment dels actius, si escau);
(2) els costos ambientals, que representen els costos del dany que els usos de
l’aigua suposen al medi ambient, als ecosistemes i als usuaris del medi ambient
(per exemple, reducció de la qualitat ecològica dels ecosistemes aquàtics o

(3) els costos de recursos, que representen els costos de les oportunitats perdudes
per a altres usuaris per un esgotament dels recursos superior a l’índex natural
de renovació o recuperació (per exemple, per una explotació excessiva de les
aigües subterrànies)”.
Aquesta enumeració, que podria servir de base per a l’adopció d’una metodologia
comuna per al càlcul de les tarifes dels serveis urbans, resulta omnicomprensiva
i, per tant, hauria d’estar tancada.4. No és fàcil distingir entre costos ambientals,
on s’inclou el preu de la depuració, i costos del recurs, que impliquen posar un
preu a l’aigua captada o produïda, cosa que no és senzill en absolut.5.
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En fer-ho, els estats membres podran tenir en compte els efectes
socials, mediambientals i econòmics de la recuperació i les condicions
geogràfiques i climàtiques de la regió o regions afectades.

salinització i deteriorament dels sòls productius); i

Sobre els costos financers, cal portar a col·lació una interessantíssima sentència
del Tribunal Suprem d’Espanya de 10 de maig de 1988 (rec. Núm. 657) en la qual
es va establir un criteri que no sempre es respecta en la pràctica. El TS admet que
les tarifes poden incloure, a títol d’amortització, partides relatives a instal·lacions
que encara no estiguin en funcionament “si la necessitat d’aquelles és clara i la
inversió realitzada arriba a un important volum” (en l’assumpte enjudiciat es
va anul·lar un concepte tarifari destinat a crear un “matalàs” per a inversions
futures encara no previstes). Cal afegir que, tot i que “claredat” en la inversió
és un concepte jurídic indeterminat, s’ha d’interpretar en la línia que ha de
vincular-se amb projectes concrets (aprovats o per aprovar), el cost dels quals
hagi de ser suportat pels usuaris.
En segon lloc, el que diu la DMA és que els estats “tindran en compte” la
recuperació de costos. Segons la sentència del Tribunal de Justícia de la UE d’11
de setembre de 2014 (assumpte C-525/12), la recuperació de costos de l’art.9
DMA, “no imposa una obligació generalitzada de tarifació de totes les activitats
relacionades amb l’aigua [48]”. A més, per al Tribunal no caben solucions
uniformes i s’ha de tenir en compte les consideracions locals i regionals, sense
4. Té interès la Guia de Tarifes dels Serveis de
Proveïment i Sanejament d’Aigua document
obert, elaborat per AEAS i la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (sense
data). En aquest document, no s’aborda la
problemàtica dels cànons concessionaris
que de vegades fixen els municipis per a
finançar despeses generals alienes al servei
d’aigües (i que, sens dubte, és un cost que no
hauria d’estar-hi inclòs) i s’accepten despeses
d’investigació i desenvolupament que,
només de manera excepcional, es podrien
carregar als usuaris, a causa del caràcter
necessàriament temporal de les concessions
d’aigües. Un tractament jurídic -complet

i crític- sobre el cànon concessionari en
BLANQUER CRIAT, D. La concesión de servicio
público, Tirant Lo Blanch, València 2012, pàg.
864 ss.
5. Les dificultats de posar un preu a l’aigua
s’analitzen en un treball publicat pel Ministeri
de Medi Ambient del Govern d’Espanya en
2007, que es va elaborar sota la coordinació
de MAESTU, J. i de VILLAR, A., “Precios y costes
de los Servicios del Agua en España. Informe
integrado de recuperación de costes de los
servicios de agua en España. Artículo 5 y anejo
III de la Directiva Marco de Agua”.

67

3 La Directiva Marc

almenys, en indústria, llars i agricultura, a la recuperació dels costos
dels serveis relacionats amb l’aigua, basada en l’anàlisi econòmica
efectuada d’acord amb l’annex III i tenint en compte el principi que, qui
contamina, paga.

El Tribunal ha reconegut que la formulació del principi de repercussió dels
costos en els usuaris resulta pragmàtica i pot ser exceptuada per les autoritats
competents dels estats sempre que no es comprometin els objectius generals de
la DMA (millorar l’estat de les masses d’aigües) i parteix de la idea comunament
acceptada als països de l’OCDE que la gestió de l’aigua es porta a terme amb
un triple finançament: transferències públiques, tarifes i impostos6. Així, no
repugna al principi de recuperació de costos una línia d’ajuts de l’ACA per finançar
l’abastiment en alta a municipis.7. Tampoc repugna el precepte que l’aplicació es
matisi pel principi “qui contamina, paga” mitjançant sentència de 23 de març de
2017 (núm. de Recurs: 878/2014), el TS ha declarat que si calgués realitzar noves
obres de provisió d’aigües (obres de substitució) degudes a la contaminació de
la font que s’estigués utilitzant fins aleshores, el cost d’aquestes obres es pot
repercutir sobre el responsable de la contaminació i no sobre l’usuari final.
La tercera qüestió és que la recuperació de costos o la política de preus de l’aigua
ha de proporcionar incentius adequats perquè els usuaris utilitzin de forma
eficient els recursos hídrics. A l’STJUE de 07 de desembre de 2016 (Assumpte
C-686/15, decisió prejudicial plantejada per un Tribunal Municipal de Velika
Gorica, Croàcia) s’ha assenyalat que aquesta regla de l’art. 9 DMA no s’oposa a
una normativa nacional, com la controvertida en el litigi principal, que disposa
que el preu dels serveis per l’aigua facturat al consumidor inclogui no només
una part variable calculada en funció del volum d’aigua realment consumit per
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6. Pricing Water Resources and Water and
Sanitation Services, OCDE Publishing 2010.
7. Podem veure, per exemple, DT 1a. TRLAC,
que preveu que les “obres d’infraestructura
d’abastiment en alta d’àmbit municipal
o supramunicipal” rebin un 50% de

finançament per l’ACA. L’última convocatòria
d’aquests ajuts s’ha fet per RESOLUCIÓ
TES/430/2017, de 2 de març, per la qual es
fa pública la convocatòria de subvencions
adreçades als ens locals per a la realització
d’inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastiment en alta.

Per al principi de recuperació de costos, és irrellevant que els estats fixin taxes
(tributs) o tarifes (ingressos a percebre pel concessionari en casos de gestió
indirecta). Aquesta és una polèmica estrictament nacional en la qual no intervé
el dret comunitari8.
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“En apreciar que les condicions i les necessitats que existeixen
requereixen solucions específiques, el legislador de la Unió va pretendre,
com es deriva, en particular, del considerant 13 de la DMA, que aquesta
diversitat de solucions es tingués en compte en la planificació i execució
de les mesures destinades a la protecció i l’ús sostenible de l’aigua en
el marc d’una conca hidrogràfica i que les decisions es prenguessin
al nivell més proper possible als llocs on l’aigua és usada o es troba
degradada. En conseqüència, i sense perjudici de la importància de les
polítiques de preus de l’aigua i del principi que qui contamina paga,
com reafirma aquesta Directiva, hauria de donar prioritat a les accions
que són de responsabilitat dels estats membres elaborant programes
d’actuacions adaptades a les condicions locals i regionals”[52].

l’interessat (i que pot servir per desincentivar consums excessius), sinó també
una part fixa que no està lligada a aquest volum. En definitiva, i simplement,
que hi caben tarifes binòmiques.

3. El cicle local de l’aigua. Trams i gestió integrada.
Recurs local-recurs general i garantia. El paper de l’abastiment en alta
3.1 . El cicle local com a concepte articulat
El cicle local és un concepte “articulat”, cosa que significa que té peces unides
unes amb les altres i que poden ser de diferent magnitud i naturalesa. En tot
cas, comprèn les tres següents fases:
-

Abastiment

-

Clavegueram

-

Sanejament

Cadascuna d’aquestes fases, al seu torn, es pot descompondre en altres que
no sempre es donen, ni tenen per què ser de competència de l’Administració
local. És a dir, poden haver-hi fases del cicle urbà d’àmbit supralocal i que
entronquen amb la distinció entre abastiment en alta i en baixa o domiciliari
i, en sanejament, entre la xarxa de col·lectors i la construcció d’Estacions de
Depuració d’Aigües Residuals. (EDAR) . I també poden haver-hi fases del cicle
urbà en grans aglomeracions que comprenguin la regeneració d’aigua per a la
reutilització per a una xarxa especial per al reg de parcs i jardins.
Per això, diem que es tracta d’un concepte articulat, ja que hi ha peces
8. Podem veure Tornos Mas, J., “Informe
sobre la contraprestación del servicio de
abastecimiento domiciliario de agua: La
Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
noviembre de 2015” en La Administración local
al día (publicació electrònica) de 17.03.2016. Ja
en fase de correcció de proves, s’ha conegut
que el 19 d’octubre de 2017 ha estat aprovada
pel Congrés dels Diputats la Llei de Contractes
del Sector Públic que en la la disposició

addicional quaranta-tresena qualifica les
tarifes de serveis públics com a prestacions
públiques patrimonials no tributàries. Veure
sobre aquesta qüestió CAR-PATON CARMONA,
I., “El preu del servei públic de l’aigua”, en vol.
col. coord. per DE LA CUÉTARA MARTÍNEZ, J.M.,
MARTÍNEZ LOPEZ MUÑIZ, J.L. i VILLAR ROJAS,
F.J., Dret administratiu i regulació econòmica
(Liber Amicorum, Professor Doctor Gaspar
Ariño Ortiz), La Llei, Madrid 2011, pgs. 1423 seg.
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maximalismes de cap tipus:

“1. El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les
competències pròpies, pot promoure activitats i prestar els serveis
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la
comunitat veïnal en els termes que preveu aquest article.
2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els
termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les
següents matèries:
(…)
c) abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament
d’aigües residuals...”
Malgrat que en el seu moment va causar gran soroll, la reforma de la Llei de
bases del règim local per la Llei 27/2013, no ha tingut cap conseqüència, ja que es
manté exactament la situació que hi havia fins llavors.9.
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Per això, per a determinar què succeeix en el cicle local de l’aigua, cal seguir
analitzant la legislació local i sectorial relativa al proveïment o sanejament, que
admet que les instal·lacions del cicle urbà depenguin de les administracions
hidràuliques (en aprovar obres de proveïment o sanejament en alta).

9. Podeu veure BARRERO RODRÍGUEZ, C., “La
ley de reforma del régimen local de 2013,
¿ha modificado realmente las competencias
de los municipios?”, a Revista Española de
Derecho Administrativo, núm. 184 (2017),
pàg. 72-73, que fa una valoració de la llei al

cap de tres anys de vigència per a concloure
que si la finalitat -declarada i necessàriafou reordenar-ne l’àmbit competencial local,
el resultat ha estat fallit, per la qual cosa, al
seu judici, es tracta d’una reforma encara
pendent.

Cal no confondre les competències locals mínimes de l’art. 25 LRBRL amb els
serveis públics locals obligatoris que es recullen en l’art. 26 LRBRL i s’estableixen
en funció de la població. Per a tots els municipis, només l’abastiment d’aigua i el
clavegueram són serveis obligatoris mínims (art. 26.1.a).
Per als serveis públics obligatoris mínims, l’art. 18.1 g) LRBRL inclou, entre els drets
i els deures dels veïns, una acció judicial veïnal per a exigir-ne la implantació.
Aquesta acció veïnal serveix per a l’abastiment, ja que dins dels serveis locals
obligatoris no es recull de forma expressa el tractament d’aigües residuals.
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La legislació local, en atribuir competències als municipis, és perfectament
compatible amb aquesta realitat, ja que l’esquema comú de la legislació de bases
de règim local, tal com s’adverteix des de la lectura de l’art. 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local (LRBRL), es caracteritza per fixar
un nucli mínim de competències locals (competències municipals pròpies) que
remet, per a la concreció d’aquest, a la legislació sectorial estatal i autonòmica.
Segons l’art. 25 LRBL:

3.2. Serveis públics obligatoris

En els municipis amb població superior a 50.000 habitants és obligatòria la
protecció del medi ambient urbà, però aquest concepte és diferent del tractament
d’aigües residuals. Que les EDAR no s’incloguin entre els serveis locals obligatoris
té a veure amb l’acceptació que el finançament no n’ha de ser estrictament
local. D’altra banda, l’exigibilitat d’una EDAR no depèn del nombre d’habitants,
sinó que són legalment obligatòries per a les aglomeracions urbanes a què es
refereix el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les
normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes que utilitza
el criteri d’habitant-equivalent a transposició de la Directiva 91/27110 (aquesta
normativa no predetermina qui és l’autoritat competent)
Paradoxalment, malgrat això, amb la redacció de l’art. 26.2 b) LRBRL per la Llei
27/2013, s’ha previst que per a municipis de menys de 20.000 habitants, la
Diputació provincial coordinarà, entre d’altres, els serveis de “proveïment d’aigua
a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals”. A l’STC 111/2016 (que és
una de les sentències que analitza la constitucionalitat de la Llei 27/2013), s’ha
cridat l’atenció sobre el fet que s’inclogui el tractament d’aigües residuals en
aquest precepte, ja que no és un servei públic obligatori11.
En qualsevol cas, aquesta coordinació provincial a què es refereix el citat art. 26.2
10. Cfr. Article 5 del RDL.”Tractament secundari
de les aigües residuals urbanes.
1. Les aglomeracions urbanes que s’indiquen
a continuació hauran d’aplicar a les aigües
residuals que entrin en els sistemes col·lectors
un tractament secundari o procés equivalent
en els següents terminis:
a) Abans de l’1 de gener de l’any 2001, aquelles
que tinguen més de 15.000 habitantsequivalents.
b) Abans de l’1 de gener de l’any 2006, aquelles
que comptin entre 10.000 i 15.000 habitantsequivalents.
c) Abans de l’1 de gener de l’any 2006, aquelles

que comptin entre 2.000 i 10.000 habitantsequivalents i aboquen en aigües continentals
o estuaris “. Podeu veure el desplegament
reglamentari aprovat per Reial decret
509/1996, de 15 de març.
11. Tots els altres serveis, la prestació dels quals
poden “coordinar” les diputacions provincials,
són serveis públics obligatoris mínims per
a tots els municipis de l’art. 26.1.a) LRBRL
i són: a) Recollida i tractament de residus,
neteja viària, accés als nuclis de població,
pavimentació de vies urbanes i enllumenat
públic.
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radicalment obligatòries (abastiment d’aigua de boca en els domicilis,
clavegueram i sanejament mitjançant una xarxa de col·lectors en baixa) i d’altres
que són opcionals i depenen d’altres consideracions polítiques, econòmiques
o geogràfiques i -sobretot- hidrològiques. Sense aquesta visió, difícilment
l’acostament als problemes del cicle urbà de l’aigua pot ser complet.

“Per a coordinar l’esmentada prestació de serveis la Diputació
proposarà, amb la conformitat dels municipis afectats, el tipus de
prestació, que consistirà en la prestació directa per la Diputació o la
implantació de fórmules de gestió compartida a través de consorcis,
mancomunitats o altres sistemes.

L’Administració hidràulica de la respectiva demarcació hidrogràfica pot
ser estatal o autonòmica depenent de la naturalesa intercomunitària o
intracomunitària de les aigües (organismes de conca en el cas de conques
intercomunitàries gestionades per l’Estat i estats hidràuliques autonòmiques
per conques intracomunitàries, que són aquelles que es troben íntegrament en
una comunitat autònoma). La intervenció de l’Administració hidràulica és en
tot cas ineludible, ja que és l’única que té la clau de l’accés a l’aigua i la potestat
administrativa per ordenar els diferents usos i protegir la qualitat de l’aigua.

Quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar
aquests serveis amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma
de gestió proposada per la Diputació provincial o entitat equivalent, el
municipi podrà assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la
Diputació ho considera acreditat”.
La STC 111/2016, ha aclarit que, tot i que la Llei parla de coordinació -pel que fa
a tècnica juridicoadministrativa implicaria la imposició de fórmules de gestió
compartida- en realitat es tracta d’un instrument de col·laboració voluntari
per als municipis i que precisament en atenció a la voluntarietat no afecta
l’autonomia local.
A part d’això i, en el que aquí importa, com que la depuració no és servei local
obligatori mínim (no hi ha una acció veïnal per exigir-ne la implantació), les lleis
autonòmiques poden establir qui és l’autoritat responsable del finançament i la
construcció de les EDAR, sense perjudici que respectin un cert marge d’actuació
als municipis (en general, se’ls encomana la gestió de les EDAR del terme
municipal propi: cfr. arts. 5 i 55 de la Llei d’aigües de Catalunya, el text refós és
l’aprovat per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre (en endavant, TRLAC). La
Llei estatal d’aigües no diu res al respecte, sense perjudici que permeti a l’Estat
declarar aquestes obres d’interès general i/o finançar-les i establir fórmules de
gestió compartida: arts. 46 i 131 del Text refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial
decret 1/2001, de 20 de juliol (en endavant, TRLA).

3.3. Abastiment en alta i garantia d’abastiment
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La garantia de disponibilitat del recurs no és una responsabilitat o competència
local, sinó de l’Administració hidràulica, que és qui té la competència i l’obligació
de satisfer les demandes d’aigua que siguin sostenibles. Això s’expressa en l’art.
40.2 TRLA:
“La política de l’aigua està al servei de les estratègies i plans sectorials
que sobre els diferents usos estableixin les administracions públiques,
sense perjudici de la gestió racional i sostenible del recurs que ha de
ser aplicada pel Ministeri de Medi Ambient, o per les administracions
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hidràuliques competents, que condicionarà tota autorització, concessió
o infraestructura futura que se sol·liciti”.

Aquesta obligació de l’Administració hidràulica de posar cabal suficient a
disposició de l’abastiment local és independent de l’existència de sistemes
o serveis públics d’abastiment en alta, si bé l’Administració hidràulica crea
sistemes d’abastiment en alta quan ha de donar-se resposta conjunta a
demandes de diversos nuclis de població -en entorns metropolitans o no- en
què hi ha escassetat de recursos o s’adverteixen de manera clara els beneficis de
crear una única xarxa d’abastiment. El dret resulta completament flexible i no
encotilla com han d’organitzar-se aquests sistemes.
Hi ha empreses autonòmiques com el Canal d’Isabel II o l’Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics de València creada per la disposició addicional primera de
la Llei 2/200112; organismes públics estatals com la Mancomunitat dels Canals
del Taibilla creada el 1927 per a proveïment a la població de Múrcia i Alacant en
les conques deficitàries del Xúquer i Segura; i altres exemples que responen a
fórmules associatives de la legislació local, previstes per l’art. 89.1 TRLA13; encara
que la pràctica mostra una clara predicció pels consorcis en què poden integrarse també les administracions autonòmiques (Consorci d’Aigües de Tarragona,
Consorci d’Aigües de la Costa Brava, Consorci d’Aigües de la Zona Gaditana o
Consorci d’Aigües Bilbao Bizkaia).
En l’àmbit metropolità de Barcelona, el sistema Ter-Llobregat és un bon exemple
12. Hi ha altres supòsits que analitza ALVAREZ
FERNÁNDEZ, M., El abastecimiento de agua
en España, Thomson-Civitas, Cizur Menor
2004, pàg. 227-238. El cas de Sevilla, on hi ha
una empresa pública participada per onze
municipis, i en la qual l’Ajuntament de Sevilla
té el 69,36%, planteja una problemàtica
específica, no ben resolta pel que fa als
procediments per a l’adopció dels preus.
Veure FLORES DOMÍNGUEZ, E., “Aspectos
jurídicos del precio del agua. Especial
referencia a la empresa metropolitana de
aguas de Sevilla (EMASESA)”, Revista Andaluza

de Administración Pública, núm. 87 2013, pàg.
303-321.
13. “L’atorgament de les concessions per a
proveïment a diverses poblacions estarà
condicionat al fet que les corporacions locals
estiguin constituïdes a aquests efectes en
mancomunitats, consorcis o altres entitats
semblants, d’acord amb la legislació per
la qual es regeixin, o que totes elles rebin
l’aigua a través d’una mateixa empresa
concessionària”.
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LRBRL és voluntària per als municipis, com se’n desprèn inequívocament de la
redacció:

Els exemples que he utilitzat d’abastiment en alta manifesten com l’Administració
hidràulica assumeix l’obligació de garantir l’aigua per a proveïment urbà on
aquesta és necessària.
En els últims temps, però, i en un pla estrictament judicial, el paper de
l’Administració hidràulica per garantir la disponibilitat d’aigua s’ha invertit i ha
servit per prohibir creixements urbanístics insostenibles. Efectivament, hi ha
una consolidada jurisprudència del TS (més de 90 sentències, tot i que hi ha
molts matisos entre totes elles15; en la major part es refereixen a urbanitzacions
a la Comunitat Autònoma de València.16), Que ha estat positiva perquè que ha
servit per posar fre a desenvolupaments urbanístics insostenibles promoguts
en zones d’escassetat, en els casos en què no s’havia previst d’on provindria
l’aigua per satisfer la nova demanda. Aquesta jurisprudència, que té clarobscurs
per haver-se construït des de consideracions estrictament formals.17, canvia la
funció de l’Administració hidràulica, ja que deixa de ser garant del recurs per a
convertir-se en organisme “de control” d’usos insostenibles (usos del sòl que no
haurien d’haver superat els controls específics de la normativa urbanística i, en
concret, de les avaluacions ambientals estratègiques).
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que la garantia del recurs és una competència de l’Administració hidràulica. Dur
aigua a Barcelona des del Ter -abans que existís la xarxa Ter-Llobregat que es
va crear per Llei autonòmica 4/1990- va ser un projecte de l’Estat i, en concret,
de la Confederació del Pirineu Oriental, que era l’Administració hidràulica.
Com ha explicat Joan Gaya, el Ministeri d’Obres Públiques va projectar una
captació de cabals superficials del riu Ter per a l’abastiment a Barcelona (Ordre
Ministerial de 5 de setembre de 1958, ratificada mitjançant Decret de 14 de
novembre de 1958, convalidat posteriorment per la Llei 15/1959, de 11 de maig,
que va autoritzar la transferència d’un cabal de fins a 8 m³/s del riu Ter a les
conques del Besòs i el Llobregat, per al proveïment i poblacions on influïen).
En aquesta solució es va buscar una font alternativa al riu Llobregat, ja que,
donat el caràcter de riu “industrial” i, per tant, la mala qualitat de l’aigua que
portava, no es considerava capaç de resoldre els problemes de proveïment futur
de Barcelona i l’àrea d’influència d’aquesta.14. La gestió d’aquesta obra -captació
del Ter i tractament a l’ETAP de Cardedeu- va correspondre a l’Estat fins que fou
traspassada a Catalunya el 1985. Avui la concessió de 1958 té rang legal perquè es
recull una reserva -o dotació per al sistema Ter-Llobregat a la pròpia Llei d’aigües
de Catalunya i, en concret, en l’art. 44 TRLAC:
“Cabals assignats a l’abastiment per mitjà de la xarxa Ter-Llobregat

És a dir, sempre que per garantir les demandes de qualsevol àmbit local calen
obres hidràuliques, intervé l’Administració hidràulica.
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14. GAYA, J., Barcelona i l’aigua. L’abastiment
d’aigua a la Barcelona moderna i la seva
projecció al futur, Col·lecció: Estudis (Edicions
del Llobregat), R de recerca, 2014 (www.cecbll.
cat).
15. Cfr. RAMOS MEDRANO, JA, “Más de 90
planes de urbanismo anulados judicialmente
por no justificar la disponibilidad de recursos
hídricos”, Actualidad Jurídica Ambiental, n. 67
(3 d’abril del 2017).
La primera STS d’aquesta llarga sèrie és la
de 17 de desembre de 2009 (1065/2008), que
anul·la el pla parcial del Sector Vilalba a la
Roca del Vallès (Barcelona). Aquí es tractava

de la promoció d’una urbanització amb camp
de golf de 1993 i la disponibilitat era tant per
al reg com per a l’abastiment domiciliari. El
TS confirma la nul·litat del pla, però perquè
no s’havia acreditat la disponibilitat per al
camp de golf; per al TS, el TSJC havia fet un
raonament “injustificadament rigorista”
en exigir també una concessió d’aigües per
al proveïment domiciliari, concessió que
en aquest lloc era innecessària perquè la
urbanització es trobava dins del perímetre
del sistema Ter-Llobregat i podia accedir al
servei públic d’abastiment d’aigües en alta
del sistema Ter-Llobregat.

3.4. Cicle integral
Per als serveis de l’aigua, resulta cada vegada més familiar l’equívoca expressió
de “cicle integral”.
El concepte de cicle integral no està definit legalment però, com el nom indica,
implica la consideració global dels serveis d’aigua des que aquesta és captada a
les fonts naturals (adducció) o produïda artificialment (dessalatge, regeneració)
16. Del TSJ de Catalunya només hi ha una
sentència de 2 d’octubre de 2014 (348/2009),
que anul·la un pla a Tivenys (Tarragona).
Les sentències que anul·len plans en la
Comunitat Autònoma de València porten
causa, en la major part, d’impugnacions de
plans fetes per l’Administració General de
l’Estat.
17. Per al Tribunal Suprem, el que resulta
rellevant per a anul·lar plans urbanístics és
la manca d’informe de disponibilitat d’aigua
emès per l’Administració hidràulica per
aplicació de l’art. 25 TRLA. És a dir, una dada
formal (que hi hagi o no hi hagi informe),
sense que s’analitzi si, efectivament, hi
havia disponibilitat d’aigua a la natura o

com a conseqüència d’obres hidràuliques.
Ha estat molt criticada la sentència del
Tribunal Suprem que anul·la el Pla General
de Santander perquè la disponibilitat per a
nous desenvolupaments es garantia gràcies a
una obra construïda i en funcionament però
pendent de regularització administrativa, ja
que el projecte que havia servit de base per
a la construcció estava judicialment anul·lat i
no s’havia atorgat concessió. Cfr. FERNANDEZ
TORRES, JR, “La paradoja de la insuficiencia
de recursos hídricos hunde el Plan General
de Santander. A propósito de l’STS de 8 de
noviembre de 2016 (RC 2682/2015)”, Revista
de Administración pública, núm. 203, mayo/
agosto 2017.
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44.1 S’autoritza l’assignació a l’Abastiment que es fa per mitjà del
sistema Ter-Llobregat, d’un cabal total de divuit metres cúbics per segon,
integrat en una part pel cabal de vuit metres cúbics per segon, com a
màxim, derivat del riu Ter i, en la resta i fins al cabal total esmentat, pels
existents al riu Llobregat, segons el règim de regulació corresponent en
el moment de l’entrada en vigor de la Llei 4/1990, de 9 de març, sobre
ordenació de l’abastiment d’aigua a l’àrea de Barcelona”.

Tenint en compte açò anterior, és obligat fer una important matisació, que
s’expressa amb senzillesa: la integració de serveis urbans -que en si mateixa
és positiva- no s’ha de confondre amb la unitat de gestió inherent als recursos
hídrics (gestió integrada en sentit estricte), ja que aquesta per naturalesa mai
pren per base fronteres administratives.19. No es pot parlar de gestió integrada
local, com si aquesta fos una realitat aïllada dels sistemes hidràulics, ja que
resulta una contradicció en els mateixos termes i pot utilitzar-se per a amagar
una lesió a les regles de la competència.
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En efecte, la gestió integrada de l’aigua pròpiament dita és un principi segons el
qual les administracions hidràuliques han de considerar de manera conjunta, i
per als processos de presa de decisions, els aspectes qualitatius i quantitatius de
les aigües superficials i subterrànies, considerant-ne els diferents usos. Per això,
en sentit propi, la gestió integrada inclouria, juntament amb els usos domèstics,
els industrials (dotació d’indústries i producció energètica), els agraris i les
18. SUAREZ, J. et al., “Gestión integrada de
los recursos hídricos en el sistema del agua
urbana: Desarrollo Urbano Sensible al Agua
como enfoque estratégico”, Ingeniería del
Agua, 18.1, 2014, pàg.111-123, propugnen
l’adopció d’enfocaments estratègics que
considerin també les interaccions entre aigua
i territori.

descentralització, coordinació, eficàcia i
participació dels usuaris.
2.º Respecte a la unitat de la conca hidrogràfica,
dels sistemes hidràulics i del cicle hidrològic.
3.º Compatibilitat de la gestió pública de
l’aigua amb l’ordenació del territori, la
conservació i protecció del medi ambient i la
restauració de la naturalesa “.

19. Podeu veure art.14 TRLA: “Principis rectors
de la gestió en matèria d’aigües.
L’exercici de les funcions de l’Estat, en matèria
d’aigües, s’ha de sotmetre als principis
següents:
1.º Unitat de gestió, tractament integral,
economia de l’aigua, desconcentració,

20. Considerant 34: “A efectes de la protecció
del medi ambient, cal integrar en major
mesura els aspectes qualitatius i quantitatius
de les aigües, tant superficials com
subterrànies, tenint en compte les condicions
de vessament natural de l’aigua dins el cicle
hidrològic”.

En aquesta accepció s’utilitza l’expressió de gestió integrada per la DMA20o per
l’apartat 13 de la Carta Europea de l’Aigua, adoptada pel Consell d’Europa l’any
200121, on s’aclareix que: “La gestió integrada dels recursos hídrics, inclosos els
aspectes relacionats amb el sòl, ha de ser realitzada en l’àmbit de conca vessant o
de subconca”. És a dir, el cicle integral parteix indefectiblement que la conca és
l’àmbit natural de gestió, sense perjudici que, per les autoritats hidràuliques de
les conques, puguin definir àmbits de gestió conjunta o integrada per l’adducció
o provisió d’aigua potable o la depuració. En qualsevol cas, aquests àmbits
sempre han de delimitar en funció de criteris hidrològics i mai administratius
per referència a termes municipals o provincials.
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Inclou, des d’una perspectiva vertical, els serveis d’adducció i captació d’aigües
-incloses pluvials i freàtiques- subministrament domiciliari, clavegueram,
sanejament, depuració i reutilització d’aigua; horitzontalment, implica
activitats d’enginyeria, construcció d’instal·lacions i gestió dels serveis. També
pot incloure els serveis més avançats tecnològicament que requereixin les
“smartcities”, com duplicar la xarxa d’abastiment perquè hi hagi, de manera
paral·lela a la d’aigua potable, altres xarxes d’aigües depurades no potables o
d’aigües pluvials, sistemes informatitzats de control de consums domèstics,
etc. En fi, podria abastir també serveis de recerca i innovació i, en general, que
s’utilitzin estratègies sostenibles de gestió urbana de l’aigua18.

demandes ambientals.

Aquesta reflexió -que justifica que es mantingui la separació entre títol
jurídic d’accés a l’aigua (concessió demanial o subministrament des de xarxa
d’abastiment en alta) i concessió de servei- és especialment rellevant per a països
com Espanya, on hi ha rivalitat entre diferents usos (encara que els conflictes es
resolen sempre a favor de l’ús per a proveïment a poblacions que és prioritari).
I és clar que qualsevol regulació dels serveis locals de l’aigua que prescindeixi
d’aquesta realitat resultarà, si més no, incompleta.
El sentit tecnicojurídic estricte de gestió integrada a què ens estem referint no
impedeix que s’utilitzi l’expressió de cicle urbà de l’aigua (o cicle local integrat)
per referir-se a la seqüència de serveis que, sobre la base d’infraestructures
artificials locals, permeten que l’aigua arribi a les llars i es garanteixi la devolució
al medi ambient en condicions tolerables de qualitat.22. Ara bé, també es fa
referència a aquesta suggestiva noció per sostenir que s’ha de propiciar una
gestió integral en la qual un únic operador gestioni totes les fases del cicle per a
obtenir economies d’escala, fomentar el progrés tecnològic i evitar duplicitats23.
Però això no és “gestió integrada” sinó gestor únic.
La referència a l’operador únic no té res a veure amb el dret d’aigües i comporta el
risc de concentració de tots els serveis urbans en una única empresa restringintne la competència.
De moment, no existeixen aquests operadors únics més que excepcionalment, ja
que fins ara, en la majoria de municipis espanyols, la depuració està organitzada
21. https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=231905&Site=COE#Rela
tedDocuments
22. BLANQUER CRIADO, D., La iniciativa
privada y el ciclo integral del agua, Tirant lo
Blanch, València 2005.

23. La gestió de l’aigua a Espanya, anàlisi de
la situació actual del sector i reptes futurs,
Informe realitzat per la Consultoria de PwC,
2014, pàg. 8-9. SUAREZ, J. et al., “Gestión
integrada... cit., no s’al·ludeix en absolut al fet
que el cicle integrat impliqui que hi hagi una
única empresa gestora.
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fins que, després de la depuració, es retorna als rius o al mar (en abocaments des
de depuradores al domini públic marítim-terrestre). El cicle integral respon al
que avui es diu “economia circular”.

Sobre això cal recordar que, de sempre, com recorda ARIÑO, entre els fonaments
de la regulació per a la promoció de la competència està implícita la desintegració
vertical del sector i la separació d’activitats competitives i no competitives.25. En
aquest sentit, és d’obligada cita l’informe que el prof. CAVE va realitzar per al
Govern del Regne Unit, que donaria suport teòric a la idea que, per a aconseguir
una gestió coordinada dels diferents serveis urbans, no cal que hi hagi una única
empresa gestora.26. Això s’aprecia de manera molt especial en els casos en què
hi ha sistemes d’abastiment o depuració supramunicipals.
No es poden oblidar les raons que han conduït al fet que proveïment i depuració
corresponguin a gestors diferents, que no només són històriques, sinó que es
vinculen a l’autonomia local, al reconeixement d’una profunda descentralització
territorial per la Constitució i al joc de l’obra hidràulica d’interès general, que
ha permès a l’Estat finançar obres del cicle urbà de l’aigua en funció de criteris
polítics. Com el finançament de les depuradores ha estat autonòmica o estatal
i, sobretot com, quan s’ha contractat la construcció d’EDARs, ni sempre les
entitats locals han estat els poders adjudicadors ni, lògicament, el moment
per a la contractació ha coincidit amb l’adjudicació del servei d’abastiment, és
habitual que els serveis urbans siguin gestionats per empreses diferents. Es
podria plantejar si aquesta situació hauria de canviar. La meva opinió personal
és que no, ja que en els serveis de l’aigua -pel caràcter essencial que tenen- hi
ha un profund risc de captura del regulador per l’empresa gestora. Si una única
empresa gestora assumeix tots els serveis del cicle de l’aigua, les possibilitats que
l’ens públic exerceixi un veritable control sobre el servei es veuen molt limitades.

4. Serveis públics i serveis regulats
Hi ha un corrent d’opinió segons la qual seria políticament convenient que
s’adopti una llei reguladora dels serveis urbans de l’aigua. No tinc consciència,
però, que s’hagi dit res sobre el seu eventual contingut més enllà d’invocar la
necessitat d’ordenar les competències administratives i crear un marc que doti
de seguretat les inversions de millora dels sistemes urbans, que es consideren
imprescindibles. Més recentment, també aquesta hipotètica llei es contempla
com una panacea per posar fre a processos de municipalització oberts en
algunes grans ciutats.
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i gestionada de manera separada a l’abastiment. A parer meu, es corre el risc
que sota la idea moderna i suggeridora de cicle integral de l’aigua s’estigui
amagant un criteri de licitació que pugui perjudicar la competència en servir
d’excusa per atribuir tots els serveis urbans a l’empresa amb drets històrics en
una determinada població.24.

Per als detractors d’aquesta regulació, el que aquesta nova normativa pot
amagar és un procés de desapoderament de les administracions locals i, en
certa mesura, també autonòmiques.
Conceptualment, el terme “regulació” porta implícit que es tracta d’actuacions
públiques destinades a la promoció de la competència entre les empreses
del sector i, en dret, els serveis regulats (electricitat, televisió) es contraposen
als serveis públics en sentit estricte, que es caracteritzen per ser prestacions
reservades al sector públic a què les empreses privades només poden accedir
mitjançant contracte administratiu de gestió indirecta.
I, per això, regulació i competència en els serveis de l’aigua no són conceptes
fàcils de conjugar perquè encara que és evident que hi ha un servei urbà bàsic o,
en l’argot comunitari, una activitat econòmica d’interès general (art. 106 TFUE),
el proveïment domiciliari i la depuració d’aigües són activitats que revesteixen
especialitats, precisament perquè utilitzen recursos hídrics, és a dir, un element
ambiental que en condiciona la gestió.

4.1 . Monopolis i serveis públics

25. “Teoría y práctica de la regulación para
la competencia: Havia un nuevo concepto
de servicio público” (1995), recollit en
Regulación económica, Lecturas escogidas.
Thomson Aranzadi, Cizur Menor 2012, pàg.
119. Sobre la base d’aquesta fonamentació

i específicament per al cicle de l’aigua, en
La gestió de l’aigua a Espanya.... informe
citat de PwC, pàg. 9, es propugna una idea
d’operador únic molt matisada en exigir una
separació jurídica, comptable i funcional de
les diferents fases del cicle de l’aigua.
26.
“Professor Martin Cave’s report to
Government: Competition and Innovation
in Water Markets”. http://webarchive.
nationalarchives.gov.uk/20100713155800/
http:/www.defra.gov.uk/environment /
quality/water/industry/cavereview/index.
htm, resumit en l’informe Water for Life,
Market reform proposals December 2011.

El nucli dur del cicle urbà de l’aigua s’inclou entre els serveis públics reservats
per l’art. 86.2 LRBRL segons el qual:
“Es declara la reserva a favor de les entitats locals de les següents
activitats o serveis essencials: proveïment domiciliari i depuració
d’aigües; recollida, tractament i aprofitament de residus i transport
públic de viatgers, de conformitat amb el que preveu la legislació
sectorial aplicable. L’Estat i les comunitats autònomes, en l’àmbit de les
respectives competències, poden establir, mitjançant una llei, idèntica
reserva per a altres activitats i serveis
L’efectiva execució d’aquestes activitats en règim de monopoli requereix,
a més de l’acord d’aprovació del ple de la corresponent corporació local,
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24. Aquest risc no és de ciència-ficció: l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, mitjançant
acord de 6 de novembre de 2012 (modificat
per un altre posterior de 21 de maig de 2013)
ha aplicat la idea suggerent de cicle integrat
per a atribuir sense licitació tots els serveis de
l’aigua a l’empresa SGAB, que era l’operador
històric de l’abastiment. Sobre això, podeu
veure GAYA, J., Barcelona i l’aigua..., cit.

L’exigència de requisits específics per a l’execució d’aquestes activitats en règim
de monopoli (segon paràgraf de l’art. 86 LRBRL) resulta enigmàtica, ja que resulta
evident que el proveïment d’aigües ja és un monopoli perquè és impossible
jurídicament que, per a un àmbit de subministrament, hi hagi capacitat de triar
entre diversos operadors. Aquests monopolis s’han establert històricament
des de les primeres implantacions del servei públic local i per aplicació de la
legislació d’aigües que no consent que hi hagi més d’un distribuïdor municipal.
I és que, en relació amb l’abastiment, els monopolis comencen definint des del
dret del domini públic hidràulic. Només es pot accedir a l’aigua mitjançant
concessions hidràuliques que en faculten al titular (empresa proveïdora en alta
o municipi en els casos d’inexistència de servei de proveïment d’aigües en alta)
a disposar en exclusiva del cabal.27. Segons la legislació d’aigües, les concessions
estan afectades a l’ús o destí de determinades poblacions amb exclusió de
qualsevol altra (art. 61.2 TRLA: “L’aigua que es concedeixi quedarà adscrita als usos
indicats en el títol concessionari, sense que pugui ser aplicada a altres diferents”). I
aquesta regla de l’afectació és absoluta, ja que és aplicable amb independència
que siguin aigües que es troben a la natura (aigües superficials, subterrànies
o pluvials) o provinguin d’una activitat industrial (aigües dessalades o
regenerades).
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Malgrat que, de la legislació d’aigües, es desprengui amb evidència que el
monopoli és inherent als serveis del cicle urbà, en ocasió de la reforma de
normativa local per la Llei 27/2013, es va introduir en l’art. 97.2 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les Disposicions
Legals vigents en matèria de Règim Local, un requisit addicional als que
contempla l’art. 86 LRBRL: és a dir, un informe “de l’autoritat de competència
corresponent”, que és autonòmica.

27. A banda que la xarxa d’abastiment
domiciliari sigui única, els arts. 123 i 124
del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, pel
qual s’aprova el Reglament del Domini
Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols
preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de
2 d’agost d’Aigües, només permeten concedir

aigua per a proveïment a la corporació
local o al seu concessionari. En els casos
d’urbanitzacions aïllades, també pot ser
sol·licitada pel promotor. Si hi ha un sistema
d’abastiment en alta, només els municipis
poden sol·licitar la connexió al sistema.
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La reserva implica, com s’ha dit, que són serveis públics en sentit estricte per
als quals no cap l’activitat privada empresarial, llevat que el municipi opti per
modes de gestió indirecta (concessió de servei públic) o, en casos de gestió
directa, per contractes de serveis de diferent envergadura per algunes de les
activitats materials necessàries per garantir l’abastiment i la depuració.

Crida l’atenció que s’hagin emès ja alguns d’aquests informes28, ja que costa
imaginar municipis on encara el monopoli no estigui implantat. No obstant això,
la lectura d’algun dels informes aprovats per dues autoritats de competència
diferents -la catalana i l’andalusa- en ambdós casos de “municipalització amb
gestió directa en règim de monopoli” manifesten una manca de contingut real.
Tant en el cas de l’informe de Santa Maria d’Oló29, com en el de Vejer30, l’òrgan
de la competència acusa que no hi ha una motivació per a la implantació del
monopoli, i s’indica en ambdós casos que la justificació seria ben senzilla.
Literalment, en de l’autoritat catalana es diu:
“No obstant això, tot i que les reflexions anteriors resulten indiscutibles en
termes generals des de l’òptica de competència, no es pot obviar que en
el cas que ens ocupa -com que es tracta del servei de proveïment d’aigua
potable domiciliari, podrien existir motius de pes que justifiquessin el
caràcter monopolístic en la prestació del servei com, per exemple: el
caràcter demanial dels recursos hídrics i dels espais per a la prestació o, per
exemple, la consideració de monopoli natural de l’activitat de referència.
Lamentablement, cap d’aquests arguments ha estat recollit per l’Ajuntament
peticionari d’aquest informe per justificar la conveniència del règim de
prestació escollit”.

4.2. Serveis bàsics que satisfan necessitats vitals
A Europa, parlar de la regulació per als serveis de l’aigua genera un efecte de
pell de gallina en gran part de la població, a causa d’una posició política que
es recolza en el fet que no es poden mercantilitzar serveis urbans bàsics que
utilitzen un recurs natural escàs.
L’al·lusió al fet que es tracta d’una “posició política” és lògicament deliberada.
Com ja s’ha dit, al dret no li repugna que hi hagi activitats relacionades amb
els serveis de l’aigua subjectes al mercat. I en aquest sentit, s’ha d’interpretar el
primer dels considerants de la DMA segons el qual “l’aigua no és un bé comercial
com els altres”.

28. ESTEVE PARDO, J., “Perspectivas y cauces
procedimentales de la remunicipalización de
Servicios”, Revista de Administración Pública,
núm. 202 (2017).
29. http://acco.gencat.cat/web/.content/80_
acco/documents/arxius/actuacions/Informeart-97-2-RD-Leg-781-1986-Sta-Maria-dOlo_

CAST.pdf, Ref. Núm.: OB 19/2015 - INF art 97.2
RDL 781/1986 Santa Maria d’Oló
30.
http://www.juntadeandalucia.es/
defensacompetencia/sites/all/themes/
competencia/files/pdfs/Informe_I_02-10_
VEJER_2.pdf

81

3 La Directiva Marc

l’aprovació per l’òrgan competent de la comunitat autònoma”.
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5. Règim competencial de la regulació i la gestió
5.1 . Normes per a l’abastiment i la depuració
Només posant de manifest el concepte articulat dels serveis del cicle urbà a què
ens referíem abans, resulta clar que avui no existeix un ens regulador, ni aquest
seria necessari per a fixar àmbits òptims de prestació del servei de proveïment
(quan cal un abastiment a alta, el marc normatiu existent és suficient i flexible)
o la depuració (els problemes d’aquest servei són de finançament i planificació).

En tot cas, la Comissió també admet que la manera de gestió dels serveis i, en
definitiva, si s’utilitzen modes de gestió públics, privats o publicoprivats, és una
qüestió interna que correspon decidir als estats membres, sense perjudici que
correspongui a la Unió Europea garantir la transparència i la igualtat de tracte
entre les empreses de la Comunitat. Val la pena reproduir literalment el següent
paràgraf d’aquesta Comunicació:

La realitat de l’abastiment d’aigües mostra la presència de dues autoritats
competents, que tenen responsabilitats diferenciades. L’Administració local
s’encarrega de la distribució domiciliària i, si es tracta d’un territori on no hi ha
un proveïdor en alta, també realitza l’adducció o captació d’aigua dels rius, sota
l’autoritat de l’Administració hidràulica que ha d’atorgar el corresponent dret
d’ús de l’aigua (concessió demanial).

“Les autoritats públiques tenen plena llibertat per a realitzar les tasques
pertinents, directament pels seus propis mitjans o a través d’entitats
“internes” jurídicament diferents, completament públiques. També
podran decidir subcontractar parcialment o totalment els serveis
relacionats amb l’aigua a empreses de gestió privades o mixtes. En ferho, les autoritats públiques tenen ple dret a imposar obligacions clares
als operadors privats perquè garanteixin que els serveis prestats a la
zona geogràfica de la seva competència respecten les normes vigents.
La UE, per altra banda, s’assegura que s’observin principis clau del
Tractat com la transparència i la igualtat de tracte. Alhora, les normes
del Tractat l’obliguen a mantenir-ne la neutralitat en relació amb les
decisions nacionals que regulen el règim de propietat de les empreses
del sector de l’aigua.”

La presència d’un proveïdor en alta simplement simplifica l’accés a l’aigua i és
la clau d’entrada a una intervenció més intensa de l’Administració hidràulica.

4.3. No cal regulació per a la competència sinó ordenació
per a la protecció del servei i dels usuaris.
A parer meu, més que regulació per a la competència de cas es podria advertir
que, en algun cas, cal la protecció del servei.

3 La Directiva Marc

La posició de la Comissió Europea és, en aquest moment, bastant clara i es conté
en Document COM (2014), 177 final, titulat “El dret a l’aigua i el sanejament com
a dret humà “L’aigua no és un bé comercial, sinó un bé públic!”, de 19 de març
de 2014. Aquí es reconeix que l’especificitat dels serveis d’aigua i sanejament i
la importància que tenen per a satisfer les necessitats bàsiques de la població,
ha fet que les concessions d’aigua potable, així com determinades concessions
relatives al tractament i a l’eliminació d’aigües residuals, “quedin excloses de
l’àmbit d’aplicació de les noves normes de la UE sobre l’adjudicació de contractes
de concessió. A més, la distribució i el subministrament d’aigua i els serveis de
tractament d’aigües residuals estan expressament exclosos de l’aplicació de la
lliure prestació de serveis transfronterers”.

Des d’un punt de vista positiu, i per als casos en què els serveis es presten per
empreses privades, la regulació ha de tenir en compte dos objectius o finalitats:
garantir la igualtat en licitacions públiques i limitar abusos de posició dominant
o, en definitiva, protegir els interessos dels usuaris (transparència i assequibilitat
en el preu, seguretat, qualitat, sostenibilitat).

La mateixa flexibilitat existeix pel que fa als àmbits del sanejament, encara que en
aquesta matèria, com que es tracta d’un servei que requereix un alt esforç inversor
(i no massa rendibilitat política), la manca de definició de l’autoritat competent
per a la planificació i el finançament ha donat uns resultats molt negatius.
El clavegueram, igual que el proveïment domiciliari, és una competència local
però, no obstant això, no ha d’exercir-se de forma conjunta amb el sanejament,
que inclou les xarxes col·lectores d’aigües residuals urbanes i la depuració,
que és una prestació obligatòria per dret comunitari per a determinades
aglomeracions urbanes d’acord amb el que ja hem dit (Directiva 91/271 sobre
el tractament d’aigües residuals urbanes i normativa estatal de transposició).
El caràcter obligatori de la depuració implica que és el Regne d’Espanya el
responsable últim davant les institucions europees en cas d’incompliment.31.
Sobre això, la Llei d’aigües no té regles específiques i és una qüestió que depèn
primàriament de les comunitats autònomes, que poden prendre la decisió de no
legislar recolzant-se en què la legislació local es refereix a la depuració d’aigües
residuals, per incloure-la dins dels serveis reservats a les entitats locals encara
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Però, per sobre de la sensibilitat social, ni pot -ni es deu- desconèixer que hi ha
una forta opinió pública contrària a les privatitzacions i una tendència, seria en
el panorama comparat, que propugna la remunicipalització d’aquests serveis,
entesa aquesta com a preferència per gestió directa.

En abstracte, el sistema de responsabilitats compartides no és senzill de definir
ni pel que fa a l’establiment d’un cànon, que faci efectiu el principi de solidaritat
(el cost de les depuradores és variable en funció de molts paràmetres), ni en allò
al repartiment del finançament entre els diferents nivells administratius (quina
part de la depuració ha de finançar-se amb càrrec a pressupostos generals o
assignacions d’altres administracions). De totes maneres, no hi ha dubte que
en aquest àmbit hi ha importants reptes econòmics i el camí que hauria
de consolidar-se i prendre força seria el de la coordinació de les actuacions
mitjançant la planificació hidrològica recollint les actuacions que corresponguin
en els programes de mesures de l’art. 42.1.g) TRLA.

5.2. Sobre la conveniència de crear un organisme regulador
Hi ha veus que demanen la creació d’un organisme estatal per al cicle de l’aigua
amb competències decisòries (si un organisme té funcions només deliberants
o consultives no és un ens regulador pròpiament dit), però cal preguntar-se si la
implantació d’un nou organisme estatal resultaria oportuna en termes polítics.
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31. La responsabilitat del Regne d’Espanya
no obsta a la repercussió de les multes
que pugui imposar el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea sobre autonomies o
municipis (Reial decret 515/2013, de 5 de
juliol, pel qual es regulen els criteris i el
procediment per determinar i repercutir les
responsabilitats per incompliment del Dret
de la Unió Europea). Encara que l’anàlisi ha
de ser necessàriament casuístic, la insuficient
delimitació competencial determinarà de
vegades una responsabilitat conjunta o
compartida.
32. FANLO LORAS, A, “Obras hidráulicas de
saneamiento y depuración”, en Las obras
hidráulicas (vol. Col. Coord. per EMBID IRUJO,
A.), Civitas, Madrid 1995, pàg. 125-218.

33. El finançament estatal s’ha contemplat
en successius plans. Actualment, està vigent
el Pla Nacional de Qualitat de les aigües,
sanejament i depuració (2007-2015): http://
www.magrama.gob.es/es/agua/planesy-estrategias/plannacionalcalidadaguas_
tcm7-29339.pdf
En
realitat,
també
l’Administració comunitària apareix com
un quart nivell perquè els fons de cohesió
han contribuït a aquest tipus d’obres
hidràuliques. La sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea de 9 d’octubre de
2014 (assumpte C-641/13 P) ha reduït l’ajuda
financera atorgada al Regne d’Espanya per
a la construcció d’una planta de tractament
d’aigües residuals i fangs en la conca del
Xúquer per utilitzar criteris d’adjudicació del
contracte d’obres discriminatoris

Potser per això es diu que les principals funcions d’aquesta nova agència
-segons s’ha proposat- serien: la promoció de la competència en la contractació
mitjançant informes vinculants als plecs dels contractes i l’adopció d’una
metodologia nacional per al càlcul de les tarifes que aniria acompanyada d’un
òrgan de control de l’aplicació i de mesures de foment per a la implantació34.
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Referent a això, i deixant al costat l’oposició de comunitats autònomes a un nou
organisme estatal, caldria incloure en el debat si cal una nova agència estatal en
un país on funcionen uns organismes de conca que es conceptuen com a òrgans
de coordinació d’interessos i que exerceixen funcions essencials per definir els
àmbits de prestació del servei i facilitar-ne la coordinació.

D’aquestes dues qüestions, i sense menystenir en absolut la rellevància de la
promoció de la competència en la contractació, -que podria fer-se mitjançant
recomanacions per a la redacció de plecs35- la decisiva és la de les tarifes. En
aquesta matèria, continuen funcionant les passades de moda “Comissions de
Preus” autonòmiques, que presenten una doble limitació: només s’autoritzen
tarifes (no intervenen en casos d’Ordenança Fiscal) i només vigilen que la pujada
proposada pel contractista no superi la inflació (per exemple, no els correspon
verificar si la metodologia tarifària és raonable i transparent ni analitzen els
conceptes nous que es puguin incloure).36. La intervenció d’aquestes comissions
resulta disfuncional perquè serveixen de parapet als ajuntaments, ja que no
s’endinsen en l’estudi de tarifes redactat pel contractista, amb l’excusa que ja
hi ha una intervenció autonòmica posterior. L’STC 85/2013, incomprensiblement,
ha anul·lat l’habilitació que la Llei 1/2006 d’Aigües del País Basc feia al Govern
Basc per a determinar els conceptes que s’han d’incloure en la tarifació de l’ús
de l’aigua en els serveis urbans per vulneració de l’autonomia local. Acompanya
la sentència, 1 raonat vot particular (A. Asua Barrita), en el qual es constata que
la competència exercida no era la d’harmonització fiscal sinó l’ordenació dels
serveis urbans relacionats amb l’aigua.
Al meu entendre, la solució organitzativa no és fàcil que funcioni per temes
de distribució competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes; però,
per contra, sí que pot tenir interès l’adopció d’una normativa sobre el preu
de l’aigua, que és un tema que suscita importantíssims problemes pràctics.
Aquesta normativa bàsica (estatal), ha de vincular-se al principi de recuperació
de costos, amb els matisos assenyalats, i exigir absoluta transparència. Els
34. Aquesta proposta es troba en l’informe
realitzat per la Consultoria de PwC ja citat.
35. Aquesta és una funció que té atribuïda
la Comissió Nacional dels Mercats i la
Competència. Podeu veure, en general, Guia
sobre contractació pública i competència; i,
amb abast sectorial, Guia de contractació i

competència als processos de licitació per a la
provisió de la sanitat pública a Espanya (tots
dos documents estan disponibles a Internet).
36. Cfr. Annex 2 del Reial decret llei 7/1996, de
7 de juny, sobre mesures urgents de caràcter
fiscal i de foment i liberalització de l’activitat
econòmica.
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que fora dels serveis públics obligatoris (arts.86.2 i 26 LRBRL). Altres comunitats
autònomes regulen un sistema de competències compartides (per exemple,
Catalunya) o, sense més, adopten plans de sanejament.32. De fet, com que no hi ha
una autoritat estrictament competent, els tres nivells d’Administració territorial
han contribuït al finançament i construcció de les estacions depuradores,
havent de lamentar, certament, l’excés de criteris polítics no sempre explicitats
de selecció de les estacions depuradores i alguna mala praxi en la contractació
d’obres.33.
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plans hidrològics i, sobretot, els instruments normatius que siguin necessaris
(en general, reglaments de cadascun dels serveis del cicle de l’aigua37) han de
reflectir què és el que repercuteix sobre els usuaris.
A propòsit de la transparència, ha tingut un abast molt modest una de mesures
estrella de la reforma de la legislació local de la passada legislatura (Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local)
que era la relativa al cost efectiu dels serveis (art. 116 ter38 LRBRL). Segons l’Ordre
HAP/2075/2014, per la qual s’estableixen els criteris de càlcul del cost efectiu dels
serveis prestats, les entitats locals han de remetre al Ministeri d’Hisenda les xifres
del cost total dels serveis de l’aigua, però amb un nivell de desagregació que
permet qüestionar que els resultats siguin útils, fins i tot, a afectes estadístics.
La raó és que l’Ordre s’ha redactat sobre el criteri formal de recollir els serveis de
prestació obligatòria, d’acord amb la literalitat de l’art. 26 LRBRL. Això ha portat
al fet que s’hagin de donar, d’una banda, les dades de l’abastiment domiciliari
i, d’altra, els del clavegueram. En utilitzar aquest criteri serà difícil comparar les
dades dels respectius municipis, ja que està en la naturalesa de les coses que
els costos siguin diferents en funció de les dificultats d’accés a les fonts d’aigua,
de la relativa escassetat del recurs o de la població, les subvencions o cànons
autonòmics i, sobretot, de les prestacions que efectivament hagi assumit l’ens
local.

4

El Reglament del servei, el
Contracte programa
i el Plec de Condicions

Normativa de contractació europea i espanyola.
Durada dels contractes, transferència de risc i
clàusules de garantia per a l’Administració.
La qüestió dels cànons de la concessió.

38. « 1. Totes les entitats locals calcularan
abans del dia 1 de novembre de cada any el
cost efectiu dels serveis que presten, partint
de les dades contingudes en la liquidació del
pressupost general i, si s’escau, dels comptes
anuals aprovats de les entitats vinculades

o dependents, corresponent a l’exercici
immediat anterior. 2. El càlcul del cost efectiu
dels serveis tindrà en compte els costos reals
directes i indirectes dels serveis d’acord amb
les dades d’execució de despeses esmentades
en l’apartat anterior: Per ordre del ministre
d’Hisenda i Administracions Públiques es
desenvoluparan aquests criteris de càlcul. 3.
Totes les entitats locals han de comunicar
els costos efectius de cadascun dels serveis
al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques perquè es publiquin. “
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37. L’STS de 16 agost 2012 (JUR 2012\254.157)
aclareix que les ordenances fiscals només
són necessàries en casos de gestió pel mateix
municipi, però no per a fixar les tarifes que
retribueixen l’actuació del concessionari.

Llorenç Alerm Domènech
Director de l’estudi per a la gestió pública de l’aigua
de Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA)
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En l’àmbit sectorial, l’article 5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
atribueix als ens locals les competències relatives a l’abastament d’aigua
potable, mentre que al Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, s’estableixen els
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) té la condició d’entitat local d’aigua
bàsica de subministrament d’aigua en baixa i de sanejament a l’efecte del
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. La Llei 31/2010, de 3 d’agost, de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, estableix que l’AMB és un ens local supramunicipal
de caràcter territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona
entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan necessària la
planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una manera
conjunta. L’AMB, en l’àmbit de les seves competències, pot regular l’organització
i el funcionament dels serveis públics. En matèria d’aigües corresponen a l’AMB,
sens perjudici de les competències de l’administració hidràulica de Catalunya
i de les competències municipals, el subministrament domiciliari d’aigua
potable (abastament d’aigua en baixa), el sistema públic de sanejament en
alta (depuració d’aigües residuals i regeneració d’aquestes aigües per a altres

El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals (ROAS), al títol 5è, regula l’establiment, la prestació i la
supressió dels serveis públics que són competència de l’Administració local. Així,
els ens locals tenen plena potestat per crear, modificar i suprimir els serveis
públics que són de la seva competència d’acord amb la legislació vigent. Alhora,
han d’establir els serveis públics mínims obligatoris i garantir-ne la continuïtat
de la prestació. Els municipis poden exercir els serveis públics de manera
individual o associada. L’establiment d’un servei públic requereix la instrucció
d’un expedient que contingui la memòria justificativa, el projecte de servei i
el reglament que estableixi el règim jurídic de la prestació. Aquest expedient
s’ha de sotmetre a exposició pública per un període de 30 dies. El reglament
que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de què es tracta
resta assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast de les
prestacions a favor dels ciutadans.
Memòria i projecte per a l’establiment del servei públic
La memòria justificativa i el projecte d’establiment i prestació del servei han de
contenir, com a mínim:
-

Les característiques del servei.

-

La forma de gestió.

-

Les obres, els béns i les instal·lacions necessaris per a la seva implantació.

-

L’estudi econòmic financer i les tarifes que han de percebre els usuaris.

-

El cànon o la participació –en cas de gestió indirecta– que ha de
percebre l’ens local i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest
ens hagi de satisfer.

-

El règim estatutari dels usuaris.

Així, per a la preparació de la memòria i del projecte d’establiment del servei,
és necessari disposar d’un coneixement profund de l’objecte de la prestació
del servei i de les necessitats socials, ambientals i/o econòmiques que es
pretenen cobrir. En el supòsit que sigui un servei existent que es pretén revisar
o modificar, cal exposar els motius pels quals l’Administració promulga el canvi
o la modificació, que pot comportar canvis en el model de gestió, tècnics i/o
operacionals, econòmics, ambientals i socials. Amb aquest efecte, cal detallar
els antecedents històrics, la seva situació actual (forma de gestió, règim jurídic,
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Els ens locals presten els serveis públics que tenen per objecte l’assoliment
de les finalitats associades a les seves competències, per tal de satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat local. La prestació dels serveis públics
ha de garantir la igualtat en la seva utilització per part de tots els ciutadans.
La Llei de règim local, aprovada pel Decret de 16 de desembre de 1950, recollia
la necessitat de publicar els reglaments i les instruccions necessaris per al seu
desenvolupament. Així, mitjançant el Decret de 17 de juny de 1955, es va aprovar el
Reglament de serveis de les corporacions locals, en què es regulaven les funcions
de les corporacions esmentades, el règim de la intervenció administrativa en les
activitats privades i la funció de foment i prestació dels serveis en els diversos
modes de gestió. Així, s’establia que les corporacions locals tenen plena potestat
per constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de la seva competència.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix que
correspon al municipi exercir competències, en els termes de la legislació de
l’Estat i de les comunitats autònomes, en matèria de subministrament d’aigua,
de clavegueram i de tractament d’aigües residuals. L’abastament domiciliari
d’aigua potable i el clavegueram són serveis públics de prestació obligatòria per
a tots els municipis. Aquestes competències de l’àmbit local s’han mantingut
en les modificacions legislatives posteriors, tant al Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, com a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local.

usos), així com la coordinació dels sistemes municipals de sanejament en baixa
(xarxes de clavegueram).
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Prestació de serveis públics per part de l’Administració local

a)

Demanda que s’ha de satisfer
Situació actual de la necessitat de prestació del servei. Previsió del
dimensionament de les unitats de prestació del servei. Evolució
històrica, estimació d’increment del dimensionament de la prestació
en el temps a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini (creixement
urbanístic, increment de població, evolució de la població, envelliment,
canvis socials i econòmics, etc.). Universalitat i garantia de prestació del
servei. Mesures de racionalització i gestió de la demanda.

b)

Mitjans materials
Les instal·lacions per a la prestació del servei. Situació de les
instal·lacions existents (si s’escau), característiques tècniques,
antiguitat i vida útil estimada, estat de funcionament, conservació,
manteniment, necessitats d’inversió a curt termini, a mitjà termini i a
llarg termini. Titularitat i situació jurídica dels béns i les instal·lacions
actuals. Necessitats d’expropiació.

c)

Mitjans humans
Personal necessari per a la prestació del servei. Estructura organitzativa
i plantilla. Dimensionament de la plantilla pròpia. Cost estimat del
personal. En el cas que sigui un servei existent, règim a través del qual
el personal es pot incorporar en la nova modalitat de gestió. Subrogació
del personal.

d)

Mitjans tècnics
Vehicles, maquinària, equips, estoc de recanvis, instrumentació.

e)

Prestacions especialitzades que es preveu externalitzar
Activitats complementàries a l’objecte propi de la prestació del
servei, ja siguin d’execució d’obres, prestació de serveis tecnològics,
serveis jurídics, serveis d’auditoria, serveis d’atenció al ciutadà,
desenvolupament de treballs específics, etc. S’han de detallar i valorar
econòmicament, així com preveure els procediments adequats i
necessaris per a la seva contractació.

f)

Control d’eficàcia i eficiència de la prestació del servei

g)

Taxes o tarifes
Establiment de l’eina per a la generació dels ingressos necessaris
per garantir la cobertura del cost de prestació del servei i generar el
flux de caixa (cash flow) suficient per atendre els pagaments a curt
termini de les despeses d’explotació i els costos financers que permetin
desenvolupar la necessitat d’inversions a mitjà termini i a llarg termini.
Garantia de sostenibilitat econòmica i financera. Fons de garantia
social per mantenir la universalitat de la prestació del servei. Estructura
de la taxa o tarifa que permeti assolir objectius de redistribució social,
sostenibilitat ambiental i l’estalvi de recursos. Procediments de revisió,
actualització i modificació.

h)

Control i seguiment per part de l’Administració
Procediments de control i supervisió de la prestació del servei.
Independentment del model de gestió escollit, cal establir de la manera
més clara i concreta possible els procediments de control econòmic i de
gestió que ha de fer el titular del servei sobre l’ens prestador, a fi que en
cap cas no en perdi el coneixement ni en resulti limitada la capacitat de
decisió futura. La regulació d’aquests procediments ha de ser recollida
en el marc del reglament de prestació del servei.

i)

Forma de gestió
D’acord amb el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), els ens locals tenen plena potestat per crear, modificar i suprimir
els serveis públics que són de la seva competència d’acord amb la
legislació vigent. Així mateix, al títol 6è, es detallen les diferents formes
de gestió dels serveis públics locals. La facultat d’establir el sistema de
gestió del servei públic correspon als ens locals, en l’exercici de la seva
potestat organitzativa. Els serveis públics locals es poden gestionar de
manera directa o indirecta.
La gestió directa pot adoptar diverses formes: gestió a través de la
pròpia organització, per mitjà d’una entitat pública empresarial local
(EPEL), mitjançant un organisme autònom o a través d’una societat
mercantil amb capital social totalment públic. En el cas de decidir que
l’ens gestor sigui una EPEL o una societat mercantil pública, d’acord
amb la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local (LRSAL), cal elaborar una memòria econòmica
justificativa que garanteixi que la forma de gestió escollida és més
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A partir de la descripció de l’objecte i l’abast del nou servei o de la modificació
pretesa, el projecte de servei ha de descriure detalladament:

Planificació de control i assegurament de qualitat, indicadors de control
de gestió, indicadors de rendiment, seguiment i control analític, pla de
control i mesura, etc. Procediments per al control i seguiment de les
inversions. Control tècnic, seguiment i certificació dels projectes i obres
executats, auditoria econòmica i de gestió, control jurídic.
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termini vigent), els requeriments operacionals que es preveu modificar o
incorporar per resoldre la problemàtica detectada en la situació actual que
es vol esmenar, així com tots els arguments i les motivacions que porten a
l’Administració competent a promoure la modificació pretesa.

j)
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k)

Pla de finançament de les inversions
Necessitats de finançament previstes per a les inversions planificades
en el temps. Finançament de projectes (project finance). Disponibilitat
de finançament públic i/o privat. Accessibilitats al crèdit, cost del diner,
pignoració dels ingressos, necessitat d’avals de l’Administració. Costos
financers de les operacions de deute que cal concertar. Endeutament
a curt termini, a mitjà termini i a llarg termini. Amortització
d’immobilitzat. Planificació de la devolució del deute. En el cas de
gestió directa, cal tenir ben avaluada l’afectació de l’endeutament en
el conjunt dels comptes de l’ens local en funció de la seva qualificació
financera.
Estudi de viabilitat
Estudi de viabilitat econòmica i financera de la forma de gestió
proposada. Establiment objectiu de l’horitzó temporal de l’estudi.
Valoració dels impactes en el pressupost de l’ens local. Càlcul dels
indicadors de rendibilitat financera de les inversions. Dins de l’horitzó
temporal establert, estimació de l’evolució de la demanda, valoració
dels costos d’explotació, actius que cal incorporar, costos d’expropiació,
inversions que s’han d’efectuar, finançament del circulant i costos
del finançament del pla d’inversions que s’ha de considerar. Previsió

l)

Conclusions i proposta definitiva. Memòries valorades de les inversions
previstes i altres annexos.

Cicle de l’aigua
El proveïment d’aigua potable és un servei d’interès general, que no considera
l’aigua com a bé comercial, sinó com un dret de les persones. L’aigua és un
element necessari per a la vida i per al desenvolupament de les activitats
econòmiques, però alhora és un element escàs, que s’ha de protegir, defensar i
tractar com a tal, amb una gestió eficaç, garantint-ne l’abastament a la població
i la seva bona qualitat.
Al Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, es considera la gestió integrada
de l’aigua com el conjunt format per l’abastament en alta, el subministrament
domiciliari o en baixa, el sanejament de les aigües residuals (tant en alta com
en baixa) i el retorn de l’aigua al medi natural. Així, es pot considerar que forma
part del cicle de l’aigua des de l’àmbit i l’abast de la prestació de serveis públics
per part de l’Administració:
-

La distribució d’aigua potable en alta, entesa com la venda d’aigua a
distribuïdors.

-

L’abastament en baixa, entès com la distribució d’aigua potable als
usuaris (ciutadans, activitats econòmiques, serveis municipals).

-

La gestió, la conservació, la neteja i el manteniment de la xarxa de
clavegueram (sanejament en baixa).

-

La gestió, la conservació, el manteniment i l’explotació del sanejament,
la xarxa de col·lectors, els bombaments i les estacions depuradores
d’aigües residuals (sanejament en alta).

-

La regeneració d’aigua residual tractada per a usos d’aigua no potable.

-

L’aprofitament d’aigües freàtiques no potables per a usos diferents de
l’abastament d’aigua potable.

4 Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions

La gestió indirecta també pot adoptar diverses formes: concessió
de servei públic, gestió interessada, concert, arrendament, societat
mercantil de capital social mixt (independentment que el majoritari
sigui l’accionista públic o privat). En el cas d’optar per formes de gestió
indirecta, d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), amb caràcter previ cal dur a terme la redacció d’un estudi
de viabilitat i un avantprojecte d’explotació, que ha d’incloure l’estudi
econòmic i el detall de les obres (inversions) que cal executar com a
mínim a nivell de memòria valorada. En aquest punt, cal estar amatents
a la transposició de les directives de concessions, contractació pública i
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals (Directiva
2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE i Directiva 2014/25/UE) que estan en
tramitació al Congrés dels Diputats de les Corts Generals espanyoles,
que poden incorporar novetats normatives que comportarien nous
condicionaments substancials a la capacitat de decisió dels ens locals a
l’hora de decidir la forma de gestió, principalment pel que fa als models
de gestió directa.

de fons per a renovacions, de reversió, de contingència, de previsió
d’emergències (si s’escau) i fons socials. Previsió dels ingressos
necessaris, justificació de la tarifa mitjana.
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sostenible i eficient que les altres formes de gestió directa, i ha d’estar
informada per l’interventor de l’ens local, que ha d’acreditar el principi
de sostenibilitat financera recollit a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

-

Els drets i les obligacions dels usuaris del servei de subministrament i
del prestador del servei.

-

El retorn al medi natural de l’aigua residual tractada adequadament.

-

Les instruccions sobre la prestació del servei de subministrament,
les condicions del subministrament i les connexions a la xarxa de
distribució (instal·lacions interiors i exteriors).

-

Els procediments de contractació del servei, així com les circumstàncies
que en determinen la suspensió.

-

Els sistemes de mesura del consum i la facturació.

-

La regulació de la inspecció i el règim sancionador.

-

L’atenció a l’usuari, els procediments de consulta i reclamació dels
receptors del servei davant del prestador del servei.

-

Les mesures que s’han d’aplicar en situació d’excepcionalitat o
emergència de sequera.

-

Les mesures per a l’estalvi i l’eficiència en el consum d’aigua.

-

Les mesures de garantia de percepció del servei en situacions de
pobresa energètica i de vulnerabilitat de les persones.

En primer lloc, cal que al reglament es determini perfectament l’objecte i l’àmbit
de prestació del servei. Com a objecte entenem tots aquells serveis del cicle de
l’aigua que han de conformar la prestació del servei. El reglament del servei
d’un possible servei de gestió completa del cicle de l’aigua hauria d’incloure, a
més dels aspectes relacionats amb l’abastament d’aigua potable, tots aquells
aspectes relacionats amb la prestació del servei de sanejament, l’ús d’aigua
regenerada i d’aigua freàtica no potable, la gestió i l’aprofitament de les aigües
pluvials i les condicions i qualitats del retorn de les aigües tractades al medi. Cal
dir que els continguts reglamentaris necessàriament seran substancialment
diferents entre el servei d’abastament d’aigua potable en baixa i la resta de
serveis públics del cicle de l’aigua, com a mínim atenent a qui va dirigida la
prestació del servei, ja que en el primer cas la prestació del servei va destinada
a tota la ciutadania, independentment que els usos de l’aigua puguin ser
classificats com a domèstics, no domèstics i municipals. En la resta de casos, es
tracta de serveis públics que presta l’Administració per al bon funcionament de
la societat, la ciutat i el medi receptor. L’aprofitament d’aigua freàtica, d’aigua
pluvial i la regeneració d’aigua residual són mesures que permeten incidir
en l’estalvi del consum d’aigua potable. Fins i tot es pot considerar que són
actuacions que afavoreixen la disponibilitat d’aigua, amb la visió de processos
que proporcionen recurs d’aigua no potable com a element de garantia de
reserva per a l’abastament, aigua no potable susceptible de ser incorporada a
les instal·lacions de potabilització (ETAP), ja sigui com a aportacions directes a
les instal·lacions de tractament o com a retorn al medi natural aigües amunt
de les captacions superficials, però en cap cas no es tracta d’aigua potable
que pugui ser objecte de subministrament i distribució. Per tant, sembla prou
coherent reglamentar aquests serveis de manera específica i diferenciada
respecte dels serveis d’abastament d’aigua potable a la població, tenint molt
en compte que els recursos generats per la recaptació de la taxa o tarifa d’aigua
de l’abastament s’han de destinar exclusivament a la prestació d’aquest servei
(ingressos finalistes afectes a la prestació del servei). D’altra banda, és evident
que les xarxes i instal·lacions de l’abastament d’aigua potable han de ser úniques
i totalment independents de la resta de xarxes i instal·lacions destinades al
proveïment de les aigües no potables per a altres usos, com poden ser el reg, la
neteja, la refrigeració industrial, la injecció a l’aqüífer, el manteniment de cabals
ecològics, etc. Amb aquesta perspectiva, cal determinar els mecanismes per a
l’obtenció de recursos per prestar els altres serveis diferents de l’abastament
d’aigua potable i finançar-ne les inversions.
Si ens referim al servei d’abastament d’aigua potable, al reglament s’han
d’establir:
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La gestió i l’aprofitament d’aigües pluvials.

Els reglaments que corresponguin a serveis de sanejament han d’incloure:
-

Els drets i les obligacions del titular del servei i de l’ens prestador del
servei, en qualsevol de les formes de prestació de serveis previstes a la
normativa vigent.

-

Les condicions d’ús de les instal·lacions de clavegueram i les condicions
de connexió.

-

Les condicions d’abocaments, el control i la inspecció dels abocaments
industrials, el règim sancionador.

-

La gestió, el funcionament, el manteniment i la reposició de les
instal·lacions de sanejament.

-

L’execució de noves inversions i millores a les instal·lacions de
sanejament.

-

Els resultats dels tractaments i les condicions de retorn al medi receptor.

En el cas que es reculli l’ús d’aigües regenerades i/o d’aigües freàtiques no aptes
per al consum humà, cal regular:
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-

-

Els drets i les obligacions del titular del servei i de l’ens prestador del
servei.

-

Les condicions d’ús, gestió, funcionament, manteniment i reposició de
les instal·lacions.

-

Les condicions tècniques de la prestació del servei.

-

Les condicions sanitàries del subministrament per a usos públics i
privats.

-

Els resultats dels tractaments i les condicions de retorn al medi receptor.

-

En el cas d’usos privats del recurs, el règim de contraprestació econòmica
del servei, la implantació de taxes o tarifes.

-

En el cas d’usos públics del recurs, el règim econòmic de la prestació del
servei, l’establiment de convenis interadministratius.

universal a la prestació. Règim jurídic i vigència. Funcions del titular i
garantia de subministrament.
b)

Drets i obligacions del prestador del servei i dels usuaris.

c)

Connexió al servei. Condicions del subministrament. Instal·lacions
exteriors i interiors. Classes de subministrament. Prioritats del
subministrament. Instal·lacions de l’abonat. Regularitat del
subministrament. Condicions sanitàries. Condicions tècniques. Import
de la connexió i del subministrament. Elements materials del servei.

d)

Noves actuacions urbanístiques. Prestació de serveis a polígons.
Execució i finançament de la nova xarxa de subministrament d’aigua.
Ampliació o modificació de la xarxa existent.

e)

Sistemes de mesura. Els comptadors. Tipologia de comptadors.
Propietat dels equips, compra o lloguer. Cost de la disponibilitat de
l’aparell, ja sigui per compra o cobraments a termini en concepte de
lloguer i manteniment de l’aparell. Ubicació i instal·lació dels aparells.
Verificació i conservació de l’aparell.

f)

Contractació del servei. Documentació acreditativa de la propietat.
Requisits per a la contractació del servei. Tipologia del subministrament
i continguts del contracte. Condicions de contractació. Obligatorietat
de subscripció de contracte per cada tipologia de subministrament.
Durada, condicions per a la modificació, cessió i subrogació del
contracte. Satisfacció dels costos de connexió i posada en servei.

g)

Suspensió del servei i rescissió del contracte. Causes de suspensió del
contracte per incompliments per part de l’abonat. Procediment de
suspensió del subministrament. Notificacions, terminis, recàrrecs.
Comunicació prèvia al titular del servei. Precinte i retirada del
comptador. Condicions prèvies a l’execució del tall de subministrament.
Col·laboració amb els serveis socials per determinar situacions de
vulnerabilitat. Suspensió del procediment de tall i fons de solidaritat.
Procediments de defensa de l’usuari. Règim de reclamacions i recursos.
Represa del subministrament.

h)

Consum i facturació. El mesurament del consum i la lectura dels
comptadors. Periodicitat i procediments. Anomalies detectades en el
consum, avisos de risc de fuita. Facturació de l’ús real del servei. Les
tarifes vigents en cada període de facturació. Periodicitat de la facturació.
Modalitats de pagament, informació a l’usuari, procediments de
reclamació.

i)

Inspecció, règim sancionador i reclamacions. L’actuació inspectora.

Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions
Acompanyant la memòria i el projecte, cal incorporar el reglament del servei que
estableixi el règim jurídic de la prestació. El reglament del servei és el document
essencial, on es defineix l’abast del servei, les seves prestacions i el règim de
relacions entre el titular, el gestor i l’usuari. D’aquest document en deriven tots
els altres, entre els quals hi ha el contracte programa o el plec de condicions,
en funció del règim de gestió triat. En aquest sentit, el reglament del servei ha
de tenir per objecte regular la prestació del servei dins l’àmbit territorial que
correspongui (municipi o agrupació de municipis), determinar les relacions
entre el prestador del servei i els usuaris, fixar els drets i les obligacions bàsics de
cadascuna de les parts, així com tots aquells aspectes tècnics, mediambientals,
sanitaris i contractuals propis del servei públic.

Reglament del servei d’abastament d’aigua potable
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El reglament del servei d’abastament d’aigua potable a la població, també
anomenat abastament en baixa, servei públic de competència local, com ja s’ha
exposat anteriorment, ha de detallar:
a)

Objecte i naturalesa del servei. Àmbit i abast. Gestió i titularitat. Accés
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Els usos per als quals es pot destinar (usos municipals, usos privats,
retorn al medi).
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-

k)

Atenció a l’usuari, informació, consultes i reclamacions. Canals d’atenció
a l’usuari. Modalitats de la comunicació. L’oficina presencial d’atenció
al ciutadà, l’atenció telefònica, el servei permanent d’emergències, la
comunicació electrònica, l’oficina virtual, la factura sense paper.
Regulació de les situacions d’excepcionalitat i emergència de sequera.
Òrgans competents per a l’adopció de les mesures pertinents.
Mesures de control i reducció del consum. Subministraments crítics
amb continuïtat de subministrament. Prohibicions i restriccions de
subministrament aplicables.

Contracte programa i plec de condicions
L’objecte del contracte programa és establir el marc de relacions entre el titular
del servei (Administració local) i l’ens de prestació del servei, quan el model de
gestió escollit és directe. Anualment s’ha d’elaborar el programa d’actuacions,
inversions i finançament que respongui als objectius plurianuals designats
pel titular del servei. El contracte programa ha de contenir els objectius que
s’han d’assolir dins l’anualitat, els ingressos i les despeses previstos per a
l’exercici, el detall d’inversions que cal executar durant l’exercici i les fonts de
finançament. A més, cal determinar les previsions a mitjà termini de l’evolució
de la prestació del servei, així com els mecanismes per a les actualitzacions
del pla economicofinancer i les revisions i/o modificacions de les clàusules del
contracte programa vigent. Aquest programa d’actuacions ha de ser aprovat per
la corporació local juntament amb el pressupost general, que l’incorporarà com
a annex. Al contracte programa cal determinar:
-

La naturalesa del règim directe de prestació del servei. L’objecte social.
L’evolució de la prestació del servei.

-

L’objecte i la finalitat de les actuacions previstes. El contracte programa es
configura com una eina de planificació estratègica i de gestió dels serveis.
Formalment, és un acord de voluntats entre les dues parts, el titular dels
serveis i el prestador, en virtut del qual estableixen el marc regulador de les
seves relacions econòmiques i administratives, així com dels compromisos
adquirits per cada part. Tècnicament, és un instrument mitjançant el qual
l’ens local determina els objectius, aprova la programació i controla i avalua
la gestió i les activitats de la societat gestora.

-

El contingut del contracte programa. Estratègia i línies d’actuació. Àmbit

-

Les accions incorporades en el marc de la prestació dels serveis. Programes
d’actuació. Planificació de les inversions.

-

El termini de vigència.

-

Les relacions econòmiques i financeres entre ambdues parts. El pla
econòmic i financer, les necessitats de finançament, els resultats econòmics,
la política de dividends i les prestacions recíproques.

-

Les mesures i els procediments per al seguiment, l’avaluació i el control de
l’execució. Comissions de seguiment i avaluació, òrgans de control, quadre
de comandament, auditoria de comptes i control d’eficàcia.

-

La planificació a mitjà termini i previsions de l’evolució de la prestació del
servei. Mecanismes per a les actualitzacions del pla econòmic i financer,
revisions i modificacions de les clàusules.

-

El detall dels compromisos per a les relacions recíproques entre el titular i
el gestor. Mecanismes de col·laboració, aportacions econòmiques.
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j)

operatiu i de coordinació. Marc financer. Mecanismes de seguiment,
avaluació i control. Indicadors de gestió.

El plec de condicions estableix el marc de relacions entre el titular del servei
(Administració local) i l’ens de prestació del servei, quan el model de gestió
escollit és indirecte. Poden prestar-se de manera indirecta els serveis econòmics
que els faci susceptibles d’explotació per part dels empresaris. L’ens local manté
en tot moment la titularitat i les potestats de direcció, supervisió i control de la
prestació del servei, per preservar-ne el bon funcionament, l’interès públic i la
defensa dels interessos dels ciutadans. Són potestats de l’ens concedent: ordenar
la modificació per motius d’interès públic, fiscalitzar la gestió del concessionari,
la inspecció, el control i la supervisió de les obres, les instal·lacions, els locals, la
documentació relacionada amb la prestació del servei, l’assumpció temporal de
la prestació directa del servei, la supressió del servei, el rescat de la concessió i
l’extinció del contracte per qualsevol de les causes previstes a l’ordenament legal.
El plec de clàusules d’explotació que ha de regir el procediment de contractació
de la gestió indirecta de la prestació del servei públic. Les clàusules del plec han
de regular:
-

El servei objecte de la contractació i les seves característiques.

-

Les obres i instal·lacions necessàries per a la prestació del servei. Les
obres i instal·lacions que ha d’executar el contractista estan subjectes a
reversió i a les garanties necessàries perquè a la finalització del contracte
les instal·lacions, els béns i el material integrats en el servei reverteixin a
l’Administració en condicions normals d’ús i conservació.
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Potestat sancionadora. Objecte i abast del règim sancionador.
Classificació de les infraccions, gradació de les sancions, import de les
sancions. Reparació dels danys.

-

La durada del contracte, en funció de les característiques del servei i de les
inversions que s’hagin d’efectuar i amortitzar durant el temps de vida del
contracte. El termini màxim és de 50 anys, incloses les possibles pròrrogues
que puguin atorgar-se.

-

Els drets i les obligacions del titular i del prestador del servei.

-

Les obligacions del contractista de mantenir el bon estat d’ús i
manteniment de les obres i instal·lacions incloses en la prestació del servei.
Totes les despeses corresponents al manteniment preventiu, correctiu i les
reparacions necessàries per mantenir el bon estat de funcionament de
les obres i instal·lacions van a càrrec del contractista i formen part de les
despeses d’explotació de la prestació del servei. En cas que sigui un règim
de concessió que permeti l’execució d’obres de nova instal·lació per part
del contractista, el titular del servei ha d’aprovar el projecte corresponent i
al plec cal detallar-hi els procediments que ha de seguir el contractista per
a l’execució, així com els mecanismes de control, seguiment, supervisió i
certificació potestat de l’Administració.

-

Les relacions que hi ha d’haver entre el prestador del servei i l’usuari, en
compliment del que estableix el reglament del servei, amb una atenció
especial a la transparència, la claredat de la informació i la defensa dels
drets dels ciutadans.

-

Les tarifes que, si s’escau, han de satisfer els usuaris del servei per poder
abonar les contraprestacions econòmiques a les quals pugui tenir dret
el prestador del servei, i cal preveure els mecanismes de revisió i la seva
periodicitat. En el supòsit que s’estableixi l’aportació de subvencions al
contractista, cal establir quines són i quina quantia i quins terminis tenen.

-

El cànon o la participació que ha de satisfer el contractista a l’ens local, si
es considera oportú.

-

Les fiances provisionals i definitives necessàries per garantir l’adequada
prestació del servei davant de l’Administració, per cobrir les possibles
responsabilitats econòmiques i els danys i perjudicis que pugui ocasionar
l’empresari en el marc de la prestació del servei.

-

El règim d’inspecció, control i seguiment de la prestació del servei.
La tipificació dels incompliments. El règim sancionador, la gradació
i quantificació de les sancions econòmiques. Els supòsits de rescat,
suspensió, supressió i extinció del contracte. Les indemnitzacions que
puguin correspondre pels danys i perjudicis causats al prestador del

servei per l’assumpció directa de la prestació del servei quan es produeixin
motius d’interès públic que determinin els supòsits anteriors.
-

La vinculació entre el reglament i el plec de condicions.

El plec de condicions d’explotació s’ha de sotmetre a informació pública en un
termini no inferior a 20 dies. Seran nul·les totes aquelles clàusules que:
a)

Puguin conferir al gestor qualsevol dret preferencial respecte a altres
possibles empresaris que puguin optar a la prestació del servei.

b)

Impossibilitin la revisió de tarifes durant el termini de vigència del
contracte.

c)

Incapacitin o dificultin el control i la supervisió per part de
l’Administració, o alterin les potestats del titular del servei.

d)

Alterin les obligacions de reversió dels béns, obres i instal·lacions
necessaris per al bon funcionament del servei, que hagin estat
amortitzats durant el termini del contracte.

En el cas concret de la concessió de serveis locals, el concessionari assumeix la
gestió i l’explotació del servei, i ha d’aportar els mitjans personals, materials i
tècnics necessaris, sota el seu propi risc. La concessió també pot comprendre la
realització de les obres necessàries per establir el servei. El servei en règim de
concessió continua tenint en tot moment la qualificació de servei públic de la
corporació local a la competència a la qual està atribuït.
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Els béns i les instal·lacions de l’ens posats a disposició del contractista per
a la prestació del servei.

En el règim de concessió s’ha de diferenciar:
-

El servei que és objecte de la concessió i les característiques que són
lliurement modificables per l’ens concedent per motius d’interès públic.

-

La retribució econòmica del concessionari. Cal mantenir l’equilibri
econòmic i financer de la prestació del servei en règim de concessió,
d’acord amb la documentació que formi part del contracte. En tot cas, la
retribució econòmica al concessionari ha de permetre cobrir les despeses
d’explotació, l’amortització del cost de l’establiment del servei dins el
termini del contracte i el benefici industrial normal. Cal dir que, a l’efecte
de la documentació del concurs de concessió, s’ha de determinar amb
claredat què es considera el benefici normal per a aquesta prestació de
servei públic.
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-

a)

La publicitat i la lliure concurrència de la contractació.

b)

La no-discriminació de cap possible aspirant al contracte.

c)

El procediment escollit per a la selecció del contractista adequat en
cada situació, que pot ser obert, restringit o negociat.

d)

Les condicions d’acreditació de solvència tècnica i econòmica, i la seva
justificació.

e)

Els criteris subjectius i objectius d’adjudicació del contracte i la seva
ponderació, per tal de determinar la millor oferta i més avantatjosa.

Una vegada aprovada per l’ens local la documentació per a la creació d’un servei
públic que es decideix prestar de manera indirecta, incorporant a l’expedient la
memòria i el projecte de creació del servei, el reglament de prestació d’aquest
servei i el plec de condicions d’explotació amb totes les especificacions tècniques
detallades, al plec de condicions econòmiques i administratives que han de regir
el procediment de licitació cal establir-hi i determinar el preu de la prestació
del servei i la durada de la prestació d’aquest servei. Un cop transcorreguts
els terminis corresponents d’exposició al públic sense que s’hagin presentat
al·legacions i/o recursos, o havent-los resolt adequadament per tal que no
n’aturin la tramitació, l’òrgan competent ha de convocar la licitació pública
per a l’adjudicació. El procediment de la licitació s’ha d’ajustar a les normes
generals de la contractació administrativa i correspon a l’ens local establir els
criteris d’acord amb els quals s’ha d’adjudicar el concurs. Els criteris poden
ser subjectius (valorables a partir de judici de valor) i objectius (mitjançant
l’aplicació directa de fórmules matemàtiques). En el cas que s’atribueixi una
puntuació inferior als criteris objectius mitjançant una fórmula en relació amb
la valoració dels criteris a partir de judici de valor, l’ens local ha de nomenar una
comissió d’experts externs a l’Administració formada com a mínim per tres
membres, o ha d’encarregar la valoració a un organisme tècnic especialitzat,
a l’efecte de valorar les ofertes presentades al concurs. Quan s’utilitza un únic
criteri d’adjudicació, necessàriament aquest criteri ha de ser el del preu més
baix. Una vegada finalitzat el procediment de licitació i amb la proposta de la
mesa de contractació respecte de l’oferta que es considera mes avantatjosa i
que ha obtingut la puntuació més alta al llarg del procediment, correspon dictar
la proposta de resolució, dipositar les fiances definitives que s’escaiguin i dur a
terme la signatura del contracte corresponent.

La normativa de contractació vigent a l’Estat espanyol està recollida al Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Aquesta llei té per objecte
regular la contractació del sector públic, per tal de garantir que s’ajusta als
principis de llibertat d’accés a les licitacions, publicitat i transparència dels
procediments, i a la no-discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. A
més, pretén assegurar els objectius d’estabilitat pressupostària i control de la
despesa, una utilització eficient dels recursos públics destinats a la realització
d’obres, a l’adquisició de béns i a la contractació de serveis, i vetlla per la lliure
competència i la selecció de l’oferta econòmicament més avantatjosa. L’àmbit
d’aplicació afecta tot el sector públic, que engloba entre d’altres, l’Administració
local, els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les
societats mercantils públiques i les societats mercantils privades que prestin
serveis públics, quan aquests serveis comportin majoritàriament la seva
activitat. N’estan excloses les prestacions de serveis públics la utilització dels
quals per part dels usuaris requereixi l’abonament d’una tarifa, taxa o preu
públic d’aplicació general. En aquests casos se’ls aplicarà la normativa de
contractació dels sectors exclosos. Pel que fa a determinats sectors específics,
hi ha la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els
sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. Aquesta llei té
per objecte la regulació del procediment d’adjudicació de contractes d’obres,
subministraments i serveis quan contracten les entitats públiques i privades,
entre d’altres, les que presten serveis públics de producció, transport o distribució
d’aigua potable. Aquesta llei estableix el valor econòmic a partir del qual, i en
funció del tipus de contracte, les empreses que presten aquests serveis públics
estan subjectes als procediments de contractació que regula la llei esmentada.
Per sota d’aquest import econòmic, les contractacions d’obres i serveis estan
subjectes a regulació no harmonitzada, regulada per unes normes internes de
contractació de cada empresa, que han de ser aprovades pels òrgans de gestió
corresponents (generalment el Consell d’Administració de l’empresa) i que han
de ser publicades al perfil del contractant. Els contractes regulats en el marc
de les normes internes de contractació són contractes privats, que corresponen
als contractes formalitzats per entitats del sector públic que no reuneixen la
condició d’Administració pública. Les normes internes de contractació també
han de garantir els principis generals de la contractació pública (publicitat, lliure
concurrència, transparència, igualtat i no-discriminació, adjudicació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa). No obstant això, poden definir procediments
de contractació en funció del tipus de contracte i de l’import, que facilitin el
procediment, i que permetin accelerar-lo i escurçar el termini de licitació.
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Els contractes de gestió indirecta de serveis públics locals s’han d’adjudicar
d’acord amb els procediments i les normes establerts a la legislació de
contractació aplicable als ens locals. Especialment, a l’hora de fer el procediment
de licitació, s’ha de tenir en compte:

Així, la documentació del contracte de serveis inclou: el contracte signat per
l’ens local i l’empresa adjudicatària, l’oferta presentada al concurs per l’empresa
adjudicatària, els plecs de condicions del concurs, el reglament de la prestació
del servei, la memòria i el projecte de creació del servei.
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Normativa de contractació espanyola. Expedient de contractació

A la Directiva 2014/23/UE es defineix la concessió de serveis com un contracte
onerós sobre la base del qual el poder públic confia la prestació i la gestió del
servei a un o a més operadors econòmics, amb la contrapartida de rebre el
pagament que correspongui per la gestió i la prestació del servei. S’estableix molt
clarament que l’adjudicació de la concessió ha de comportar la transferència
al concessionari d’un risc operacional en l’explotació de les obres o serveis
incloent-hi el risc de demanda i el de subministrament. La part dels riscos
transferits al concessionari comporta una exposició real a les incerteses del
mercat, que implica que qualsevol pèrdua potencial estimada en què incorri el
concessionari no és merament nominal o menyspreable. També s’estableix que
la durada de les concessions és limitada, i es calcula la durada de la concessió
en funció de les obres i els serveis inclosos. Per a les concessions que durin més
de cinc anys, la durada màxima de la concessió no pot excedir el temps que
es calculi raonable perquè el concessionari recuperi les inversions efectuades
per a l’explotació de les obres o els serveis, juntament amb el rendiment sobre
el capital invertit, tenint en compte les inversions necessàries per assolir els
objectius contractuals específics. Aquesta directiva no s’aplica en la prestació
del servei públic en relació amb la producció, el transport i la distribució d’aigua
potable, ni en els contractes de subministrament d’aigua potable en aquestes
xarxes.

Directives europees de contractació

La Directiva 2014/24/UE, sobre la contractació pública, estableix les normes
aplicables als procediments de contractació pública amb imports superiors als
valors llindar que estableix la norma mateixa en funció del tipus de contractació.
Així, entre d’altres, s’aplica per a contractes d’obra amb imports iguals o superiors
a 5.186.000 euros per a contractes de subministraments i de serveis amb un
import igual o superior a 134.000 euros (imports amb IVA exclòs). Aquesta
directiva tampoc no s’aplica als contractes adjudicats en els sectors de l’aigua,
l’energia, els transports i els serveis postals.

A l’Estat espanyol estan en procés de transposició a l’ordenament jurídic estatal
la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l’adjudicació dels contractes de concessió; la Directiva 2014/24/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació
pública, i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, i la Directiva 2014/25/
UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, relativa a la
contractació per part d’entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia,
els transports i els serveis postals, i per la qual es deroga la Directiva 2004/17/
CE. Les directives esmentades introdueixen mesures adreçades a incrementar la

La Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer
de 2014, relativa a la contractació per part d’entitats que operen en els sectors
de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals. En aquesta directiva
s’estableixen les normes aplicables a la contractació per part de les entitats
adjudicadores respecte dels contractes i concursos de projectes que tinguin un
valor estimat igual o superior als llindars següents (imports amb IVA exclòs):
414.000 euros per a contractes de subministraments, de serveis i de projectes,
5.186.000 euros per a contractes d’obres, 1.000.000 d’euros per a contractes de
serveis socials. Pel que fa a l’aigua, aquesta directiva s’aplica per a les activitats
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transparència, la simplificació i l’eficiència en els procediments de licitació, així
com mesures adreçades a donar claredat als conceptes i a les definicions, ja que
incorporen en l’articulat gran part de la doctrina que el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea ha anat establint al llarg dels darrers anys per crear un espai
comú en matèria de contractació pública.
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A Catalunya, en tant que està pendent la transposició a l’ordenament jurídic
espanyol de les directives de contractació europees aprovades el 26 de febrer de
2014, i malgrat que ha vençut el termini establert a les directives (la data límit
establerta per a la seva transposició era el 18 d’abril de 2016), es va aprovar el
Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública. Fins que no es regulin els procediments de licitació per als contractes
de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió recollits a la Directiva 2014/24/UE, s’aplicarà a aquests contractes i
concessions el que estableix el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), amb les especialitats regulades en aquest decret llei. L’objecte d’aquest
decret llei és establir mesures en relació amb l’aplicació de determinades
disposicions de la Directiva 2014/23/UE i de la Directiva 2014/24/UE. L’àmbit
d’aplicació d’aquest decret llei abasta els contractes del sector públic subjectes
i no subjectes a regulació harmonitzada que tramitin els poders adjudicadors,
entre d’altres, els ens locals de Catalunya i el seu sector públic. Els contractes
de concessió d’obra pública i de gestió de serveis públics en la modalitat de
concessió es defineixen per la transferència a l’empresa concessionària del
risc operacional en l’explotació de les obres o dels serveis. S’entén que s’ha
transferit el risc operacional quan no es garanteixi a l’empresa concessionària,
en condicions normals de funcionament, la recuperació de les inversions o les
despeses que hagi efectuat en el marc de la concessió. Els contractes que puguin
ser qualificats com a contractes de concessió d’obra pública o de gestió de
serveis públics en la modalitat de concessió que es licitin a partir de l’entrada en
vigor d’aquest decret llei on no hi hagi transferència del risc operacional en els
termes definits a la Directiva 2014/23/UE, s’han de qualificar com a contractes
d’obra o contractes de serveis, respectivament. En aquest cas el termini de
durada del contracte no pot ser superior a cinc anys. Això no obstant, els plecs
o els documents que regeixen les contractacions prèvies a l’adjudicació poden
establir un termini superior que no excedeixi el termini raonablement necessari
perquè l’empresa concessionària recuperi les inversions, fet que s’ha de justificar
mitjançant un informe econòmic que ha de constar a l’expedient.

1.

PROJECTE DE LLEI, Butlletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels
Diputats, de 2 de desembre de 2016, 121/000002 Projecte de llei de
contractes del sector públic, pel qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol la Directiva 2014/23/UE i la Directiva 2014/24/UE,
ambdues del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

2.

PROJECTE DE LLEI, Butlletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels
Diputats, de 2 de desembre de 2016, 121/000003 Projecte de llei sobre
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els
transports i els serveis postals, pel qual es transposa a l’ordenament
jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 26 de febrer de 2014.

3.

ESMENES, Butlletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels Diputats,
de 13 de març de 2017, 121/000002 Projecte de llei de contractes del
sector públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol la
Directiva 2014/23/UE i la Directiva 2014/24/UE, ambdues del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

4.

ESMENES I ÍNDEX D’ESMENES A L’ARTICULAT, Butlletí Oficial de les Corts
Generals, Congrés dels Diputats, de 13 de març de 2017, 121/000003
Projecte de llei sobre procediments de contractació en els sectors de
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals, pel qual es transposa
a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.

5.

PROJECTE I PROPOSICIÓ DE LLEI, Butlletí oficial de les Corts Generals i del
Senat, de 7 de setembre de 2017, núm. 138. Projecte de Llei de Contractes
del Sector Públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les Directives 2014/23/EU i 2014/24/EU del Parlament Europeu i del
Consell,de 26 de febrer de 2014.
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Es troba en tramitació parlamentària el Projecte de Llei sobre procediments de
contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals,
pel qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/25/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014.
El Congrés de Diputats, en sessió de data 19 d’octubre de 2017 ha aprovat la
nova Llei de Contractes del Sector públic, una vegada finalitzada la tramitació al

Pel que fa al Projecte de llei de contractes del sector públic, pel qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, ambdues
del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, com no podia ser de
cap altra manera, recull els continguts de les directives i en manté el significat.
Alguns aspectes que cal comentar són el següents:
-

Queden exclosos de l’àmbit d’aquesta Llei, entre d’altres, els convenis i
les encomanes de gestió en l’àmbit del sector públic, les prestacions de
serveis públics que requereixin l’abonament per part dels usuaris de
tarifes, taxes o preus públics d’aplicació general.

-

No estan subjectes a contractació harmonitzada, entre d’altres, alguns
tipus de contractes de serveis jurídics (per exemple, representació,
assessorament i defensa legal). Tampoc ho estan els contractes de
concessió adjudicats per a la posada a disposició o l’explotació de
xarxes fixes destinades a la prestació de serveis públics relacionats
amb la producció, transport i distribució d’aigua potable, ni el
subministrament d’aigua a aquestes xarxes. El mateix succeeix amb
els contractes d’eliminació i tractament d’aigües residuals.

-

Es recull el concepte de transferència del risc operacional al concessionari
queda recollit de la mateixa manera com es descriu a la normativa
de concessions, i inclou els riscos de subministrament i demanda. Es
considera que el concessionari assumeix un risc operacional quan
no estigui garantit que, en condicions normals de funcionament,
acabi recuperant les inversions efectuades ni cobreixi les depeses
d’explotació que hagi tingut com a conseqüència de la prestació del
servei. La transferència del risc ha de ser quantitativament real i ha de
comportar una exposició no menor a les incerteses del mercat. Cal dir,
però, que el projecte de llei no és més explícit ni aporta cap més detall
en la concreció sobre aquest extrem, com segurament hauria estat
desitjable. Caldrà veure l’encaix que es pugui dur a terme respecte de
la situació actual de les concessions de serveis d’abastament d’aigua
potable, on en tots els casos l’Administració garanteix a l’empresari una
tarifa suficient per cobrir totes les despeses de prestació del servei, el
pagament de les inversions, l’equilibri econòmic i financer del contracte,
i fins i tot es garanteix una retribució estipulada com a normal.

4 Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions

A hores d’ara, la transposició de les tres directives a l’ordenament jurídic espanyol
s’ha concretat en:

Senat per via d’urgència. El text definitiu de la Llei encara no ha estat publicat
al BOE, de manera que encara no es disposa del text definitiu. Amb tot, atenent
el que ha aparegut publicat a la premsa, no s’han produït gaires esmenes al
text del Projecte de Llei que va entrar al Senat el dia 7 de setembre. Per tant, les
observacions respecte la nova Llei de contractes que es recullen a continuació es
basen en el text entrat a la Cambra del Senat, referenciat al punt 5è.
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de producció, transport i distribució d’aigua potable, evacuació o tractament
d’aigües residuals i per a la redacció dels projectes d’enginyeria hidràulica
vinculats a la prestació d’aquests serveis.
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-

L’adjudicació dels contractes es farà en base a criteris de millor
relació qualitat– preu. Aquesta millor relació qualitat–preu s’avaluarà
amb criteris econòmics i qualitatius. Es detallen diversos aspectes
qualitatius valorables, amb especial menció a criteris mediambientals i
socials, i també es contempla l’experiència del personal adscrit al servei.
S’especifica que els criteris qualitatius han d’anar acompanyats de
criteris relacionats amb el cost i la seva rendibilitat a curt i mig termini.
La valoració del preu de l’oferta considerant el cicle de vida del producte,
l’obra o el servei, de manera que no només es valori el preu de compra,
sinó, a més, aquells costos que puguin comportar per a l’Administració
un consum energètic més elevat, un cost de manteniment més alt, una
vida útil més curta, les depeses de recollida, reciclatge i eliminació, etc.
Estableix criteris que limiten que en determinats tipus de contractes
el preu pugui ser l’únic factor determinant de l’adjudicació i fixa la
necessitat de l’aplicació de més d’un criteri d’adjudicació en diverses
tipologies de contractes. Quan hi ha diversos criteris de valoració
es donarà preponderància a aquells que puguin ser quantificables
mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de l’aplicació
de fórmules. Si només s’aplica un criteri d’adjudicació, aquest haurà
de ser el preu, la rendibilitat o el cost del cicle de vida. S’especifica
concretament que per a alguns contractes de serveis (de caràcter
sociosanitari, social, religiós, hostaleria i restauració, entre d’altres)
i serveis de caràcter intel·lectual (per exemple determinats serveis

jurídics), els criteris de qualitat hauran de representar més del 51% de
la puntuació.
-

El valor estimat màxim del contracte menor passa a ser de 15.000,00
€ per a contractes de subministrament i de prestació de serveis, i
40.000,00 € per a l’execució d’obres.

-

Es manté el procediment obert de licitació sense variacions
substancials al que actualment s’aplica. Apareix un nou procediment
obert simplificat, per a contractes d’obres amb un import de licitació
fins a 2 milions d’€ i de serveis fins a 100.000 €. Els criteris de valoració
mitjançant judici de valors no podran superar el 25% de la puntuació
a excepció de quan siguin contractes de serveis intel·lectuals (per
exemple serveis d’arquitectura i enginyeria), que podran arribar fins
el 45%. En aquests casos el termini del procediment esdevé reduït,
es simplifica la part administrativa i no es requereix el dipòsit de
garantia provisional. En el cas que es puntuï mitjançant judici de valor,
l’oferta es presentarà en dos sobres (un únic sobre en el cas que només
es puntuï amb criteris fórmula). La tramitació d’aquesta modalitat
de contractes mitjançant procediment d’urgència, no reduirà encara
més els terminis establerts. Es contempla una simplificació major
del procediment anterior, en el cas de contractes d’obres amb valor
inferior a 80.000 € i serveis amb valor inferior a 35.000 € (sense
considerar els contractes de serveis intel·lectuals). En el procediment
restringit s’estableix que no es pot dur a terme cap tipus de negociació
amb els licitadors seleccionats, indicant que aquest procediment
pot ser especialment adequat quan es tracta de contractar serveis
intel·lectuals d’especial complexitat, com és el cas d’alguns serveis
de consultoria, d’arquitectura o d’enginyeria. Per aquests tipus de
projectes intel·lectuals amb especial complexitat estableix condicions
específiques a la pròpia norma. S’acota els àmbits d’aplicació del
procediment negociat amb i sense publicitat.

-

Els procediments i les acreditacions documentals de la solvència
econòmica, tècnica i professional del licitador per als diferents tipus de
contractes.

-

La prohibició de fraccionament dels contractes i la potenciació de les
licitacions amb divisió per lots, sempre que sigui possible, de l’objecte
del contracte.

-

Les garanties, provisional i definitiva, que cal establir en els
procediments de licitació. S’estableix com a norma general que en els
procediments de contractació no correspon l’exigència de dipòsit de
garantia provisional si no és que l’òrgan de contractació, per motius
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El termini i la durada màxima dels contractes de subministraments
i de serveis de prestació successiva és de cinc anys, amb les mateixes
consideracions respecte de la diferenciació del contracte de serveis i el
de concessió per a la prestació de serveis públics. En aquest punt, es
recull que, excepcionalment, en el cas de contractes de concessió d’obres
i de serveis es pot establir un termini de durada del contracte més
llarg quan l’amortització de les inversions directament relacionades
amb el contracte no pugui ser utilitzada en la resta d’activitats
productives del contractista, o quan la seva utilització sigui insostenible
econòmicament, sempre que l’amortització de les inversions signifiqui
una part substancial del cost de prestació del servei. Cal que l’expedient
de contractació reculli aquesta excepcionalitat. A més, s’estableix que
cal un desenvolupament reglamentari sobre aquesta qüestió. El que
sobta és que quan s’estableix el termini màxim de durada d’aquest
tipus de contracte de concessió es dictamina que sigui de 40 anys
(contractes de concessió d’obres i de serveis que incorporin explotació
i execució d’obres) o de 25 anys (explotació de serveis diferents dels
sanitaris), terminis molt superiors als que s’estableixen com a norma
general per a la prestació de serveis a les directives. També s’estableix
que les pròrrogues no poden superar el 15 % de la durada inicial per tal
de restablir l’equilibri econòmic del contracte.
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-

Els contractes de concessió d’obres i de concessió de serveis es poden
adjudicar directament a una societat d’economia mixta sempre
que el capital públic sigui majoritari i l’elecció del soci privat s’hagi
fet d’acord amb les normes establertes en aquesta llei, i no es poden
incorporar modificacions en l’objecte ni en les condicions del contracte
que es van considerar en la selecció del soci privat. En el cas que la
societat d’economia mixta vulgui accedir com a concessionària a
altres contractes diferents, ha de concórrer al procediment de licitació
corresponent en les mateixes condicions que la resta de licitadors.

-

En el termini de 4 mesos des de l’entrada en vigor de la Llei, les entitats
del sector públic que no tinguin el caràcter de poders adjudicadors
hauran d’adaptar les instruccions internes de contractació.

-

Modificació de la Llei 8/1989, de 13 de abril, del règim jurídic de les taxes
i els preus públics, i del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, establint que les contraprestacions econòmiques establertes
coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics
realitzada de forma directa o mitjançant gestió indirecta, tindran la
condició de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.
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La Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/EU i
2014/24/EU, de 26 de febrer de 2014, entrarà en vigor 4 mesos després de la seva
publicació al BOE. Amb la seva entrada en vigor quedarà derogat el Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Durada del contracte de concessió
Els contractes de llarga durada habituals fins ara en el sector de l’aigua no tenen
sentit des del punt de vista de l’Administració titular del servei amb la nova
directiva de concessions. Com ja s’ha exposat, en un contracte de concessió hi ha
d’haver un preu cert i una fórmula de revisió, s’han d’identificar les obres que cal
executar que estiguin incloses en el perímetre del contracte i s’han d’excloure
les clàusules de garantia i manteniment de l’equilibri econòmic i financer del
contracte. Dit d’una altra manera, si no hi ha risc operatiu, no es tracta d’una
concessió, sinó d’una prestació de servei i, per tant, la durada hauria de ser
curta (inicialment cinc anys). Durant la vigència del contracte d’abastament
d’aigua potable es poden produir situacions en què un operador que no sigui
un mitjà propi de l’Administració no pugui donar-hi resposta. L’evolució de la
qualitat de l’aigua a origen o les noves exigències sanitàries poden comportar
la necessitat de modificacions importants en els processos de tractament a
les estacions de tractament d’aigües potables (ETAP). Els cabals disponibles es
poden veure reduïts per motius climàtics, i pot ser necessari cercar noves fonts
de proveïment. El creixement de les ciutats o la consolidació de noves activitats
econòmiques poden comportar també la necessitat d’incrementar els volums
subministrats i la construcció de noves infraestructures o la recerca de noves
fonts que a l’inici del contracte no es consideraven necessàries. Aquests canvis
poden representar, per una part, noves inversions no previstes en el moment
d’establiment del contracte i, per l’altra, modificacions importants en la tarifa
o en la taxa de prestació del servei, que no poden ser objecte de negociació
entre l’operador i l’Administració, sinó que han de resultar d’un procediment
de concurrència en lliure mercat de manera transparent. Aquestes situacions
poden produir que en un contracte de llarga durada l’Administració es trobi
davant la necessitat d’iniciar procediments costosos i llargs de rescissió del
contracte i de nova licitació. Contractes de durada més curta poden evitar
aquestes situacions oneroses i jurídicament complexes per a l’Administració
titular del servei. Si el contracte no preveu inversions importants, un termini
de cinc anys pot ser adequat per a la contractació de la prestació indirecta del
servei. En el supòsit que els requeriments d’inversió siguin més elevats, es pot
plantejar una durada d’entre cinc i deu anys, suficient per amortitzar-la durant
el termini de prestació del servei.
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-

Durada dels contractes, transferència de risc i cànons de concessió

Transferència del risc
El subministrament d’aigua no és una activitat econòmica de mercat com a tal.
L’aigua és un bé de primera necessitat i per tant amb una demanda rígida. El
subministrador presta el servei en un règim de monopoli i per un preu establert.
Els riscos assumits per l’operador a priori són mínims si es comparen amb els
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d’interès públic, justifiqui motivadament la necessitat d’establiment
de garantia prèvia que respongui que garanteix el manteniment de les
ofertes fins a la perfecció del contracte. En qualsevol cas, la garantia
prèvia no pot superar el 3 % del pressupost base de licitació i la garantia
definitiva el 5 % del preu final ofert. L’òrgan de contractació podrà eximir
a l’adjudicatari la constitució de garantia definitiva justificant-ho
adequadament als plecs de condicions de la licitació en determinades
tipologies de contractes. En alguns casos concrets i, prèvia resolució
motivada, l’òrgan de contractació podrà establir una garantia definitiva
fins el 10% del preu final ofert, quan en el contracte s’apreciï un especial
risc (per exemple aquells contractes que s’adjudiquin a ofertes que
inicialment havien estat qualificades com anormalment baixes).

Una manera de transferir a l’operador un risc real de disponibilitat és la
introducció de clàusules que redueixin la retribució de l’operador si no
s’obtenen valors d’excel·lència en relació amb determinades variables: eficiència
hidràulica de la xarxa, qualitat de l’aigua distribuïda, minimització de l’impacte
de les avaries en la interrupció del servei, temps de resposta a la petició d’altes,
eficiència energètica dels elements electromecànics o, fins i tot, atenció a l’usuari.
Per a cadascuna de les variables seleccionades, cal determinar els indicadors de
qualitat i establir els nivells d’excel·lència. Periòdicament, han de ser avaluats per
experts independents per compte de l’Administració i han de formar part dels
procediments de control i seguiment acurat de la prestació del servei. En funció
dels resultats obtinguts, ha de ser possible minorar la retribució de l’operador de
conformitat amb la fórmula prefixada que ponderi l’impacte de les diferències
entre els valors objectius i els valors assolits per cadascun dels indicadors. La
interrupció del servei derivada d’avaries, problemes en la qualitat de l’aigua
o altres incidències comporta una suspensió temporal del subministrament
als usuaris mentre persisteixi el problema. Aquest risc ha de correspondre
per complet a l’operador i també pot ser objecte de reducció de la retribució
mitjançant l’indicador de gestió corresponent. El concessionari ha d’assumir a
risc i ventura les fuites d’aigua derivades de trencaments a la xarxa de distribució
(no atribuïbles a tercers identificables), filtracions en dipòsits, baixades en el
rendiment hidràulic d’equips de potabilització, entre d’altres qüestions, que
comportin una disminució del rendiment hidràulic per sota dels valors inicials.
El cost de captació, potabilització i impulsió de les pèrdues d’aigua ha de ser
repercutit a l’operador sense cap possibilitat de recuperació. El calibratge
adequat dels equips de bombament i de les instal·lacions electromecàniques
en general assegura un rendiment energètic òptim. Aquest rendiment òptim
en cap cas no s’assoleix al 100 %. La desviació respecte del nivell inicial comporta
un cost energètic més elevat per a un mateix cabal de producció o d’impulsió.
La reducció del rendiment energètic i l’increment del consum també és un risc
mesurable i pot ser objecte de penalització de l’operador. Els cabals necessaris
per al subministrament a la xarxa poden tenir diverses procedències, cadascuna
d’elles amb costos diferenciats de captació, potabilització i impulsió fins als
punts de lliurament. En funció de les condicions hidrològiques, pot ser possible
fer servir en més o menys mesura les diferents fonts de proveïment. Aquest risc
també pot ser traslladat a l’operador en lloc de ser costejat per l’Administració
(o l’usuari).

Variacions en la demanda derivades de variacions en la població subministrada
i canvis en els hàbits de consum. En un àmbit de subministrament amb usuaris
bàsicament domèstics, no és de preveure que a curt termini es produeixin
disminucions o canvis en els hàbits de demanda significatius, de manera
que la variació anual que es pugui produir en la demanda ha de formar part
del risc i ventura del contractista. Si inclou consumidors industrials i grans
consumidors que puguin cercar subministraments alternatius per a part dels
seus consums, el risc pot esdevenir més apreciable. En qualsevol cas, aquest risc
ha de recaure en l’operador. Les noves altes d’usuaris han d’estar recollides en
el preu inicial del contracte com un element més inclòs a la retribució. El ramal
de subministrament i l’equip de mesura han d’anar a càrrec de l’operador. El
nombre d’altes ha d’estar lògicament subjecte a variabilitat. L’Administració
pot establir un dret de connexió de servei, però l’ingrés d’aquest import ha de
correspondre a l’Administració mateixa. En cada període, les tarifes es revisen
de conformitat amb el resultat de l’aplicació d’una fórmula polinòmica que,
en alguna mesura, ha d’estar referenciada a l’evolució de l’índex de preus de
consum. És conegut que aquest índex és una mesura ponderada de la variació
de preus d’un gran nombre d’ítems i que, per tant, no reflecteix fidelment
l’evolució d’un concepte particular. En el passat més recent, és destacable que
aquest índex no ha reflectit en absolut l’evolució de preus experimentada per
alguns dels materials més comunament usats en l’operació i el manteniment
d’aquest tipus d’instal·lacions (tub de polietilè, tub de foneria, elements de
coure, determinats reactius usats en el procés de potabilització, membranes
d’equips d’osmosi inversa, cost d’execució d’obres i instal·lacions, entre d’altres).
Per tant, existeix un risc alt de desajust entre els preus de mercat de determinats
materials i els preus administratius recollits a la tarifa. Així, es poden produir
desviacions importants que el concessionari ha d’assumir a risc i ventura.
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Risc de disponibilitat

Risc de demanda

Cànons de la concessió
La normativa en relació amb els cànons de la concessió presenta carències
importants. Possiblement aquest és l’aspecte menys regulat en aquest tipus
de contractes. Es poden distingir tres tipus de cànons en relació amb la seva
naturalesa econòmica, dos subtipus per a cadascun d’ells atenent a la seva
naturalesa financera i dos subtipus més atenent als criteris de càlcul.
Atenent a la naturalesa econòmica podem trobar:
a)

Contraprestació per inversions en el servei efectuades per l’Administració
amb anterioritat al contracte de concessió. El càlcul econòmic de la tarifa en
el moment de la celebració del contracte inclou una partida d’amortització
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d’altres sectors d’activitat econòmica. Si a aquest tipus de contracte de servei
públic se’l vol anomenar amb propietat contracte de concessió, cal cercar els
factors que traslladin a l’operador riscos operacionals significatius.

c)

Recuperació de costos financers associats a deute contret per finançar
inversions en el servei per part de l’Administració. En aquest cas el límit
haurien de ser els costos financers efectius generats a partir de la data
d’inici del contracte en què incorri l’Administració i només mentre existeixi
deute viu que meriti retribució.
Participació en els beneficis del concessionari. Aquesta modalitat no
s’hauria d’aplicar als serveis del cicle urbà de l’aigua, ja que en la pràctica
la seva quantia està inclosa (no sempre de manera explícita) en el càlcul de
la tarifa i, per tant constitueix una fórmula per desviar recursos finalistes
(tarifa de l’aigua) cap a altres serveis o activitats. El marge per a aquest
tipus de cànons s’hauria d’aplicar, sense cap mena de dubte, a reduir la
tarifa. Una forma particular d’aquest tipus de cànons són els dividends
que corresponen al soci públic en el cas d’empreses mixtes. L’Administració
concedent no pot percebre dividends d’un servei prestat en règim de
monopoli, d’un bé bàsic amb demanda rígida i en el qual ella fixa el preu.
Aquests beneficis eventuals s’haurien de deduir en el càlcul de la tarifa.

Atenent a la seva naturalesa financera, els cànons poden ser anticipats o
recurrents. En els cànons anticipats, es capitalitza un flux futur de fons a una
determinada taxa de descompte, i en el cas de ser recurrents es van generant
durant la vida del contracte. Els cànons anticipats també haurien de ser objecte
d’interdicció en aquest tipus de contractes, ja que els costos financers d’anticipar
fluxos futurs de fons constitueixen un cost implícit en la tarifa del servei que
no té res a veure amb aquest servei. Addicionalment, constitueixen, de fet, una
operació de deute que s’escapa dels procediments de tutela financera a la qual
estan sotmesos els ens locals, i crea la doble funció concessionari/banquer que
pot generar confusió i, eventualment, conflictes d’interès.
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Depenent del criteri de càlcul, els cànons poden ser fixos o variables. En el cas
dels fixos, es calculen com una quantitat certa, coneguda en el moment de la
celebració del contracte. En el cas de ser variables, usualment es computen
en funció d’un preu unitari per metre cúbic facturat, o com a percentatge
dels ingressos del servei. En la mesura que els únics cànons admissibles són
imports coneguts en el moment de la celebració del contracte que correspon a
l’Administració percebre amb càrrec a la tarifa, la fórmula de cànons variables
hauria de ser també objecte d’interdicció.

Els contractes de concessió acostumen a incloure la percepció per part
del contractista de contraprestacions per serveis tals com instal·lació i/o
manteniment de comptadors, connexions de servei, drets de connexió,
entre d’altres. L’existència d’aquest tipus de contraprestacions incrementa
innecessàriament els costos de supervisió de l’Administració.
D’altra banda, els equips de mesura de cabal (comptadors) constitueixen un
element essencial de les instal·lacions del servei. La seva exclusió del perímetre
dels contractes només s’explica per generar ingressos addicionals que s’escapen
del control tarifari. Aquesta situació només admet dues alternatives:
a)

O bé la instal·lació, el manteniment i la renovació periòdica dels equips
de comptatge és un ítem més a la llista de tasques encomanades al
contractista i està inclòs en la seva retribució. En conseqüència, la
incertesa sobre el nombre futur d’altes, com s’ha comentat en l’apartat de
transferències de risc, hauria de ser un risc més a assumir pel contractista
per poder denominar amb propietat contracte de concessió aquest tipus
de contractes. En l’àmbit reglamentari, caldria definir de manera precisa el
tram de canalització que constitueix un ramal i a partir de quin punt és un
treball d’extensió de la xarxa.

b)

O bé si aquestes tasques constitueixen activitats de mercat, el concessionari
hauria de tenir prohibida la seva participació directa o indirecta, ja que
aquesta participació s’efectuaria des d’una posició de domini.

4 Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions

b)

Clàusules de garantia per a l’Administració. Ingressos no tarifaris
i altres ingressos obtinguts gràcies a una posició de domini

Els contractes de concessió faciliten al contractista una posició de domini en
el mercat local per accedir a la contractació de determinats treballs per part
de tercers: execució d’extensions de xarxa, construcció de xarxes de serveis en
zones de nova urbanització i altres de similars. La normativa i els plecs haurien
de recollir la incompatibilitat del concessionari per contractar amb tercers
treballs directament o indirectament relacionats amb l’objecte del contracte
de concessió. Aquesta incompatibilitat hauria d’abastar òbviament les seves
empreses vinculades i els seus proveïdors habituals de treballs de canalització.
Un concessionari o una empresa mixta no és un mitjà propi de l’Administració
i, per tant, no pot tenir un encàrrec genèric per executar qualsevol tipus d’obra
relacionada amb el servei. L’execució d’obres incloses en el perímetre del contracte
ha d’estar expressament prevista als plecs, amb un document per a cadascuna
d’elles en què en l’àmbit executiu figurin les condicions tècniques, econòmiques
i administratives relatives a l’execució. El preu pel qual s’han d’executar
aquestes obres ha de constituir un factor de valoració de les ofertes. Qualsevol
altra obra relacionada amb el servei ha de ser objecte de licitació per part de
l’Administració. És recomanable que en el càlcul del tipus de licitació s’inclogui
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4 Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions

d’actius finançats amb recursos de l’Administració. Aquesta partida,
òbviament, no pot formar part de la retribució del futur concessionari, ja
que té com a finalitat la recuperació del valor de les inversions efectuades
per l’Administració. Aquests tipus de cànons han d’estar limitats al valor
comptable net dels actius cedits en ús, una vegada deduïdes les subvencions
o aportacions rebudes per l’Administració per al seu finançament.

4 Reglament del servei, contracte programa i plec de condicions

una partida recurrent per a renovacions, reposicions i millores. Aquesta partida,
que correspon a l’Administració, ha de permetre fer front a les eventualitats més
freqüents en un abastament més enllà de l’explotació ordinària. L’Administració
ha d’autoritzar, amb caràcter previ, aquelles operacions que s’hagin de finançar
amb càrrec a aquesta partida, i les ha de licitar d’acord amb la legislació de
contractes de les administracions públiques. Al final del període de concessió, el
saldo no utilitzat d’aquesta partida ha de revertir a l’Administració.

5

El règim econòmic
del servei

Principis rectors. Estructura de costos i ingressos.
La qüestió de la garantia i el seu cost.
Finançament de les inversions. Les amortitzacions
i la reposició d’actius. Fons d’inversió
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Helio Robleda Cabezas
Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid

L’objectiu de la meva ponència és la d’aportar claredat sobre la metodologia
del càlcul de costos i l’aplicació que té al servei del cicle integral de l’aigua. Per
això, em sembla important ressaltar que s’ha d’utilitzar un sistema de costos
objectiu i analític que, aplicat de forma homogènia, permeti la comparabilitat
entre institucions locals que presten aquest servei i també sobre els estudis de
viabilitat i sostenibilitat financera quan es pren la decisió de canviar la manera
de gestió aportant, així, informació veraç per a millorar la presa de decisions.
Per això, he considerat oportú que la millor explicació possible, en un temps breu,
d’aquesta metodologia i la seva utilitat és fer-ho mitjançant CASOS PRÀCTICS
que ajudaran a comprendre d’una forma amena el contingut d’aquesta
metodologia. A través d’aquests casos, tractaré els punts del contingut d’aquesta
intervenció que ajudin a comprendre des d’una òptica pràctica, qüestions com
la problemàtica de les amortitzacions i la reposició d’actius, i l’impacte en el
cost de la prestació d’aquest servei. De la mateixa manera, els casos pràctics ens
ajudaran a poder interpretar millor la gestió de determinats costos com són el
tractament actual del compte del Fons de Reversió prevista en l’antic pla general
de comptabilitat.
No obstant això, en els ANNEXOS a aquest document he incorporat els aspectes
més essencials de la importància de seleccionar adequadament el sistema
de costos a aplicar i l’estructura de càlcul de costos en els serveis públics que
contempla el model normalitzat de comptabilitat analítica per als ens públics.

Casos pràctics
CAS PRÀCTIC 1
Fitxa de costos analítics reals (“escandall”)
del cicle integral de l’aigua (Ajuntament de...) 2016
GESTIÓ DIRECTA
CAS PRÀCTIC 2
Fitxa d’assignació del preu de la factura de la concessió
A les diferents activitats del cicle integral de l’aigua
Ajuntament de... any 2016
CAS PRÀCTIC 3
La garantia del servei i el cost
CAS PRÀCTIC 4
Canvi de les normes comptables sobre el fons de reversió
Aquests casos pràctics s’acompanyen en Excel a aquest document i es lliuraran
en paper als assistents per a l’explicació en la sessió de la ponència del dia 2 de
maig 2017, amb l’objecte de facilitar-los la comprensió de la metodologia de costos
aplicada.
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Introducció
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Vull deixar constància també en aquesta introducció del meu agraïment a la
Federació de Municipis de Catalunya i a CSITAL per la invitació que m’han cursat
per a participar amb la meva intervenció en aquest curs de formació i també,
especialment, a Joan GAYA i FUERTES, enginyer i consultor, pels suggeriments i el
tracte personal exquisit que m’ha brindat.

PROCESSOS/
ACTIVITATS

Materials

Reparació I
manteniment

Personal

ALTRES (*)

AmortiTzació
XARXES (**)

ALTRES
amortiTzacions

Cost total

TIPUS
MESURADOR
m3 registrats
aigua en alta

MESURADOR

Abastament
d’aigua en alta

219.337,62 €

136.266,84 €

392.654,66 €

608.961,28 €

128.579,17 €

7.124,52 €

1.492.924,09 €

Xarxa
de distribució

142.864,67 €

148.823,26 €

563.478,88 €

204.159,99 €

208.268,45 €

20.076,80 €

1.287.672,05 €

m3 registrats
aigua distribuïts

112.576,36 €

129.329,64 €

617.804,90 €

401.564,03 €

172.960,77 €

29.123,51 €

1.463.359,21 €

0,00 €

0,00 €

149.593,33 €

25.471,98 €

0,00 €

163,90 €

175.229,21 €

474.778,65 €

414.419,74 €

1.723.531,77 €

1.240.157,28 €

509.808,39 €

56.488,73 €

4.419.184,56 €

Facturació i
gestió de cobraments

0,00 €

96.765,60 €

35.256,00 €

24.578,87 €

0,00 €

6.250,53 €

Atenció
al client

0,00 €

13.347,77 €

99.745,32 €

44.635,81 €

0,00 €

474.778,65 €

524.533,11 €

1.858.533,09 €

1.309.371,96 €

0,00 €

560,23 €

218.392,20 €

474.778,65 €

525.093,34 €

2.076.925,29 €

Xarxa
de clavegueram
Lectura
de comptadors
COST
OPERATIU (A)

COST
FUNCIONAL (B)
Administració
i direcció

Cost
unitari

6.853.402

0,218 €

3.765.163

0,342 €

m3 registrats
clavegueram

3.717.277

0,394 €

núm. lectures
comptadors
aigua

220.332

0,795 €

162.851,00 €

núm. rebuts
emesos

241.914

0,673 €

4.520,97 €

162.249,87 €

núm. de consultes ateses

36.598

4,433 €

509.808,39 €

67.260,23 €

4.744.285,43 €

37.241,28 €

0,00 €

0,00 €

256.193,71 €

núm. rebuts
emesos

241.914

1,059 €

1.346.613,24 €

509.808,39 €

67.260,23 €

5.000.479,14 €
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CAS PRÀCTIC 1
Fitxa de costos analítics reals (“escandall”)
del cicle integral de l’aigua (Ajuntament de...) 2016
GESTIÓ
DIRECTA
											

COST D.A.G ( C )

Notes aclaridores						
(*) En aquest concepte s’inclouen: la compra d’aigua en alta i altres costos
d’explotació no contemplats en la resta de conceptes, 			
(**) Aquest concepte recull la depreciació anual de les xarxes de captació
en alta, distribució i sanejament d’acord amb l’inventari permanent de què
disposa l’ajuntament atenent a la tipologia de material de cadascuna d’elles
(foneria dúctil, polietilè o fibrociment).						
							
PREGUNTES I RESPOSTES						
1. Quin és el cost operatiu d’1 m3 d’aigua?
En la sumatòria del cost unitari de les activitats d’abastament, distribució,
clavegueram i lectura de comptadors
0,218+0,342+0,394+0,795 = 1,75 €							

		
2. Quin és el cost total d’1 rebut d’aigua ?
Per a això necessitem conèixer el nombre mitjà de m3 d’aigua per rebut
Num. mitjà de m3
per rebut facturat

25,952 (necessitem aquest mesurador per poder calcular
el cost total del rebut)

El cost total és: el cost operatiu del m3 pel número mitjà de m3
per rebut + el cost funcional i d’ D.A.G per rebut				
És a dir:
(1,749*25,952)+0,673+1,059 =
45,87 €
Per què no se suma el cost de les persones ateses? 4,43 € persona 			

				

atesa/any
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COST TOTAL
DEL SERVEI

PROCESSOS/
ACTIVITATS

Materials

Reparació i
manteniment

Personal

altres (*)

Amortització
Obres (**)

Altres
amortitzacions

Cost total

Tipus
mesurador

Mesurador

Cost
unitari

300.000,00 €

2.120.000,00 €

260.000,00 €

24.000,00 €

225.568,00 €

36.790,00 €

2.966.358,00 €

0,00 €

0,00 €

18.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.750,00 €
m3 registrats
aigua en alta

7.800.000

0,383 €

1.367.290,00 €

m3 d’aigua
distribuïts

5.650.000

0,242 €

Abastament d’aigua
en alta
Concessió
Brigada ajuntament
SUBTOTAL

2.985.108,00 €

Xarxa de distribució
Concessió
Brigada ajuntament

142.000,00 €

178.320,00 €

590.450,00 €

208.000,00
€

209.670,00 €

20.100,00 €

1.348.540,00 €

0,00 €

0,00 €

18.750,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

18.750,00 €

SUBTOTAL
Xarxa de clavegueram

122.000,00 €

129.300,00 €

678.456,00 €

42.345,00 €

0,00 €

29.560,00 €

1.001.661,00 €

m3 registrats
clavegueram

4.780.000

0,210 €

0,00 €

0,00 €

154.500,00 €

27.540,00 €

0,00 €

193,00 €

182.233,00 €

núm. lectures
comptadors
aigua

196.500

0,927 €

564.000,00 €

2.427.620,00 €

1.720.906,00 €

301.885,00 €

435.238,00 €

86.643,00 €

5.536.292,00 €

Concessió (voluntària)

0,00 €

14.560,00 €

0,00 €

16.780,00 €

0,00 €

20.500,00 €

51.840,00 €

núm. rebuts
emesos

246.500

0,210 €

Ajuntament (executiva)

0,00 €

0,00 €

12.560,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

12.560,00 €

núm. rebuts en
executiva

26.800

0,469 €

0,00 €

1.250,00 €

0,00 €

20.500,00 €

0,00 €

10.500,00 €

32.250,00 €

núm. de consultes ateses

18946

1,702 €

564.000,00 €

2.443.430,00 €

1.733.466,00 €

339.165,00 €

435.238,00 €

117.643,00 €

5.632.942,00 €

Concessió

0,00 €

560,00 €

206.000,00 €

37.200,00 €

0,00 €

0,00 €

243.760,00 €

Tècnic ajuntament

0,00 €

0,00 €

45.780,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

45.780,00 €
núm. rebuts
emesos

246.500

1,175 €

Lectura de comptadors
COST OPERATIU (A)
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CAS PRÀCTIC 2
Fitxa d’assignació del preu de la factura de la concessió. A les diferents activitats del cicle integral de l’aigua. Ajuntament de... any 2016

Facturació i gestió
de cobraments

SUBTOTAL
Atenció al client
COST FUNCIONAL (B)

64.400,00 €

Administració i direcció

SUBTOTAL

289.540,00 €

COST TOTAL
DEL SERVEI

564.000,00 €

2.443.990,00 €

1.985.246,00 €

870.476,00 €

435.238,00 €

117.643,00 €

5.922.482,00 €
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COST D.A.G ( C )

Clàusules contingudes en el plec de concessió:
1. La concessionària està obligada a realitzar les inversions del pla d’inversions
concertat. En totes elles, la vida útil no supera la de la concessió. Des de 2010 no
s’han produït noves inversions, per la qual cosa les quotes d’amortització per
obres reflecteix la depreciació anual de les inversions realitzades fins a aquesta
data en l’exercici actual.
2. L’ amortització de xarxes, dipòsits, bombaments, depuradores de potables i
residuals anteriors a la concessió no té cost d’amortització per no existir un
inventari valorat de les mateixes.
3. El plec de la concessió obliga a la concessionària, a banda de subministrar
informació sobre usuaris, també a desglossar el preu factura per cada activitat
finalista del cicle integral de l’aigua. 					

PREGUNTES I RESPOSTES

Quin és l’import de la factura reportada per la concessió?			
La factura ha de sumar (sense IVA) 5.922.482,00 menys els costos de recolzament de l’ajuntament 94.840,00
És a dir

5.827.642,00 €		
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Nota aclaridora								
El terme cost està referit al preu que paga l’ajuntament a la concessió del
servei i no al cost dels consums i benefici industrial de l’adjudicatària.		
L’ajuntament no pot conèixer les dades de la comptabilitat analítica del
concessionari.									

				
COSTOS DE RECOLZAMENT A LA CONCESSIÓ PER PART DE L’AJUNTAMENT
(Costes transversals)
					
Import

Tècnic del servei (coordinació)

45.780,00

Gestió de cobraments en
executiva

12.560,00

Brigada

36.500,00

MESURADOR

Imputat 50%
a abastament
i 50% a xarxa
de distribució

rebuts de
morosos
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Total
94.840,00
						

Imputat al 100%
com a cost funcional

Imputat al 100%
a gestió de cobraments
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CostOs de personal

							
PROCESSOS
/ACTIVITATS

Abastament d’aigua
en alta

COSTOS
VARIABLES

COSTOS
TOTALS

1.300.000,00

192.924,09 €

1.492.924,09 €

Xarxa de distribució

980.000,00

307.672,05 €

1.287.672,05 €

Xarxa de clavegueram

1.150.600,00

312.759,21 €

1.463.359,21 €

36.500,00

138.729,21 €

175.229,21 €

3.467.100,00

952.084,56 €

4.419.184,56 €

18.800,00

143.449,87 €

162.249,87 €

3.518.400,00

1.225.885,43 €

4.744.285,43 €

COST TOTAL DEL SERVEI
3.615.400,00
1.385.079,14 €
							

5.000.479,14 €

Lectura de comptadors
COST OPERATIU (A)

Facturació i gestió de
cobraments

Atenció al client

COST FUNCIONAL (B)

Administració i direcció
COST D.A.G ( C )
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COSTOS
FIXES

32.500,00

97.000,00

130.351,00 €

159.193,71 €

162.851,00 €

256.193,71 €

CAPACITAT

CAPACITAT

GARANTIA

UTILITZADA
REAL

NORMAL/
POTENCIAL

SubactiviTAT

9.500.000

362.166,04 €

3.765.163

5.600.000

321.096,48 €

3.717.277

4.900.000

277.722,67 €

núm. lectures
comptadors agua

220.332

250.000

4.331,53 €

núm. rebuts
emesos

241.914

250.000

1.051,18 €

núm.
de consultes
ateses

36.598

40.000

1.598,94 €

núm. rebuts
emesos

241.914

MESURADOR
activiTAT

m3 registrats
aigua en alta

m3 registrats
aigua distribuïts
m3 registrats
clavegueram

6.853.402

250.000

0,00 €
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(Incidència dels costos fixes i la capacitat posada a disposició dels usuaris).
Prenent les dades del CAS 1

0,00 €

3.137,37 €

971.104,20 €
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CAS PRÀCTIC 3 La garantia del servei i el cost

PROCESSOS/
ACTIVITATS
Abastament d’aigua
en alta

Xarxa de distribució

Administració
i direcció

COST D.A.G ( C )

COST TOTAL DEL
SERVEI

0,14 €

362.166,04 €

3.765.163

1.834.837

0,18 €

321.096,48 €

220.332

29.668

0,15 €

4.331,53 €

9.500.000

6.853.402

980.000,00 €

5.600.000
250.000

3.467.100,00 €

COST FUNCIONAL (B)

2.646.598

1.300.000,00 €

COST OPERATIU (A)

Atenció al client

Cost Gtia/
SubactivITAT

CapaciTAT
utiliTzada

1.150.600,00 €

Facturació i gestió de
cobraments

Cost fiXE
unitari

CapaciTAT normal

Xarxa de clavegueram

Lectura de comptadors

SubactiviTAT
(NormalUtiliTzada)

COSTOS FIXES

36.500,00 €

4.900.000

3.717.277

1.182.723

0,23 €

277.722,67 €
0,00 €

32.500,00 €

250.000

241.914

8.086

0,13 €

1.051,18 €

18.800,00 €

40.000

36.598

3.402

0,47 €

1.598,94 €

97.000,00 €

250.000

241.914

8.086

0,39 €

3.137,37 €

3.518.400,00 €

3.615.400,00 €

0,00 €
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Nota aclaridora per al càlcul de la garantia/subactivitat							
Càlcul cost fix unitari vinculat a la capacitat normal
									

971.104,20 €
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(exemple de càlcul)							
Cost fixe unitari			
1.300.000/9.500.000 = 0,136842105					
Cost de la capacitat sobrant							
(Subactivitat/Garantia 		
0,136842105*2.646.598 = 362.166,04 					

NEGOCI CONCESSIONAL				
APARTAT 6è PUNT 10 DEL MARC CONCEPTUAL
DEL PLA GENERAL DE COMPTABILITAT 2007						

Situació actual de l’aplicació de la metodologia de costos en l’àmbit de
l’administració local a espanya.

EXEMPLE							
Un ajuntament cedeix en concessió l’explotació d’una EDAR el cost de la qual
és de 150.000 €, la vida de 10 anys i el període de concessió és de 5 anys.		
					
Nou Criteri comptable:							
La concessionària ha de recuperar el cost de la inversió en els anys de concessió,
és a dir, en 5 anys a pesar que la vida útil és de 10 anys.				
			
La quota anual d’amortització és de
150.000/5 = 30.000			
		
ASSENTAMENTS DE REGISTRE D’AQUESTES OPERACIONS EN LA COMPTABILITAT
DE LA CONCESSIONÀRIA						
							
1. Per l’adquisició de l’EDAR							
					
150.000 Instal·lacions (213)					
27.000 Hisenda Pública
IVA suportat (472)
a
Tresoreria		
177.000
							
2. Per la quota d’amortització anual					
30.000 Amortització
Instal·lacions (682)
a
Amortització 		
30.000		
					Acumulada			
					Instal·lacions (282)		
3. Al final del període de concesió (5 anys)					
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150.000 Amortització
Acumulada
Instal·lacions (282)
a
Instal·lacions (213)
150.000
							
En els 5 anys que dura la concessió recupera el cost de la inversió que es deprecia en 10 anys (amortització accelerada).					

Metodologia de costos en els serveis públics locals marc conceptual

La preocupació al llarg dels últims anys en el sector públic espanyol per millorar
l’eficiència dels serveis implantant instruments per gestionar els recursos
públics amb major racionalitat, ha portat el legislador a exigir que aquestes
eines s’incorporin al sistema d’informació comptable de les administracions
públiques. Evidentment, les recents lleis promulgades en l’àmbit de
l’Administració local han incorporat aquesta necessitat de millorar la gestió dels
serveis municipals, sobretot, per l’important paper que en la vida pública tenen
les administracions locals, que són les que més serveis públics posen a disposició
dels ciutadans. Precisament aquesta major proximitat d’aquesta administració
al ciutadà ha suposat un esperó més per als polítics perquè es desenvolupin
instruments de gestió en el sector local amb més rapidesa en els últims anys
que a la resta de l’Administració Pública espanyola.
Un bon exemple d’aquesta preocupació en l’àmbit de l’Administració local
és aquest projecte que ha posat en marxa la FEMP amb l’objecte de proveir
els ajuntaments d’un sistema de costos adaptat a les necessitats d’aquesta
administració que segueixi una metodologia comuna i permeti la comparabilitat
entre les diferents formes d’organitzar la gestió municipal.
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Annex I:

No obstant això, la trajectòria seguida fins a dates molt recents en què van
apareixent iniciatives d’aquest tipus ha estat lenta i molt sovint acompanyada de
serioses dificultats per a implantar aquestes eines i, això, a causa, principalment,
d’una banda, a la no obligació o exigència promoguda pel legislador d’implantar
aquests instruments i, d’una altra, a les polítiques pressupostàries, ja caducades
en l’actualitat, de no incentivar l’aplicació d’aquests instruments per a generar
una cultura del cost en l’administració pública. No obstant això, el canvi de
rumb és evident i cada vegada s’imposa com una necessitat urgent entrar en la
implantació de sistemes de costos com a primera pedra angular dels instruments
de gestió per a posicionar-se sobre la realitat de la gestió de l’entitat pública que
implanta el sistema.
Ara bé, davant d’aquesta necessitat, generalment indiscutible i que, des del posicionament institucional i fins i tot polític és una evidència, la situació actual és
que no s’ha produït a Espanya, ni des de l’àmbit dels organismes de control de
l’Administració pública ni tampoc des de l’àmbit professional i universitari, un
desenvolupament de metodologies per a implantar costos i indicadors de gestió
específicament pensades per a cadascun dels sectors de l’Administració Pública
(com a peces fonamentals i completar, així, el sistema integrat d’informació
comptable en el sector públic)1. Existeix, per això, en l’actualitat, un cert desfasament entre la necessitat de comptar amb instruments de gestió prou con-
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CAS PRÀCTIC 4
Canvi de les normes comptables sobre el fons de reversió

a)

L’escassetat de personal tècnic expert en l’administració
pública amb sòlida formació en aplicar metodologies de costos
suficientment provades és una realitat a la qual s’uneix que,
generalment, qui calcula els costos, molt sovint, desconeix com
es presten els serveis. No és en absolut una crítica negativa, ja
que són molt pocs els ajuntaments que disposen de tècnics amb
aquest nivell de formació i que, a més, els que valerosament s’hi
dediquen, posen tot l’esforç però ho fan “en solitari”, i sens dubte
sempre pressionats per haver d’elaborar una memòria econòmica
en què justificar el cost de la taxa o preu públic que s’implantarà
o modificarà. Evidentment, aquesta tasca és una de les moltes
que aquest professional ha d’exercir, de manera que difícilment
és possible plantejar-se una anàlisi de quin és realment el volum
de recursos compromesos en la prestació del servei en desconèixer
a qui li toca fer el càlcul, la complexa organització municipal
que, molt difícilment, pot albirar-se a través de l’estructura
pressupostària dels centres o programes de despeses comptables,
ja que aquesta estructura no reflecteix l’itinerari de l’activitat i dels
recursos implicats en la prestació dels serveis.

b)

D’altra banda, el director responsable del servei, si bé cada vegada
mostra més interès per disposar d’eines de gestió (principalment
costos i indicadors), no sol trobar l’interlocutor vàlid que li
transmeti amb claredat la utilitat d’aquestes eines i, en qualsevol
cas, si, motivat per disposar d’elles, s’ha prestat a col·laborar,
generalment, el resultat no ha estat el desitjat per no haver encertat
l’interlocutor en aplicar la metodologia correcta i aquest és,
precisament, l’element fonamental: amb freqüència, l’interlocutor
desconeix la gestió del servei i la forma d’organitzar aquesta gestió,
ja que, molt sovint, la missió que té ha consistit en enviar fitxes
a emplenar amb les dades sobre despeses per calcular els costos,
sense que s’hagi produït la col·laboració imprescindible entre tots
dos. Com insistirem més endavant, en el Projecte FEMP hem estat
molt conscients que aquesta no és la forma d’involucrar el gestor
del servei perquè se senti partícip de la implantació del sistema i

Gairebé sempre el càlcul dels costos dels serveis ha estat iniciativa dels
responsables de la comptabilitat a l’Ajuntament, amb l’objecte de justificar
taxes i preus públics però sense implicar, excepte rares excepcions i de forma
molt puntual, els gestors responsables dels serveis i, en contrapartida, sense que
els responsables del càlcul tinguessin informació sobre la realitat de la gestió de
la prestació dels serveis.
Així doncs, aquesta debilitat que presenten els esmentats estudis rau a limitar
l’aplicació del sistema de costos a les despeses comptables del pressupost
executat i liquidat prenent com a base per a aquesta imputació els programes
comptables (també anomenats centres de costos) en els quals s’agrupen
les despeses globalment i que arriben, en el millor dels casos, a una simple
localització de les citades despeses en unitats funcionals de despesa (UFG) en
un intent de baixar a una comptabilització d’aquests en unitats més analítiques
o detallades que ajudin a una millor distribució de la despesa global.
Els gestors que han mostrat preocupació per la implantació d’un sistema de
costos al seu ajuntament i, fins i tot, per una comptabilitat analítica, molt
sovint i malgrat un meritori esforç, han sucumbit en l’intent de dur a terme una
veritable implantació d’un sistema de costos; això és fàcilment comprensible
1. Són, sens dubte, de gran ajuda tots els tre-
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Així doncs, els estudis de costos que es fan des de “la llunyania”, és a dir, sense
que hi hagi una implicació de tots els gestors, no resisteixen una anàlisi en
profunditat; en la nostra opinió, això és degut a les següents causes:

balls desenvolupats sobre aquest particular
tant per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), que ha publicat
recentment (any 2004) un document sobre

“Principis generals sobre Comptabilitat Analítica de les Administracions Públiques”, com
els documents elaborats en el si de la Comissió de Principis de Comptabilitat de Gestió de
l’AECA.
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Precisament amb l’objecte de convergir en aportar una metodologia específica
per a calcular costos dels serveis municipals i implantar un sistema adequat
a les necessitats de la gestió municipal, hem analitzat els estudis de costos
que han publicat ajuntaments de diferent grandària amb l’objecte d’indagar
quina n’ha estat la metodologia aplicada. Sense ànim d’estendre la nostra
exposició sobre aquest particular, sí que ens sembla important destacar que,
com a denominador comú, tots ells projecten, exclusivament, les dades de la
comptabilitat pressupostària al càlcul dels costos, amb més o menys fortuna,
sense que hàgim trobat estudis que mostrin especial preocupació per identificar,
previ al càlcul, la incidència de l’estructura organitzativa de gestió sobre la qual
s’assenta la prestació dels serveis municipals.

des d’una perspectiva com la que ens ha proporcionat el projecte de la FEMP,
ja que l’esforç que aquests gestors han realitzat no s’ha vist recompensat amb
els fruits d’aquest treball i això per motius que salten ràpidament a la llum:
una implantació que només es fonamenti a treure les dades sobre despesa de la
comptabilitat està condemnada des del principi a un rotund fracàs.
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trastats (és a dir, amb experiència en l’aplicació) i l’oferta d’una metodologia
provada que doni respostes a aquestes necessitats. El protocol que en gener de
2003 van signar la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i la Universitat
Pública de Navarra és sens dubte un cas evident per cobrir aquest desfasament
en l’Administració local del qual, en aquest document, presentem els resultats
aconseguits d’aquesta positiva experiència.

c)

La cada vegada més complexa activitat municipal (tant pel creixement
del nombre de serveis posats a disposició del ciutadà, com per les
formes de gestionar aquests serveis), esdevé cada vegada més inútil
seguir calculant costos emprant aquest tipus de metodologia.

c)

Així doncs:
a)
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No es pot fonamentar el repartiment dels costos comuns en les claus
de repartiment que estiguin vinculades exclusivament a l’estructura
pressupostària (centre o programes en què s’agrupen les despeses)
de l’entitat que gestiona les prestacions. El sistema de cost complet
tradicionalment aplicat té precisament el punt fort en aquest aspecte,
cosa que el converteix en poc útil per a ser aplicat com a eina que aporti
llum a la presa de decisions.

No és possible aplicar el repartiment dels costos a través de claus
representatives de l’activitat global dels centres quan es produeix
una heterogeneïtat important dels portadors de cost dels serveis que
es generen a través d’aquest centre i que, a més, no consumeixen els
mateixos recursos.

Això és, sens dubte, una gran ineficiència de la informació comptable que des de
la comptabilitat pressupostària se subministra al gestor. Aquesta ineficiència
té l’origen en el que anteriorment hem exposat, és a dir, que qui ha de prendre
decisions sobre els recursos totals a consumir per prestar un determinat servei
no té en el seu poder la informació real sobre aquests consums, per la senzilla
raó que existeix una quasi total absència d’informació sobre aquesta imputació
total dels costos als serveis prestats.
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La incipient però cada vegada més puixant necessitat que en
l’Administració Pública en general i, en particular, en l’administració
local s’incorpori la cultura del cost, sol presentar-se com l’excusa
que implantar eines de gestió porta temps, però en realitat això
no és una excusa vàlida. Avui dia es donen les condicions més
que suficients per què les institucions públiques col·laborin en
millorar la gestió dels serveis públics, pel que poden posar-se en
marxa iniciatives com la del Projecte FEMP que uneixin esforços
comptant per a això amb el suport de les universitats que poden
ajudar amb investigacions a suplir o complementar les mancances
anteriorment assenyalades. A més, el desenvolupament de la
informàtica contribueix en gran mesura al fet que en l’actualitat es
pugui implantar un sistema de costos i assegurar-ne la continuïtat
de l’aplicació perquè el gestor disposi d’una eina vàlida en el temps
i afermar-ne les decisions; si bé aquestes eines han d’estar sempre
supeditades a la concepció integral, dinàmica i participativa de
l’anàlisi del cost i no a l’inrevés.
Les limitacions anteriorment comentades dels sistemes de costos empleats han
dut a calcular els costos dels serveis sense que aquests incorporin la totalitat dels
recursos consumits en la prestació atenent a l’activitat i l’estructura real de la
gestió d’aquesta prestació. Aquests sistemes s’han fonamentat en calcular costos
globals dels serveis acudint al repartiment dels costos comuns (deduïdes de les
despeses comptables dels programes del pressupost), utilitzant per a això claus
de repartiment vinculades als programes, és a dir, unitats de mesura de l’activitat
d’aquests programes molt genèriques i en absolut representatives de l’activitat i
dels consums de recursos específics que corresponen a cada prestació vinculada
a un centre responsable de la gestió del qual emanen prestacions diferents tant
en consum de recursos com en la forma de gestionar cadascuna d’elles. A més,
les claus de repartiment són com a mínim representatives de l’activitat, com
més serveis estan vinculats al programa comptable que n’és responsable de la
prestació. Tenint en compte que és creixent al desenvolupament de prestacions
i que són heterogènies, menys útil resulta el càlcul de costos emprant aquesta
metodologia tradicional, fonamentada en unitats de costos globals obtingudes
a través de l’aplicació de tals claus de repartiment.

b)

El sistema de costos ha de permetre superar aquestes distorsions, raó per la
qual, en primer lloc ha de ser capaç de recollir adequadament la totalitat dels
costos imputats a cadascuna de les prestacions en què es divideix el servei
ofert atenent tant a la forma de gestió com al volum de recursos totals que en
consumeix cadascuna.

Annex II:
Metodologia de càlcul de costos del model normalitzat
de comptabilitat analítica de la igae
El càlcul de costos es porta a terme utilitzant el sistema de cost complet “en
cascada”, específicament adaptat per a donar resposta a les necessitats de la
gestió municipal, és a dir, imputant a cada prestació la suma total de tots els
recursos consumits per arribar al cost final.
D’una forma senzilla, aquest sistema acumula els consums de recursos que
íntegrament ha rebut cadascuna de les prestacions. Es pren com a punt de partida de l’assignació de costos dels consums imputats en els centres de despeses
identificats en l’estructura pressupostària que al seu torn reflecteixen la realitat de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament.
Aquesta estructura permet una còmoda aplicació del sistema de cost complet,
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ho entengui; sense aquesta col·laboració, mai tindrà motivació per
fer seu aquest sistema.

b)

D’una banda, als serveis finalistes que, al seu torn, identifiquen en el
conjunt el catàleg de prestacions que reben els ciutadans i que, a més,
en l’estructura pressupostària són els centres de cost més importants
de l’Ajuntament per ser els que reben la petició d’activitat al municipi
per als diferents serveis oferts als ciutadans.
D’altra banda, als serveis o centres de cost de suport necessaris per
poder dur a terme les prestacions finalistes. En general, es tracta
d’activitats de caràcter heterogeni que aglutinen tasques molt diverses
però que constitueixen un suport imprescindible que dóna cobertura a
tota l’activitat de funcionament de l’ajuntament; les podem classificar
en dos grups:
-

Les activitats funcionals de caràcter d’administratiu i de suport a la
gestió dels diferents serveis.

-

Les activitats de direcció general, organització i d’alcaldia de
l’Ajuntament.

-

En l’organigrama anterior, aquestes activitats es recullen en les
unitats de Serveis Generals, Serveis Múltiples, Agenda XXI i Alcaldia

L’assignació d’aquests elements de cost als serveis finalistes o centres de cost,
gairebé sempre té una relació de cost indirecte a les prestacions, per la qual cosa
cal definir una clau de repartiment que millor representi l’assignació d’aquests
elements de costos a les prestacions finalistes. Atès que la despesa de personal
és en tots els serveis l’element més representatiu, la imputació de la resta
d’elements (despeses corrents i amortitzacions) a les prestacions de cadascun
dels serveis finalistes es porta a terme prenent com a clau de repartiment les
despeses de personal. Sens dubte, el volum d’aquestes despeses i el pes d’aquest
recurs és un mesurador de l’activitat de fàcil aplicació per a imputar de la resta
de consums al cost final de les prestacions.
Aquest criteri s’ha utilitzat també per a repartir els costos de les activitats
funcionals i de direcció general a cadascuna de les prestacions, de manera que
l’estructura dels costos final d’aquestes presenta tres nivells d’assignació de
recursos:
-

Primer nivell de cost de la prestació: recull la imputació de les despeses
de personal, despeses corrents i de les amortitzacions; amb això obtenim
el cost operatiu de la prestació; aquest cost operatiu representa el
component més significatiu en l’estructura del cost final de la prestació.
Segons el model de gestió pel qual hagi optat l’Ajuntament (gestió directa
o indirecta, és a dir, externalitzades), podrem apreciar en els components
d’aquest cost operatiu la incidència del model de gestió, analitzant el pes
que en aquest cost té la despesa de personal propi o la despesa corrent si
el servei està externalitzat.

-

Segon nivell de cost de la prestació: s’assignen en aquest nivell els
costos de les activitats de gestió, és a dir, les que hem denominat com a
activitats funcionals de caràcter d’administratiu i de suport a la gestió
dels diferents serveis. Sumant al primer nivell de costos citat aquesta
imputació obtenim el cost funcional de la prestació.

-

Tercer nivell de cost de la prestació: S’imputen en aquest nivell els consums
de les activitats de suport de direcció general i de l’estructura, és a dir,
les que hem anomenat activitats de direcció general i d’organització; sol
denominar-se a aquest nivell d’imputació de despeses, cost transversal o
cost de suport a les prestacions finalistes. La suma d’aquest tercer nivell
de consum de recursos al cost funcional ens permet calcular elcost total
de la prestació. En la mesura del possible, s’ha intentat arribar al cost
unitari de la prestació finalista, sempre que el registre de l’activitat ho
ha fet possible, per disposar d’un inductor del consum de recursos prou
objectiu; tal ha estat el cas dels serveis de: Esport, Cultura o Escola Infantil.

Els costos de les prestacions de cadascun dels serveis finalistes es poden
classificar en:
- Costos pressupostaris corresponents a les despeses pressupostàries
liquidats dels capítols I (personal), II (béns i serveis) i IV (transferències
corrents).
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- Costos extrapressupostaris, és a dir, les amortitzacions dels actius
consumits directament o indirectament pels centres de costos i les
prestacions. Són escassos els ajuntaments que tenen una gestió
d’inventaris eficient per a mantenir un inventari permanent de les
inversions que permeti un càlcul de les amortitzacions d’acord amb
aquests inventaris. Aquest inconvenient se soluciona en aquest estudi
identificant per a cada servei finalista i per al conjunt de les prestacions
vinculat a aquest les inversions realitzades per prestar aquest servei,
amb l’ajuda dels gestors de cada servei, coneixedors de la realitat de les
inversions afectes a aquests serveis. El càlcul d’aquest cost es porta a
terme sobre la base del cost històric actual i la utilització de vides útils
homogènies per grups d’actius: immobles, instal·lacions, equipaments,
mobiliari, equips informàtics, etc.
A partir de la classificació anterior, els elements de costos es materialitzen en
tres principals conceptes de despesa: personal, despeses corrents (capítols I, II i

6 Elements administratius,
7 Subministrament
5tècnics
El règim
i econòmics
econòmic
domiciliari del
de l’aigua
servei

a)

IV) i amortitzacions.
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ja que, tal com es contempla en l’organigrama anterior, podem fer una primera
divisió dels recursos assignats:
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L’impacte de l’estructura organitzativa dels serveis pot provocar que en el si de
qualsevol dels tres nivells de costos identificats anteriorment puguin produirse cessions de costos entre centres i, a causa d’això, afectar la imputació de
costos als serveis finalistes i dins d’aquests a les corresponents prestacions.
Generalment, aquesta cessió es produeix a escala de càlcul del cost operatiu,
per la qual cosa, quan així succeeixi s’explicarà convenientment la composició
d’aquest cost operatiu en costos primari i cost secundari, referit a aquesta cessió
de consums procedent d’altres centres o activitats municipals.
A continuació recollim gràficament la composició del cost final de la prestació:
Cost de les activitats
Direcció General i
d’organització de
l’Ajuntament
Cost de les activitats
d’administració
i gestió del servei
Finalista
Cost secundari

Cost total
Cost Funcional

Cost operatiu

Cost primari
La terminologia emprada en aquesta guia és la recollida en el Manual de
Procediment per a la Implantació del Sistema de Costos dels Serveis Locals
(MAPISCAL), editat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en abril
de 2012 i adaptat a la Resolució de 28 de juliol de 2011 de la Intervenció General
de l’Administració de l’Estat.

Bibliografia bàsica:
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- Guía para la implantación de un sistema de costes y indicadores de gestión en
la administración local (2006): carlos prieto i helio robleda
- Resolució de la intervenció general de l’administració de l’estat (igae) de 28
de juliol de 2011. Model normalitzat de comptabilitat analítica per a les entitats
públiques.
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Les auditories econòmiques, de compliment
de contracte i les de gestió pública
Maria Petra Sáiz Antón
Interventora d’Administració local.
Censora jurat de comptes.
Presidenta del CSITAL de Catalunya

Aquest és un objectiu complex, ja que en la realització d’aquestes auditories
—previstes com a modalitat de control financer dels serveis públics a càrrec
dels diferents òrgans de control intern de les administracions públiques,
sense tradició de coordinació— hi incideixen aspectes com els diferents nivells
competencials de les diverses administracions que poden intervenir en les
diferents fases de la gestió del servei, la disparitat d’operadors, públics o privats,
i la varietat d’instruments jurídics que regulen la gestió d’aquest servei públic.
Per contextualitzar millor com incideixen els aspectes esmentats en el control
de la gestió del cicle de l’aigua he preparat l’exposició analitzant els temes
següents:
-

Factors que condicionen la realització d’auditories públiques del servei
públic del cicle de l’aigua.

-

Àmbit subjectiu i modalitats d’exercici del control intern de la gestió dels
serveis públics mitjançant control financer en les modalitats de control
financer permanent i auditoria pública.

-

Exemples pràctics de control financer mitjançant l’auditoria pública en el
servei públic del cicle de l’aigua.

He d’observar que el contingut d’aquest document s’ha actualitzat amb les
previsions dl’Reial decret 424/2007, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern de les entitats locals, atès que la seva publicació al BOE
el 12 de maig de 2017 va ser posterior a la meva intervenció del 2 de maig de 2017.

2. Factors que condicionen la realització d’auditories
per al control de servei públic de l’aigua.
2.1. La complexitat de la gestió del servei públic del cicle de l’aigua
a. Repartiment competencial entre administracions en les diferents fases
del servei
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-

Competències de l’Estat i la Generalitat de Catalunya

La competència del subministrament d’aigua en alta és de l’Administració
hidràulica corresponent:l’Estat central,en cas que la conca correspongui a diverses
CA (conques intercomunitàries), o de cada CA (conques intracomunitàries) si la

Segons el TRLAC, és competència exclusiva de la Generalitat l’ordenació dels recursos i aprofitament hídrics, incloent-hi l’aprofitament de les aigües residuals
de les conques fluvials compreses íntegrament al territori de Catalunya1, mentre
que únicament participa en la planificació hidrològica de la part de les conques
intercomunitàries que afecten la part de Catalunya.
-

Competències de l’Administració local: abastament domiciliari d’aigües i
clavegueram

L’Administració local és competent, segons l’art. 25.2 c) de l’LBRL, de l’“abastament
d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals”. Tenen, en
tot cas, la consideració de serveis mínims obligatoris en tots els municipis, segons l’art. 262 de l’LBRL, “l’abastament domiciliari d’aigua potable i el clavegueram” i, en els de població superior a 50.000 hab., a més el medi ambient urbà.
D’altra banda, l’art. 86 de l’LRSAL declara la reserva a favor de les entitats locals,
com a serveis essencials, l’abastament domiciliari i depuració d’aigües.3
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L’organització d’aquestes jornades m’ha assignat analitzar els elements
administratius, tècnics i econòmics vinculats a la gestió del servei públic del cicle
de l’aigua i el seu control mitjançant auditories econòmiques, de compliment de
contracte i de gestió.

conca esta situada íntegrament en una CA. En aquests casos l’ens gestor pot
ser la mateixa Administració hidràulica que habitualment se serveix d’un ens
instrumental per posar a disposició dels ens locals l’abastiment domiciliari
d’aigua.

En definitiva, l’Administració local té competències sobre la distribució
d’aigua domiciliària apta per al consum en baixa i el sanejament pel que fa al
clavegueram, però no la depuració d’aigües.
b. Formes de gestió del servei públic del cicle de l’aigua i els instruments de control
Les formes de gestió més habituals dels serveis públics que empren els ens
locals en el subministrament domiciliari d’aigua potable dins de les previstes
en l’LBRL i en el TRLCSP són:
1. Segons el TRLAC són conques hidrogràfiques

internes les dels rius: Muga, Fluvià, Ter, Daró,
Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i
Riudecanyes, i de les rieres costaneres entre la
frontera amb França i la desembocadura del
riu de la Sénia. Son conques hidrogràfiques
intercomunitàries la part catalana dels rius
Ebre, Garona i Xúquer.

2. Segons l’art. 26.2 de l’LBRL, la coordinació

dels serveis d’abastiment d’aigua potable a
domicili i tractament d’aigües residuals dels
municipis de menys de 20.000 hab., amb
conformitat prèvia, és competència de la
Diputació provincial. La coordinació consistirà

en la prestació directa per la Diputació amb
fórmules de gestió compartida: consorcis,
mancomunitats o altres. Quan el municipi
justifiqui que pot prestar els serveis amb
un cost efectiu menor, la Diputació podrà
assumir la prestació del serveis si la Diputació
ho considera acreditat.

3. Sobta que entre els serveis públics

obligatoris no figuri expressament el
tractament d’aigües residuals i que en
municipis de més de 50.000 hab. sigui
obligatòria la protecció del medi ambient
urbà, diferent del tractament d’aigües
residuals.
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1. Introducció

-

Gestió indirecta. Les formes utilitzades són la concessió o la societat
d’economia mixta.

No obstant això, en alguns municipis, si al territori no hi ha un proveïdor d’aigua
en alta, la gestió municipal inclou la captació en alta, que sota l’autoritat de
l’Administració hidràulica es regula mitjançant una concessió demanial.
També és força habitual la gestió del servei mitjançant fórmules agrupades de
municipis a través d’ens com les mancomunitats o consorcis.
Afegeixen complexitat al control intern del servei públic del cicle de l’aigua, a
més de la participació de diferents administracions i òrgans de control intern,
les disparitats de les formes de gestió, les indefinicions dels instruments jurídics
reguladors de les relacions entre les administracions públiques titulars del
servei i els gestors privats, sobretot quan situen els procediments de control
mitjançant auditoria financera fora de l’àmbit competencial dels òrgans de
control intern, principalment quan el servei es presta a través d’un soci privat
sota la forma jurídica de societat mercantil amb capital majoritàriament privat.

2.2. La cultura de les administracions en la gestió
i control dels serveis públics
a. Manca de cultura corporativa de control
La tradicional manca de cultura corporativa de les administracions públiques4
del control d’eficàcia (compliment d’objectius), del control d’eficiència (obtenció
del màxim output amb el mínim input) i del d’economia (obtenció del millor
resultat amb el mínim cost possible) en la gestió dels serveis públics, fins i tot en
els serveis bàsics com l’abastament domiciliari d’aigua, ha dificultat que es pugui canviar el tradicional control de legalitat i la implantació del model de control que en terminologia anglosaxona es coneix sota la denominació de value
for money,5 així com la institucionalització del control vinculat als responsables
de la gestió6 que convisqui amb el control intern dut a terme per la intervenció.

4. Álvarez Arderius, L. “Auditoría y gestión de
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los fondos públicos”. Revista Auditoria Pública
núm. 59 (2013).

5. Value for money: val el que costa?

6. No s’ha de confondre el control intern
exercit per la Intervenció General de l’EL amb
el dels gestors de la mateixa organització.

b. Deficient concepció del concepte de control intern
La deficient concepció del control intern en les administracions públiques, associada en exclusiva als òrgans de control intern de la gestió economicofinancera
—la IGAE en el sector públic estatal, interventors de les CA en el sector públic
autonòmic i interventors pertanyents al cos d’FHN en el sector públic local—,
ha comportat que a les administracions públiques el control no es concebi com
ho fa per al sector privat el denominat l’informe COSO III (2013)7 del Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, que considera que el
control intern és un objectiu de tota l’organització i el defineix com “un procés
realitzat per la direcció d’una entitat, dissenyat per proporcionar una seguretat
raonable respecte del compliment d’objectius i sobre l’efectivitat i eficàcia de les
operacions, la fiabilitat de la informació financera i el compliment de les normes
aplicables”.
Segons l’informe COSO, el control intern té cinc components essencials: entorn
de control, avaluació dels riscos, activitats de control, informació i comunicació i
activitats de supervisió, i la clau de l’èxit del control intern d’una organització és la
definició dels rols i de les responsabilitats dels agents, la seguretat dels sistemes
d’informació i l’existència d’un codi de bones pràctiques de govern corporatiu.
Preceptes que tot i que fan referència al sector privat són traslladables al sector
públic.
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La gestió directa. Molts municipis petits gestionen l’abastament d’aigua
potable a domicili amb medis propis, mentre que en municipis mitjans
o grans la forma de gestió directa més utilitzada és la societat mercantil
municipal amb capital totalment públic.

En definitiva, en el control que les administracions públiques han d’efectuar
com a titulars dels serveis públics —per tant, també en la gestió del servei públic
del cicle de l’aigua— cal diferenciar entre:
-

El control intern de la gestió economicofinancera del sector públic, que és una
funció pública exercida pels interventors de les diferents administracions
públiques competents.

-

El control intern de la gestió del servei, responsabilitat, a més, dels directors
del departament gestor dels de contractació, patrimoni, RH, etc.

Al meu entendre, és necessari concebre el control intern com un tot que abasta
l’activitat de tota l’organització i que ha de comptar amb especialistes amb
formació multidisciplinària indispensables per a la realització d’auditories
integrals i d’una planificació coordinada entre els plans anuals d’auditoria dels
òrgans de control intern de totes les administracions que poden intervenir-hi,
sobretot en els casos de gestions dutes a terme per entitats supramunicipals.
7. Vegeu els informes COSO I (1997) i COSO
II (2004) sobre gestió de riscos corporatius
i l’aplicació de l’informe COSO al sector
públic en el document Aplicación del marco
integrado de control interno, COSO, en el
sector público español. Consultable al web
de l’Instituto de Auditores Internos, apartat

“La fábrica de pensamiento”. García Muñoz,
Margarita. Aplicación del marco integrado
de control interno, COSO, en el sector público
español. 8a Jornada d’auditoria del sector
públic. Col·legi de Censors Jurats de Comptes
de Catalunya. 27 d’abril de 2017.
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-

Indefinició i/o manca de concreció dels objectius de la prestació del servei,
estàndards de qualitat, indicadors de mesura del seguiment dels objectius,
de les penalitzacions per incompliment, que impedeix fer un seguiment
adequat de la prestació del servei que garanteixi el subministrament, la
depuració i el manteniment de forma equilibrada, sostenible i equitativa.

b.

Manca d’estudis econòmics i financers rigorosos amb els diferents
elements de cost (directes, indirectes, de garantia, etc.) dels elements de
càlcul per a l’establiment i la revisió de les tarifes, taxes o preus, de la relació
individualitzada dels béns i instal·lacions adscrits al servei, dels criteris
d’amortització i condicions de reversió, de la planificació de les inversions
a mitjà termini acompanyada de les condicions i requeriments per a
l’autorització de les obres i inversions per part de l’Administració.

c.

Carència d’una correcta definició de les obligacions de presentació
periòdica d’informació tècnica i econòmica que possibilitin el seguiment
econòmic del servei: comptes d’explotació per separació d’activitats, pla
de tresoreria, condicions laborals i de contractació i subcontractació del
personal i d’altres contractistes, compliment d’obligacions fiscals i amb la
seguretat social, etc.

d. Manca de recursos tècnics i humans
Una altra limitació al control intern de la gestió economicofinancera ha estat
la manca de recursos assignats a les intervencions dels ens locals respecte
dels mitjans que disposen els operadors privats. Una mancança que s’ha
vist agreujada per la falta d’FHN, sobretot en municipis petits on el secretari
interventor aglutina totes les funcions públiques reservades: secretaria (fe
pública i assessorament legal) i control i fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, la gestió tributària i la comptabilitat, la
tresoreria i la recaptació. La concentració de totes aquestes funcions presenta,
en termes de control intern, febleses importants.
La implantació dels mecanismes de control del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, serà tot un repte per l’Administració local que requerirà, sens dubte, no
sols la cobertura adequada de les places d’FHN, sinó també la implicació i la
destinació de recursos de les administracions supramunicipals (diputacions,
consells comarcals) que tenen assignades les funcions d’assessorament
tècnic als municipis, una qüestió que, a diferència de l’assistència prestada a
altres serveis vinculats a la comptabilitat o al padró, ha estat tradicionalment
oblidada.
Les obligacions imposades per les lleis de transparència estatal i de la Generalitat
de Catalunya8 que obliguen a la publicitat dels plans anuals d’auditoria i dels
resultats del control financer hauria de ser un estímul més a la dotació de
recursos destinats al control en les administracions locals.

8. Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
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a.

transparència, accés a la informació pública
i bon govern (estatal) i Llei 19/2014, de

transparència, accés a la informació pública
i bon govern de la Generalitat de Catalunya.
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El recentment aprovat Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, vol posar fi a aquesta
situació sistematitzant els procediments de control, regulant la dotació de
mitjans als òrgans de control intern i establint un règim de control simplificat
per als municipis més petits.

e. Febleses dels instruments jurídics que reglen el servei
És habitual que els expedients d’implantació del servei i els instruments
reguladors del marc jurídic, econòmic i de gestió de servei públic del cicle de
l’aigua tinguin múltiples febleses:

3. El control intern de la gestió economicofinancera.
Peculiaritats del sector públic local
Tant la normativa europea com la de l’Estat espanyol i de la Generalitat de
Catalunya9 preveuen un ús sostenible de l’aigua, l’eficiència i eficàcia en
l’assignació i utilització dels recursos públics i la qualitat dels serveis públics
prestats, que han d’encaixar amb les polítiques de despesa en el marc de
planificació plurianual i de programació pressupostària que correspon a les
despeses públiques subjectes a instruments de seguiment o control.
La Directiva 2000/60/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre
de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de
la política d’aigües (directiva de l’aigua), estableix les obligacions dels Estats
membres per a la recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua,
mediambientals, econòmics i socials i la comunicació dirigida per la Comissió
9. Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de

juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’aigües (estatal) i Decret legislatiu 3/2003,de

4 de novembre, que aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües a Catalunya.
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c. Deficient i tardana regulació del control intern en les administracions locals
Una limitació pel desenvolupament control intern de l’activitat economicofinancera dels EL ha estat la deficient regulació i la manca d’actualització de les
normes que el regulen, ja que aquestes han restat inamovibles i pendents de
desenvolupament des de l’aprovació de la Llei 39/1988, de desembre, reguladora
de les hisendes locals fins que l’LRSAL va introduir el concepte d’auditoria de
comptes per a l’exercici del control financer, si bé pendent de desenvolupament
reglamentari.

En aquesta exposició em referiré al control intern de la gestió economicofinancera
del sector públic, el qual, si bé inicialment es va fonamentar en el tradicional
control de legalitat, amb el pas del temps les noves necessitats d’informació i
transparència evidenciaren que no era suficient per garantir l’eficàcia i l’eficiència
de la gestió economicofinancera de les administracions públiques. Avui la
realització del control intern mitjançant l’auditoria pública està plenament
consolidada en la vigent LGP que, per al sector públic estatal, clarifica i sistematitza
el control intern, regula de forma detallada el control posterior, diferent de la funció
interventora, agrupant-lo en dues modalitats: el control financer permanent i
l’auditoria pública.11 El primer lligat al pla anual de control financer permanent
i el segon al pla anual d’auditories que cal realitzar sobre tots els òrgans i ens
dependents que conformen el sector públic estatal. És la IGAE qui ha desenvolupa
normativament el control intern del sector públic a partir de les NASP12 i diverses
normes tècniques, tal com ho ha fet l’ICAC13 per al sector privat.
Des de fa un temps s’està produint un procés d’homogeneïtzació i
estandardització de l’auditoria en el sector privat i del sector públic en la línia
10. Vegeu l’article 31.2 de la CE, articles 9 i 103.1
de la CE. En relació amb els EL, l’art. 8 de la
CEAL.
11. Resolucions de 30 de juliol de 2015, de la
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IGAE, per les quals es dicten respectivament
les instruccions per a l’exercici de l’auditoria
pública i per a l’exercici del control financer
permanent, d’acord amb les NASP.

12. Les NASP, publicades per resolució de
la IGAE, d’1/9/1999, expressen la voluntat
d’universalitat preveient l’extensió a l’àmbit
de l’Administració local per a la realització del
control financer previst en la Llei reguladora
de les del TRLHL.

13. http://www.icac.meh.es.
14. L’aprovació de les NIC i l’acceptació per la CE
va modificar la normativa mercantil aplicable
al sector privat i va suposar l’aprovació
dels plans de comptabilitat aprovats pel
Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre,
i Reial decret 1515/2007 i les successives
adaptacions sectorials. En el sector públic
les NIC van comportar l’aprovació del Pla
General de Comptabilitat Pública, aprovat
per l’Ordre EHA/1037/2010, de 13 d’abril, i de
les adaptacions sectorials a l’Administració
local, mitjançant les Ordres HAP/1781/2013,
i HAP/1782/2013, de 20 de setembre per les
quals s’aproven les instruccions del model
normal i simplificat de comptabilitat local.

Pel que fa a l’auditoria del sector públic, la Resolució de 18 de febrer de 2014 de la
lGAE sobre el procés d’adaptació de les normes d’auditoria del sector públic a les
NIA reafirma l’harmonització de les NIA al sector públic amb l’objecte d’establir
un marc integral de control i auditoria susceptible d’aplicació subsidiària i
d’enriquir la normativa tècnica de l’auditoria del sector públic.
Aquesta reforma també ha estat assumida pels òrgans de control extern, ja que
l’Associació d’Entitats Fiscalitzadores Superiors (INTOSAI) ha proposat als seus
socis l’aplicació de les ISSAI que, constituïdes per les denominades NIA sector
públic, incorporen una nota pràctica que les adapta al sector públic. Cal recalcar
que el Tribunal de Comptes Europeu també segueix els criteris d’INTOSAI i aplica
les ISSAI en els seus treballs i informes de fiscalització.
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La CE10 va subjectar la gestió de la despesa de les administracions públiques al
compliment de la legalitat i als principis d’equitat, eficàcia, eficiència i economia
—també recollits en l’Estatut d’Autonomia i en la legislació de règim local— i
alhora va establir un model de control comú de la gestió economicofinancera per
al sector públic configurat d’acord amb una organització politicoadministrativa
i un repartiment competencial entre l’Estat, les CA i els EL. El control de la gestió
de la despesa pública el duen a terme els òrgans de control intern i extern.

del que ja va succeir amb la comptabilitat14. Reflectit en la decisió del Consell
Europeu que va aprovar diferents reglaments sobre l’aplicació de les normes
internacionals d’auditoria (NIA),15 l’aprovació de la nova directiva d’auditoria16
i el nou reglament aplicable a l’auditoria d’entitats d’interès públic, que ha
comportat l’aprovació de la nova Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de
comptes, aplicable al sector privat, així com amb l’adaptació de les normes
tècniques per part de l’ICAC a les denominades NIA-ES.

En resum, ens trobem en un procés d’adaptació de les NASP a les NIA, pel qual
clarament han apostat l’ICAC i la IGAE, del qual no està al marge el control
intern dels EL i que suposarà disposar d’una metodologia homogènia i un marc
normatiu adequat per impulsar els mecanismes de coordinació tècnica en
matèria d’auditoria del sector públic, també a les administracions territorials i
els ens locals, amb independència que es dugui a terme directament pels òrgans
de control del sector públic o bé mitjançant la contractació de firmes privades
en qualitat de coadjuvants dels òrgans de control intern. Esperem que aquestes
millores s’apliquin a curt termini en els procediments d’auditoria pública i en
concret també del servei públic del cicle de l’aigua.
Centrant-nos en la regulació del control intern del sector públic local, l’article
92 bis de l’LBRL, que regula les funcions públiques necessàries a totes els
corporacions locals, la responsabilitat de les quals està reservada als funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, estableix a l’apartat
1.b) que dites funcions inclouen, entre d’altres, “el control i la fiscalització interna
de la gestió economicofinancera i pressupostària, la gestió tributària i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació”.
15. Directiva 2006/43/CE, del Parlament

i del Consell, de 15/5/ 2006, relativa a
l’auditoria legal de comptes anuals i comptes
consolidats, modificada per la Directiva
2014/56/CE de 16 d’abril de 2014.

16. El 14 d’abril de 2014 s’aprovà el Reglament

(UE) núm. 537/2014 sobre els requisits
específics per a l’auditoria legal de les entitats
d’interès públic pel qual es deroga la Decisió
2005/909/CE, de la Comissió.
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Europea al Consell Europeu, al Parlament Europeu i al Consell Econòmic i Social,
de 26 de juliol de 2000 (COM (2000) 477 sobre política de tarifació i ús sostenible
de recursos hídrics) estableix els criteris per a la quantificació de les tarifes
determinant diferents tipologies de costos.

L’objecte del control intern de la gestió economicofinancera és verificar
el compliment legal i de l’avaluació del grau d’eficàcia i eficiència de les
organitzacions en la gestió dels serveis públics. Es duu a terme per òrgans interns
de l’Administració i té com a característica que respon a un model homogeni per
a tots els subsectors del sector públic: estatal, autonòmic i local. Els òrgans de
control intern són: la IGAE a l’Administració general de l’Estat, els diferents cossos
d’interventors de les CA i els interventors de l’Administració local que pertanyen
al cos d’FHN. Aquests òrgans de control intern s’integren orgànicament en les
administracions que controlen però compten amb autonomia funcional per a
l’exercici de les seves competències.
Mentre que el control extern de la fiscalització dels comptes de la gestió
econòmica del sector públic és responsabilitat del Tribunal de Comptes.17 No
obstant això, les CA també compten amb òrgans de control autonòmics, els
OCEX, creats a l’empara dels respectius estatuts d’autonomia, com a òrgans
fiscalitzadors de la gestió economicofinancera i comptable del sector públic del
seu àmbit territorial.
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El control intern mitjançant l’auditoria pública s’ha reflectit amb diversa
intensitat en les legislacions autonòmiques que regulen l’auditoria pública, a
Catalunya en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya.
Mentre que en els EL la regulació l’efectuà el TRLHL, que ha estat objecte de
17. Art. 136 de la CE. Diccionari Terminològic
de la IGAE. El control és “el que s’exerceix en
l’àmbit de l’activitat financera per òrgan que

és aliè totalment a l’Administració controlada
i que, per tant, no està en la seva pròpia òrbita
d’actuació”.

Aquest reglament assenyala que els interventors dels EL són els responsables de
dur a terme les funcions de control intern en els següents ens que integren el
sector públic local, sota els principis d’autonomia i d’independència funcional
respecte dels titulars dels òrgans que controlen.
a. Ens ja previstos en el TRLHL i la legislació de règim local:
‒

Entitats locals territorials: a) municipis, b) províncies i c) les illes.

‒

Entitats locals no territorials: a) comarques o altres entitats que agrupin
municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat
amb aquesta llei i els corresponents estatuts d’autonomia, b) àrees
metropolitanes i c) les mancomunitats de municipis.

‒

Ens dependents de les administracions anteriors OA, EPE, SAM,
consorcis.
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Per la seva banda, el primer paràgraf de l’article 213 del TRLHL regula l’aspecte
següent del control intern: “S’exerciran en les entitats locals, amb l’extensió
i els efectes que es determina en els articles següents, les funcions de control
intern respecte de la seva gestió econòmica, dels organismes autònoms i de
les societats mercantils que en depenguin, en les seves modalitats de funció
interventora, funció de control financer, incloent-hi l’auditoria de comptes de les
entitats que es determinin reglamentàriament, i funció de control de l’eficàcia”
//...//.

desenvolupament reglamentari per l’RD 424/2017, si be entrarà en vigor l’1 de
juliol de 2018 amb caràcter general, a excepció de les auditories de comptes
anuals previstes a l’article 29.3 a), per les quals s’aplicarà als comptes anuals
l’exercici comptable dels quals es tanqui l’1 de gener de 2019.

b. Altres ens que inclou l’RD 424/2017, a més dels ens esmentats en l’apartat
anterior, són:
les fundacions dependents majoritàries, els fons sense personalitat jurídica,
consorcis adscrits per la IGAE en termes SEC 2010, els ens amb o sense personalitat
jurídica diferents dels enumerats amb participació total o majoritària de
l’entitat local.
4. El control financer i l’auditoria pública dels serveis públics locals
El control financer regulat pels articles 220 i 221 del TRLHL, desenvolupats per
l’RD 424/2017, es diferencia de la funció interventora18, perquè es fa a posteriori,
és a dir, una vegada adoptats els corresponents actes administratius.
Si bé una de les principals dificultats per a l’execució del control intern ha estat
la minsa regulació del TRLHL i el tardà desenvolupament reglamentari aprovat
com s’ha indicat per l’RD 424/2017, la realització de l’auditoria pública en els EL
s’ha desenvolupat amb la cobertura legal proporcionada per normes internes
18. TRLHL. “Art. 214 1. La funció interventora
tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes
de les entitats locals i dels seus organismes
autònoms que donin lloc al reconeixement
i liquidació de drets i obligacions o despeses
de contingut econòmic, els ingressos i

pagaments que se’n derivin i la recaptació,
la inversió i l’aplicació, en general dels cabals
públics administrats, amb la finalitat que la
gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en
cada cas.”
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L’article 4 del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, estableix el règim jurídic
dels funcionaris de caràcter nacional, regula el control i fiscalització interna de
la gestió economicofinancera, pressupostària i comptable preveient el dictamen
de l’interventor sobre la procedència de nous serveis o reforma dels existents a
efectes de l’avaluació de la repercussió economicofinancera de les propostes i la
realització de les comprovacions o procediments d’auditoria interna dels OA i
societats mercantils i el control financer conforme a les disposicions i directrius
que els regeixin i els acords dictats per la corporació.

a. Característiques del control financer
-

-

-

Objecte: verificar el funcionament dels serveis del sector públic local, en
l’aspecte economicofinancer, per comprovar el compliment de la normativa
i directrius que els regeixen i, en general, que la seva gestió s’ajusta als
principis de bona gestió financera, comprovant que la gestió dels recursos
públics es troba orientada per l’eficàcia, l’eficiència, l’economia, la qualitat i
la transparència i als principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera en l’ús dels recursos públics locals.
Modalitats: control permanent i auditoria pública, tots dos incloent-hi el
control d’eficàcia que comporta la verificació del grau de compliment dels
objectius programats, del cost i rendiment dels serveis de conformitat
amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera en l’ús dels recursos públics locals. També s’exercirà sobre les
entitats col·laboradores beneficiàries de subvenciones i ajudes amb càrrec
al pressupost, segons l’LGS.
Normativa aplicable: normes control financer i auditoria pública vigents en
cada moment per al sector públic estatal.
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L’RD 424/2017 també preveu el format i contingut dels informes de control
financer. Les resolucions de la IGAE de 10/6/2015 determinen l’estructura de les
dues tipologies d’informes, el de control financer permanent i els d’auditoria
pública, així com el seu contingut i tramitació: informe provisional, remissió
als òrgans controlats per a la seva anàlisi i al·legacions i emissió de l’informe
definitiu.
El control financer i l’auditoria pública seran objecte de planificació anual, en
el pla anual de control financer permanent, confeccionat sobre una anàlisi de
riscos que preveurà els objectius que cal assolir, les prioritats establertes i per
cada exercici i els mitjans disponibles. L’interventor de l’EL haurà d’elaborar amb

Es preveu també la formalització per part del president de la corporació d’un
pla d’acció en el qual es concretin les mesures que cal adoptar per corregir les
debilitats, les deficiències, els errors i els incompliments posats de manifest en
l’informe resum. S’estableixen també els terminis de la seva elaboració i els
procediments per corregir les debilitats posades de manifest.

b. L’abast i contingut del control financer permanent i l’auditoria pública és el
següent
b.1 El control financer permanent
‒
‒
‒

‒

Ens als quals s’aplica: Administració general de l’EL i organismes públics en
els quals es dugui a terme la funció interventora.
Objecte: comprovar de forma contínua que el funcionament de l’activitat
economicofinancera del sector públic local s’ajusta a l’ordenament jurídic i
als principis de bona gestió financera.
Finalitat: millorar la gestió econòmica, financera patrimonial,
pressupostària, comptable, organitzativa i procedimental dels serveis dels
ens locals. A aquests efectes l’òrgan de control podrà aplicar tècniques
d’auditoria.
Actuacions de control:
‒ Les que anualment s’incloguin en el pla anual de control financer.
‒ Les que l’ordenament jurídic atribueixi a l’òrgan interventor.
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Aquesta autoregulació s’ha basat en les NASP, les disposicions i normes
tècniques aprovades per la IGAE i la DA 6a de la Llei 26/2009, de 23 de desembre,
de mesures fiscals i financeres de la Generalitat de Catalunya, que preveu que els
municipis amb població superior a 50.000 habitants, o quan el pressupost global
anual sigui superior als 50.000 milions d’euros, han de sotmetre a auditories
financeres, en els termes previstos en la legislació d’hisendes locals, els comptes
de les entitats del seu sector públic, en concret: OA, fundacions, consorcis i, en
general, qualsevol entitat que estigui participada majoritàriament per aquells
ens i que no estigui sotmesa a fiscalització prèvia. Aquestes auditories s’han de
dur a terme sota la direcció o supervisió de l’interventor de l’ens local.

caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general l’informe resum
dels resultats del control intern, que a través del president de la corporació
es trametrà al ple i a la IGAE en el curs del primer quadrimestre de cada any i
contindrà els resultats més significatius de les actuacions de control financer i
de la funció interventora de l’exercici anterior.

b.2 L’auditoria pública
-

Objecte: l’auditoria pública consistirà en la verificació, realitzada
amb posterioritat i efectuada de forma sistemàtica, de l’activitat
economicofinancera del sector públic local, mitjançant l’aplicació dels
procediments de revisió selectius continguts en les normes d’auditoria i
instruccions que dicti la IGAE.

-

Modalitats: l’auditoria de comptes i l’auditoria operativa.

b.2.1 L’auditoria de comptes
-

Objecte de l’auditoria de comptes: verificar si els comptes anuals representen
en tots els aspectes significatius la imatge fidel del patrimoni, de la situació
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de caràcter reglamentari (bases d’execució del pressupost i instruccions de
control intern) i l’aprovació, sobretot per les corporacions locals més grans, de
plans anuals d’auditoria d’actuacions de control financer.

a.
b.
c.

Els organismes autònoms locals.
Les entitats públiques empresarials locals.
Les fundacions del sector públic local obligades a ser auditades per la
normativa específica.
Els fons i els consorcis als quals es refereix l’article 2.2 d’aquest reglament.
Les societats mercantils i les fundacions del sector públic local no
sotmeses a l’obligació de ser auditades que s’hagin inclòs en el pla anual
d’auditories.

d.
e.

b.2.2 L’auditoria de compliment i auditoria operativa
‒

Ens als quals s’aplica: entitats del sector públic local no sotmeses a control
permanent.

‒

Finalitat: millorar la gestió de l’SP local en el seu aspecte econòmic, financer
patrimonial pressupostari, comptable organitzatiu i procedimental.

‒

Objecte de l’auditoria de compliment: verificar que els actes, operacions
i procediments de gestió economicofinancera s’han desenvolupat de
conformitat amb normes d’aplicació.

‒

Objecte de l’auditoria operativa: examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i procediments d’una organització, programa, activitat o funció
pública, amb l’objecte de proporcionar una valoració independent de la
seva racionalitat economicofinancera i la seva adequació als principis de la
bona gestió, per tal de detectar-ne les possibles deficiències i proposar les
recomanacions oportunes amb vista a la correcció d’aquelles.
‒

Forma d’execució: s’aplicaran les normes de control financer i d’auditoria
pública vigents en cada moment pel sector públic estatal.

‒

Contingut: inclourà el control d’eficàcia verificant el grau de
compliment dels objectius programats, el cost i rendiment dels serveis
de conformitat amb els principis d’eficiència, estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera en l’ús dels recursos públics locals.

L’RD 424/2017 estableix també les normes de desenvolupament dels treballs i les
relacions amb els responsables de l’entitat auditada. Com a novetat, regula la
contractació d’auditors externs per a la realització d’auditoria pública a proposta
de l’interventor quan tingui insuficiència de mitjans, l’accés de l’interventor als

Per finalitzar, cal aclarir que els informes de control financer en la modalitat
d’auditoria pública duts a terme per les intervencions generals en societats
obligades per la legislació mercantil a estar auditades són independents
d’aquestes, segons estableix la DA 2a de la LAC, i s’han de realitzar tot i l’obligació
d’efectuar també una auditoria de comptes anuals regulada per la LAC.
En aquest sentit, la DA 1a f) de la LAC assenyala que estan subjectes a auditoria de
comptes, entre d’altres, les entitats que superin els límits que reglamentàriament
fixi el Govern de l’Estat per reial decret. Els límits esmentats s’han de referir,
almenys, a la xifra de negocis, l’import total de l’actiu segons balanç i nombre
anual mitjà d’empleats, i s’han d’aplicar, tots o cada un d’ells, segons ho permeti
la naturalesa jurídica de cada societat o entitat. En tot cas, el que preveu la DA 1a
és aplicable a les societats mercantils que formin part del sector públic estatal,
autonòmic o local.
En aquest sentit la DA 1a del Reial decret 1517/2011, pel qual s’aprova el pla general
de comptabilitat aplicable a l’empresa espanyola, assenyala que, sens perjudici
del que estableixen altres disposicions legals, les entitats, qualsevol que sigui
la seva naturalesa jurídica, han de formular comptes anuals, conforme al seu
marc normatiu d’informació financera aplicable, i estaran obligades a sotmetre
a auditoria els comptes anuals dels exercicis socials en els quals, d’acord amb
l’art. 263 del TRLSC, concorrin les circumstàncies següents:

Concepte
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Ens als quals s’aplica:

-

papers de treball dels auditors, alhora que estableix que els auditors hauran
d’ajustar-se a les indicacions que, per a la realització dels treballs, els faci
l’interventor.

Comptes anuals per auditar

Total partides
de l’actiu

Més 2.850.000 €

Total xifra
negoci

Més 5.7000.000 €

Nombre mitjà
de treballadors

Més < 50

Amb caràcter general, no s’han de
superar dos d’aquests límits durant
dos exercicis consecutius a la data de
tancament de cadascun d’ells.

Si és el primer exercici de constitució,
transformació o fusió d’una societat,
no es poden superar dos dels límits al
tancament d’aquest exercici.

Aquests límits són aplicables, per tant, a les societats municipals dependents
dels ens locals, que restaran obligades a la realització de l’auditoria de comptes
anuals prevista a la LAC, sens perjudici de la resta d’actuacions de control, inclosa
l’auditoria de compliment i d’eficàcia i eficiència.
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financera, dels resultats de l’entitat i, si s’escau, de l’execució del pressupost
d’acord amb les normes i principis comptables i pressupostaris que li són
d’aplicació i contenen la informació necessària per a la seva interpretació i
comprensió adequada. La seva execució és anual.

ADMINISTRACIONS
COMPETENTS

COMPETÈNCIES

AGE. Administracions
hidràuliques

Abastament en alta
conques intercomunitàries

Administracions CA

Administracions EL

Municipis (art. 25.2 c)
LBRL)
Diputacions. Coordinació i gestió directa
(art. 26.2 LBRL)
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Entitats que agrupen
municipis: consells
comarcals, consorcis
mancomunitats
de municipis àrees
metropolitanes

Abastament en alta conques intracomunitàries

Explotació i manteniment
obres hidràuliques i sanejament en alta
Abastament domiciliari
aigua potable en baixa
Sanejament en baixa
o clavegueram

Concessions demanials
(subministrament en alta)

Les que els atorguin
els municipis

EMSHTR DA 2a TRLAC
Abastament en baixa
i sanejament en alta,
regeneració i reutilització
d’aigües.

OPERADOR

MODALITATS DE CONTROL
FINANCER

Gestió directa

Administració general
de l’ens local i OA

Control financer permanent

SAM

Auditoria pública: auditoria de
comptes i auditoria operativa

Auditoria de comptes anuals s/
LAC19

RESPONSABILITAT
DEL CONTROL INTERN
IGAE; control economicofinancer

Gestors responsables
Interventors CA:
control economicofinancer

Gestors responsables

Interventors FHN
dels municipis,
diputacions

Gestors responsables
de cada administració

Interventors consells
comarcals mancomunitats, consorcis,
àrees metropolitanes,
d’acord amb l’instrument que reguli
l’encàrrec

Gestors responsables
de cada administració

El detall de les formes de gestió per les quals poden optar les administracions
competents en matèria d’aigua, les formes jurídiques dels operadors —públics i
privats—, així com les formes de control intern de la gestió economicofinancera,
sota les formes de control financer i auditoria pública, són les següents:

Gestió
indirecta

Concessió

Gestió interessada

Auditories operatives

Concert i empresa
mixta

5.1 Requeriments per a l’execució del control intern mitjançant control financer
i l’auditoria de les formes de gestió directa i indirecta dels serveis públics
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El quadre següent mostra un resum confeccionat, d’acord el TRLAC, el TRLHL,
l’RD 424/2017 i la LAC, de les administracions en les quals és d’aplicació el
control financer permanent i l’auditoria pública i els òrgans de control intern
responsables.

FORMA
DE GESTIÓ

Implantar el control de la gestió economicofinancera del servei públic de
subministrament d’aigua potable a domicili no és una tasca fàcil, sobretot si
l’organització no ho ha fet mai. Es requerirà un estudi previ de la forma de gestió
i de l’abast del servei i, en el cas de tenir un operador privat o públic extern,
s’haurà de procedir a l’anàlisi de l’instrument jurídic que regula la relació amb
el municipi que és titular de la competència l’Administració.
Així mateix s’ha de conèixer el millor possible el servei (situació de les
instal·lacions, qualitat de la prestació, el règim tarifari, etc.), per tal de poder
avaluar els riscos i abordar les tasques de control, tant si el servei s’està
prestant mitjançant gestió directa per la mateixa Administració o amb un
ens instrumental com una SAM, o per gestió indirecta mitjanant les formes de
gestió previstes al TRLCSP independentment del tipus de control que cal aplicar
en funció de l’operador.
Aquest estudi requereix conscienciació política vers la realització del control i un
esforç multidisciplinari dels responsables de la gestió del servei, dels òrgans de
control intern i d’assessorament jurídic del secretari municipal o de l’assessoria
jurídica.
19. Si es donen les condicions per a obli-

gatorietat, auditoria de comptes anuals
subjecta a la LAC.
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5. El control financer permanent i l’auditoria pública
del servei públic del cicle de l’aigua.

Descripció del servei, amb la definició de les prestacions, els objectius i
finalitats justificatius de la forma de gestió triada.

c.

Comprovació de si hi ha objectius del servei definits amb la concreció de:

Els elements que cal conèixer en relació amb el servei són els que tot seguit
es detallen i no difereixen dels que hauríem de preveure en l’expedient
d’implantació o de modificació del servei que, no ho oblidem, han de respectar
el principi bàsic que, independentment de la forma de prestació, el servei
públic del subministrament domiciliari d’aigua està sempre subjecte a les
potestats de direcció, control, inspecció i sancionadora del contracte per part de
l’Administració titular del servei, que és qui té les competències administratives
de vigilar el compliment del contracte, i aquesta és una facultat irrenunciable
(art. 233 c) i 238 del ROAS).
a.

Comprovació dels extrems següents de l’expedient d’implantació del servei:

-

Sentit de l’informe previst en l’article 4 de l’RD 1174/1987, sobre la
procedència del servei, o de reforma de l’existent, així com en l’avaluació
de la repercussió economicofinancera de les propostes i, si escau, de
l’informe sobre la sostenibilitat financera i l’eficiència de les propostes
en els termes previstos en la LOEPSF, en cas que es justifiqués optar per
les formes de gestió directa mitjançant entitat pública empresarial local
o societat mercantil local.

-

En cas que el servei hagi estat objecte d’encàrrec de gestió a òrgans o
entitats de dret públic pertanyents a la mateixa o altres administracions,
n’ha de verificar el compliment dels requeriments de l’art. 11 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, i dels articles 4
n) i 24.6 del TRLCSP, i que l’ens instrumental no sigui simplement una
projecció personificada de l’Administració dominant i compti amb els
mitjans tècnics necessaris per a dur a terme les activitats i prestacions
pròpies de l’encàrrec20.
Si s’ha seleccionat un soci privat per a la prestació del servei mitjançant
una societat d’economia mixta, si aquest s’ha seleccionat respecte als

‒

L’acord de nivell de servei, que determini com s’ha de dur a terme la
gestió del servei d’acord amb uns estàndards de qualitat fixats.

‒

Indicadors de nivell de servei, que permetin, mitjançant el mesurament
objectiu de cada element, informar sobre l’eficàcia i l’eficiència dels
serveis contractats.

‒

Aquests objectius han de ser específics, mesurables, abastables,
rellevants i per un temps limitat. Responen a les sigles en anglès SMART
(specific, measurable, attainable, relevant, time bound).

d.

Obres i instal·lacions aportades per l’Administració, amb una relació detallada
d’aquestes i del seu estat de conservació i condicions d’amortització.

e.

Pla de manteniment de les instal·lacions, amb el detall de les inversions en
obres i instal·lacions i equips que hagi d’efectuar l’operador, periodicitat,
condicions d’amortització i de reversió.

f.

Termini de la prestació.

g.

Estudi economicofinancer del servei, amb un compte d’explotació del servei
que prevegi:
‒

Costos directes, indirectes i de garantia.

‒

Taxes o tarifes, amb els diferents elements i factors que les integren i els
mètodes de revisió futurs, amb la previsió d’incobrables.

‒

Si cal, aportacions de l’Administració al servei i naturalesa jurídica.
Subvencions a inversions o a explotació, garanties, etc.

‒

Ingressos o cànons a favor de l’Administració.
‒

Impacte de les inversions del concessionari (amortitzacions
càrrega financera, reversió).

‒

Pla de tresoreria.

20. Informe de fiscalització del Tribunal

de Comptes núm. 1.003: “la utilización de
la encomienda de gestión regulada en la
legislación de contratación pública por

los ministerios, agencias y organismos
autónomos del área político-administrativa
del Estado, ejer. 2008-2012”.
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b.

En tot cas, per implantar el control intern cal fer una anàlisi prèvia de riscos per
determinar i determinar-ne l’abast i poder planificar el control, veure els mitjans
que necessitem per dur-lo a terme i aprovar el pla anual d’actuacions de control
financer.

-
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principis de publicitat i concurrència.

157

6 Elements administratius,
7 Subministrament
tècnics i econòmics
domiciliari del
de l’aigua
servei

En cas que la prestació del servei hagi estat encomanada a ens supramunicipals,
per implantar el control intern també haurem d’estudiar els acords i convenis
reguladors de l’encàrrec de gestió i comprovar sobre quina administració recau
l’obligació d’aquest control. El més habitual és que aquests termes relatius al
control no estiguin especificats, però no hem d’oblidar que les mancomunitats,
àrees metropolitanes, consorcis locals o consell comarcals són administracions
locals i, com a tals, també han de tenir un interventor, que té les mateixes
obligacions de control respecte dels serveis públics que es presten que els
interventors municipals.

‒

Obligacions del manteniment de les instal·lacions amb planificació de
les inversions i la naturalesa de gran reparació.

‒

Obligacions de l’operador de subministrament periòdic d’informació,
referent a:
-

i.

j.

Personal:
§

Plantilla de personal amb detall del lloc de treball, tipus de
contracte etc.

§

Pla de prevenció de riscos laborals i d’altra documentació
acreditativa del compliment de les obligacions en matèria de
riscos laborals.

-

Les subcontractacions d’obres, subministraments i serveis.

-

Els mecanismes d’autorització prèvia de l’Administració a la
realització d’inversions noves i de reposició.

-

Justificació del compliment d’estar al corrent de les obligacions
tributàries i amb la seguretat social.

-

Relacions d’usuaris.

-

Llistat dels béns reflectits en el seu immobilitzat material,
immaterial i intangible.

k.

l.

‒

Auditoria de comptes i Auditories de compliment i operativa, per
determinar l’eficàcia, eficiència i economia de la gestió del servei.

‒

Altres treballs d’auditoria que es considerin oportuns, com revisions
limitades del compte d’explotació, de la situació dels actius, etc.

Observació de si, amb aquest efecte, l’operador està obligat a presentar
els comptes anuals per separació d’activitats i, si s’escau, l’auditoria de
comptes anuals que hi està subjecta per la normativa mercantil, i d’altres
informes de procediments acordats (revisions limitades, de les dotacions a
les amortitzacions i al fons de reversió, etc.) que es considerin.

m. Si es disposa de Reglament intern del servei que reguli les relacions entre el
contractista i els usuaris, així com els drets i deures d’aquests.
n.

Si està prevista l’existència d’una comissió de seguiment, conèixer-ne la
composició: representants municipals i del gestor. Actes de les reunions
dutes a terme. Comprovar si efectivament ha executat les funcions
assignades, entre les quals hi haurien d’estar previstes:
‒

Vetllar pel compliment de les condicions establertes per a la gestió
del servei i del contracte o dels instruments reguladors del servei
(conveni en cas d’encàrrecs, etc.).

Comprovació de si està regulada la figura del responsable del contracte21 i si
n’estan determinades les atribucions, els mecanismes per fer-les efectives:
promoure reunions, les facultats per resoldre incidències de l’execució,
informar expedients de reclamació i d’incautació de la garantia, informar la
imposició de sancions i penalitats, establir directrius d’execució, sempre que
no suposin modificacions del contracte, inspeccionar la prestació, revisar la
correcció de taxes o tarifes i informar-ne les modificacions, etc.22

‒

Fer el seguiment i actualització del pla de conservació i manteniment
de les obres i instal·lacions afectes al servei.

‒

Elaborar el pla d’estalvi energètic i de millora de la gestió del servei.

‒

Implantar les millores de la gestió del servei.

‒

Proposar modificacions de taxes/tarifes, d’inversions, de plantilla i de
modificació de l’estructura de personal.

Règim d’inspecció i periodicitat dels control de gestió del servei, la valoració
de la qualitat, etc.

‒

Fer el seguiment del compliment dels objectius del servei.

‒

Elaborar les propostes i necessitats d’inversions.

o.
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Si està prevista, la subjecció al control financer mitjançant auditoria pública
en els temes que s’estableixin en el pla anual d’auditories, que ha d’incloure:

21. Per a la gestió indirecta, els articles 52,
249 i 279 del TRLCSP regulen el responsable
del contracte, amb la finalitat de reforçar
el control del compliment del contracte
i agilitzar la solució de les incidències
sorgides durant l’execució, fins i tot l’article
212 li atribueix la facultat de proposar
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Deures i obligacions de les parts, en especial:

Regulació de sancions per incompliments.

penalitzacions a l’òrgan de contractació per
incompliments del contractista.

22. Luna Quesada, J. El control municipal de

las concesiones administrativas: el caso de los
servicios e instalaciones deportivas. Auditoria
pública núm. 62, 2014.
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h.

Aquestes solucions en el sector del cicle de l’aigua estan vinculades a antics
drets d’explotació o a concessions moltes vegades exhaurides que segueixen
explotant operadors privats subjectes a la legislació mercantil, però també
altres col·laboracions entre el sector públic i el privat derivades de relacions
contractuals previstes en el TRLCSP, entre les quals es poden distingir:
-
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-

Els contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat,
regulats a l’article 11 del TRLCSP, pels quals una administració pública o
una entitat pública empresarial o organisme similar de les CA contracta
amb una entitat subjecta al dret privat, per un període determinat en
funció de la durada de l’amortització de les inversions o de les fórmules
de finançament previstes, la realització global i integrada, que a més del
finançament d’inversions immaterial, d’obres o de subministraments
necessaris per al compliment de determinats objectius de servei públic
o relacionats amb actuacions d’interès general, contingui construcció,
instal·lació o transformació d’equips, sistemes i productes o béns complexos,
el seu manteniment, actualització o renovació, explotació o gestió, així
com la gestió integral del manteniment d’instal·lacions complexes, o altres
prestacions de serveis lligades al desenvolupament per l’administració del
servei públic encarregat.
Els contractes de concessió d’obra pública, regulats a l’article 240, del TRLCSP,
realitzats pels ens que tenen la consideració d’administració pública en els
termes de l’article 3.2 que tinguin per objecte algunes de les finalitats de
l’annex 1 del TRLCSP, incloses la conservació i el manteniment dels elements
construïts, la contraprestació el dret a explotar l’obra, o bé aquest dret
acompanyat d’un preu. En l’annex 1, entre d’altres, se citen les següents
tipologies de contractes: les obres hidràuliques i altres construccions
especialitzades, com pous hidràulics, etc.
Aquests contractes reuneixen les característiques que ja el Llibre Verd sobre
la col·laboració publicoprivada hi reconeixia: “Aquesta col·laboració entre les
autoritats públiques i el món empresarial, l’objectiu de la qual és garantir
el finançament, construcció, renovació i gestió o manteniment d’una
infraestructura o la prestació d’un servei.”

Tradicionalment, la contractació ha estat subjecta a un control de legalitat
per part dels òrgans de control intern dut a terme subjecte a la funció
interventora prèvia plena o limitada prèvia associada a procediments de
control posterior en què s’utilitzen tècniques de mostreig o auditoria en la
preparació de l’univers i de la mostra per revisar.
No obstant les evidències dels problemes d’execució de les infraestructures
públiques amb retards i modificacions sobre el projecte inicial i l’existència
de costos sobrevinguts, justificarien la modificació del sistema de control, en
uns contractes que pel que fa a les infraestructures poden “complementar”
dels de gestió de serveis públics, en què la verificació economicofinancera
podria recaure en els òrgans de control intern, que han de comprovar el
compliment dels principis de la LOEPSF que comprèn la rendibilitat de
l’operació respecte a altres fórmules contractuals o de gestió, així com
sobre la raonabilitat dels costos de transferència amb l’operador privat en
termes d’eficiència econòmica. Conceptes previstos en el control financer
permanent i gens allunyats de les previsions de l’RD 1174/1987 sobre l’informe
de l’interventor en la implantació o modificació de serveis o de valoració de
l’eficiència i sostenibilitat dels serveis públics prevista en l’article 85 de l’LBRL
i en els articles 4 i 7 de la LOEPSF.
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Els tradicionals problemes de finançament de les administracions públiques,
agreujats per la crisi econòmica i l’obligació de complir amb els principis de
la LOEPSF, han derivat en solucions alternatives a les formes de gestió directa
i indirecta dels serveis públics per al manteniment, construcció i explotació
d’infraestructures vinculades a les prestacions de serveis públics.

Tant el TRLCSP com la directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer, relativa als
contractes de concessió, reconeixen que la durada relativament llarga
d’aquests implica la cooperació entre el soci públic i el privat en diferents
etapes del projecte (disseny, finançament, execució) i també el repartiment
de riscos en els termes estipulats en cada operació que no està incardinada
en les formes de gestió dels serveis públics sinó en la contractació.

Els aspectes susceptibles de control, d’acord amb els objectius del control
financer que s’han comentat. En aquest sentit, els aspectes que cal revisar es
concretarien en els aspectes següents23:
-

Elaboració, preparació i formalització del contracte. En el qual es revisarien
els aspectes referents a la planificació i objectius, l’eficiència i la concreció
dels quals és competència de l’Administració pública, de manera que
s’han de plasmar en els plecs de condicions administratives i tècniques
per tal que el contracte sigui avaluable periòdicament, en termes
d’eficiència i qualitat.

-

Així mateix, és procedent també emetre opinió sobre la viabilitat
i execució del projecte, per al qual serà necessari que els objectius

23. Garcés Sanagustín. El control de los

contratos de colaboración público-privada.
Presupuesto y gasto público 45/2006.
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5.2 Limitacions per a l’aplicació del control intern als contractistes
privats regits per la legislació mercantil que gestionen la gestió
del servei públic de l’aigua

Període del contracte vinculat a les inversions i el finançament que ha
d’aportar el soci privat, les amortitzacions dels actius i la seva incidència
en l’equilibri econòmic del contracte.

-

Viabilitat i rendibilitat econòmica de la solució escollida en relació amb
altres possibles. Ha de quedar sustentada per l’informe economicofinancer.
No oblidem que sobre aquest pivotaran la translació dels riscos al soci
privat i és un element bàsic per determinar si la inversió computa o no
per l’Administració als efectes dels ajustos SEC 2010 que impacten el
càlcul de l’estabilitat pressupostària i en la regla de la despesa.

-

Previsió les causes de modificació del contracte sense desvirtuar el
contracte signat.

-

Detall de les prestacions del contracte. Em remeto aquí als aspectes
comentats en l’apartat anterior respecte a la definició de l’objecte
del contracte, objectius, termini, estàndards de qualitat i definició
d’indicadors i d’instruments de mesurament.

-

El control de l’execució d’aquests contractes, tal com proposa Garcés,
hauria de ser objecte d’una auditoria específica que es podria denominar
auditoria de CPP, que tindria com a objectius la verificació de la gestió
de l’activitat de la gestió de l’operador privat en els diferents aspectes
de comprovació de les finalitats, condicions de qualitat, excel·lència,
eficiència, costos d’activitats, compliment de fluxos financers i aquells
altres aspectes rellevants en funció del tipus de prestació.

Mentre aquesta auditoria específica no estigui prevista, les condicions de
control i els procediments d’exercici han de figurar en el plec de clàusules
administratives, que obligui el contractista a ser sotmès a les actuacions de
control financer mitjançant les proves d’auditoria, d’acord amb l’objecte i
abast que es determinessin, així coma aquells altres procediments de control i
seguiment pel responsable del contracte.
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5.3. Plantejament global del control del servei públic de l’aigua mitjançant auditoria pública
Per acabar, en aquest apartat es planteja un esquema per la realització d’una
auditoria pública ja sigui financera, de compliment o operativa, seguint les
següents NASP24, que si bé estan pendents d’adequació per part de la IGAE,
com ja s’ha cometat anteriorment, són d’aplicació als EL i regulen els aspectes
següents aplicables a la realització d’auditories en el sector públic:

Objectius i classes d’auditoria i àmbit d’aplicació, ja comentades en l’apartat
anterior.

‒

Normes d’auditoria del sector públic: enunciació. Normes relatives al
subjecte auditor, normes sobre l’execució dels treballs, normes sobre la
preparació, contingut i presentació dels informes.

‒

Normes relatives al subjecte auditor: qualificació, independència, diligència
professional, responsabilitat, secret professional.

‒

Normes sobre l’execució dels treballs.

‒

Normes sobre la preparació, el contingut i la presentació d’informes.
Preparació, contingut i presentació de forma escrita.

5.4. Exemples d’auditories sobre el servei públic del cicle de l’aigua
Tot seguit se citen alguns informes d’auditoria del servei públic del cicle de
l’aigua, efectuats per diferents òrgans de control i que es poden consultar
en les respectives pàgines web, ja que no és fàcil tenir accés als informes de
control intern realitzats pels ajuntaments sobre el servei de subministrament
domiciliari d’aigua potable.
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-

‒

La característica general d’aquests treballs és que tots abasten una combinació
d’objectius financers, de compliment i operatius acceptats per les NASP. Pel que
fa a l’estructura de l’informe, el de la Cambra de Comptes d’Aragó, que és el més
recent, és el que està mes estructurat i presenta una estructura més coincident
amb la resolució de la IGAE d’11 de novembre de 2013.
a.

Informe de fiscalització del cicle urbà de l’aigua de la Comunitat de Madrid
(2001-2005). Realitzat per la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid.
L’abast d’aquesta auditoria comprèn: l’adducció, la distribució, el
clavegueram i la depuració, així com les diferents modalitats de gestió
(canal d’Isabell II i l’Ajuntament de Madrid). Analitza el model de gestió, les
incidències mediambientals, la qualitat de l’aigua, la qualitat del servei, la
recuperació dels costos i altres aspectes econòmic i financers, i l’estalvi i l’ús
eficient de l’aigua.

24. Alguns OCEX ja estan utilitzant en els

seus informes de fiscalització les normes
internacionals de les institucions supremes
d’auditoria (ISSAI) aprovades per la INTOSAI,
que la IGAE està adaptant. Pel que fa a
les auditories financeres, operativa i de
compliment es poden citar: ISSAI 100 sobre

“Principis fonamentals de la fiscalització
del sector públic”; ISSAI 200 sobre “Principis
fonamentals de l’auditoria financera”;
ISSAI 300 sobre “Principis fonamentals de
la fiscalització operativa; ISSAI 400 sobre
“Principis fonamentals de la fiscalització de
compliment”.
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estiguin acompanyats d’índex de medició i indicadors de compliment.
Tots aquests elements, a més de necessaris per a l’execució posterior,
permetran garantir la transparència en el procés de licitació.

Anàlisi econòmica del preu mitjà de l’aigua per a ús urbà: despesa i
consum mitjà per habitant.

‒

Estudi sobre la consideració de les tarifes aprovades pels EL com a taxa
o preu públic.
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-

‒

La qualitat del servei prestat pels ajuntaments, consorcis o
mancomunitats.

‒

Examen dels sistemes implantats de control de qualitat de l’aigua per
al consum urbà.

-

‒

Anàlisi de l’ús agrari de l’aigua a la CA, considerant els regadius.

-

‒

Estudi de la situació de la depuració d’aigües residuals a Andalusia.

-

‒

d.

Abreviatures

Anàlisi de les mesures d’estalvi i propostes alternatives que fomentin
l’ús eficient de l’aigua.
Estudi de les demandes i balanços hídrics a Andalusia; previsions de
l’Avantprojecte del Pla Hidrològic Nacional (APHN).

Informe de fiscalització de la captació i distribució de l’aigua per les entitats
locals, exercici 2012. Cambra de Comptes de les Canàries. L’abast era:
‒

Fases del cicle urbà de l’aigua: captació i distribució.

‒

Modalitats de gestió: models, situació actual, gestions singulars,
previsions i tendències.

‒

Recuperació de costos y gestió economicofinancera (costos, incorporació
de costos en el preu del servei, tarifes, components i evolució, preu del
servei, estudis comparatius).

-

Informe de fiscalització de l’Institut Aragonès de l’Aigua, exercici 2015.
Realitzat per la Cambra de Comptes d’Aragó. El seu abast és:

-

‒

Informe de control de la comptabilitat de l’Institut i compliment de la
legalitat.

-

‒

Auditoria de l’eficiència, auditoria de gestió del PASD. Programa
plurianual d’inversions (2001-2045) aprovat pel Govern d’Aragó el
2001 per a la construcció, el manteniment i l’explotació de 1.153 plantes

-

-

CA. Comunitats autònomes

DMA. Directiva 200/60/CE, Directiva marc en polítiques d’aigües de la CE
EL. Ens locals

FHN. Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

ICAC. Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes
IFAC. International Federation of Accountants

IGAE. Intervenció General de l’Administració de l’Estat

INTOSAI. International Organisation of Supreme Audit Institutions
ISSAI. Normes internacionals d’auditoria per al sector públic
LAC. Llei 22/2015, de 20 juliol, d’auditoria de comptes
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‒

‒

c.

depuradores i les corresponents plantes col·lectores per al tractament
d’aigües residuals urbanes de totes les poblacions de més de 200
habitants.

El suministro de agua en Andalucía. Coste y calidad del servicio (1992-2000).
Realitzada per la Cambra de Comptes d’Andalusia. Els seus objectius són:

LBRL. Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local

LGP. Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària

LMRLC. Decret leg. 2/2003, de 28 d’abril. Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya

LOEPSF. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera
LRSAL: Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local
LRJSP. Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic

LRSAL. Llei 27/2013, de 27 de desembre, de reforma i sostenibilitat de
l’Administració local
NASP. Normes d’auditoria del sector públic
NIA. Normes internacionals d’auditoria

NIA-ES. Normes internacionals d’auditoria, adaptades a l’Estat espanyol.
OCEX. Òrgans de control extern

ROAS. Reglament d’obres, activitats i serveis dels EL, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny

SEC 2010. Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals aprovat pel
Reglament (UE) núm. 549/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 21
de març de 2103
TRLCSP. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Text refós de la Llei
de contractes del sector públic.
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b.

-

‒

ISSAI 100 sobre “Principis fonamentals de la fiscalització del sector públic”,
ISSAI 200 sobre “Principis fonamentals de l’auditoria financera”, ISSAI 300
sobre “Principis fonamentals de la fiscalització operativa”. ISSAI 400 sobre
“Principis fonamentals de la fiscalització de compliment”.

TRLFP. Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, Text refós de la Llei de
finances públiques de la Generalitat de Catalunya.

‒

JCCA CATALUNYA. Contracte de gestió de serveis públics, en la modalitat de
concessió de subministrament d’aigua potable, clavegueram: modificació;
retribució de l’empresa contractista: risc d’explotació i l’equilibri econòmic.
Informe 18/2015, de 21 de desembre.

‒

LUNA QUESADA, J. El control municipal de las concesiones administrativas;
el caso de los servicios e instalaciones deportivas. Auditoria Pública núm.
62/2014.

‒

MARTÍN NÁJERA, S. Desafíos en la fiscalización de la contratación pública.
Efectos de la falta de transposición de las directivas de contratos. Auditoria
pública núm. 67 (2016).

TRLHL. Text refós de la llei d’hisendes locals, aprovat pel Reial decret 2/2004,
de 5 de març.
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7

Subministrament
domiciliari d’aigua

Taxes i tarifes / Tarifació per blocs /
Els padrons fiscals / Tributs de la generalitat /
Subjecció a l’impost sobre el valor afegit
Ángela Acín Ferrer
Interventora d’Administració Local

a) -Citaré molt succintament la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i
del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari
d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües.
b) Em referiré només en allò que sigui imprescindible al Decret legislatiu 3/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria
d’aigües de Catalunya (en endavant, TRLA-CAT).		
c) Amb més atenció estudiarem els preceptes relatius a la categoria de taxes,
continguts en el Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (en endavant TRHL).
d) Cal referir-nos al Projecte de llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es
trasposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que preveu
modificar el TRHL, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en
endavant LGT) i la Llei de Taxes i Preus Públics.
e) Serà precis analitzar alguns conceptes de la LGT i no ignorar l’obligatòria
subjecció a l’IVA, quan del subministrament d’aigua es tracta.

Taxes i preus
Concepte legal de taxa i preu
Ja que la Llei que modificarà la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual
es trasposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/ UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (Proj Llei CSP) encara no s’ha aprovat i entrarà
en vigor als quatre mesos de la data de publicació al BOE considerem interessant
dividir aquest apartat en dos subapartats, per diferenciar els periodes anterior i
posterior a la vigència de la nova Llei CSP.
a) el preu segons la normativa vigent
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Tal com disposa l’article 20.1 del TRHL:
“En tot cas, tenen la consideració de taxes les prestacions patrimonials que
estableixin les entitats locals per:

A) La utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local.
B) La prestació d’un servei públic o la realització d’una activitat administrativa
en règim de dret públic de competència local que es refereixi, afecti o beneficiï
de manera particular al subjecte passiu, quan es produeixi qualsevol de les
circumstàncies següents:
a) Que no siguin de sol·licitud o recepció voluntària per als administrats. A
aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part
dels administrats:
Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida
privada o social del sol·licitant.
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Intentaré ajustar l’exposició als punts indicats en el programa i fer poques
referències a normes o matèries que previsiblement siguin tractades en altres
ponències. Amb aquest criteri i, pel que fa a la normativa objecte d’anàlisi:

b) Que no es prestin o realitzin pel sector privat, n’estigui o no establerta la reserva
a favor del sector públic d’acord amb la normativa vigent.”
D’aquesta redacció, des de l’aprovació, semblava molt clar que en tot cas havia de
configurar-se com a taxa la contraprestació exigida per la prestació d’un servei
en règim de dret públic quan fos imprescindible per a la vida del sol·licitant,
o quan no es prestés efectivament pel sector privat. Tot i això, no ha resultat
gens clara l’aplicació del precepte i, és interessant conèixer els termes del debat
i, sobretot, les sentències del Tribunal Suprem sobre la

Naturalesa jurídica de la contraprestació
per subministrament domiciliari d’aigua
La polèmica és antiga, però va sortir a la llum amb molta força a partir de la
sentència del Tribunal Suprem de 23 de novembre de 2015 (Rec. 4091/2013). Es
podia llegir en molts diversos fòrums (Internet, revistes, etc.) la conclusió que ja
està clar el pronunciament del T.S. i, per tant, sols cap que aplicar-ne la doctrina;
cosa diferent de l’actuació real de molts ajuntaments, que per molt diverses
raons estan percebent els ingressos per subministrament d’aigua domiciliària,
qualificats de manera diferent a la de TAXA.
El debat doctrinal es va complicar més en conèixer-se un informe signat pel
subdirector general de Tributs Locals de data 8 d’abril de 2016, que responia
la pregunta formulada pel President de l’Associació Espanyola d’Abastament
d’Aigua i Sanejament (AEAS) (N/REF 2016-03364), en el qual s’exposa un criteri
diferent del reiterat pel Tribunal Suprem.
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Presentació de la sessió

En aquesta sentència, el T. C. va declarar la inconstitucionalitat dels preus
públics com a contraprestació de l’ús de domini públic o recepció d’un servei
(o subministrament) imprescindible i va definir el concepte de “prestació
patrimonial de caràcter públic” com “tota prestació coactiva que es vincula
a l’accés a un servei de caràcter vital per al ciutadà”. Per a adaptar el context
normatiu de les quanties exigibles als ciutadans, van ser precisos alguns
canvis legals i, entre ells, la redacció de l’article 2.2.a) de la LGT/2003. Aquest
article, després d’assenyalar com un dels fets imposables de la taxa la prestació
de serveis en règim de dret públic quan els serveis no siguin de sol·licitud o
recepció voluntària per als obligats o no es prestin pel sector privat, va aclarir
en l’apartat segon que “els serveis es presten en règim de dret públic quan es
duguin a terme mitjançant qualsevol de les formes previstes en la legislació
administrativa per a la gestió del servei públic i la titularitat correspongui
a un ens públic”. A partir d’aquesta redacció, semblava clar que, en tot cas, la
quantia exigible pel proveïment d’aigua domiciliària havia de ser una taxa, però
sempre han estat nombrosos els ajuntaments que han gestionat el servei de
manera indirecta i han aprovat una tarifa (preu privat). Com els concessionaris
i alguns ajuntaments no estaven còmodes, i alguna sentència del TS els havia
penalitzat, van impulsar una modificació de la LGT/2003 mitjançant la Llei 2/2011
d’economia sostenible, que consisteix a suprimir l’apartat segon de l’article
2.2.a) de la LGT/2003. Després de la supressió de l’esmentat paràgraf, bastants
experts consideraven que s’havia rehabilitat la figura de la tarifa, que seria
aplicable quan es gestionés l’aigua mitjançant concessionari o empresa pública.
Altres opinions defensaven que res havia canviat perquè aquell paràgraf només
servia per aclarir el concepte de “dret públic”. Hem viscut uns anys amb debat de
baix contingut perquè el TS jutjava situacions anteriors a la Llei 2/2011 i només
apuntava que “potser després d’aquesta Llei alguna cosa havia canviat”.

En una altra sentència de 24 de novembre de 2015 (Núm. Rec. 232/2014), es resol
negar a la Comunitat Autònoma de Canàries la competència per a emetre
informe sobre la reducció de les tarifes del servei de subministrament d’aigua
potable, ja que la Sala qualifica, en tot cas, com a taxa a la contraprestació exigible,
amb independència de quin sigui el règim jurídic del servei, bé per gestió directa
municipal o per concessió administrativa per un tercer. Reiterant que aquesta
doctrina es manté després de l’entrada en vigor de la Llei d’Economia Sostenible.

En la famosa sentencia de 23 de noviembre de 2015, el TS recorda la redacció de
l’article 2.2.a) de la LGT/2003, abans i després de la Llei d’Economia Sostenible,
i detalla que la supressió del segon paràgraf de l’article 2.2.a) es va deure a

En conclusió, el TS falla que les contraprestacions que satisfà l’usuari del servei
de subministrament d’aigua potable han de ser qualificades de taxes, amb
independència de la modalitat de gestió emprada. Fins i tot en els casos en
què el servei és gestionat per un ens públic que actua en règim de dret privat
-entitats públiques empresarials, societats municipals o concessionaris-, el que
s’exigeix als ciutadans té la qualificació de taxa, no de preu privat o tarifa.
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l’acceptació parcial de les esmenes presentades, de tal manera que, fins i tot
admetent que la modificació legal pretenia aclarir que no tindrien la consideració
de taxes les contraprestacions per serveis que presten les entitats que actuen
en règim de dret privat, no pot deixar-se de reconèixer que ens trobem en les
mateixes condicions de l’etapa anterior pel que fa a les taxes locals, ja que no
s’ha modificat l’article 20 del TRLHL.

En sentència del TS de 27 d’abril de 2016 (Núm. Rec. 899/2014), també relativa
a tarifes d’aigua potable, aprovades en període anterior a la Llei d’Economia
Sostenible, es reitera que la forma de gestió no afecta la naturalesa de la
contraprestació, sempre que la titularitat segueixi sent-ne pública, com succeeix
en els supòsits de concessió.
Després de la contundència dels pronunciaments del TS és molt sorprenent que
la Direcció General de Tributs emetés el seu informe, de data 8/4/16, afirmant
que, si els serveis són gestionats per una societat privada municipal o per una
empresa privada a través d’un contracte administratiu de gestió del servei, les
contraprestacions poden ser tarifes o preus privats.
La Direcció General de Tributs justifica en part l’informe en una sentència
anterior del TS de 28 de setembre de 2015 (Núm. Rec. 2042/2013), en la qual, i
en relació amb la prestació de serveis funeraris -liberalitzats- manté un
criteri diferent i accepta el concepte de “tarifa”. La confusió i la preocupació
son molt grans per als ajuntaments que han qualificat les contraprestacions
econòmiques per subministre domiciliari d’aigua com tarifes o preus privats, ja
que si fóssin recorregudes, el desenllaç del recurs és, si més no, inquietant! Amb
això, i tenint en compte que l’import percebut per subministrament d’aigua
sol ser significatiu en el conjunt del pressupost municipal i que una sentència
desfavorable originaria costos excessius, és prudent prendre algunes cauteles, ja
que, de moment, segons els criteris jurisprudencials, només es pot qualificar la
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Sense ànim de repetir tot el que possiblement coneixem, per sistemática i
per l’interès pràctic d’explicar actuacions durant un llarg periode de temps,
resumim el contingut del problema: els ajuntaments poden prestar el servei
d’abastament d’aigua per gestió directa (des del mateix Ajuntament, o societat
mercantil el capital social del qual sigui de titularitat municipal), o per gestió
indirecta, a través d’un concessionari o d’una empresa mixta. Fins a l’1 de gener
de 1999, s’acceptava judicialment que quan el servei es prestava directament
per l’ajuntament, la contraprestació havia de ser una taxa i, quan es gestionava a
través de concessionari o empresa mixta, la contraprestació és una tarifa (o preu
privat). Després de l’1/1/1999, en compliment del que estableix la Llei 25/1998,
sempre es consideraria taxa la contraprestació exigida pels serveis en què
concorrien les notes de necessitat i coactivitat, tan destacades en la sentència
del Tribunal Constitucional 185/1995.

b)Tarifes com alternativa de la taxa, després del Projecte de llei CSP
El Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic, pel qual es traslladen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, preveu una modificació important, que sens dubte
farà variar els criteris jurisprudencials, en aclarir la naturalesa jurídica de
les tarifes que abonen els usuaris per la utilització de les obres o la recepció
dels serveis, tant en els casos de gestió directa d’aquests, a través de la pròpia
Administració, com en els supòsits de gestió indirecta, a través de concessionaris,
com a prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari. És per això que
se li dóna nova redacció a la disposició addicional primera de la LGT, a l’article
20 del TRHL, afegint-li un nou apartat 6 i a l’article 2 de la Llei 8/1989, de taxes i
els preus públics.
En el context d’aquesta ponència, és molt rellevant reproduir l’apartat 6 afegit
a l’article 20 del TRHL, per la disposició final del Projecte de llei CSP, literalment:
“6 . Les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es
percebin per la prestació dels serveis públics als que es refereix l’apartat 4
d’aquest article, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o
mitjançant gestió indirecta, tindran la condició de prestacions patrimonials de
caràcter públic no tributari conforme al previst en l’article 31.3 de la Constitució.
En concret, tindran tal consideració aquelles exigides per l’explotació d’obres
o la prestació de serveis, en règim de concessió, societats d’economia mixta,
entitats públiques empresarials, societats de capital íntegrament públic i altres
fórmules de Dret privat.
Sense perjudici del que estableix l’article 103 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, les contraprestacions econòmiques, a que es refereix aquest apartat, es
regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d’aprovació d’aquesta
ordenança les entitats locals sol·licitaran informe preceptiu d’aquelles
Administracions Públiques a les quals l’ordenament jurídic els atribuís alguna
facultat d’intervenció sobre les mateixes.»
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Per tant, a partir de la vigència de la nova Llei de Contractes del Sector Públic la
contraprestació exigible pel subministrament domiciliari d’aigua, quan el servei
es gestioni mitjançant societat mercantil o concessionari no serà una taxa, sinó
una prestació patrimonial de caràcter públic no tributari.
Cal fixar-se en què aquestes prestacions patrimonials de caràcter públic no

Com a conclusió d’aquest apartat, direm que:
- Quan l’Ajuntament gestiona directament el servei públic de subministrament
d’aigua, ha d’exigir una taxa, regulada en la corresponent ordenança fiscal. En
ser la taxa un tribut, és molt clara l’aplicació dels privilegis i el règim de gestió,
inspecció i recaptació establerts en la Llei General Tributària.
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Tot això sense perjudici del que s’escriu en el punt següent.

tributari, que anomenem tarifes, han de ser regulades en una ordenança
i entenem justificades les seves quanties mitjançant el corresponent
informe econòmic. Veiem també, en el citat text, una reivindicació del paper
de les Administracions amb facultats d’intervenció (Comissió de Preus?),
contràriament al que succeeix amb les taxes, respecte de les quals el Tribunal
Suprem ha declarat reiteradament que, sent un tribut, resulta improcedent la
participació de les Comissions de Preus, doncs correspon només als Ajuntaments
la competència per aprovar l’ordenança fiscal de la taxa, perquè les facultats
tributàries en l’àmbit local, són exclusives d’ells.

- Si la gestió del servei es duu a terme mitjançant personificació privada o gestió
indirecta, s’exigirà una tarifa regulada en ordenança. Sent la tarifa un ingrés de
dret públic, la recaptació es podrà dur a terme aplicant el Reglament General de
Recaptació i, pel que fa a altres aspectes de la gestió, liquidació i inspecció caldrà
conèixer i analitzar la normativa de desenvolupament.

Conseqüències de modificar el concepte anterior de --- preu privat,
preu públic, cànon, tarifes...? pel de taxa
En aquells supòsits en què es produeixi una modificació del règim de gestió
del servei públic i els Ajuntaments optin per substituir la gestió indirecta, per
la gestió directa, serà necessari establir una taxa i potser als responsables
municipals els preocupa el canvi. Es diu que l’elecció de taxa comporta un
ple sotmetiment a la Llei General Tributària i que l’aplicació d’aquesta llei
requereix incrementar les formalitats i la documentació administrativa, amb la
consegüent pèrdua d’eficiència.
Al meu entendre, no existeix cap motiu de preocupació, ja que imposar i regular
una taxa és perfectament compatible amb l’eficiència que tots desitgem
i, a més, aporta major seguretat jurídica a l’Administració i als ciutadans.
Recordem, en honor de la cerca d’eficiència, l’apartat 3 de la disposició addicional
quarta de la Llei General Tributària, on s’obren un conjunt de possibilitats per
adaptar el compliment de normes comunes bàsiques a la realitat local quan
s’estableix que: “Les entitats locals, dins l’àmbit de les seves competències,
podran desenvolupar el que disposa aquesta llei mitjançant l’aprovació de les
corresponents ordenances fiscals”.
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contraprestació exigible per la prestació d’un servei com a tarifa si es tracta d’un
servei o subministrament de recepció NO obligatòria per a l’interessat”.

En primer lloc, cal aprovar una ordenança fiscal, amb el procediment
que coneixem, que requereix l’elaboració d’un informe econòmic que
justifiqui el compliment del principi d’equivalència, és a dir que els
ingresos previsibles no exedeixin dels costos de la prestació del servei.
Igualment, caldria justificar el principi de recuperació dels costos dels
serveis relacionats amb l’aigua, conforme el que preveu l’article 9 de
la Directiva 2000/60/CE. La Directiva no exigeix que el principi de
recuperació de costos signifiqui repercutir als usuaris la totalitat del cost
del cicle de l’aigua, doncs s’admet que hi ha transferències publiques.
A més, no es podran adoptar solucions uniformes, doncs hauran de
considerar-se circumstàncies locals, geogràfiques, econòmiques, etc.
L’informe es redactarà d’acord a l’estructura de l’article 24.2 del TRHL,
que recorda la importància dels costos “necessaris per a garantir el
manteniment i el desenvolupament raonable del servei, calculats
d’acord el pressupost i el projecte aprovats per l’òrgan competent”

b)

Definir i divulgar el procediment de notificació de les liquidacions.
Hauria de produir-se una notificació col·lectiva de la “matrícula” de
contribuents a principi de l’exercici i, posteriorment, una notificació
individual cada vegada que s’efectuï una lectura i càrrec en compte.
Cadascuna d’aquestes notificacions, sense justificant de recepció,
compleix la funció de document acreditatiu del pagament com ja és
força habitual.

c)

Com a normes de funcionament ordinari, es podrien establir previsions
com les següents: El pagament de la taxa periòdica es pot fer mitjançant
domiciliació bancària i l’import de la recaptació s’abonarà en un
compte de l’Ajuntament. Quan la domiciliació hagués estat impossible,
o el pagament resultés desatès, qui està obligat a efectuar el pagament
el pot realizar en les oficines municipals i per qualsevol dels mitjans
regulats en l’Ordenanza General.

d)

La Intervenció de Fons i la Tresoreria de l’Ajuntament controlaran i
fiscalitzaran els cobraments efectuats pel concessionari i el puntual
ingrés d’aquests en el compte de l’Ajuntament.

De l’article 9 de la Directiva 2000/60 es dedueix que els estats membres han
de garantir que la política de preus de l’aigua proporcioni incentius adequats
perquè els usuaris utilitzin els recursos hídrics de manera eficient. Amb
aquest objectiu, és clar que la fixació del preu de l’aigua en funció del volum
realment consumit és un mitjà que, en general, incentivarà l’eficiència, en
aconsellar un consum raonable. Però també és raonable que el preu final de
l’aigua es determini d’acord amb una tarifa binòmia, que inclogui no només
una part variable calculada en funció del volum d’aigua realment consumit
per l’interessat, sinó també una part fixa que no estigui lligada a aquest
volum. Referent a això, és interessant la sentència del Tribunal de Justícia de
la Unió Europea de 7 de desembre de 2016, que reconeix que, d’acord amb la
Directiva 2000/60, és possible establir que el preu dels serveis d’aigua inclogui
no solament una part variable calculada en funció del volum d’aigua realment
consumit, sinó també una part fixa corresponent a les despeses de connexió a
les xarxes de subministrament d’aigua i als costos inherents al manteniment,
lectura i manteniment de comptadors, i anàlisi de salubritat de l’aigua. Els estats
membres poden triar entre diferents formes de tarifar, sent aquesta estructura
de dos components (fix i variable) una forma permesa.
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a)

Estructura binomia i tarifació per blocs

Complint els principis de la Directiva, el Decret legislatiu 3/2003, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (en
endavant TRLA- CAT), en l’article 3.3 preveu que, amb relació a l’exigència
dels tributs que els correspongui, les administracions titulars dels serveis de
proveïment i sanejament han de tenir present el principi de recuperació dels
costos dels serveis relacionats amb l’aigua. L’ACA ha de dictar recomanacions per
a, intensificant-ne la progressivitat, promoure l’ús eficient del recurs i fixar els
conceptes transferibles, fixos i variables.
Segons l’article 4t) del TRLA-CAT, correspon a la Generalitat la determinació dels
criteris bàsics de tarifació del cicle integral de l’aigua en relació amb els conceptes
transferibles, fixos i variables, i els altres elements que permetin una facturació
adequada al territori, així com el seu control, sense perjudici de la facultat dels
ens locals de fixar les tarifes dels serveis de proveïment i sanejament. Com que
són competència dels ens locals el proveïment d’aigua potable, el clavegueram
i el tractament d’aigües residuals, els usuaris hauran d’abonar als ajuntaments
(o ens supramunicipal gestor, si escau) les taxes que, per aquests conceptes,
s’hagueren aprovat i meritat.
En el nostre àmbit territorial, la quota a satisfer pels serveis relatius al
subministrament domiciliari d’aigua es compon per una part variable, en funció
del volum d’aigua consumit, i una part fixa, que garanteix la disponibilitat
immediata i l’accés permanent al servei d’aigua potable; la quantia depèn de la
classificació de l’habitatge en funció del cabal nominal. A l’àrea metropolitana
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A partir d’aquests criteris, analitzem què comporta definir que la contraprestació
exigible pel subministrament domiciliari d’aigua té naturalesa de taxa i quins
punts de gestió poden establir-se per mantenir l’eficiència:

També es preveu la tarifa social per a determinats col·lectius; en aquest cas, la
quota de servei serà el 75% de la quota de servei domèstica i el preu unitari del
primer tram és el 75% del preu unitari del primer tram domèstic.

El mateix article 36 de la LGT disposa que, quan la llei estableix la figura de
substitut del contribuent, serà aquest qui, en lloc del contribuent, hagi de
complir l’obligació tributària principal (pagar), així com les obligacions formals
inherents a aquesta.

Ingressos no tarifaris
Tenen la condició d’ingressos no tarifaris els drets de connexió de servei i
connexió.
En el moment de fer el contracte, en funció de la capacitat de subministrament
que pot ser utilitzada per tots els usuaris d’un immoble o establiment comercial
o industrial, es determina el cabal que s’ha de contractar. En el cas de Barcelona,
és un import que es paga una sola vegada quan se signa el contracte d’escomesa;
les quanties (publicades en el BOP), varien des de 940,36 € per a un cabal de 2,5
metres cúbics/h fins a 26.560,53 per a un cabal de 250 metres cúbics/h
Entre d’altres, ingressos no tarifaris podrien ser també els associats amb el
manteniment de les instal·lacions particulars.
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Padrons fiscals
Els padrons fiscals estaran constituïts, com a mínim, per la relació de subjectes
passius, les dades identificatives del lloc on es realitza el subministrament i tots
els elements tributaris determinants de l’import a pagar. Els padrons fiscals
haurien de ser aprovats per l’Ajuntament, fins i tot en els supòsits en què es
compti amb la col·laboració material del gestor del servei. I si, per la tradició
dels exercicis anteriors, o altres raons, no s’actua de tal manera, serà totalment
necessari que l’Ajuntament tingui la informació completa i actualitzada del
contingut dels padrons.

Dos possibles subjectes passius: el contribuent i el substitut del contribuent.
L’article 36 de la LGT estableix que és contribuent el subjecte passiu que realitza
el fet imposable. Per tant, en el cas del subministrament d’aigua a un habitatge
que s’utilitza en règim de lloguer, en serà contribuent l’inquilí.
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Pel que fa als subjectes passius que figuraran en el padró, farem referència a
continuació a un problema que sabem que preocupa alguns ajuntaments.

L’article 23.2 del TRHL disposa que tindran la condició de substituts del
contribuent en les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn
o afectin els ocupants d’habitatges o locals, els propietaris d’aquests immobles,
els quals podran repercutir les quotes als respectius beneficiaris.
Coneixem que, per a alguns ajuntaments, constitueix un gran problema
complir l’obligació de liquidar l’aigua i el cànon als propietaris quan es tracta
d’habitatges o locals llogats.
Segons el nostre criteri, format a partir de l’anàlisi doctrinal d’importants experts
i del pronunciament d’alguns tribunals, es podrà liquidar el consum d’aigua i
el cànon al contribuent (inquilí) que compleixi les condicions determinades en
l’ordenança fiscal.
Referent a això, és significatiu que l’article 17.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de
Taxes i Preus Públics disposa que “en les taxes establertes per raó de serveis o
activitats que beneficiïn els usuaris o ocupants d’habitatges, naus, locals o, en
general, d’immobles, seran responsables subsidiaris els propietaris d’aquests
immobles”. Segons l’opinió de determinats experts la figura de la responsabilitat
subsidiària és molt més adequada que la substitució del contribuent per
qualificar la posició del propietari

Tributs de la generalitat
Segons regula l’article 13 del TRLA-CAT, els recursos econòmics de l’ACA estan
integrats, entre d’altres, per:
a) el cànon de l’aigua
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de Barcelona és aplicable el Reglament del Servei Metropolità del cicle integral
de l’aigua, publicat al BOP de 20/11/2012. Segons aquest Reglament, la tarifació
es farà, en el sistema general, d’acord amb cinc trams, definits per franges
de consum; les tarifes del consum associat a cada tram són progressives, de
manera que resulta més car el preu mitjà quan es consumeix més aigua.
Els habitatges en què convisquin més de tres persones poden optar per una
facturació especial, que consisteix en l’ampliació dels trams a partir de la
quarta persona.

d) les taxes, els drets i altres prestacions patrimonials que li corresponguin

L’article 62 del TRLA-CAT crea el cànon de l’aigua com a ingrés específic del règim
economicofinancer de l’ACA, la naturalesa és la d’impost amb finalitat ecològica i
el fet imposable és l’ús real o potencial de l’aigua. El cànon de l’aigua resta afectat
a la consecució dels objectius de planificació hidrològica i, particularment, la
dotació de les despeses d’inversió i d’explotació de les infraestructures que es
preveuen.
Disposa l’article 66 de TRLA-CAT que són subjectes passius en concepte de
contribuents les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, i les entitats
a què es refereix l’article 35.4 de la LGT, usuàries d’aigua que la reben a través
d’entitats subministradores o operadors en alta que la capten d’instal·lacions
pròpies o la produeixen mitjançant instal·lacions de tractament d’aigua marina.
El problema per als ajuntaments és que aquest precepte en l’apartat 3
determina que, des de l’any 2012, les entitats subministradores són substitutes
del contribuent i, com a tals, estan obligades al compliment de les obligacions
materials i formals que els imposa la llei. Per exigir dels contribuents
l’import del cànon, han de repercutir en les factures que emetin pel servei de
subministrament d’aigua.

180

Segons resulta de l’article 75 del TRLA-CAT, aquesta atribució de la condició
de substitut del contribuent vol dir que els ajuntaments han de liquidar el
consum d’aigua juntament amb el cànon de l’aigua i ingressar el total en les
dates que assenyala l’ACA. Segons les instruccions que coneixem, les entitats
subministradores amb facturació superior a 500.000 metres cúbics/any,
han de declarar i liquidar com a data límit el dia 20 del mes següent al de la
repercussió neta del cànon de l’aigua a l’abonat, excepte la corresponent al mes
de juliol que s’ha de liquidar abans del 5 de setembre. A més, abans de 10 de
març s’ha de presentar el resum anual de la repercussió del cànon de l’exercici
anterior.
Les entitats amb facturació inferior a 500.000 metres cúbics/any declararan i
liquidaran trimestralment els imports repercutits nets (incloent-hi anul·lacions)
com a data límit fins al dia 20 del mes següent al del trimestre natural en què va
tenir lloc la repercussió. L’Ajuntament ha de presentar l’autoliquidació pel total
de cànon i IVA repercutits; només cap la rectificació per errors en la pràctica
d’una liquidació anterior, però no es pot interposar correcció pels impagats
que, evidentment, es produiran. Per a minimitzar l’impacte dels impagats, l’ACA

Les entitats que acreditin que no poden dur a terme la recaptació per via de
constrenyiment, no responen dels imports repercutits que resultin incobrables
si poden justificar la concurrència dels requisits de l’article 66.3 del TRLA-CAT, de
molt difícil compliment, com són els següents:
a) Que hagi transcorregut més d’un any des de l’acreditació de l’impost sense
obtenir-ne el cobrament i que aquesta circumstància estigui degudament
recollida en la comptabilitat de l’entitat.
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c) el cànon de regulació i la tarifa d’utilització de l’aigua

estableix un percentatge de bonificació aplicat directament per la pàgina web
per a cada autoliquidació en funció del nombre d’abonats totals de l’entitat,
segons fórmula recollida en l’article 75.3 del TRLA-CAT. En el cas que cap dels
municipis de subministrament no superi el milió de metres cúbics anuals
de subministrament, s’aplica un coeficient 1,5 sobre el valor resultant de la
bonificació.

b) Que l’import no cobrat del cànon sigui superior a 150 euros.
c) Que l’Ajuntament (com a entitat subministradora) acrediti haver instat el
cobrament del deute mitjançant reclamació judicial o requeriment notarial.
La complexitat de provar el compliment d’aquests requisits originarà que, en
molts casos, siguin els ajuntaments els que han d’assumir el pagament del
cànon de l’aigua.
La base imposable està constituïda pel volum d’aigua utilitzat o estimat,
expressat en metres cúbics; l’article 67 en conté les regles per a la determinació
.
En l’article 69 del TRLA-CAT es quantifiquen els tipus de gravamen aplicables
als usos domèstics de l’aigua, i s’estableixen uns trams i coeficients en funció
del consum mensual i del nombre de persones de l’habitatge. A més consum
correspon un coeficient més alt i el nombre més gran de persones residents a
l’habitatge amplia els trams.
És de notar que les successives lleis de mesures fiscals que acompanyen els
pressupostos de la Generalitat cada any solen contenir modificacions d’aquest
precepte; així, la Llei 5/2017, del Parlament de Catalunya, ha modificat, entre
altres punts, l’apartat 3 de l’article 69 del TRLA-CAT establint que “el dret a
gaudir de l’ampliació de trams es perd, de forma automàtica, en el cas que així
ho acreditin les dades del padró d’habitants en relació amb els utilitzats per
al reconeixement inicial d’aquesta situació”. Una altra modificació introduïda
per la Llei 5/2017 ha estat l’addició de dos paràgrafs a l’article 69.8 del TRLA-CA
ampliant les persones beneficiàries de la tarifa social del cànon de l’aigua en
atenció a la situació de vulnerabilitat econòmica.
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b) el cànon d’utilització i ocupació del domini públic hidràulic

Malgrat el treball, complexitat i fins i tot necessitat d’anticipar la recaptació del
cànon i l’IVA que el TRLA-CAT imposa als Ajuntaments, l’article 75.11 adverteix
que “el compliment, per part de les entitats subministradores de les obligacions
materials i formals que la norma els imposa per la seva condició de substitutes
del contribuent, no dóna dret a cap tipus de compensació econòmica”. I, per si fos
poc, l’article 77 conté una extensa descripció d’infraccions i sancions tributàries
per no efectuar correctament la repercussió del cànon.
Els articles 78 i 80 del TRLA-CAT regulen respectivament el cànon de regulació
i tarifa d’utilització i el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic.
Si disposéssim de temps, hi podríem fer referència, si bé crec que seran objecte
d’atenció en altres ponències.

Incidència de l’iva en els ingressos per consum d’aigua i cànon
La Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit disposa en
l’article 7, 8è, b) que, en tot cas, estaran subjectes a l’impost els lliuraments de
béns i prestacions de serveis que les administracions, ens, organismes i entitats
del sector públic realitzin en l’exercici de les activitats de distribució d’aigua, gas,
calor, fred, energia elèctrica i altres modalitats d’energia.

182

Per tant, atès el caràcter taxatiu de la subjecció, qualsevol que sigui la forma de
gestió del servei, tant el consum d’aigua, com el cànon d’aigua, estan afectats
per l’IVA, que haurà de ser repercutit als usuaris al tipus del 10 per cent, segons
resulta de l’article 91 U de la Llei de l’IVA.
És important tenir en compte els canvis introduïts en l’IVA per la Llei 28/2014, de
27 de novembre, ja que, en establir nous supòsits de no subjecció quan el servei
es presta per empresa pública que actua en nom i per compte de l’Ajuntament,
poden produir-se efectes indesitjats i lesius econòmicament. És així perquè quan
una activitat no està subjecta a IVA, no es tindrà dret a deduir l’IVA suportat per
consums o inversions necessàries per al desenvolupament de tal activitat.

Però no serà així de fàcil resoldre el supòsit en què el concessionari o l’empresa
mercantil, que actua en nom propi i amb caràcter independent, cobren als
usuaris la taxa (o tarifa), repercutint l’IVA corresponent. Paral·lelament,
l’Ajuntament ha realitzat inversió en instal·lacions que milloraran el servei. La
pregunta és si l’Ajuntament podrà deduir l’IVA suportat; en el nostre criteri,
només cabrien deduccions si l’Ajuntament cobrés per la cessió d’ús de les
instal·lacions, repercutint IVA.
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Pel que fa a la comptabilització, veiem que, tot i que el cànon de l’aigua no és
un recurs municipal, els ajuntaments han de comptabilitzar el dret reconegut
del cànon en un concepte del pressupost d’ingressos. L’IVA corresponent el
comptabilitzaran com el tribut repercutit per l’Ajuntament i formarà part
de les declaracions que es presentin a l’AEAT. Quan l’Ajuntament presenta
l’autoliquidació davant l’ACA, aquesta calcula l’IVA i estén la factura corresponent,
que l’Ajuntament de deduir com a IVA suportat.

Precisament en els serveis propis del cicle integral de l’aigua (captació,
subministrament, potabilització, distribució d’aigua potable, clavegueram i
depuració d’aigües residuals), no s’hauria de produir aquesta situació perquè
estem davant d’una activitat en tot cas subjecta a l’IVA. Així, segons consulta
DGT VO127-16, si un ajuntament constitueix una societat participada al 100%
per gestionar els serveis de distribució i sanejament de l’aigua i és l’Ajuntament
qui cobra taxes als usuaris, succeirà que la societat ha de facturar a l’Ajuntament
repercutint IVA i l’Ajuntament liquidarà als usuaris la taxa repercutint IVA. En
aquest cas, no existiria problema per a la deducció d’IVA suportat, tant per la
societat com per l’Ajuntament.

No és aquest el Fòrum per a estendre’ns en la problemàtica de l’IVA, però
sí que volem indicar que la no subjecció a l’impost pot ser una mala notícia,
i caldrà estudiar a fons la incidència de l’impost quan els serveis es prestin
en virtut d’encàrrecs de gestió pels ens que ostentin la condició de mitjà
propi instrumental de l’Administració, o bé a favor de l’Administració de què
depenguin, si aquesta ostenta la titularitat íntegra dels ens gestors.
Finalment, cal indicar i lamentar que, d’acord amb el que preveu l’article 80.4 de
la Llei 37/1992, resultarà molt complicat per als Ajuntaments modificar la base
imposable de l’IVA declarat quan no es pot cobrar dels usuaris que han deixat de
pagar l’aigua, el cànon i l’IVA.
Així doncs, serà molt útil comptar amb un bon procediment de recaptació. Esperem
que la configuració de la contraprestació com a taxa, en tots els supòsits que
correspongui, i la regulació que s’haurà de dictar relativa a les noves prestacions
patrimonials de caire públic no tributari, ajudin a aconseguir-ho.
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Tal consideració de les circumstàncies personals dels usuaris de l’aigua ens
inclina més a liquidar a l’ocupant de l’habitatge.

8

La gestió i el govern
del servei. Instruments
tècnics, administratius
i econòmics

Selecció del sistema de gestió. L’informe preceptiu
exigit per l’LRSAL. Model de Pla econòmic i financer.
Indicadors de gestió
Marc Cadevall i Artigues
Director de Serveis de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Terrassa

El subministrament d’aigua funciona com un monopoli natural, ja que l’usuari
no pot triar entre una oferta variada i competitiva de preus i qualitats. En un
règim de monopoli, el client queda a mercè del proveïdor únic, que és qui decideix les condicions de venda del bé. També és un mercat captiu, en què el client
no pot decidir no comprar; la relació obligada amb el proveïdor monopolista es
converteix en una relació de captivitat. L’aigua és un dret, no pot ser un producte
de mercat ni un simple negoci. De tot això en deriva l’interès que alguns serveis
siguin públics, com el servei de l’aigua.
L’article 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(LBRL) declara la reserva en favor de les entitats locals del servei d’abastament
d’aigua i depuració d’aigües. Així mateix, el servei públic d’abastament d’aigua
és una competència pròpia del municipi, d’acord amb l’article 66.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya (TRLMRL). L’article 67 d’aquest mateix text legal
disposa que tots els municipis han de prestar, com a mínim, serveis en matèria
d’abastament d’aigua i clavegueres.
Per tant, cal dir d’entrada que no hi ha cap dubte sobre qui té la responsabilitat
de governar i gestionar aquests serveis públics, amb independència de quines
siguin les formes de gestió que, com es veurà més endavant, els ens locals poden
establir d’acord amb la normativa.
En el servei públic del cicle de l’aigua la gestió incorpora l’objectiu d’assegurar
d’una manera eficient i econòmicament viable la garantia permanent del subministrament suficient, de qualitat, equilibrat i equitatiu, a un preu assequible i
amb un ús sostenible del recurs i del medi.
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El govern consisteix a exercir l’administració del servei i regular-lo mitjançant
els diferents instruments disponibles. Això vol dir elaborar i fer complir el reglament del servei, adoptar i fer complir els objectius i les decisions estratègiques en tots els àmbits, decidir i fer executar les inversions necessàries per
complir-los, determinar quines han de ser les despeses del servei i controlar-les
i, finalment, definir i supervisar com s’ha de fer la prestació de tots els aspectes
del servei.
Per tant, el gestor del servei públic queda subjecte a aquesta administració superior i s’ha de limitar a donar compliment als objectius fixats amb eficàcia i
eficiència, aportar tota la informació necessària i compartir el coneixement derivat de l’exercici diari de l’explotació del servei.

La normativa de règim local determina que els ens locals poden decidir entre diverses formes de gestió del serveis públics, però això no és així amb el govern del
servei, que és una responsabilitat ineludible. Així, l’article 85 de l’LBRL estableix
que són serveis públics els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves
competències. Els ens locals tenen reconeguda autonomia per a l’organització
dels serveis de llur competència. És a dir, la potestat de direcció i control dels
serveis públics correspon sempre a l’ens local, fet que comporta també la potestat de modificació i la inclusió de la clàusula d’actualització dels serveis d’acord
amb els estàndards econòmics i socials. L’autonomia dels ens locals per a l’organització dels serveis de llur competència es concreta en l’article 85.2 de l’LBRL, en
el qual s’estableixen les formes de gestió dels serveis públics.
Es determina que els serveis públics de competència local s’hauran de gestionar
de la forma més sostenible i eficient, entre les formes de gestió directa —entitat local, organisme autònom local, entitat pública empresarial local (EPEL) o
societat mercantil local (SML) el capital social de la qual sigui de titularitat pública— i les de gestió indirecta (concessió, gestió interessada, concert o societat
d’economia mixta).
D’acord amb l’article 188 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), els serveis públics
locals es poden gestionar directament o indirecta. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals, en l’exercici de la
potestat organitzativa, llevat dels serveis que comportin potestats indeclinables
i de coacció administrativa i del que estableixi, si s’escau, la legislació sectorial.
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Introducció

En el servei públic d’abastament d’aigua, tant el govern com la gestió resten
subjectes als principis que emanen tant de la normativa sectorial en matèria
d’aigües, medi ambient, salut, consum, treball i mercat, com del dret administratiu general, que va incorporant les demandes socials en els àmbits de la transparència i la participació.

Cal tenir en compte que en la gestió del servei d’abastament d’aigua no hi ha
normativa específica que obligui a descartar cap de les modalitats previstes en
la normativa vigent.
Finalment, i sense entrar-hi, cal esmentar també que la gestió dels serveis es
pot dur a terme per delegació de competències a ens supramunicipals (mancomunitats, comarques, consorcis) o per encomanda de servei i conveni de col·
laboració amb altres administracions públiques.
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1. La gestió i el govern del servei. Instruments tècnics,
administratius i econòmics

La realitat, més preocupant que sorprenent, és que sovint els ens locals tenen
moltes dificultats per exercir també el govern del servei, en què no hi cap delegació possible. En la pràctica diària del govern del servei de l’aigua sorgeixen un
seguit de dificultats o riscos que s’amplifiquen quan la forma de gestió és indirecta; l’experiència demostra que si l’ens local no fa la gestió del servei de forma
directa, és més difícil que el governi.
En primer lloc, cal que hi hagi la voluntat d’exercir el govern del servei, voluntat
que no sempre ha existit o no ha estat prou intensa.
En segon lloc, cal disposar de tota la informació sobre el servei i el coneixement
que sorgeix d’analitzar-la: sense aquesta informació i coneixement —sovint
«privatitzada» pel gestor del servei, quan és sens cap mena de dubte una informació de titularitat pública—, no és possible prendre les decisions adequades
en cada moment en defensa de l’interès general o públic.
En tercer lloc, cal un seguit de recursos i mitjans per portar a la pràctica el govern del servei, recursos que en molts ens locals tampoc no han estat prioritzats,
per causa segurament de la delegació de la gestió a mans privades, del paper
que han jugat els operadors privats, de la manca de consciència sobre la diferència entre governar i gestionar el servei, o de la manca de voluntat per exercir
el govern.
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A aquestes dificultats se n’hi afegeixen d’altres de caire més contextual, que
demanen actuacions a altres nivells, imaginació i paciència. Per exemple, els
contractes de gestió de serveis públics de llarga durada, obsolets, que no contemplen cap previsió sobre el control i el govern efectiu del servei. I quan es busca empara en la norma, aquesta és poc desenvolupada, sense mecanismes clars
per resoldre les dificultats operatives com la obtenció de la informació, i que en
general remeten als propis contractes.
Quan l’ens local fa la gestió directa, aquestes dificultats queden òbviament minimitzades, i la superació dels riscos depèn exclusivament de la voluntat política
d’exercir el govern en una determinada direcció. Els instruments de regulació,
i especialment el contracte, poden modificar-se en el moment que és oportú i

Això no obstant, l’experiència demostra que les coses no sempre són així. Igual
que passa amb el cànon de les concessions, que sovint és desviat al finançament
d’altres necessitats alienes al cicle de l’aigua, en algunes ocasions la gestió pública ha estat subjecta a la descapitalització en detriment del servei.
Per tant, en qualsevol forma de gestió és important prendre consciència d’alguns principis bàsics que s’haurien de respectar, i adoptar un model clar de relació entre qui governa el servei i qui el gestiona, amb disponibilitat dels recursos
necessaris per tal que cada part faci la seva funció.
Amb independència de la forma de gestió, l’ens local disposa de diferents instruments per regular, ordenar, planificar i supervisar la gestió del servei, que alhora
són molt útils —fins i tot imprescindibles— per dur a terme una correcta gestió
del servei. Es poden classificar en tècnics, administratius i econòmics, però cal
tenir present que en realitat tots els instruments tenen una mica de cada, i que
a la pràctica cada servei els adapta i combina segons les necessitats.
És en la realització i l’aprovació d’aquests instruments on queda palès l’exercici
del govern del servei, ja que estableixen i regulen les relacions entre els actors
que intervenen, i els drets i els deures de cada u: l’ens local que governa el servei,
l’ens gestor i l’usuari. I una planificació adequada d’aquestes accions permet
encaixar-hi la participació de la ciutadania i articular una bona transparència
en el govern i la gestió del servei.
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Pot sorprendre que, malgrat que l’aigua es consideri un dret humà i un servei
públic essencial, a Catalunya un 80% dels ens locals no gestionin directament
el servei de l’aigua i la cedeixen a mans privades. Aquesta realitat respon a les
opcions que preveu la llei, però també a altres motius tant històrics com d’altra
naturalesa, que aquí no es comentaran. Sorprèn sobretot quan s’analitzen les
dades d’altres territoris. A nivell estatal el percentatge és del 50%; en canvi, a
Europa no supera el 30% i a tot el món es queda en un 10%.

adaptar-se més fàcilment a les necessitats i el context social. La informació pot
fluir sense dificultats i el coneixement es pot compartir entre el titular del servei
i el gestor públic.

Instruments tècnics
El titular del servei, que l’ha de governar, ha de disposar de la informació i el
coneixement sobre el servei d’abastament, el funcionament, els costos que comporta i l’evolució de tot plegat: la demanda, la garantia del subministrament, la
qualitat de l’aigua i el control sanitari, l’estat de la xarxa i la resta d’instal·lacions,
el funcionament del servei, els rendiments, les avaries, els costos, els ingressos,
l’estructura, els proveïdors, les necessitats de reposició i d’inversió, el finançament, el personal i les condicions laborals, les funcions i la qualificació, els escenaris futurs de millora tecnològica i d’innovació, els usuaris del servei, les incidències, les noves connexions i els talls de subministrament, i informació d’altra
mena, com la responsabilitat social i ambiental, altres actuacions o activitats en
el cicle de l’aigua, les certificacions de qualitat i ambientals, etc.
No n’hi prou amb disposar periòdicament d’informació estàtica: cal una informació que és dinàmica. Avui dia, això implica disposar d’accés directe i en temps
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Instruments pel govern i la gestió del servei

Per ordenar aquest conjunt de qüestions l’ens local disposa dels següents instruments de caire més aviat tècnic:
Pla director d’abastament. Permet disposar d’una descripció i una diagnosi del
servei, dels béns i les instal·lacions, i fer-ne una projecció futura. Determina les
necessitats actuals i els objectius a assolir, vincula l’abastament d’aigua al desenvolupament urbanístic i planifica les obres i actuacions que cal fer en un sentit ampli. Determina el cost d’aquestes actuacions, les prioritats, el calendari i el
seu finançament.
Programa anual d’actuacions. És important que el pla director es desenvolupi amb
programes anuals de treball, que poden concretar les actuacions, obres i altres
millores no previstes al pla director per les raons que sigui. Permet vincular-les al
pressupost anual, a les tarifes, als objectius i als indicadors corresponents. És un
instrument que pot ser potent amb relació a la transparència i participació.
Programa de control de la qualitat de l’aigua. El control de la qualitat de l’aigua
és regulat al RD 140/2003, que determina els criteris sanitaris per al consum
humà. Determina també les competències i responsabilitats del Departament
de Salut com a autoritat sanitària, definides al Programa de vigilància i controls
sanitaris de les aigües de consum de Catalunya. En aquest document s’indica
que el gestor del servei ha d’adoptar un protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament, que és un altre instrument tècnic molt important, i que s’ha de revisar
i actualitzar cada any.
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D’acord amb aquest programa, l’Agència de Protecció de la Salut fa el seguiment
dels controls i les anàlisis dutes a terme, en verifica la conformitat amb el reial
decret esmentat i inspecciona les instal·lacions.
Memòria anual de gestió. Per retre comptes de la feina feta, l’assoliment dels
objectius i l’evolució d’indicadors de gestió cal elaborar una memòria anual del
servei i posar-la a disposició del titular i de la ciutadania.

Els instruments administratius són la base per establir la relació entre el gestor,
el titular i els usuaris; és on s’han de preveure totes les obligacions que té el gestor en relació amb la prestació del servei, a la informació que ha de facilitar, etc.
El reglament del servei. Estableix i defineix els principis bàsics del servei, les obligacions i els drets de tots els actors que hi intervenen: titular, gestor i usuaris.
Les versions aprovades els darrers anys incorporen sovint obligacions en relació
amb l’estalvi d’aigua, i poden incorporar també regulacions més pròpies d’una
ordenança d’obres i edificació, com la infiltració, la reutilització, l’aprofitament
de pluvials, etc. En el context actual, han de preveure els mecanismes de lluita
contra la pobresa energètica i l’exclusió residencial, la transparència i la participació de la ciutadania en el govern del servei.
En la majoria dels aspectes el reglament ha de ser exhaustiu, sistemàtic i concret. Però en alguns àmbits pot ser desitjable que marqui les bases per desenvolupar-lo posteriorment en altres instruments que se’n derivin, que puguin
canviar al llarg del temps. Per exemple, en el cas de la definició de les estructures
que han de garantir la transparència i la participació, o determinades obligacions del gestor, o els annexos amb llistats o de tipus paramètric. Aquests instruments poden tenir un horitzó temporal inferior —anual si convé—i es desitjable
poder-los modificar amb més agilitat i adaptar-los a les necessitats de cada moment. Són els següents:
Plec de condicions o contracte. S’estableix entre el titular i el gestor, i determina
les obligacions i garanties del servei, els drets i les obligacions del gestor, el sistema d’informació i control per part del titular i, sobretot, el cost del servei.
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Alhora, cal tenir en compte que s’han d’articular els mecanismes que facin possible l’anàlisi d’aquesta informació, la fiscalització i el control, i la presa de decisions. És necessari comptar amb persones expertes en els àmbits tècnic, jurídic
i financer que tinguin l’encàrrec explícit, el temps i els recursos tecnològics i
econòmics necessaris per dur a terme la seva funció i fer les inspeccions i auditories tècniques, recepcions d’obra, control d’adjudicacions, propostes, informes
i actes administratius que, sota les directrius dels òrgans polítics democràtics,
fan efectiu el govern del servei. I tot això s’ha de fer garantint la transparència i
la participació de la ciutadania en el govern del servei.

Instruments administratius

En el cas de la gestió indirecta és imprescindible i esdevé l’element clau que permetrà garantir el govern del servei i una bona gestió. Sense entrar en detalls, cal
apuntar que ha d’incorporar de forma clara la transferència del risc a l’operador
privat, el termini, les eventuals pròrrogues i els mecanismes de modificació i
adaptació, així com de sanció i recuperació del servei en cas d’incompliment. En
general, és un instrument rígid, i és desitjable que la durada sigui la mínima que
permeti finançar les inversions necessàries pel servei.
En el cas de gestió indirecta, rep el nom de «contracte-programa» i és un instrument important que aclareix la relació entre titular i gestor, aspecte que, com
abans s’ha comentat, és molt rellevant per assegurar un bon govern del servei.
Si es tracta d’una empresa mercantil de capital íntegrament públic, el contracte
aporta seguretat i transparència entre les parts i blinda les condicions de prestació i finançament del servei; d’altra banda, és més flexible que en el model
anterior, ja que es pot aprovar anualment si convé, i se’n poden modificar alguns
aspectes i el pressupost que hi va associat, i incorporar-hi aleshores la funció de
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real a la informació de base continguda als sistemes de telecontrol del servei,
així com a les diferents aplicacions informàtiques de caire tècnic, comercial i
econòmic. També cal recollir informació a partir d’indicadors de gestió.

Pel que fa a la transparència i l’accés a la informació, tal com s’ha comentat en
relació amb el govern del servei, cal facilitar-la a dos nivells: la informació de
base per a la consulta i explotació de les dades, i la informació en forma d’indicadors elaborats. A això cal afegir-hi l’accés a la documentació que vagi generant
el servei (informes, estudis, projectes, memòries, auditories, comptes, plans i programes), i molt especialment als objectius i als resultats assolits.
També cal trobar formes innovadores per facilitar la comunicació: ja no n’hi ha
prou amb fer-ho mitjançant el format web clàssic; cal construir instruments
adaptats als dispositius mòbils i més interactius.
Pel que fa a la participació, el repte és articular mecanismes eficients per informar adequadament a la ciutadania interessada, analitzar les seves aportacions
i fer el retorn adequat. Aquests mecanismes eficients ho han de ser en la doble
direcció de no bloquejar la gestió i facilitar la participació en el govern del servei. Com en la resta d’aspectes del servei, aquest àmbit requereix els recursos
necessaris i una planificació rigorosa: la ciutadania ha de rebre la informació
amb prou temps, ha de disposar d’un espai per fer les seves aportacions i rebre
el retorn, i ha de tenir accés a programes de formació.

Instruments econòmics
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A banda del component econòmic que tenen tant els instruments tècnics com
els administratius, cal esmentar dos instruments de caire econòmic bàsics per a
la gestió i el govern del servei.
Estudi econòmic i financer, i règim jurídic de retribució del servei. Inclou els
costos d’explotació i amortització, els costos indirectes de control i direcció del
servei, i la política tarifària que s’aplicarà als usuaris en funció dels costos que
cal cobrir, de la garantia de l’accés universal al servei i del foment d’un consum
eficient de l’aigua. Més enllà del debat sobre l’aplicació del règim de taxa o de
preus autoritzats mitjançant tarifa, des de la perspectiva del govern del servei i
amb independència de la forma de gestió, és important fer l’estudi econòmic i financer anual i aprovar-lo mitjançat l’instrument que es decideixi per assegurar
el control de la despesa i l’execució dels plans i programes plantejats.

2. Selecció del sistema de gestió.
L’expedient de canvi de la forma de gestió del servei
Context i oportunitat
Ens trobem actualment immersos en un corrent social i polític per la internalització dels serveis públics que s’ha centrat de forma molt intensa en els serveis
d’abastament d’aigua per la naturalesa pròpia del servei, reconegut com un dret
humà. Alhora, aquest corrent se centra en l’esfera municipal, i en el fons qüestiona l’organització democràtica més que no pas la forma de gestió del servei,
directa o indirecta.
És a dir, en realitat el debat té més a veure amb el govern del servei i la
participació de la ciutadania que no pas amb la forma de gestió, en part perquè
hi ha una confusió en els termes, però també perquè a la pràctica hi ha veritables
dificultats per governar el servei si no se’n fa la gestió.
Alhora s’articula una ofensiva de les multinacionals i del govern de l’Estat. L’aigua ha esdevingut un gran negoci, i això explica el gran interès de les empreses
privades del sector i la forta conflictivitat que s’observa, ja no en eventuals canvis de gestió indirecta a gestió directa, sinó en molts processos de contractació
pública. Es tracta d›un gran negoci amb molts incentius, com l’estructura de
mercat tancat amb un client captiu, l›opacitat, l›asimetria informativa entre un
món local molt fragmentat i les corporacions privades de serveis, els contractes
de llarga durada i, sobretot, la manca de risc i el predomini del criteri d’equilibri
econòmic i la multiplicació de fonts de benefici mitjançant els contractes vinculats (explotació del servei, realització d’obres, finançament, serveis tecnològics,
innovació i desenvolupament, etc.) Segurament, si el negoci de l’aigua generés
beneficis com els que es poden esperar d’altres sectors —beneficis que podríem
anomenar «normals»—, la situació seria una altra.
Multinacionals i govern de l’Estat actuen en tres fronts de forma coordinada:
d’una banda, com veurem a continuació, modificant el marc normatiu actual
per afavorir la gestió privada dels serveis públics amb l’excusa de l’austeritat, la
sostenibilitat econòmica financera i les bondats de la col·laboració publicoprivada; de l’altra, judicialitzant els procediments administratius; i el sector privat
hi afegeix un tercer front que combina l’opacitat d’una informació que és de titularitat pública amb campanyes mediàtiques i tota mena de traves i pressions
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Taules de participació, transparència i govern obert. La creació d’òrgans i mecanismes ha d’estar prevista al reglament del servei, però es pot desenvolupar
mitjançant altres acords, en el marc dels reglaments de participació ciutadana.
Tampoc s’entrarà a fons en aquesta qüestió, però cal destacar-ne alguns aspectes importants.

Auditories anuals de comptes. Les auditories són un instrument necessari per
fer el seguiment de la comptabilitat del gestor, però han d’anar acompanyades
d’altres mecanismes de control de la despesa per assegurar la gestió al millor
preu, veure’n l’evolució en el temps i disposar d’indicadors que vinculin el cost
amb els objectius, el resultat de la gestió del servei i la qualitat d’aquest.
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programa d’inversions i actuacions.

En aquest escenari no podem obviar que abans de procedir a un eventual canvi
de la forma de gestió del servei, cal resoldre la situació actual que es doni en
cada cas. És a dir, abans de construir el futur, cal tancar el passat. Si ens situem
en el nostre entorn territorial, el més habitual és, com s’ha comentat anteriorment, trobar-se amb una gestió indirecta del servei mitjançant una concessió
(o una empresa mixta de majoria privada) amb greus dificultats per exercir el
govern del servei per part de l’ens local, i amb l’objectiu de resoldre aquesta situació mitjançant la internalització de la gestió.
En aquest supòsit, i sense entrar en detalls, la normativa ofereix tres mecanismes per tancar el passat, però a la pràctica només un d’ells és viable, sens perjudici que la qüestió mereixi un estudi aprofundit de cada cas:
Extinció del contracte de concessió. És el supòsit natural i que ofereix més possibilitats d’èxit, sense ser immune al context descrit anteriorment, que està garantit en qualsevol cas. El problema que presenta és que cal esperar l’extinció del
contracte i, a causa de la seva llarga durada, això poc significar haver d’esperar
molts anys. Llavors el que cal plantejar, si la resta de mecanismes tampoc no són
viables, és l’inici immediat de la realització de totes les actuacions necessàries
per recuperar el govern del servei i començar a exercir-lo, la qual cosa situarà
l’ens local en la posició adequada quan s’extingeixi el contracte, amb la feina
feta.

194

Rescat. Consisteix en recuperar el servei per la via d’indemnitzar el contractista
tant de les inversions dutes a terme i no amortitzades com del futurs guanys a
què ha de renunciar. Tenint en compte la durada dels contractes i el cost de les
inversions, és poc probable que l’ens local pugui fer-se càrrec de la indemnització, i menys en el context normatiu actual de restricció de la despesa i l’endeutament.

En resum, doncs, el camí més habitual serà el d’iniciar de forma immediata les
accions per recuperar el govern del servei (voluntat, informació, coneixements,
recursos, instruments) i estar preparat i en disposició de tota la informació i
coneixements sobre el servei per quan s’extingeixi el contracte.
L’expedient de canvi de la forma de gestió del servei requereix en primer lloc la
seva justificació. En el cas de Terrassa, per exemple, després de 75 anys de gestió
indirecta és obvi que, d’acord amb la normativa de règim local, l’Ajuntament ha
de plantejar-se quin és el model futur de la gestió de l’aigua i quina ha de ser la
seva forma de gestió, en lloc de procedir a licitar un nou contracte automàticament.
Des d’un punt de vista jurídic, el marc normatiu del règim local i la gestió dels
serveis públics essencials reservats als ens locals, així com de la contractació de
les administracions públiques, ha canviat substancialment. Des del punt de vista tècnic també és evident que la configuració de la ciutat i les seves necessitats,
i la situació de l’organització municipal, és completament diferent de la de l’any
d’adjudicació del contracte extingit. I, finalment, des del punt de vista polític i
social el context també ha variat; així, la consideració de la societat sobre l’aigua
i la seva funció vital és ben diferent d’aleshores, com ho demostra el fet que l’any
2010 les Nacions Unides van reconèixer l’accés a l’aigua de qualitat com un dret
humà fonamental.
A més, a Terrassa l’aigua genera un intens debat social, econòmic i polític que
ha donat lloc, entre d’altres, al posicionament polític d’alguns grups municipals
en el Ple municipal del 21 de juliol del 2016, en què es va elevar la proposta de resolució i adoptar el compromís per assolir un model de gestió directa del servei
d’abastament d’aigua a Terrassa. Queda, doncs, plenament justificada la tramitació de l’expedient pel canvi de forma de gestió.
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En aquest context, els municipis es plantegen tramitar els expedients de canvi
de la forma de gestió del servei, i això esdevé tot un repte tant en l’àmbit polític com en el tècnic, que ha d’intentar compassar uns debats sobre la qualitat
democràtica que superen l’àmbit de l’expedient, el joc polític entre grups que
també van més enllà de la qüestió que s’ha de resoldre administrativament, la
pressió social i mediàtica, els recursos i contenciosos, les traves normatives, la
manca de recursos i el temps, que sempre juga en contra.

revertir els béns i liquidar la concessió, qüestió en què no s’entrarà però que no
està exempta de dificultats.

Normativa aplicable. Fonaments i consideracions jurídiques. L’informe preceptiu exigit per l’LRSAL. L’establiment d’activitat econòmica

Intervenció i segrest. Normativament hi ha també la possibilitat de recuperar
el servei en el cas que estigui compromesa la garantia de prestació per raons
imputables al contractista, però es tracta d’un expedient que, tret de casos molt
singulars, és difícil de fonamentar.

Quant a l’àmbit competencial i de gestió dels serveis públics. L’LBRL estableix en
l’article 25.2 que el municipi exercirà competències en matèria d’abastament
d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües residuals, i l’article 26.1 d’aquesta
mateixa llei estableix l’obligatorietat que tots els municipis, per si o associats,
prestin serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram. Com
s’ha comentat anteriorment, l’article 86 declara la reserva en favor de les entitats locals d’aquests serveis, que considera essencials.

En qualsevol dels casos, i amb els matisos que correspongui, s’ha de procedir a

Per tant, és important assenyalar que es tracta d’un expedient de modificació
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per dificultar el procés.

Però aquesta autonomia no és plena, ja que darrerament la normativa ha anat
incorporant algunes limitacions que cal tenir molt presents. Així, la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), modifica diversos articles de la Llei de bases del règim local (LBRL). Concretament, l’article 85.2 de l’LBRL incorpora una modificació en el sentit que els
serveis públics de competència local s’han de gestionar de la manera més sostenible i eficient, directament o indirecta.
En el mateix sentit, l’article 249 del TRLMRL preveu que la facultat d’establir el
sistema de gestió dels serveis públics correspon a la potestat d’autoorganització
dels ens locals, i que aquests s’han de gestionar de la manera més sostenible i
eficient, directament o indirecta.
Per tal de comprendre què vol dir la llei quan parla de «sostenible i eficient»,
cal que anem a buscar la definició del principi de sostenibilitat financera, que
disposa l’article 4 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). S’entén per sostenibilitat financera
«la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels
límits de dèficit i deute públic, d’acord amb el que estableix aquesta Llei i la normativa europea».
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Cal tenir present que l’objecte de la LOEPSF és establir els principis rectors que
vinculen tots els poders públics, als quals s’ha d’adequar la política pressupostària del sector públic orientada a l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera, com a garantia del creixement econòmic sostingut i la creació d’ocupació, en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola.
La modificació normativa incorpora una segona limitació, en el sentit que tant
l’LBRL com el TRLMRL estableixen que només es pot fer ús de les formes d’entitat
pública empresarial local i societat mercantil amb capital social íntegrament
públic si queda acreditat, amb una memòria justificativa elaborada a aquest
efecte, que són més sostenibles i eficients que les altres dues formes de gestió

Hi ha una tercera limitació incorporada per la Llei de racionalització i sostenibilitat local (LRSAL), que modifica la Disposició addicional novena de l’LBRL, i que
disposa que les entitats locals i els organismes autònoms que en depenguin no
podran adquirir, constituir o participar en la constitució, directament o indirecta, de nous organismes, entitats, societats consorcis, fundacions, unitats i altres
ens durant el temps de vigència del seu pla economicofinancer o del seu pla
d’ajust. Durant el període de vigència d’aquests plans no podran fer aportacions
patrimonials ni subscriure ampliacions de capital d’entitats públiques empresarials o de societats mercantils locals que tinguin necessitats de finançament.
Preveu, però, que excepcionalment les entitats locals puguin fer aquestes aportacions patrimonials si, en l’exercici pressupostari immediatament anterior, han
complert amb els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic i el seu
període mitjà de pagament a proveïdors no supera en més de trenta dies el termini màxim previst en la normativa de morositat.
Per si amb aquestes limitacions que ja operen no n’hi hagués prou, s’han aprovat fa poc la Llei de pressupostos i la Llei de contractes del sector públic, que en
la tramitació han incorporat esmenes controvertides amb l’objectiu de limitar
els canvis de gestió indirecta a gestió directa. Caldrà parar atenció a com s’interpreten algunes d’aquestes esmenes incorporades.
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Quant a les formes de gestió. Com també s’ha comentat a l’inici, els ens locals
tenen reconeguda autonomia per organitzar els serveis de llur competència, la
potestat de direcció i control, i la de modificació. Aquesta autonomia es concreta
en l’article 85.2 de l’LBRL, en el qual s’estableixen les formes de gestió dels serveis
públics, directes i indirectes, per a les quals remet al Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

directa (gestió pel propi ens local i per l’organisme autònom local), tenint en
compte els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió, en els
termes de la normativa de règim local. A més, ha de constar a la memòria la
justificació de l’assessorament rebut, que s’ha d’entendre que és extern. Aquesta
segona limitació té l’objectiu de dificultar, en el cas d’una gestió directa, la creació d’ens empresarials per part dels ens locals, i afegeix una complicació més
a l’expedient.

Quant a l’òrgan competent. D’acord amb el que preveu l’article 22.2.f) de l’LBRL,
correspon al Ple municipal l’aprovació de les formes de gestió dels serveis, i
d’acord amb l’article 47 del mateix text legal, cal el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
Quant al model de procediment i expedient per a la determinació de canvis en
la forma de gestió. L’article 182.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS) determina que per a la prestació de serveis essencials reservats
es pot utilitzar qualsevol de les formes de gestió dels serveis locals i, en el cas
de canvi d’aquestes, s’ha de complir el que estableix l’article 188.5 del mateix
reglament, el qual indica que el canvi en la forma de gestió d’un servei exigeix
la instrucció de l’expedient i la tramitació del procediment previst en els articles
159 i 160, en els aspectes aplicables.
Aquest procediment requereix que el servei s’instrumenti mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i prestació del servei i un regla-
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de la forma de prestació d’activitats declarades per la legislació com a servei
públic local essencial. Però alhora, tot i la indiscutible naturalesa de servei públic
de l’activitat d’abastament d’aigua, la gestió d’aquesta té també una naturalesa d’activitat econòmica d’interès general. Aquesta duplicitat té importància a
l’hora d’establir el procediment que s’ha de seguir, com es veurà més endavant.

L’expedient instruït amb els documents s’ha de sotmetre a informació pública
durant un termini de trenta dies, mitjançant anuncis que s’insereixin al BOP i
el DOGC i que es pengin al tauler d’anuncis de la corporació. Simultàniament,
s’ha de donar audiència als interessats i a les entitats que, si s’escau, han exercit
la iniciativa. El ple de la corporació, amb la resolució prèvia dels suggeriments
formulats, ha d’acordar l’establiment del servei, n’ha d’aprovar el projecte d’establiment i el reglament que el regula i ha de preveure els efectes econòmics que
se’n deriven, en especial, en el pressupost.
La memòria haurà d’incorporar els requeriments que s’han exposat, previstos a
l’article 85.2 de l’LBRL, en el sentit que els serveis públics de competència local
s’han de gestionar de la manera més sostenible i eficient, directament o indirecta, i la resta de limitacions de l’LRSAL o altres que es puguin aprovar en el futur.
D’altra banda, i abans s’hi ha fet referència posant de manifest la seva importància, el servei d’abastament d’aigua té clarament naturalesa d’activitat econòmica. Aquest fet, combinat amb que una de les possibles formes de gestió resultants és mitjançant societat mercantil municipal, porta a considerar també el
que preveu l’article 86 de l’LBRL, amb relació a relació a l’exercici de la iniciativa
pública dels ens locals pel desenvolupament d’activitats econòmiques, sempre
que garanteixi el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en l’exercici de les seves competències. Així va pronunciar-se
el Tribunal Suprem en la sentència d’1 de febrer del 2002, que considera que
els requisits que estableix la norma per a la creació d’una empresa que queda
subjecta al dret mercantil s’han de tenir en compte malgrat que es tracti d’un
servei públic essencial i reservat, atès el seu funcionament en règim de mercat.
Per tant, d’acord amb l’article 86 de l’LBRL, caldrà també que l’expedient acrediti
la conveniència i l’oportunitat de la gestió mitjançant empresa pública, s’haurà
de justificar que la iniciativa no genera risc per a la sostenibilitat financera del
conjunt de la hisenda municipal, i s’haurà d’incorporar una anàlisi de mercat
relativa a l’oferta i la demanda existent, a la rendibilitat i als possibles efectes de

El ROAS també conté determinacions en relació amb l’exercici de les activitats
econòmiques per part de les entitats locals. Els articles 142 i següents exigeixen
un acord inicial del ple de la corporació que designi una comissió d’estudi integrada per membres de la corporació i personal tècnic, la redacció d’una memòria
justificativa que el ple haurà de prendre en consideració abans de sotmetre-la a
informació pública, i una aprovació final del ple. També l’article 243 del TRLMRL
regula el procediment amb els mateixos tràmits.
Tenint en compte les exigències de l’article 144 del ROAS, la comissió d’estudi
haurà de ser paritària entre membres de la corporació i personal tècnic degudament qualificat. A més, d’acord amb l’article 244 del TRLMRL, haurà d’incloure
representants dels usuaris quan l’activitat econòmica tingui per objecte prestar
un servei públic essencial reservat per llei als ens locals, com és el cas de l’abastament d’aigua.
Finalment, durant la tramitació del procediment i en el cas de Terrassa, cal tenir
en compte el que preveu l’article 17 del Reglament de participació ciutadana,
pel que fa a la necessitat de portar a terme processos de participació ciutadana
abans d’aprovar projectes d’especial impacte per a la ciutat, com ara canvis en la
modalitat de gestió d’un servei bàsic.
Així mateix, també cal tenir en consideració el que es preveu a la Llei 19/2014,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb relació al dret
dels grups d’interès inscrits en el Registre de Grups d’Interès a rebre informació
sobre les tramitacions que dugui a terme l’administració municipal en matèries
d’interès dels inscrits.
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El reglament que reguli el servei ha de declarar expressament que l’activitat de
què es tracta és assumida per l’ens local com a pròpia i ha de determinar l’abast
de les prestacions a favor dels ciutadans.

l’activitat sobre la concurrència empresarial.

3. Model de pla econòmic i financer
Un cop vist el marc jurídic, les limitacions i requeriments que determina i el
model d’expedient i procediment que cal seguir, s’ha d’entrar en la descripció
del contingut de la memòria i els diferents documents que han de figurar en
l’expedient.
Prèviament, però, pot ser d’interès exposar breument la metodologia emprada a
Terrassa per dur a terme aquests treballs; això porta a repassar el camí recorregut per arribar fins a l’aprovació de l’inici de l’expedient de canvi de gestió, que
ha estat llarg, intens i complex, realitzat en el context que s’ha descrit anteriorment.
A Terrassa la preocupació arran de la finalització de la concessió apareix amb
prou antelació, amb la signatura del conveni de l’any 2001; és a partir del 2012
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ment que n’estableixi el règim jurídic. El projecte d’establiment i prestació del
servei ha de contenir els aspectes següents: les característiques del servei, la forma de gestió, les obres, els béns i les instal·lacions necessàries per a la prestació,
amb la indicació, si s’escau, de les que hagi d’emprendre el contractista, l’estudi
economicofinancer i, si s’escau, les tarifes a percebre dels usuaris i, en el supòsit
de prestació per gestió indirecta, el cànon o la participació que ha de percebre
l’ens local i la compensació econòmica que, si s’escau, aquest haurà de satisfer i,
finalment, el règim estatutari dels usuaris.

Al si d’aquest grup de treball, i amb reforços de personal i col·laboracions externes, algunes amb el suport de la Diputació de Barcelona, es generen diversos
estudis i treballs, tots ells necessaris per recuperar el govern del servei i per disposar de la informació i el coneixement necessaris per analitzar les formes de
gestió futura i formular una proposta, per molt que alguns estiguin més adreçats a la liquidació de la concessió.

L’estudi de les alternatives de la forma de gestió inclou en primer lloc l’establiment d’un projecte de servei. I es pot formular una proposta de servei sense
tenir un ampli coneixement del servei existent, com s’ha reiterat en diverses
ocasions. Per tant, quan ja es disposa de la informació i el coneixement cal formalitzar una descripció exhaustiva i sistemàtica de tots els aspectes del servei,
encara que sigui de forma sintètica. En el cas de Terrassa, aquest projecte s’ha fet
amb la col·laboració d’una consultora externa.

Mentre el grup de treball ha anat duent a terme aquestes tasques, s’ha procedit també a tramitar l’extinció i la liquidació del contracte, així com la reversió
dels béns —que es troba en curs— i la pròrroga forçosa del servei, que ha estat
necessària ja que el procés d’anàlisi i estudi per part de la comissió, complex
tècnicament i jurídica per ell mateixa, s’ha vist subjecte a múltiples dificultats
provocades per les següents actuacions del contractista, dificultats que no impediran que finalitzi el procediment però que en justifiquen la durada:
-

D’una banda, ha impedit l’accés a una part de les instal·lacions del servei
i s’ha negat a lliurar informació sobre els béns destinats al servei, que han
revertit amb l’acabament de la concessió.

-

De l’altra, es nega a lliurar la informació sobre els abonats al servei, que ha
de permetre a l’Ajuntament dissenyar i establir el sistema de cobrament del
servei als usuaris.
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-

I finalment, també es nega a lliurar informació sobre les retribucions
individualitzades, així com sobre les funcions i les condicions laborals del
personal que treballa pel servei, que hauria de permetre a l’Ajuntament
conèixer el personal que té dret a subrogació i hauria de formar part de la
plantilla del futur servei d’abastament de l’aigua.

A més, els acords de pròrroga i reversió dels béns han estat objecte d’un recurs
contenciós administratiu interposat pel contractista, la Sociedad General de
Aguas de Barcelona SA, l’Associació d’Accionistes de Mina Pública d’Aigües de
Terrassa i Aigües de Matadepera SA; els tres primers han sol·licitat mesura cautelar de suspensió dels acords, que en tots els casos ha estat desestimada pels

I finalment, per coordinar aquest procés amb els grups polítics municipals es va
considerar oportú proposar al Ple municipal que acordés, el 28 d’abril del 2016,
la creació d’una comissió d’estudi política i tècnica encarregada d’analitzar els
sistemes o models de gestió futurs. Aquesta comissió ha fet el seguiment dels
treballs duts a terme per l’equip tècnic i, amb l’aprovació de l’inici de l’expedient
de canvi de forma de gestió aquest passat mes d’abril del 2017, ha donat per
acabades les seves funcions i ha passat el testimoni a la nova comissió que s’ha
constituït, que incorpora, com s’ha comentat, representants dels usuaris.

En segon lloc, cal formular els objectius que el servei ha de satisfer. A Europa, la
gestió de l’aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs des de l’aprovació, a finals del 2000, de la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), que la considera un element bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al
sosteniment d’una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs. Els
aspectes biològics, i també els hidromorfològics, prenen rellevància en la diagnosi integrada de la qualitat, juntament amb els indicadors fisicoquímics i les
substàncies prioritàries o els contaminants tòxics i persistents. La Directiva proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais associats a partir de la capacitat
que aquests tenen de suportar pressions i impactes de diversa mena. D’aquesta
manera, es pretén promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera
responsable, racional i sostenible.

8 La gestió i el govern del servei. Instruments tècnics,
10 Quadre
administratius
9 Eldecicle
direcció
local
i econòmics
del
de l’aigua
servei

diferents jutjats.

En aquest marc, la gestió de l’aigua es fonamenta en tres principis bàsics, que
contribueixen, entre d’altres finalitats, a garantir el subministrament suficient
d’aigua superficial o subterrània en bon estat, tal com requereix un ús de l’aigua
sostenible, equilibrat i equitatiu.
En primer lloc, el principi de no deteriorament i assoliment del bon estat integral de les masses d’aigua superficials i subterrànies, amb un enfocament combinat de la contaminació i gestió integrada del recurs. La necessitat de limitar
els usos, els abocaments o les activitats que afecten el medi hídric, directament
o indirecta, en funció del medi receptor i de la capacitat de suportar els impactes esmentats i tenint en compte en cada moment l’estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics alterats.
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que s’inicien els treballs adreçats a la finalització i l’anàlisi del model futur de
gestió. Així, a banda d’alguns estudis previs, l’any 2013 es du a terme el Projecte bàsic d’obres i instal·lacions de millora dels béns revertibles adscrits al servei
públic d’abastament d’aigua, que esdevé l’inventari i l’auditoria de l’estat dels
béns. L’any 2014, per decret de l’alcalde es crea la Comissió tècnica per la liquidació de la concessió del servei d’abastament d’aigua i l’estudi i implantació del
nou model de gestió, formada per diferents serveis municipals que ja estaven
col·laborant, amb l’encàrrec d’elaborar els estudis econòmics, jurídics i tècnics
necessaris per a la liquidació de la concessió del servei d’abastament d’aigua i
determinar la millor forma de gestió futura del servei públic.

A aquests principis, se n’han d’afegir d’altres, de caire social: cap persona no ha
de ser privada del dret a l’aigua per raó de la seva capacitat econòmica, i s’han
d’adoptar mesures que, a més de fomentar l’estalvi i l’ús racional de l’aigua, hi
assegurin un accés universal i equitatiu.
La gestió de l’aigua ha d’estar basada, doncs, en la integració d’un conjunt de
mesures al llarg del seu cicle que permetin prevenir i reduir la contaminació,
millorar les masses d’aigua i l’estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics, i que permetin també la participació ciutadana i la transparència, la garantia permanent del subministrament suficient, de qualitat, equilibrat i equitatiu, per a un ús sostenible i, finalment, una gestió eficient i econòmicament
viable.
Partint d’aquests principis, a Terrassa s’han establert objectius en els àmbits de
la qualitat de l’aigua, la garantia del subministrament, la qualitat del servei, la
transparència, la participació, les mesures socials i les ambientals i de sostenibilitat, així com econòmics, financers i d’inversió.
En tercer lloc, cal fer una diagnosi del servei actual i, tenint en compte els objectius plantejats, definir de manera clara i completa els aspectes propis del règim
de producció o prestació del servei: el què i el com, quines demandes caldrà satisfer, amb quina qualitat, quines inversions seran necessàries a curt, mig i llarg
termini, quins recursos s’hi assignen, com serà el sistema de retribució del servei o règim de pagament, quins els elements de control, avaluació i participació
sobre el procés de producció, etc. També aquesta tasca s’ha dut a terme amb
col·laboració externa.
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Un cop es disposa del projecte de servei, es tracta d’analitzar el comportament
d’aquest en cada una de les formes de gestió, directa i indirecta, previstes a la
normativa vigent, i proposar la que sigui més sostenible i eficient en els termes
que s’ha comentat, que determina l’LRSAL.
Com s’ha dit, aquesta norma imposa una triple limitació: primer, cal analitzar

No obstant la necessitat d’aquest informe preceptiu que imposa l’LRSAL, cal analitzar prèviament i de manera més qualitativa els avantatges i desavantatges de
cada forma de gestió des de tots els punts de vista. Aquesta anàlisi ha d’aportar
també els elements clau que, en termes d’eficiència i sostenibilitat, diferencien
cada forma de gestió, agrupant els que tenen un comportament igual i permeten generar després la modelització del pla financer, d’inversió i finançament
del servei en els termes que indica l’LRSAL, i justificar en quines es desenvolupa
i en quines no cal.
S’ha analitzat aspectes com els requisits i les limitacions legals per tramitar els
procediments administratius pel canvi de la forma de gestió, els efectes econòmics de la subrogació del personal i de l’estructura del control del servei, els de
l’aplicació del sistema de taxa o de tarifa, els de la fiscalitat, la necessitat d’inversions, la valoració dels actius i la forma d’aportació a l’ens gestor, els costos
d’amortització i generació de capacitat de finançament per reposició, el capital
mínim necessari i aconsellable en funció de la forma de gestió, la problemàtica de la transferència de risc a un tercer en cas d’optar per concessió, els efectes econòmics de les economies d’escala, la flexibilitat per a la gestió integral
del cicle de l’aigua, la transparència i la participació ciutadana, l’assoliment del
«know how» i, molt especialment, els efectes en el pressupost municipal, l’objectiu d’estabilitat, la regla de la despesa, i l’endeutament.
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I, finalment, el principi de participació pública i transparència en les polítiques
de l’aigua. La gestió dels recursos i els programes de mesures i de control que
s’han d’integrar en els plans de gestió per assolir el bon estat ecològic dels sistemes fluvials s’han d’elaborar comptant amb la participació i el consens social,
a partir de mecanismes de participació ciutadana i amb una transparència pública total.

que no operi cap limitació per crear òrgans o entitats per causa de la vigència
d’un pla economicofinancer o pla d’ajust. Després, cal demostrar quina és la forma de gestió més sostenible i eficient i, finalment, en cas que es volgués fer ús
de les formes d’entitat pública empresarial local i societat mercantil amb capital
social íntegrament públic, cal acreditar que aquestes són més sostenibles i eficients que les altres dues formes de gestió directa.

Un cop analitzades totes les limitacions i tots els factors en cada forma de gestió, fent les agrupacions que s’escaigui a fi de simplificar el procediment, s’ha de
justificar la selecció de les formes en què cal generar els models de pla financer,
d’inversió i de finançament del servei.
Atès el requeriment de l’LRSAL, a Terrassa s’ha analitzat tres formes de gestió
directa (entitat local - òrgan autònom, EPEL i SAM) i dues formes de gestió indirecta (concessió i mixta), amb el suport de la Diputació de Barcelona, que ha
elaborat l’estudi amb la col·laboració dels serveis municipals i d’una consultora
externa.
En absència d’un procediment i una metodologia analítica legalment establerta
per fer l’anàlisi comparativa de les formes de gestió, a Terrassa, prèvia justificació, el mateix s’ha deduït del que disposa l’article 97 del TRRL i s’ha plantejat la
qüestió d’acord amb la regulació que s’estableix als articles 142 a 149 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS.
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En segon lloc, el principi de plena recuperació i internalització dels costos —
també els ambientals i els del recurs— derivats dels serveis relacionats amb l’ús
de l’aigua i del manteniment sostenible del bon estat de salut dels ecosistemes
associats. El cost de l’ús de l’aigua i de l’espai fluvial, de manera sostenible, ha de
repercutir sobre el beneficiari que genera el cost.

A l’efecte de fer un tractament uniforme dels models, s’ha optat per fixar l’espai temporal de l’anàlisi en 25 anys, prenent com a referència la durada màxima d’un contracte de gestió de servei públic no relacionat amb la prestació de
serveis sanitaris d’acord amb la Llei de contractes del sector públic, termini de
durada prou llarg com perquè les alteracions temporals que poguessin tenir els
models quedessin neutralitzades.
Però a banda d’aquesta anàlisi sobre la rendibilitat de cada forma de gestió, la
norma també permet utilitzar altres paràmetres complementaris per determinar la millor alternativa de gestió. L’article 85 de l’LBRL indica que l’anàlisi de
rendibilitat «tindrà en compte» els paràmetres de comparació que s’han indicat
abans, però no exclou que l’Ajuntament prengui en consideració per avaluar-los
aspectes que no hi estan estrictament vinculats. L’avaluació de la sostenibilitat
de les alternatives de gestió no es configura com un tipus de concurrència competitiva, en què aquestes s’han d’ordenar estrictament d’acord amb la rendibilitat en els termes que s’ha expressat anteriorment i, en el supòsit que no hi
hagi diferències substancials de rendibilitat entre les diferents formes de gestió,
l’elecció municipal ha de prendre en consideració criteris que, encara que no
siguin estrictament econòmics, redunden en més qualitat del servei prestat,

En aquest sentit, ha estat molt rellevant analitzar diversos aspectes de les formes de gestió en relació a la seva eficiència i sostenibilitat, com la gestió del personal i els seus efectes econòmics a mig termini i les limitacions en les taxes de
reposició en les formes de gestió directa, o l’agilitat de gestió i facilitat de control
i transparència que ofereixen les personificacions jurídiques.
Finalment, ha calgut entrar en un tercer nivell d’anàlisi per veure en detall la
sostenibilitat financera, la classificació de l’ens de gestió i els impactes en el
pressupost municipal. Partint de l’estudi efectuat en col·laboració amb el consultor extern, s’ha aprofundit en la necessitat de finançament del model, la sectorització o la classificació de les entitats i la seva implicació en el còmput del
deute en el perímetre de consolidació de l’Ajuntament, en l’afectació en el càlcul
de l’objectiu d’estabilitat i la regla de la despesa, i en altres possibles impactes
en el pressupost municipal.
En conjunt, l’anàlisi ha portat a la conclusió que en el cas de Terrassa la forma de
gestió més eficient i sostenible per a la gestió del servei d’abastament d’aigua és
l’entitat pública empresarial local.
Aquestes conclusions, un cop acreditat que aquesta opció de gestió és més eficient i sostenible d’acord amb els criteris que indica la normativa vigent, juntament amb els informes sobre el cost del servei i el suport tècnic extern rebut, i
en general tot el contingut de la memòria que s’ha elaborat, s’han posat a disposició de l’interventor local, que ha valorat la sostenibilitat financera d’aquesta
proposta d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i n’ha informat favorablement.
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Així doncs, i descartant això segon, ja que en el cas del servei que s’ha projectat
no hi ha una inversió inicial que s’hagi de recuperar, sinó una necessitat permanent de reposició que sí que s’ha de poder finançar, s’ha proposat un mètode
de càlcul de la rendibilitat econòmica basat en la rendibilitat de la inversió descomptada per analitzar posteriorment la capacitat de cada forma de gestió de
finançar les reposicions necessàries amb el marge brut resultant.

aspecte que forma part del principi d’eficiència al costat de les consideracions
estrictament econòmiques en l’àmbit públic.

També és preceptiu l’informe del secretari, que en el cas de Terrassa ha informat
favorablement sobre la legalitat de l’expedient.
Com s’ha comentat anteriorment, a més s’han incorporat a la memòria la justificació de la conveniència i oportunitat de l’establiment de l’activitat econòmica
i els següents documents:
L’estudi econòmic financer i, si s’escau, les tarifes a percebre per part dels
usuaris. En aquest cas, el debat és entre si és preceptiu o no en el cas del servei
d’aigua el règim de taxa, o si es pot optar pel règim de tarifa si es fa la gestió
mitjançant societat empresarial, ja sigui pública o privada. A Terrassa, analitzada
la qüestió jurídicament, s’ha determinat que li correspon el règim de taxa i, per
tant, en funció dels ingressos i costos incorporats a la memòria caldrà tramitar
properament la corresponent ordenança fiscal i l’estudi de costos.
El règim estatutari dels usuaris. Es tracta del reglament del servei. A banda del
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La qüestió substancial que s’ha de respondre és la de determinar, d’entre les formes de gestió legalment admissibles, quina resulta més sostenible per a l’Ajuntament. Amb caràcter general, l’article 4.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), determina que
«les actuacions de les administracions públiques i altres subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei estaran subjectes al principi de sostenibilitat
financera». L’abast del principi que s’ha assenyalat es troba contingut a l’article
4.2 de la LOEPSF, d’acord amb el qual «s’entendrà per sostenibilitat financera
la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels
límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial d’acord amb el
que s’estableix en aquesta Llei, a la normativa sobre morositat i a la normativa
europea». Aquesta definició permet considerar la sostenibilitat financera d’una
administració pública o de qualsevol dels ens que formen l’administració instrumental en termes absoluts, però no ofereix paràmetres que permetin fer
avaluacions comparades de sostenibilitat entre diversos ens. En aquest sentit,
l’única referència legal és el que disposa l’article 85.2 de l’LBRL, que exigeix que
l’anàlisi de sostenibilitat tingui en compte «els criteris de rendibilitat econòmica i recuperació de la inversió».
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contingut que s’ha exposat en l’apartat corresponent, el reglament haurà de
tenir molt en compte les situacions transitòries que es puguin donar en relació
amb determinats canvis que operin d’acord amb la regulació vigent.
Els estatuts de la societat o organisme, si és el cas. Han de preveure el nom,
el domicili i l’objecte de la societat, el seu capital social i les accions. Regulen
la composició i el funcionament dels òrgans i l’administració de la societat, i
en general la seva organització. Es poden desenvolupar mitjançant altres
documents més flexibles que regulin qüestions importants com el règim de
contractació de personal i serveis, la responsabilitat social, laboral, ambiental,
etc., la fiscalització, la transparència i la participació.
A banda d’aquests documents, s’hi han d’incorporar també, com ja s’ha
comentat, l’informe de la participació ciutadana, la informació als grups
d’interès, l’informe de l’interventor i l’informe del secretari.

4. Indicadors de gestió
Els indicadors de gestió són un instrument molt útil per fer un seguiment de
l’evolució del servei des de tots els punts de vista, i especialment dels que queden
relacionats en termes quantitatius amb el grau d’assoliment dels objectius
aprovats i les actuacions que es van desenvolupant. El seu objectiu ha de ser
contribuir a l’avaluació del grau d’eficàcia i eficiència en la prestació dels servei
i l’assoliment dels objectius compresos, tot facilitant a la ciutadania l’accés a la
informació per part del titular del servei.
Com a referència, hi ha una proposta treballada per diferents ajuntaments i
per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de poder disposar d’una bateria
d’indicadors descriptius de la situació i prestació del servei que permeti fer
comparacions entre municipis.
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Aquesta proposta s’hauria de completar amb objectius en relació amb la
transparència i la participació, en els aspectes relacionats amb les mesures
socials i amb la responsabilitat corporativa del gestor, i òbviament a cada
municipi amb els indicadors relacionats amb els objectius plantejats.
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El cicle local de l’aigua

Marc estratègic dels serveis associats i pla director.
Dimensionament 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
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Abstract

1. El cicle local de l’aigua.
Els serveis del cicle de l’aigua en l’àmbit local són competència municipal, qui en
decideix la forma de prestació, que pot ser, fonamentalment, mitjançant gestió
directa o indirecta, i n’ostenta la responsabilitat.

2. Marc estratègic. Pla director.
La directiva marc de l’aigua preveu el principi de recuperació dels costos dels
serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els costos mediambientals i els relatius
als recursos. Els plans directors, vinculats al planejament urbanístic constitueixen un instrument valuós per a l’objectivació de la distribució d’aquests.

3. El règim de cessió d’actius vinculats al servei.
La forma de gestió dels actius involucrats en els serveis del cicle de l’aigua, pel
pes econòmic que representen, pot tenir una importància remarcable en la
prestació del servei i la seva estabilitat.

El cicle de l’aigua, en l’àmbit local, comprèn les activitats de captació, potabilització, distribució, consum o utilització, recollida de les aigües utilitzades, conducció fins a les instal·lacions de depuració, depuració, regeneració o tractament
terciari, reutilització i, finalment, retorn al medi.

No s’entrarà en el detall, en el benentès que els detalls s’han exposat en altres
sessions. No obstant això, es comenten alguns detalls complementaris que és
interessant considerar pel fet que poden tenir importància en els aspectes que
es comentaran més endavant.

Es considera que aquestes activitats constitueixen un cicle, pel fet que s’inicien
al medi natural, s’esdevenen de forma continuada, per tornar altre cop al medi
natural i poder iniciar un nou cicle. Cada una d’aquestes activitats, individualment o agrupades de manera diversa, constitueixen els serveis del cicle de l’aigua.

Associats al servei de clavegueram, es consideren els dispositius emprats per a
la reducció de l’impacte que poden significar, per al medi, les aigües pluvials, es
disposi o no de sistema separatiu per a la recollida de les aigües residuals. Es fa
referència a dispositius de complexitat significativa, com els tancs de retenció
o anomenats dispositius anti-DSU (prevenció de descàrrega de sistemes unitaris). Aquestes infraestructures requereixen unes instal·lacions voluminoses
i uns costos econòmics associats elevats, així com una operació relativament
complexa.
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No obstant aquesta continuïtat física, existeixen separacions en la gestió dels
diferents serveis, separacions que generalment es fixen segons qui ostenti la
responsabilitat de la prestació d’aquests o la procedència dels mitjans econòmics que les possibiliten.

Un altre aspecte que cal considerar és que la separació física entre sanejament
en alta i sanejament en baixa no sempre és clara i històricament ha presentat,
i presenta, dificultats. Actualment es fonamenta en els criteris continguts en el
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4. El cicle local de l’aigua

Aquest document fonamenta els criteris en les definicions, que es detallen a
continuació, presentades en l’annex 4 del PSARU 2005. Actualment figura en
l’annex 5 com a documentació annexa de les mesures de sanejament, en el Programa de mesures del pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya
2016-2021.

No obstant la precisió del document, no s’aclareix la responsabilitat en el punt
de connexió entre la xarxa de clavegueram i el col·lector general. Aquest punt
sol consistir en una arqueta practicable, dotada de dos elements: una reixa de
protecció, per evitar l’entrada de sòlids de certa dimensió, i un sobreeixidor que
permeti l’alliberament de les aigües que no es puguin introduir al col·lector general, sigui per obturació d’aquest, sigui per excés de cabal en moments de pluja
amb precipitació superior a les condicions de disseny del sistema. La definició
de la responsabilitat d’aquests elements és especialment important pel fet que
requereixen unes tasques d’operació que per la freqüència que demanen comporten uns costos econòmics que cal considerar. Però també, i més crític, és el fet
que en determinades circumstàncies l’actuació dels sobreeixidors es pot considerar “abocament d’aigües residuals sense tractar”, amb les conseqüències legals que això pot comportar per als titulars del servei: clavegueram o sistema de
sanejament en alta? El Reial decret 1290/2012, pel qual es modifica el Reglament
del domini públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril, i el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desplegament del Reial decret llei 11/1995,
de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al tractament
de les aigües residuals urbanes, regula desbordaments dels sistemes de sanejament en episodis de pluja, i incorpora al Reglament del domini públic hidràulic articles, amb l’objectiu de limitar la contaminació produïda pels desbordaments, tenint en compte que a la pràctica no és possible construir els sistemes
col·lectors i les instal·lacions de tractament de manera que es puguin sotmetre
a tractament la totalitat de les aigües residuals en circumstàncies com ara pluges torrencials inusuals. També crea un inventari de punts de desbordament
d’aigües d’escorrentia i es desplega el règim jurídic d’aquests. Preveu també la
necessitat de dotar els punts de desbordament de sistemes de quantificació de
sobreeiximents.

Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: el conjunt de béns de domini
públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals
de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir i conduir les aigües residuals urbanes generades
en un determinat àmbit territorial a l’estació depuradora.
Sistema públic de sanejament en baixa o clavegueram municipal: el conjunt
de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i
altres elements que permeten la recollida, el transport, la concentració de les
aigües residuals urbanes i que de conformitat amb la normativa de règim local
són competència del municipi.
Sistema públic de sanejament en alta: el conjunt de béns de domini públic
constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els col·lectors de retorn al medi, els emissaris submarins i els col·lectors
en alta, entesos com el conjunt de conduccions i d’elements auxiliars necessaris
per interceptar els abocaments d’aigües residuals urbanes d’un o diversos nuclis urbans, a partir d’un únic punt de connexió per vessant situat fora del nucli
o nuclis, i conduir-los fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.
Sobreeixidor: elements de seguretat del sistema públic de sanejament que permeten alliberar l’excés de cabal circulant, a partir d’una determinada dilució
d’acord amb la capacitat de disseny del col·lector aigües avall de la seva ubicació,
per tal de protegir les infraestructures de la xarxa i evitar la manca de funcionalitat de l’EDAR. Per a les noves infraestructures de sanejament, la connexió
de la xarxa en baixa (municipal) a la xarxa en alta comportarà l’execució d’un
sobreeixidor en la ubicació més adequada en cada cas.
ISA (instal·lació de sanejament associada): elements de la xarxa de sanejament
en baixa imprescindibles per agrupar en un únic punt els diferents abocaments
d’un nucli.
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La determinació d’un element de la xarxa de sanejament com alta, baixa o ISA es
recolza, doncs, en el concepte de nucli, segons la definició següent:
Nucli: extensió contínua de sòl urbanitzat i/o urbanitzable que pot formar part
d’un o més municipis (la definició de nucli es fa sobre el planejament urbanístic).
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Prenent com a base el concepte nucli, el document concreta, mitjançant esquemes, casuístiques concretes i la seva interpretació en la classificació alta i baixa.

Tant la Llei reguladora de les bases del règim local, com la de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, reforma de l’anterior, fixen com a competències dels ajuntaments, l’abastament d’aigua potable a domicili i l’evacuació i
tractament d’aigües residuals.
La Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) transposada a la normativa estatal
mitjançant diferents disposicions (la modificació de Llei 46/1999, i el text refós
de la Llei d’aigües 1/2001, de 20 de juliol, per l’article 129 de la Llei 62/2003, de 30
de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (BOE núm.
313, de 31 de desembre de 2003), fixa el principi de plena recuperació de costos
dels serveis relacionats amb l’aigua i l’ús dels espais aquàtics mitjançant el concepte de plena recuperació i internalització dels costos, també els ambientals i
els del recurs (cost d’oportunitat), derivats dels serveis relacionats amb l’ús de
l’aigua i del manteniment sostenible del bon estat de salut dels ecosistemes
associats. Aquest cost, de l’ús de l’aigua i de l’espai fluvial, de manera sostenible,
ha de repercutir sobre el beneficiari o el titular de l’activitat que genera el cost.
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document Criteris per la classificació de noves infraestructures de sanejament en
alta, baixa i ISA.

Amb independència d’això, i d’acord amb la naturalesa de cicle, la gestió unificada dels diferents serveis que el conformen aporta beneficis de diferent naturalesa, fonamentalment associats a la informació i als medis que són necessaris
per a la gestió d’aquests, com es comentarà posteriorment.

Marc estratègic. Pla director
En tractar-se de serveis fonamentals, s’han de situar en un marc estratègic que
en garanteixi el manteniment de condicions de qualitat, l’estabilitat, la garantia,
la fiabilitat i l’adaptabilitat a condicions que poden canviar al llarg del temps i
que, al mateix temps, suposin uns costos coherents amb la realitat socioeconòmica circumdant, en compliment del precepte de recuperació de costos descrit
amb referència a la Directiva marc de l’aigua, esmentada abans.
Tot això, en la premissa que l’administració pública, titular del servei, n’ha
d’exercir el govern en tot moment, que vol dir el control de la gestió i de la presa
de decisions.
Si la prestació dels serveis és de titularitat pública, també correspon que ho
siguin els actius necessaris per a la prestació d’aquests (hagin estat finançats
amb la tarifa o amb les plusvàlues derivades del procediment urbanístic), i més
quan tenen una relació estreta amb l’urbanisme, ja sigui perquè sovint es troben situats en domini públic, ja sigui perquè han de donar resposta a necessitats plantejades per aquest.
El pla director ve a proporcionar l’encaix entre els preceptes de vinculació amb
el planejament urbanístic, entès com l’instrument de base, i el de la recuperació

de costos que emana de la directiva marc de l’aigua. Per fer-ho ha de contenir
tota la informació necessària per cobrir els propòsits esmentats. Tot seguit es
descriuen els aspectes que han de recollir els plans directors, sense precisar si es
parla d’un o altre servei del cicle.
Han de garantir que els aspectes analitzats ho fan sobre la base del planejament
urbanístic municipal, i han d’incloure els mecanismes adients per tal de poder
ser actualitzats a mesura que ho és el planejament i que es manté la coherència
en tot moment.
Han de contenir la descripció detallada de les infraestructures actuals, inclosos els criteris d’explotació. Això significa disposar de l’inventariat de les infraestructures classificades segons la seva ubicació i característiques, amb l’edat
d’aquestes. El coneixement de les xarxes presenta una dificultat especial, atesa
la seva disposició en el subsol i les oportunitats reduïdes de les quals es disposa
per a la verificació de la informació disponible. És per això que la vinculació entre
l’explotació i la redacció del pla director resulta sovint imprescindible. En aquest
aspecte és molt útil implementar els mecanismes, en l’activitat d’explotació que
assegurin que cada intervenció en les infraestructures, sobretot per a les que es
troben “soterrades” o en ubicacions d’accés difícil, és aprofitada per a la verificació de les característiques, materials, diàmetres, situació respecte a referències,
particularitats i estat d’aquestes.
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Ho estableix sense distincions de quin servei o quins serveis han de suportar
aquest cost, ans ho tracta com un conjunt de serveis. És per això que la partició
del servei del cicle de l’aigua en els serveis diferenciats, assenyalats abans, sovint
resulta postissa, i tan sols respon a conveniències sobre la procedència dels recursos previstos amb aquesta finalitat.

També han d’incorporar els informes sobre l’estat actual i les mancances principals, amb relació a aspectes fonamentals dels serveis.
Així, en el cas de l’abastament, ha de contenir l’anàlisi de la disponibilitat de
recurs, en les vessants qualitativa i quantitativa, enfront les diverses demandes
que pot presentar el servei: població fixa i estacional, requeriments específics,
etc.
També, en el cas de l’abastament, requeriments sanitaris, amb relació al compliment de la normativa, relativa a la qualitat de l’aigua de consum, considerant els
riscos potencials d’incompliment i alternatives per al tractament de situacions
de risc.
Igualment han de considerar els requeriments de seguretat de les instal·lacions,
des de l’òptica del personal que hi ha d’intervenir, sigui en tasques d’operació o
de vigilància i de manteniment.

El grau de cobertura de territori, en relació amb la capacitat de satisfer demandes futures generades per desenvolupaments nous.
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L’estat de conservació ha de proporcionar la previsió d’actuacions que cal considerar per tal que els actius puguin satisfer de forma permanent i continuada
els objectius previstos.

En el cas del clavegueram, la utilització de models de simulació resulta imprescindible per a la diagnosi adequada de les situacions que poden presentar problemes i, per tant, dels aspectes dimensionals a present i les situacions a futur
considerades.
En general, les actuacions que es preveuen han de considerar la flexibilitat suficient per compaginar les actuacions amb les que es duguin a terme en l’espai
públic compartit amb altres serveis i funcions. Des d’aquest punt de vista, les actuacions en les infraestructures del servei de clavegueram han de ser coordinades amb les actuacions que es duguin a terme en vials públics, amb la finalitat
de minimitzar el cost i l’impacte en el ciutadà. També cal afinar el repartiment
d’aquests costos segons siguin causa o conseqüència.
Aquests aspectes fan necessària la col·laboració estreta dels gestors del servei de
clavegueram amb els serveis municipals d’urbanisme.
Els aspectes de clavegueram han d’incloure tot allò relacionat amb les aigües
pluvials, entenent que aquests sistemes han de ser capaços d’evacuar-les, tant
si es disposa de sistemes separatius com d’unitaris. Les previsions respecte als
creixements són fonamentals en el moment de dimensionar els sistemes, ja que
aquests es poden plantejar aigües amunt i, per tant, el dimensionament de les
instal·lacions aigües avall les ha de preveure.
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Eficiència, per tal de considerar tots aquells aspectes que poden comportar millores i estalvis, tant de recurs com de mitjans humans i materials, emprats en
la prestació dels serveis. La utilització dels equips de bombament adequats, la
disposició d’elements de consum d’energia que permetin la contractació més
adequada, la detecció de consums no controlats, la millora del rendiment de les
xarxes, els elements de control a distància, etc.

L’estudi de la demanda futura, coherent amb les previsions establertes en el pla
d’ordenació, ha de desenvolupar les demandes per evolució poblacional i de les
activitats econòmiques, d’acord amb l’evolució previsible de les demandes, rendiments, ràtios i dotacions.
Igualment, ha d’incloure el repartiment de la dotació futura per unitats d’ordenació i avaluació dels punts de consum, per tal de poder preveure les actuacions
necessàries en el dimensionament de les xarxes i elements auxiliars.
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mensió i l’estructura, resulta convenient que inclogui l’anàlisi de simplificació
per tal d’adequar les instal·lacions a la realitat. El desenvolupament improvisat
que sovint s’ha dut a terme durant anys ha conduït a disposicions finalment poc
adequades a la realitat que acaben provocant deficiències.

Finalment, per a la previsió de demandes futures, cal l’avaluació dels recursos
hídrics disponibles, amb els corresponents estudis d’alternatives en cas de limitacions previsibles.
Les dades econòmiques del servei han de fornir la base de l’estudi econòmic d’alternatives i propostes de finançament de les actuacions que acaben constituint
el guió de les actuacions per materialitzar.
El resum d’actuacions proposades i la seva periodificació constitueix el compendi del pla. Aquestes solen classificar-se en funció dels objectius principals. Sol
establir-se el grup d’actuacions que tenen per objectiu la millora del servei i de
les infraestructures actuals i el grup de les que es vinculen a les necessitats de
creixement urbanístic. La periodificació s’estableix necessàriament en funció de
la criticitat i del ritme de creixement que es prevegi.
La proposta de finançament de les actuacions sol considerar quatre tipologies:
-

Finançament de l’Administració hidràulica, quan es tracta d’actuacions
que poden rebre la consideració d’alta.

-

Quotes urbanístiques, quan l’actuació és motivada per l’augment de la
demanda per a la urbanització de les figures de creixement previstes
en el planejament.

-

Altres fonts de finançament (subvencions).

-

Propi servei.

Fiabilitat, entesa com la capacitat per mantenir el nivell de servei davant d’incidències previsibles. Fonamentalment, amb relació al recurs i amb relació als
mitjans materials.

D’acord amb les consideracions descrites es poden confeccionar escenaris de finançament diferents, amb el càlcul de les quotes urbanístiques que correspongui, amb els criteris que el mateix pla estableixi.

Finalment, l’informe sobre l’estat actual i de mancances, en relació amb la di-

Finalment, l’estudi de costos del servei i el seu finançament ha de presentar la
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Qualitat del servei, en el cas de l’abastament. En aquest apartat es consideren
aspectes de naturalesa diversa, com les pressions de servei adequades en tots
els punts de la xarxa, l’existència de capacitat suficient per a la protecció antiincendis, l’existència o no d’elements i dispositius de control suficients per poder
garantir el servei, tant en els aspectes qualitatius com quantitatius. En aquest
darrer aspecte té molta importància el grau de sectorització de la xarxa, així
com si disposa d’elements de control de cabals i vàlvules de sectorització. Aquest
conjunt d’aspectes afavoreix la detecció anticipada de problemes, així com solucions de menys impacte, quan es produeixen. Es considera la utilització de
models hidràulics que complementen l’experiència en l’explotació del servei, i
permeten testar el dimensionament adequat, present i futur.

El règim de cessió d’actius vinculats al servei
Els actius involucrats en els serveis del cicle local de l’aigua són de titularitat
municipal, tret de situacions excepcionals, que es troben fora de la normalitat.
La forma de gestió dels serveis pot condicionar el sistema adoptat per a la gestió
dels actius afectes als serveis. Així, la situació és diferent si es tracta de gestió
directa o indirecta.
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projecció de costos del servei al llarg del període considerat, en el benentès que
aquests no són només els relatius a l’explotació dels serveis, sinó que, d’acord
amb el valor elevat de l’immobilitzat involucrat en aquests, cal considerar-ne
l’amortització a fi i efecte que el deteriorament per envelliment no en provoqui
una situació de descapitalització. Per al càlcul dels imports per a amortitzacions
s’ha de considerar l’immobilitzat, en l’estat actual, i les actuacions previstes en
el pla director. No cal dir que de l’estudi de costos en resultaran tantes propostes
com escenaris diferents s’hagin previst en el pla director. És convenient que un
dels escenaris previstos sigui el de l’autofinançament del servei.

A efectes comparatius s’utilitza la distribució de la tarifa mitjana resultant per
autofinançar el servei. S’entén la tarifa mitjana com el quocient entre els ingressos tarifaris, en aquest cas necessaris per a l’autofinançament, i el cabal facturat.
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És per això que sovint resulta aconsellable la redacció d’un document que es
pot considerar com a preàmbul del pla director i que sol ser anomenat avanç de
pla director, que pot fer les funcions d’aquest, per descomptat amb un nivell de
precisió inferior, però que permet prendre decisions de forma coherent amb els
objectius del planejament urbanístic i el coneixement disponible de la realitat
en un moment precís.

En el cas de gestió indirecta, els actius, en ser de titularitat de l’administració,
no admeten gaires alternatives. Es tracta de gestió típicament pública, realitzada directament per l’administració titular d’aquests. L’administració n’ha de
cedir l’ús al gestor per tal que en pugui realitzar les actuacions pròpies del servei
prestat però la gestió patrimonial d’aquests correspon necessàriament a l’administració titular.
La gestió directa pot adoptar circumstàncies diferents. La cessió d’ús ha de ser-hi
necessàriament, de la mateixa manera que en la gestió indirecta, però pot haver-hi una adscripció al gestor, que pot permetre que els actius puguin figurar
en el balanç del gestor, així com que les inversions que es puguin realitzar anualment puguin figurar com a inversions pròpies d’aquest.
Aquest aspecte és particularment important, atesa la situació que es dona en
el cas dels serveis del cicle de l’aigua, en què el valor econòmic dels actius té un
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No cal dir que la redacció dels plans directors suposa un esforç considerable quan
es planteja com una eina referent de les actuacions que cal executar durant un
període determinat, i que la seva redacció pot suposar un període de temps més
o menys llarg, durant el qual hom no pot deixar d’executar actuacions. Un dels
factors que compliquen la redacció dels plans directors és la dificultat per obtenir informació fiable sobre les infraestructures existents i el seu estat, atès que
moltes d’aquestes es troben soterrades en el subsol i amb dificultats inclús per
practicar verificacions puntuals.

És per això que l’adscripció dels actius en l’organització gestora, que en faciliti la
gestió tecnicoeconòmica, proporciona una oportunitat valuosa per garantir un
tractament acurat de la gestió econòmica dels actius.
Aquest objectiu es pot plantejar mitjançant alternatives diferents, com ara la
constitució d’un dret real d’aprofitament sobre els actius adscrits, a favor del
gestor, o bé l’adscripció dels actius a favor del gestor, en forma d’ampliació de
capital, per aportació no dinerària de dret real d’aprofitament.
La primera alternativa es fonamenta en els articles 214 i 216 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’activitats, obres i serveis dels ens
locals.
“Article 214
Béns
214.1 Els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l’adscripció no implica transmissió del domini ni desafectació.
214.2 ...

En l’escriptura de constitució o en la d’execució de l’augment del capital social
s’hi han de descriure les aportacions no dineràries amb les seves dades registrals si n’hi ha, la valoració en euros que se’ls atribueixi, així com la numeració
de les accions o participacions atribuïdes”.
“La valoració de les aportacions no dineràries a la societat anònima

Article 67
Informe de l’expert
1. En la constitució o en els augments de capital de les societats anònimes, les
aportacions no dineràries, sigui quina sigui la naturalesa, han de ser objecte
d’un informe elaborat per un o diversos experts independents amb competència professional, designats pel registrador mercantil del domicili social de conformitat amb el procediment que per reglament es determini.

214.3 Es poden constituir drets reals d’aprofitament sobre els béns de domini
públic a favor de la societat.

2. L’informe ha de contenir la descripció de l’aportació, amb les seves dades registrals, si n’hi ha, i la valoració de l’aportació, amb expressió dels criteris utilitzats
i si es correspon amb el valor nominal i, si s’escau, amb la prima d’emissió de les
accions que s’emetin com a contrapartida.

214.4 Els béns patrimonials que adquireixi posteriorment la societat s’integren
al seu patrimoni.”

3. El valor que es doni a l’aportació en l’escriptura social no pot ser superior a la
valoració realitzada pels experts.”

“Article 216
Comptabilització de béns i drets
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“Article 63
Aportacions no dineràries
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També hi ha el risc de descapitalització dels serveis que es pot produir per una
gestió incorrecta; s’aconsella prestar una atenció especial a aquests aspectes.

En el cas d’ampliació de capital, la constitució del dret real d’aprofitament sobre
el conjunt de béns adscrits, a favor del gestor, es formalitza a través d’ampliació
de capital de la societat gestora del servei, per aportació no dinerària, segons el
que es preveu a l’article 63 i següents del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital.

En qualsevol cas, cal considerar les repercussions derivades, en relació amb els
fets impositius que en puguin resultar en cada cas, particularment pel que fa a
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

El valor dels béns de domini públic adscrits a la societat no ha d’aparèixer reflectit a la comptabilitat d’aquesta.

La incorporació d’aquests actius en el balanç del gestor comporta necessàriament una gestió econòmica que n’asseguri l’actualització de forma permanent
i l’estabilitat econòmica, i permeti evitar el risc de descapitalització dels serveis.

En el supòsit que la societat sigui titular d’un dret d’aprofitament sobre aquells
béns, el valor estimat s’ha de comptabilitzar a l’actiu de la societat, com també
el dels béns patrimonials dels quals sigui titular.”

Aquest risc s’ha de considerar, amb independència del que s’ha comentat, ateses les circumstàncies dels serveis que es comenten, en què convergeixen les circumstàncies de valor elevat d’aquests, amb relació als serveis que els requerei-
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pes significatiu en la determinació dels costos d’aquests. Aquest fet, juntament
amb el condicionant de la Directiva marc de l’aigua, ja comentat, de plena recuperació i internalització dels costos dels serveis, determina la importància de
gestionar aquests actius d’una forma precisa.

Immobilitzat
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També és cert que la vida útil d’alguns dels actius considerats sovint pot superar els períodes legals considerats. Aquest extrem, això no obstant, no ha de ser
impediment per a la gestió correcta, ans el contrari, ha de permetre considerar
aquells imprevistos que es generen, normalment fruit de la imprecisió en el coneixement de l’estat real d’aquests.
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Instal·lacions telefonia

Instal·lacions seguretat
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Coeficients màxims
d’amortització

D’altra banda, també en serveis de municipis gestionats per Aigües de Manresa
el coeficient entre l’import anual d’amortització i el cost anual directe d’explotació pel servei d’abastament es troba entre el 26,6 i el 95,0%, depenent de la
grandària del municipi (factor d’escala esperable en aquest servei). En el cas del
servei de clavegueram, aquest coeficient es troba en valors que oscil·len entre el
140 i el 180%. Aquest indicador mostra que, en el cas del servei de clavegueram,
la gestió pren una importància encara més gran, amb relació als actius dels serveis del cicle de l’aigua.
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Les tipologies d’actius, així com els coeficients i períodes màxims d’amortització,
concordants amb els coeficients d’amortització lineals de l’Agència Tributària
utilitzats, es reflecteixen en la taula que segueix:

En el cas del servei d’abastament, el quocient entre l’import anual d’amortització i el valor actual dels actius d’un municipi oscil·la entre els valors de 2,1 i 4,9%,
i en el cas del servei de clavegueram en resulten valors propers al 3,5%, segons
dades dels serveis gestionats per Aigües de Manresa.
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xen. Els períodes d’amortització legals associats a aquests, en molts casos llargs,
poden distorsionar la importància d’això que es comenta.

10

Quadre de direcció
del servei:elements
estratègics i de seguiment
ordinari del servei

La gestió de la informació
Joan Carles Ferraté i Messeguer
gerent d’Aigües de Reus

“El nostre és un servei públic que fa la boca aigua”

Sumari

ifària, drets i obligacions dels usuaris i de l’operador, suspensió del servei, inversions, destinacions excedents del servei o aportacions dels dèficits.
- L’LRSAL ha limitat l’autonomia municipal a l’hora de decidir la forma de gestió:
-

“Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse
de la forma más sostenible y eficiente ... “ (art. 85 LBRL)

-

Impossibilitat
de
constituir/participar
en
consorcis,
mancomunitats, societats, fundacions i altres ens, ni efectuar
aportacions patrimonials ni subscriure ampliacions de capital
d’EPE ni de societats mercantils locals durant el termini de vigència
del seu pla econòmic financer o del seu pla d’ajust (DA novena
LBRL)

1. La ubicació conceptual
2. Les singularitats de l’aigua: un sector molt genuí
3. L’estat de la qüestió:
- l’orientació al ciutadà
- la diagnosi
- les condicions de contorn

- Cal atendre dues relacions:
-

Relació ad intra entre l’ajuntament i l’operador, ja sigui associat,
directe o indirecte. L’encàrrec, el plec de condicions o el contracte és
el marc regulador d’aquesta relació.

-

Relació ad extra entre l’operador i els beneficiaris del servei. El
reglament del servei, que aprova l’ajuntament, és el marc regulador
d’aquesta relació.

- els objectius (els estàndards de qualitat)
4. Les necessitats: el pla director
5. El desplegament: el pla d’operacions
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“En els serveis públics estem en un nou estadi. La ciutadania fins ara el que volia era el millor servei al millor preu. Importava poc la manera com es prestava
el servei. Ara el com també importa”.

6. Les tarifes i l’ordenança. El pla econòmic i financer
7. El model de gestió: directa vs. indirecta
8. La direcció estratègica i ordinària del servei: quadre de comandament

1. La ubicació conceptual
Els actors
Cada actor cal que desplegui el seu rol:

Aspectes generals de la competència municipal de l’abastament i sanejament
- Servei obligatori i essencial, reservat als municipis.
- La competència implica RESPONSABILITAT (salut pública, policia, inspecció i
vigilància tarifària, qualitat i regularitat del servei, amb independència de la
forma de gestió).
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- La competència és IRRENUNCIABLE (art. 8 Llei 40/2015, de RJSP) i es gestiona individualment o de forma associativa (mancomunitats, consorcis) i, a la vegada,
de forma directa o indirecta.
- A l’ajuntament li correspon la decisió sobre la forma de gestió, estratègia tar-

-

Administració competent/titular (AC): governar (governança)

-

Gestor (G): gestionar (gestió directa o gestió indirecta)

-

Ciutadà/usuari (CU): gaudir del servei (assequibilitat, equitat,
preu just...) i influir en el tipus de governança (participació). Cada
vegada la ciutadania vol participar més i dir la seva

La governança
El govern estratègic del servei (*) requereix pronunciar-se sobre moltes coses:
estàndards de qualitat, pla director (prognosi d’inversions i despeses), política
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0. Introducció

El sector de l’aigua
Les arestes del triangle
-

-

Lligam AC/G: plec de condicions del procés de licitació per a la
gestió indirecta i contracte programa per a la gestió directa
(transparència). Existeix recorregut de millora.
Lligam G/CU: reglament del servei com a conjunt de drets i
obligacions de tots dos.
Lligam AC/CU: model participatiu (codi de participació i rendició
de comptes de l’administració davant la ciutadania). Existeix
recorregut de millora.

Reflexions
1.

Govern del servei vs. gestió: la governança sempre és pública i la
gestió pot ser pública o privada.

2.

La transparència entre AC i G és fonamental i en especial en la
gestió indirecta.

3.

Cal incrementar la participació (DMA): els outputs del procés
participatiu han d’anar al govern (no al gestor).

4.

No parlem de modificar el model, parlem que cadascú faci allò que
li toca i ho faci bé.

- Existència de competència pel mercat, però no competència en el mercat.
- Prestació de servei similar al monopoli. De fet, no és un monopoli (el ciutadà no
pot escollir si compra o no): és un servei públic essencial.

10 Quadre de direcció del servei

La genuïnitat del sector

(*) Cal know-how, coneixement.... No és patrimoni del sector privat.

-
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2. Les singularitats de l’aigua

- Sector força atractiu des de la visió d’oportunitat de negoci: forces de Porter
(usuari captiu, productes no substitutius, risc acotat, competència reduïda, etc) .
- El ciutadà dubta sobre la quantitat consumida i el preu; les tarifes són progressives i anticomercials i l’estratègia de comunicació està orientada a no potenciar
les vendes (sinó el consum racional).
- Com menys consum, possibilitat d’increment tarifari atesa l’estructura de costos de servei (?).
- El dret humà i l’accés universal (és un dret però té un cost que cal cobrir). Les
polítiques de suport a determinats col·lectius són compatibles amb la cobertura
de costos del servei.
- Pobresa i dret a l’accés universal a serveis essencials vs. oportunitat de fer negoci: existeix conciliació entre interès públic i privat?
- Atesa l’essencialitat del servei és evident que el benefici industrial (si és que ha
de ser-hi) no pot ser el primer manament del sector.
- Un servei infrafinançat que finança altres assumptes (cànons concessionals,
dividends...).
- Per tot plegat ens preguntem: com hem de governar i gestionar totes aquestes
singularitats ?
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tarifària, protocol de seguiment del servei (memòries anuals, indicadors de
gestió, rendició de comptes, auditories...), aprovació reglament, model de
participació.

L’orientació al ciutadà, la diagnosi,
Les condicions de contorn i els objectius

- Sistemes de control
- Criteris generals d’explotació
- Actuacions previstes
Dades econòmiques del servei (compte de resultats)

Orientació al ciutadà
Primer manament: el ciutadà és la mesura de totes les coses, la seva satisfacció
és la nostra vara de mesurar. L’ “honoraràs el ciutadà sobre totes les coses” et
condiciona les polítiques, els objectius i els estàndards de qualitat.
I què ens demana la ciutadania tradicionalment: MIX QQ (gestió bàsica). Un mix
entre qualitat i quantitat de manera sostinguda en el temps. I això vol dir (tant
pel que fa a abastament,com a sanejament i depuració):
1) qualitat de l’aigua

2) condicions físiques

3) continuïtat temporal

- Ingressos de facturació i d’altres
- Despeses
- Inversions
Benchmarking: quadre de ràtios comparatiu del sector
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3. L’estat de la qüestió

Punts forts i febles
Anàlisi del sistema
- Proposta línies de treball (actuacions) i anàlisi econòmica d’aquestes
- Proposta aproximativa de tarifes. Determinació del preu mitjà

4) preu just

El ciutadà, però, cada cop demana més. Abans només MIX QQ. Ara, SUPERGESTIÓ:
1) facilitar la interacció amb el servei
2) respecte mediambiental

3) responsabilitat social (mesures contra pobresa energètica)
4) participació (vol saber i decidir)

El MIX QQ ara equival tan sols a l’aprovat pelat. Si vols treure bona nota:
1) posa-m’ho fàcil

2) no malbaratis el recurs

3) ajuda els més necessitats
4) compta amb mi

Diagnosi
Descripció general del sistema (abastament, sanejament i depuració),
- Dotacions i consums unitaris
- Control sanitari
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Disponibilitat de recurs (en quantitat i qualitat)

Qualitat de l’aigua:
- Enquesta “organolèptica“, actuacions per corregir característiques
organolèptiques, existència d’analitzadors en continu...
Condicions físiques:
- Pressió mitjana utilitzada en el sector de l’aigua, dotacions, consums,
xarxa sectoritzada, telecomandament...

La transparència (inclou carta de serveis, publicacions de tot tipus...) i la LOPD
El sanejament en alta (ens gestor?) i l’ACA i el nou model
Llei pobresa energètica
L’economia circular
Altres...

Continuïtat temporal:
- Reserva dipòsits, avaries per km, antiguitat xarxa...
Preu:
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Paràmetres de referència

- Rendiment xarxa, preu mitjà aigua, antiguitat comptadors...

Interacció:
- Canals cobrament diversificats, oficina virtual, telelectura, carta de
serveis...
Medi ambient:
- Reutilització, foment ús eficient, certificacions mediambientals...
Social:

- Existència tarifa social, fons de solidaritat...

Participació:
- Enquesta satisfacció...
Condicions de contorn

les condicions de contorn ens exigeixen la sostenibilitat global del servei:
1) Econòmica (Marc Aigua diu ingressos han de cobrir costos)

2) Jurídica (els diferents models de gestió requereixen solucions
específiques i robustes legalment)
4) Social (dret a l’aigua si no pots pagar, pobresa energètica, etc.)

Grau endeutament

- Transparència en la gestió de la informació per poder prendre decisions

Estem en pla d’ajustament?

- Participar activament en la presa de decisions

Text refòs d’Aigües

- Millora de l’eficiència (rendiments, avaries) com la mesura per a la reducció de
les despeses

La Comissió de Preus

PGCFC: tenim actuacions nostres planificades?

- Implantacions solucions tecnològiques a la gestió del servei: plana web, oficina
virtual, telemesura, app’s, etc.

Noves necessitats 1290/2012 (dsu’s)

Directives contractació, 3/2016 i projecte llei, NIC’S!

- Necessitat financera per realitzar inversions. Verdaders especialistes en la
gestió de subvencions i ajuts

LRSAL, LLBRL,ROAS...
Decrets 130/140
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Objectius estratègics de la governança
(Discrecionals: la realitat)
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3) Mediambiental (abocaments al medi, emissions...)

- Interlocutor per poder consultar o demanar informació sobre la gestió
- El sanejament: “el gran oblidat”. (Tenim àmbits pendents de sanejar?)

4. Les necessitats
El pla director d’infraestructures
- partint de la diagnosi i els objectius: projecció a futur de necessitats
- Outputs: actuacions/inversions prioritzades
- Cal que sigui “retroalimentat”

Els plans directors
Eines bàsiques de planificació del servei que, partint dels estàndards fixats així
com del POUM, tinguin en compte:

Abastament i sanejament
Avaluació de la demanda i “mix” de recursos:

- Evolució de la demanda fins a l’any horitzó dels plans

- Avaluació hidrològica (pluges històriques, model precipitació, conques,
propagació...)
- Fonts d’abastament tradicional
- Eficiència

- Gestió de la demanda
- Reutilització
Infraestructures:

- Diagnosi i prognosi de xarxes en base al creixement i demanda previstes:
models matemàtics
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- Optimització hidràulica de les xarxes i minimització dels tallaments:
- Sectorització
- Mallat de xarxes
- Automatització i control

- Qualitat

- Qualitat

- Sectorització
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- Col·laboració i assessorament amb els tràmits amb d’altres administracions

- Sectorització
- Models de dispersió de clor i contaminants
- Previsió estacions de control i instrumentació en línia
- Compliment RD 1290/2012: abocaments en temps de pluja
		
Punts de control d’abocaments i estudi de mesures (2019).
		Dipòsits anti-DSU, sistemes decantació, reixes

Depuració
- Qui és l’administració actuant/ ens gestor?:
- ACA/Consorci/Mancomunitat/Consell
Comarcal/altres:
s’ocupa
totalment tant de la seva gestió i de la planificació, com del finançament
- Ajuntament: ACA “contribueix en el finançament” i la responsabilitat de
la gestió recau en l’Ajuntament. En aquest supòsit cal tenir en compte:
- Planificació infraestructures basant-se en els creixements previstos
per tal que l’ACA ho incorpori en els seu plans (grau de saturació)
- Disseny procés tractament basant-se en la qualitat requerida de
l’abocament (abocament a mar, a llera, zones de banys...)
- Valorització subproductes: reutilització, fangs i biogàs
- Redacció de plans de reposicions i millores i Inversions que
assegurin una correcte posada al dia de les instal·lacions
- Plans de manteniment adients
- És suficient l’atribució de fons (directes i indirectes) que tenim?
5. El pla d’operacions
Com ens organitzem i quins recursos necessitem
Mapa de processos (orientació ISO)
L’equip humà (estructura orgànica i funcional)
Els recursos tècnics
Eines: sistemes d’informació i d’altres
El reglament del servei
El mapa de processos
Independentment del model de gestió, cal disposar d’un mapa de processos clar:
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- Col·laboració en la redacció de projecte per a la sol·licitud d’inversions

3) processos de suport

El mapa de processos ha d’estar monitoritzat.

Mapa de processos:
Gestió de l’aigua
Punts estratègics
- Control i gestió de volums:

Captats > diferents fonts abastament

Tractats > diferents sistemes tractament: ETAP, filtracions, cloracions i altres
Emmagatzemats > dipòsits
Injectats a xarxa > sectors
Consumits i facturats
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1) processos clau
2) processos estratègics

Depurats > EDAR

Reutilitzats > reg, neteges...
- Rendiments > ràtios totals per sectors
- Previsió de recurs (PR)

A curt termini > horaris, diaris

A llarg termini > fonts d’abastament disponibles
- Previsió de demanda (PD)

A curt termini > horaris, diaris: factor punta

A llarg termini > fonts d’abastament disponibles
- PR/PD = Robustesa del sistema (garantia fonts)
- Control qualitat aigua

Físic > pressions, cabals > instrumentació, telecontrol...
Sanitari

-Temps real > instrumentació, telecontrol, equips portàtils...
-Laboratori > compliment normatiu

- Control abocaments

Activitats industrials: cens i programació del seguiment
Permisos abocament

Abocaments i descàrregues dels sistemes al medi:
- Instal·lació elements quantificació
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- Planificació actuacions 31/12/2019

- Inspeccions> nombre inspeccions abonats: fraus, noves instal·lacions,
problemes interiors...

–Disseny i gestió de nous projectes:
Planificació projectes actuacions derivades del pla director

Estandars d’instal·lació de materials: tant per obres pròpies com de tercers
Reglament clar de servei: límit competència ajuntament/ gestor servei/
usuaris
Disponibilitat d’informació completa infraestructures > bona estratègia documentació

Eines actualitzades: GIS, models matemàtics xarxes, (EPANET; SWIMM...);
eines redacció projectes i pressupostos (TCQ...)
- Execució d’obres:

- Operacions amb comptadors: altes, baixes, talls... > ràtios
Planificació manteniments preventius, normatius, predictius..., segons
tipus i criticitat elements
Previsió mitjans propis o licitacions: seguiment tasques, càrregues de treball...
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- Escomeses > nombre, ràtios temps execució...

Mapa de processos:
Disseny, construcció i manteniment d’infraestructures

Atenció client avaries 24 h i Serveis guàrdia
Eines actualitzades: ERP, GIS, GALIA...
Aplicacions mobilitat seguiment ordres de treball (GIS; ERP..)
- Sistemes d’aprovisionament i gestió magatzem àgil

Previsió mitjans propis o licitacions

- Canals informació usuaris efectius (talls aigua...)

Direccions d’obra

Prevenció de riscos

Documentació As-Build de les actuacions

Mapa de processos:
Eines

Ràtios execució: preus, baixes, liquidacions...

Eines de gestió

Seguiment desenvolupament plans inversions
- Gestió avaries i manteniment d’infraestructures:
Control de fuites

- Aplicacions detecció fuites importants en temps real

- Fuites menors > aplicacions comparativa cabals nocturns

- Campanyes detecció > correladors, geòfons, gasos traçadors...
- Telelectura comptadors usuaris i comparatives per sectors

Seguiment avaries, alarmes i incidències

- Ràtios control número avaries, etc, per km...
- Evolució del número d’avaries, alarmes...

Plans de manteniment i el seu seguiment
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- Seguiment número ordres correctives i preventives
- Ràtios preventiu/correctiu

Seguiment aspectes vinculats als abonats

- ERP:

Atenció a l’usuari
Facturació massiva i cobrament
Finances
Comptabilitat analítica (costos)
Gestió actius
Aprovisionament
Manteniment
Gestió personal
Altres
Eines de seguiment

- Sistemes de telecontrol:
Plc’s i estacions remotes
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Seguiments obra, control amidaments i certificacions

Gestió EPI’s

Plataforma gestió alarmes i avisos remots

Coordinació activitats empresarials

Instrumentació en línia

Models previsió recursos i demanda
Models detecció fuites

Vigilància salut

Coordinació seguretat obres

Models gestió pressions segons demanda, horaris, dies...

Models matemàtics previsió comportament xarxa (Integració GIS)
Sistemes experts

- Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS):

Bases dades xarxes aigua i sanejament

Integració telecontrol per modelització comportament xarxes
Aplicacions integració ordres de treball
Aplicacions càlcul polígons tall

Aplicacions mobilitat (suport manteniment correctiu i preventiu)

Elaboració mapes temàtics (Geo business): tipus materials, diàmetres, avaries, maniobres,...
Integració programes gestió (ERP, etc.), càlcul afectacions abonats en talls
aigua
Integració programes manteniment (ERP, GALIA, etc.)
Eines de suport
- EPANET
- SWIMM
- TCQ
- GALIA
- Altres...

6. El pla econòmic i financer
L’hora de les inversions i les despeses
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Scada

Del pla director i d’operacions se’n deriven:
- 1 Inversions
- 2 Despeses
- Com ho financem? Tarifes i ordenança (hi afegim apalancament financer?)
- Elaboració d’escenaris tarifaris: projecció de comptes de pèrdues i guanys
del servei així com inversions.
Les tarifes
- costos fixos i variables (garantia i ús). Cost efectiu del servei
- Tarifa terme fix i variable
- Ingressos fixos vs. costos fixos
- Ingressos variables vs. costos variables
- Blocs i el concepte de les subvencions creuades
- Tarifes i estratègia municipal: domèstics i altres
- La tarifa social i el fons de solidaritat

7. El model de gestió
Gestió directa vs. Indirecta
Mapa de processos:
Gestió de prevenció de riscos laborals

- El plec de condicions vs. contracte programa
- El moment de la veritat: model de gestió directa vs. indirecta

Avaluacions riscos

Directa o indirecta?

Formació i informació personal

- En el debat de gestió directa/indirecta existeixen exemples “ bons i dolents” de
tots dos tipus. Cada escenari requereix d’una solució ad hoc!
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Planificació activitat preventiva
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Implantació model prevenció riscos propi o aliè

- Rendició de comptes (màxim anual) amb el govern

- En resum, solució sostenible incorporant els termes d’eficàcia (fer-ho) i
d’eficiència (fer-ho bé).

Gestió indirecta

Fets objectius no ideològics:

- A curt termini, de més fàcil implementació

- Pobresa i dret a l’accés universal de serveis essencials vs. oportunitat
de fer negoci per part del sector privat: conciliació interès públic i privat.
- Processos de canvi de model de gestió a nivell internacional.

- La judicialització dels últims processos de canvi de model de gestió.
- Moltes concessions finalitzen ara.

- En gestió indirecta hi ha administracions que tenen la percepció que no
controlen/coneixen suficientment el servei (govern vs. confiança).
Per què ens trobem així? Fets subjectius:

- Menys recursos propis
- És vital el plec de condicions:
1) A més de la visió econòmica (tarifes, compte d’explotació i inversions),
cal que s’incorporin indicadors de seguiment, alineats amb els objectius
estratègics de govern, i vinculats a la retribució de l’operador
2) Acotar el rang del benefici industrial

- La governança ha estat real?

3) Tractament específic dels inputs secundaris

- Finançament impropi administració (cànon, dividends...).

4) Transferència de risc

- Contractes massa llargs.

- Manca de transparència.

5) Cànons concessionals limitats

- Poc risc pel privat (estudis de tarifes garantistes): no es transfereix risc i
ventura.

6) Contractes de més curta durada

- Beneficis fora de rang (activitat, obres, inputs secundaris, financers...)

Gestió directa
- Proximitat govern i gestor: facilitat en el govern del servei
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- Directa o indirecta: tenir clar que sempre has de cercar la millor fórmula en
termes de sostenibilitat i eficiència, així com tenir present les limitacions establertes si vols optar a la gestió directa en el cas de pla d’ajust (LRSAL).

- És fonamental la governança tècnica del servei (equip humà en quantitat i
qualitat)
- La informació, la transparència i la rendició de comptes com a pilars fonamentals

- Qualitat vs. rendibilitat econòmica
- Retenció d’allò que es considera estratègic junt amb outsourcing: mercat tecnològic i financer a l’abast
- Si hi ha capacitat de gestió pública, el benefici industrial queda internalitzat
- Garantia de cert know how en “allò que és públic“. No hi ha descapitalització de
l’Administració: facilitat en el govern del servei
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- Existència d’un marc clar (contracte programa, pla estratègic, PAM... ) entre govern i gestor públic per minimitzar interaccions en temps real amb el govern
- El gestor públic cal que tingui suficiència financera (ponderació entre obligacions i recursos a l’abast)

8. Direcció estratègica servei
Gestió, control i monitorització
- Visió governança vs. visió de la gestió: on és el límit?
- Quadre de comandament: creuament entre atributs, processos i indicadors
(ràtios)
- El reporting: auditoria/control financer en gestió directa
- Control de la gestió indirecta (plec de condicions)
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- Visió municipalista garantida “en temps real”

Dels atributs de SUPERGESTIÓ se’n deriven un conjunt de polítiques:
- Política d’infraestructures: planificació i reenginyeria de les instal·lacions,
rigorosa renovació i ampliació, manteniment preventiu i correctiu d’alta
exigència, materials de primera qualitat i normalitzats, reinversió del
cash-flow generat.
- Política d’innovació: implantació de noves tecnologies de la informació,
aprofitament eines d’interacció amb l’usuari.
- Política de preus: assequibilitat, equitat, preu just, progressivitat i solidaritat, tarificació fixa i variable.
- Política de vendes: comptadors a tot arreu, renovació sistemàtica del parc
de comptadors, caminar cap a la telelectura, comptadors com a actiu del
servei, talls rigorosos als morosos i protecció als vulnerables, inspecció de
fraus.

- Abocaments contaminants (130)?

- Índex de qualitat al medi de les DSU
EDAR

- Incompliments/no conformitats segons directiva (DQO, SS, N i P en
zones sensibles)
- Grau de saturació contaminació (hab. eq./hab. eq. disseny x 100 )

- Condicions físiques (procés PGA):
Abastament

- Balanç recursos vs. demanda (grau de seguretat)
- Dotacions

- Consums unitaris

- Número d’incidències relacionades amb la dimensió (diàmetres),
l’estat i regulació (pressions) de les infraestructures

Clavegueram

-Índex vessaments/inundacions

Quadre de comandament: monitorització
- Qualitat de l’aigua (procés PCQA):

EDAR

Abastament

-Relació cabal depurat vs. cabal injectat
-Grau saturació cabal

-número paràmetres en franja límit segons 140

Clavegueram

-Índex quantitat DSU’s

-Hab. eq. produïts i tractats

-número incidències/anomalies segons 140

- acceptabilitat organolèptica per part de l’usuari (enquesta i/o tast a
cegues)
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Les polítiques

-% reutilització

- Continuïtat temporal (procés PGA):
Abastament

- Índex avaries

- Capacitat dipòsits (dies reserva)
- Antiguitat xarxa

- % renovació anual

Clavegueram

- Índex incidències
- Antiguitat xarxa

- % renovació anual

- Número incidències/any

- Índex execució reposició i millores així com inversions (ACA)
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EDAR

Abastament i clavegueram

Bonificacions del deute (fons solidaritat)
Dades seguiment conveni amb comerç

–Participació (procés PGUF). Dades enquesta ciutadana

- Rendiment xarxa d’abastament

Factura clara i entenedora

- Compte de resultats (segmentat abastament i clavegueram):
Ingressos-Despeses

Valoració dels serveis referents a la pressió i la continuïtat

- Antiguitat parc comptadors

- Inversions

- Tresoreria (cas de la gestió mixta i directa)

Relació qualitat/preu del servei

Agilitat i actitud del servei d’atenció a l’usuari
Grau de satisfacció general

- Cash-flow generat
- Morositat

EDAR

-Atribució de fons vs. despeses reals
-RIM

-Inversions EDAR
- Interacció (procés PGUF):

Abastament i clavegueram

Reflexions
No hi ha un quadre de comandament estàndard, en funció de l’estratègia i dels
objectius associats esdevé un quadre de comandament ad-hoc.
El ciutadà com a stakeholder “prioritari“.
El quadre ha de ser senzill i fàcil de mantenir (eines adequades) amb dades evolutives i referenciades.

-Índex satisfacció atenció usuari

Caldrà definir la freqüència del reporting (governança i gestió).

-Ingrés tarifari aigua i clavegueram (anàlisi desviacions)

El desplegament de detall de la proposta correspondria al seguiment ordinari
del servei.

-Seguiment grau d’acompliment de la carta de serveis
-Lectures estimades i sense consum
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- Preu (procés PGUF, PGEF i PGA):

-Factures impagades i import mitjà a reclamar

-Índex de queixes i diligència en la seva resolució

-Usos dels diferents canals d’interacció amb l’usuari

-Seguiment projectes tecnològics (telelectura, App’s, noves utilitats
oficina virtual, avisos sms...)
-Talls a no domèstics

Paraules clau
- la Governança de l’aigua
- El titular del servei

- ACA: sanejament en alta
- Estàndards de qualitat

Monitorització dels aspectes mediambientals significatius segons protocols normes (ISO, EMAS...): vector aigua, sol, atmosfera, residus...

- Les tarifes

Informes pobresa energètica rebuts

- L’auditoria de comptes

–Social (procés PGUF):
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- El reglament del servei

Dades tarifa social

Fraccionaments/ajornaments del deute

- Codi de participació

- Indicadors de gestió

- El control financer d’intervenció

- El contracte programa Administració-gestor directe del servei
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–Medi ambient (procés PGM):

- La gestió del servei

- La pobresa energètica

- L’enquesta de satisfacció de l’usuari
- L’estratègia de comunicació
- La carta de serveis

- Les parts interessades: medi ambient, proveïdors....
- Model participatiu

- L’observatori de l’aigua

- Òrgan consultiu (per potenciar la participació)
- Consell d’administració amb participació
- El quadre de comandament

- El cicle integral de l’aigua: la seva gestió

- L’orientació al ciutadà i altres parts interessades.
- La política de qualitat en el sentit ampli
- ERP
- GIS

- SCADA

- Xarxes socials
- DSU’s: nous requeriments i finançament
- Sostenibilitat
- Eficiència i eficàcia
- Modelització matemàtica de la xarxa
- Comptabilitat de costos: controlling
- Sectorització
- Rendiment de la xarxa
- Dotació
- Consum unitari (domèstic...)
- Blocs de consum de la tarifa
- Costos fixos i variables
- La quota fixa
- La gestió directa, associativa i la indirecta
- La llei de bases locals i el ROAS
- La normativa de contractació
- La normativa en el sentit ampli
- El Benchmarking

10 Quadre de direcció del servei

10 Quadre de direcció del servei

- El plec de condicions en la gestió indirecta

- Externalitzacions (subcontractacions): mapa
- El pla director

- La diagnosi del servei

- El WEB: Oficina virtual
- La reutilització
- SMART aigua

- La remunicipalització

- El nou model de sanejament en alta
- L’economia circular
- Big DATA
- LOPD

- LRSAL

- El rol de secretaries i intervencions
- Smartphone
- Telelectura

- El cost efectiu del servei

- PGDCFC: Pla de mesures....
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- Transparència

11

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 mecanismes 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, gestió de la morositat, polítiques de corts de subministrament
Joaquín García Lucea
Cap de la Unitat de Taxes i Preus Públics del Servei
de Gestió Tributària de l’Ajuntament de Saragossa.

Posteriorment, el novembre de 2010, el Comitè de Drets Econòmics, Socials i
Culturals (CDESC) va publicar una declaració en la qual es posava l’accent en
el sanejament com a component indispensable del dret a un nivell de vida
adequat, però que també està íntegrament relacionat amb els drets a la salut i
l’habitatge, contribuint així a un major reconeixement del sanejament com un
dret diferenciat (4 E/C.12/2010/1).
Més recentment, l’Assemblea General de Nacions Unides ha aprovat successives
resolucions reafirmant-ne el reconeixement del dret humà a l’aigua i al
sanejament el desembre de 2013 (A/RES/68/157) i el desembre de 2015 (A/
RES/70/169), i el CDH va fer el mateix l’octubre de 2016 (A/HRC/RES/33/10).
Aquestes resolucions han culminat un procés dins de l’ONU pel qual l’accés a
l’aigua sempre s’havia considerat determinant per a disposar d’un nivell de vida
adequat. D’aquesta manera, s’han confirmat i reconegut els drets a l’aigua i
al sanejament com a obligacions jurídicament vinculants per a tots els estats
signants del PIDESC i d’altres tractats de drets humans.

La importància del reconeixement del dret
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Tal com diu l’ONU, “garantir l’accés a l’aigua i al sanejament com a dret humà
constitueix un pas important per a convertir-lo en una realitat per a tothom”.
Això significa que, en donar-li aquest rang, l’accés segur a l’aigua i al sanejament
esdevenen un dret legal que transcendeix la consideració de mera mercaderia
o servei.
Per tant, deixa de ser un bé “desitjable” per a convertir-se en “obligatori” per als
estats, que han de posar els mitjans necessaris per a assolir uns nivells bàsics i
millorats d’accés a l’aigua i al sanejament de totes les persones sense discriminació
per sexe, edat, orientació sexual, origen ètnic, religió, estatus civil o econòmic,
o qualsevol altra condició, arribar millor a aquelles persones més vulnerables
i disminuir progressivament les desigualtats. Complementàriament, s’han
d’establir mecanismes públics per a assegurar la participació dels ciutadans en

En aquest sentit, també els mitjans i mecanismes disponibles en el sistema de
Nacions Unides en matèria de drets humans s’utilitzaran per al seguiment del
progrés de les nacions en la realització del dret a l’aigua i al sanejament i per fer
responsables els governs. A més, també s’ha d’assegurar que les comunitats i els
grups vulnerables es veuran capacitats per participar en els processos de presa
de decisions, com passa amb altres drets econòmics, socials i culturals.
Això suposa que, al marge del model de prestació de servei que un Estat
decideixi, s’han de garantir els drets humans a l’aigua i al sanejament. Per això,
en la Resolució (A/HRC/RES/15/9) de CDH s’exhorta els governs, entre altres
coses, a “adoptar marcs normatius adequats per a tots els proveïdors de serveis i
a garantir mecanismes eficaços per a denunciar i reparar les violacions d’aquest
dret”, d’on es dedueix que un Estat “no pot eximir-se de les obligacions que té
de drets humans fent participar actors no estatals en la prestació de serveis
“(Catarina de Alburqueque, 2010), ja que, en paraules de la relatora especial de
l’ONU sobre el dret humà a l’aigua potable i al sanejament, “encara que hi ha
una acceptació generalitzada que les empreses han de respectar els drets humans,
no hi ha tanta unanimitat a l’hora de considerar que tenen obligacions davant
d’aquests”. Per tant, els estats continuen sent els principals obligats pel que fa
a l’exercici del dret.
El gran volum de recursos econòmics que es requereixen per a assegurar
aquests drets implica que el compliment ha de ser de “realització progressiva”,
amb el benentès que aquesta funció no pot servir d’excusa per postergar els
compromisos adquirits, cap als quals s’ha d’avançar amb la major rapidesa i
efectivitat possibles. Als països desenvolupats, aquest principi ha de suposar la
millora contínua dels nivells dels serveis amb l’objectiu d’aconseguir les majors
prestacions d’acord amb les aspiracions d’arribar a gaudir d’un nivell de vida
adequat, independentment de les circumstàncies socials, de gènere, polítiques,
econòmiques o culturals de cada individu, el que ens porta a un dels principis
transversals que regeixen els drets humans: l’equitat.
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El juliol de 2010, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar una
resolució en la qual es reconeixia que” el dret a l’aigua potable i el sanejament
és un dret humà essencial per al ple gaudi de la vida i de tots els drets humans
“(A/RES/64/292). Dos mesos després, el setembre de 2010, el Consell de Drets
Humans (CDH) va confirmar aquest dret aclarint-ne els fonaments, va concretar
que forma part del dret internacional i va confirmar que és legalment vinculant
per als estats signants del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de 1966 (PIDESC) (A/HRC/RES/15/9).

l’elaboració i planificació de les polítiques d’aigua, així com eines jurídiques per
a supervisar la correcta aplicació del dret a l’aigua i al sanejament i la protecció
dels que considerin conculcats aquests drets.

Criteris que defineixen el dret humà a l’aigua i al sanejament
Aquests criteris estan recollits en l’Observació General 15 de l’ONU
(E/C.12/2002/11), i en l’Informe A/HRC/12/24 de l’anterior relatora especial, Sra.
Catarina de Alburquerque.
En aquest sentit, es defineix que el dret humà a l’aigua és “el dret de tots a disposar
d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible per a l’ús personal i
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L’aigua com a dret humà i bé comú

-

Quantitat suficient. Els serveis d’abastiment d’aigua i sanejament
per a cada persona han de ser continus i suficients per a l’ús personal i
domèstic (aigua de boca, sanejament personal, rentat de roba, preparació
d’aliments, higiene personal i neteja de la llar). Segons l’Organització
Mundial de la Salut (OMS), són necessaris entre 50 i 100 litres d’aigua
per persona al dia per garantir que es cobreixen les necessitats bàsiques
i que no sorgeixin grans amenaces per a la salut.

-

Condicions de salubritat. L’aigua ha de ser potable, mancada de
microorganismes o substàncies perilloses que puguin perjudicar la
salut de les persones. Totes les instal·lacions i serveis, tant d’abastiment
com de sanejament, han de ser culturalment apropiats i sensibles al
gènere, al cicle de la vida i a les exigències de privacitat. A més, les aigües
residuals i les deposicions han de ser disposades de manera segura i
higiènica.

-

Acceptable. L’aigua ha de tenir un color, una olor i un gust acceptables
per a cada ús personal o domèstic. Un sanejament culturalment
acceptable ha de garantir la no discriminació, incloure els grups més
vulnerables i abordar assumptes com ara la construcció de latrines
separades per a homes i dones que garanteixin la privacitat i la dignitat.

-

Físicament accessible. L’aigua i les instal·lacions i serveis d’aigua i
sanejament es consideren accessibles quan són a l’interior de cada llar,
institució educativa i lloc de treball, o en una proximitat immediata.
Els estàndards de l’OMS preveuen que la font d’aigua ha de trobar-se
a menys de 1.000 metres de la llar i el temps de desplaçament per a la
recollida no hauria de superar els 30 minuts. En tot cas, les instal·lacions
s’han de situar on pugui salvaguardar la seguretat física de les persones.
Garantir el sanejament segur també requereix una educació i promoció
substancial en matèria d’higiene. Això vol dir que les latrines han d’estar
disponibles per a l’ús a qualsevol hora del dia o de la nit, les instal·lacions
de proveïment i sanejament han de ser accessibles de forma contínua
per a tots els membres de la llar.

Econòmicament assequible. L’accés als serveis d’aigua i sanejament ha
de garantir-sense que això comprometi la capacitat de les persones per
adquirir altres béns i serveis essencials (alimentació, habitatge, salut,
educació). El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
(PNUD) suggereix que el cost de l’aigua no hauria de superar el 3% dels
ingressos de la llar o el 5% si s’inclou el sanejament.

El dret humà a l’aigua i al sanejament a espanya
En l’entorn social, cultural, legal i econòmic en què ens trobem a l’Estat Espanyol,
cal interpretar aquests criteris d’acord als nostres propis estàndards de qualitat
de vida. En aquest sentit, la “quantitat suficient” s’assimila més al consum mitjà
habitual que asseguri la no discriminació de les persones, més que a la dotació
bàsica per a la subsistència. No obstant això, en aquest tema hi ha un ric debat
obert sobre el qual encara no s’han consensuat definicions i criteris clars.
Les condicions de “salubritat” i “acceptabilitat” vénen marcades per una sèrie de
normes legals, tant europees com nacionals, autonòmiques i locals, que fixen
de manera exhaustiva les concentracions permeses de determinats elements
perquè el seu consum no afecti la salut de les persones i mantingui unes
característiques organolèptiques de l’aigua adequades.
Pel que fa a les condicions de “accessibilitat”, a Espanya se superen àmpliament
els mínims previstos per l’OMS, la qual cosa no evita que en zones disperses o
en assentaments provisionals de l’extraradi de les nostres ciutats hi hagi grups
reduïts de persones amb dificultats d’accés segons els nostres estàndards,
sobretot, en relació al sanejament d’aigües residuals. En tot cas, l’evolució de les
necessitats socials i els avenços de la tècnica ens obliguen a establir objectius
cada vegada més ambiciosos, adaptats a una realitat canviant.
Finalment, la “assequibilitat” dels serveis del Cicle Integral de l’Aigua urbà (en
endavant, CIA) es podria considerar assegurada en una anàlisi superficial en
tant que, actualment, suposa menys de l’1% dels ingressos mitjans per llar.
No obstant això, aquest assumpte és més complex i té més matisos del que
sembla. En primer lloc, des de molts sectors s’insisteix que les tarifes del CIA a
Espanya no compleixen amb els principis de la Directiva Marc de l’Aigua, pel que
fa a la recuperació total dels costos. Tampoc hem complert amb els objectius
de depuració d’aigües residuals que preveu la Directiva 91/271/CEE “sobre el
tractament de les aigües residuals urbanes”, cosa que ens està obligant a realitzar
un esforç inversor en depuradores per a evitar les sancions de la Unió Europea,
que pot suposar increments de tarifes. A més, cal afegir que la crisi econòmica
ha tingut efectes molt negatius sobre la inversió pública en les infraestructures
d’abastiment, cosa que, d’una banda, posa en risc la sostenibilitat tècnica
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D’acord amb aquestes definicions, podem concloure que els criteris normatius
que caracteritzen un adequat compliment del dret humà a l’aigua i al sanejament són els següents:

-
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domèstic”, a més, en relació amb el sanejament s’afegeix que “no només té una
importància fonamental per a la dignitat humana i la vida privada, sinó que
constitueix un dels principals mecanismes per a protegir la qualitat dels recursos
hídrics”, assumpte fonamental, sobretot, quan ens referim a comunitats amb
escassos recursos disponibles.

Podem concloure indicant que l’exercici dels drets a l’aigua i al sanejament al
nostre país demana una coordinació en l’àmbit d’Estat per a definir els conceptes
bàsics (consum mínim vital, pobresa hídrica, llar vulnerable, etc.), regular
els drets i obligacions dels afectats (usuaris, entitats gestores i institucions) i
normalitzar els criteris d’intervenció (tarifes bonificades, fons de solidaritat,
ajudes d’urgència, seguiment familiar, etc.).

Algunes confusions respecte al dret humà a l’aigua i al sanejament
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Les Nacions Unides es veuen en l’obligació de fer algunes puntualitzacions per
aclarir les implicacions materials del reconeixement del dret humà a l’aigua i al
sanejament que solen ser interpretades de diferents maneres.
-

Respecte a la gratuïtat. Els serveis d’aigua i sanejament necessiten ser
assequibles per a tothom, de manera que no es conculqui el principi
d’accés universal al recurs, però s’espera que les persones contribueixin
financerament o d’una altra manera, en la mesura que els sigui possible,
al sosteniment econòmic dels serveis vinculats a aquests drets.

-

Respecte a l’ús il·limitat de l’aigua. El dret garanteix a tothom bastant
aigua per a ús personal i domèstic, però s’ha d’assegurar el principi de
sostenibilitat mediambiental preservant els recursos hídrics per a les
generacions presents i futures.

-

Respecte a la garantia de connexió domèstica per a tothom. L’accessibilitat es considera assolida quan l’aigua està disponible a una

-

Respecte al dret a usar recursos hídrics d’altres països. Les persones no
poden reclamar l’aigua d’altres països. No obstant això, la pràctica legal
internacional sobre cursos d’aigua transfronterers estipula que aquests
cursos d’aigua han de ser compartits de manera equitativa i raonable,
donant prioritat a les necessitats vitals per a l’ésser humà.

-

Respecte a la violació de drets per part dels estats. El dret exigeix que
els països prenguin mesures per a garantir una assignació màxima de
recursos que permeti fer realitat el dret de forma progressiva, de manera
que el fet que hi hagi un país on tots els seus habitants no tinguin accés
a l’aigua potable i al sanejament no es considera violació dels drets
humans.

El model de gestió del cicle integral de l’aigua urbà
és determinant per a la definició de la relació entre l’entitat gestora
i els titulars del dret humà a l’aigua
Els drets a l’aigua i al sanejament s’estableixen en els serveis vinculats al CIA:
proveïment (que inclou la captació en alta, la potabilització, l’emmagatzematge i
la distribució fins als punts de consum) i sanejament (que inclou el clavegueram,
la depuració i l’abocament a curs natural). En els últims temps el cicle s’amplia
amb la reutilització, que permet donar nous usos a l’aigua prèviament depurada,
bé dins del mateix sistema o en altres de propers. La manera en què aquests
drets s’exerciten dins d’un sistema urbà està íntimament relacionada amb el
model de gestió que s’hagi aplicat el municipi.
Així, no és el mateix una població en la qual no hi hagi comptadors per al
mesurament dels consums que una altra en la qual els comptadors es situïn en
les escomeses, sense discriminar cada punt de consum, o una altra en la qual
els consums es controlin a través de comptadors individuals. Com a exemple
del primer supòsit, podem parlar d’Irlanda, l’únic país de la Unió Europea on el
consum d’aigua era gratuït i en el qual les recomanacions de la Unió Europea
perquè s’instal·lessin comptadors s’han vinculat en els últims anys amb el risc
de privatitzar aquests serveis, fet que va provocar que l’any 2014 més de 200.000
persones, d’una població de 4,5 milions d’habitants participessin en un centenar
de manifestacions per tot el país, de les quals 100.000 es van congregar l’11
d’octubre a Dublín, on van desbordar totes les previsions dels organitzadors.
Com a exemple del segon supòsit, podem parlar de París, on la immensa majoria
dels edificis es subministren a través d’un únic comptador totalitzador. De fet,
per a una població de 2,3 milions d’habitants disposa de 94.000 contractes de
subministrament, i l’aigua s’abona habitualment amb el rebut de la comunitat,
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Per tant, les previsions a mitjà termini passen, independentment del model de
gestió, per increments de tarifes que vagin repercutint als usuaris el cost real
del CIA. D’altra banda, l’actual crisi que estem patint ha posat en evidència
l’existència d’un col·lectiu de llars, cada vegada més gran, que n’han vist reduïda
significativament la capacitat econòmica i que, per tant, el percentatge dels
minsos ingressos que han de destinar a aquests serveis és molt més gran
del que la mitjana indica. A conseqüència d’aquests factors, s’han posat en
evidència determinades pràctiques empresarials i institucionals que, davant
l’impagament de rebuts, reaccionen tallant el subministrament del servei.
Evidentment, si l’abastiment i el sanejament són drets humans, l’existència
de deutes no pot ser motiu suficient per a impedir-ne l’exercici. D’aquesta
manera, s’han anat generalitzant des de CC.AA., ajuntaments i entitats gestores
mecanismes econòmics i d’acció social que pal·lien la situació.

determinada distància de les llars, en funció també de l’entorn cultural,
social i econòmic.
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i mediambiental del CIA i, d’una altra, crea la il·lusió que es compleix amb la
sostenibilitat econòmica, ja que la reducció de la inversió sobre manera artificial
els costos als ingressos per tarifes.

Pel que fa al fet imposable, hi ha una multitud d’opcions, que van des considerar
el consum d’aigua com a tal fins a utilitzar la superfície o el valor cadastral dels
habitatges com a referència per a pagar els serveis vinculats al CIA. Per exemple,
a Argentina es paga l’aigua en funció de la superfície de l’habitatge i el titular
del contracte és sempre el propietari. A Buenos Aires hi ha 2,5 milions de clients
residencials, i d’aquest total només el 12 % té comptadors.
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Finalment, el marc tarifari que establim també estarà condicionat per les
decisions que hàgim anat adoptant en cada un dels punts anteriors, de manera
que podrem evolucionar des de tarifes bàsiques, amb un simple objectiu
recaptatori per a cobrir els costos del sistema sense tenir en consideració
les característiques dels consums, fins a tarifes evolucionades tècnicament
que puguin ser utilitzades com a potents eines de gestió de la demanda. En
el primer dels casos, ens situem en entorns de gestió d’oferta, de manera
que podem fer poc per influir en els hàbits de consum dels usuaris i sobre la
qualitat dels seus abocaments, mentre que en els models avançats podem
aconseguir disminucions significatives dels consums i actuacions en la reducció
de les càrregues contaminants, de manera que ampliem la vida útil de les
infraestructures i aconseguim una reducció de costos a mitjà i llarg terminis.
Dins d’aquest apartat tarifari, també és important concretar la naturalesa
jurídica de les tarifes aplicables. En el marc legal espanyol actual només hi ha
dues possibilitats: taxa o preu privat. Si la gestió és directa des de l’Ajuntament,
la tarifa haurà de ser, necessàriament, una taxa. Si la gestió es realitza a través
d’una societat anònima, sigui municipal, mixta o privada, la tarifa podrà ser taxa

La decisió no és anodina, ja que té transcendència en diversos aspectes
importants:
-

Si és taxa, els ingressos no poden superar els costos previstos del servei,
mentre que si és un preu privat, els costos es converteixen en el límit
inferior dels ingressos.

-

Els procediments de tramitació són més garantistes en el cas de les
taxes, de manera que se n’exigeix l’aprovació en ple municipal, mentre
que els preus privats poden ser aprovats pel Govern municipal sense
necessitat de sotmetre’ls a ple.

-

També influeix en els procediments recaptatoris en finalitzar els
períodes voluntaris de cobrament: en les taxes s’utilitza la via de
constrenyiment, mentre que en els preus privats s’han de reclamar els
deutes pel procediment monitori, en via civil.

Davant la multiplicitat d’opcions existents, cal adoptar primer un criteri clar
amb relació a les característiques del model de gestió que volem aplicar al CIA,
per a adaptar els nostres procediments, tarifes i mitjans a les relacions que es
generaran entre l’Ajuntament, l’entitat subministradora i els destinataris del
servei.
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Tampoc no s’han d’establir les mateixes relacions entre els usuaris del servei i
l’entitat subministradora si la normativa estableix que el titular dels contractes
de subministrament ha de ser la propietat de les finques o l’usuari real del servei.
En el cas de Madrid, si l’habitatge pertany a un edifici amb llicència d’obres
anterior al 01/04/1988, el titular del contracte és la comunitat de propietaris de
l’edifici, de manera que quan algú compra un d’aquests habitatges ha d’exigir
que el venedor estigui al corrent de pagament de les despeses de comunitat,
ja que l’aigua hi està inclosa. En altres ciutats amb control individualitzat de
consums es permet que el titular del contracte de subministrament sigui,
indistintament, la propietat o el llogater, i en altres, com és el cas de Saragossa,
s’exigeix que el titular del contracte de subministrament sigui sempre el usuari
real del servei.

o preu privat. No obstant això, en l’actualitat s’està a l’expectativa de la doctrina
que estableixi el Tribunal Suprem en funció de la interpretació que faci de la
redacció de l’article 2.2.a de la Llei general tributària (LGT). Si la interpretació és
restrictiva, es considera que les tarifes per la prestació dels serveis vinculats al
CIA només poden ser taxes, independentment del model de gestió adoptat. Si la
interpretació fos més laxa, hi hauria la possibilitat de les dues opcions indicades.
taxa o preu privat.

Determinació del model de gestió.
D’acord amb l’experiència del nostre entorn i amb les recomanacions de diversos
organismes nacionals i internacionals del sector, plantejarem les implicacions
de la gestió del CIA basades en un model que tendeixi a l’eficiència en la seva
gestió, per assegurar la sostenibilitat del sistema a llarg termini. Aquest model
estarà caracteritzat pels elements següents:
Obligat al pagament
-

Considerarem com a obligat al pagament i, per tant, responsable de
formalitzar el contracte de subministrament, l’usuari del servei com
a subjecte passiu receptor i beneficiari directe dels serveis vinculats
al CIA. En aquest sentit s’expressa l’article 16.1 de la Llei 8/1989, de 13
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com una altra despesa indiferenciada. També Madrid fa subministrament
a través de comptadors totalitzadors en tots els edificis amb llicència d’obra
anterior al 01/04/1988. En contraposició a aquests models, podem parlar de
Barcelona, que tenia 1.423.000 contractes en 2015 per a una població proveïda de
2.852.000 habitants, o Saragossa, on hi ha 345.000 contractes per a una població
de 700.000 habitants.

-

Per al proveïment, constituirà el fet imposable la realització de consums
d’aigua o la seva disponibilitat.

Per al sanejament, el fet imposable es compondrà de l’aigua consumida
i de la qualitat dels abocaments realitzats.

Base imposable
-

-

La base imposable la constituiran els metres cúbics consumits pels
obligats tributaris i la capacitat potencial del consum, determinada pel
calibre de la instal·lació, els punts de subministrament, la qualificació de
l’habitatge, o criteris similars.

En el model que estem definint, considerarem que els consums es
controlen majoritàriament de manera individualitzada per a cada punt
de subministrament.

Marc tarifari
-

Tarifes amb naturalesa jurídica de taxa.

Estructura tarifària binòmica, amb quota variable progressiva.

La distribució de competències entre els intervinents
en la gestió del cicle integral de l’aigua urbà qui, com i quan
El nostre marc normatiu permet una multiplicitat de modalitats de gestió per a
l’exercici dels serveis públics de competència municipal. Les opcions s’ordenen
al voltant de dos models bàsics: gestió directa i gestió indirecta.
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Dins del primer grup, s’inclou la gestió a través de la mateixa estructura i
organització municipal o mitjançant organisme autònom, entitat pública
empresarial o, finalment, societat mercantil de capital íntegrament públic.
La gestió indirecta dels serveis públics es pot articular mitjançant alguna de les
següents formes: concessió, gestió interessada, arrendament, concert o societat
mercantil el capital de la qual pertanyi parcialment a l’entitat local (és a dir,
societat d’economia mixta o societat mixta, indistintament).

També és rellevant com es distribueixen i regulen en cada comunitat autònoma
les competències de depuració. En el cas dels serveis vinculats al sanejament
d’aigües residuals, és habitual que el clavegueram sigui un servei prestat
directament pel municipi. No obstant això, per a la depuració, l’últim dels
serveis incorporats al CIA, s’ha creat a l’Estat espanyol un complex marc jurídic
amb una multitud de textos legals que, de manera més o menys explícita,
afavoreixen la cessió de les competències municipals a ens autonòmics: Agència
Catalana de l’Aigua, Canal d’Isabel II, Institut Aragonès de l’Aigua, Entitat Pública
de Sanejament d’Aigües Residuals de València (EPSAR), etc.
Aquesta tendència, que ha permès a les CA dotar-se de contingut i d’ingressos
durant un temps, s’està mostrant com un model molt poc eficient, que divideix
de manera artificial els serveis vinculats al CIA, impedeix desenvolupar
polítiques integrals i coherents en matèria d’aigua, i allunya la responsabilitat de
la gestió de l’Administració legítimament competent. Per això, és aconsellable
que, dins el marc legal existent, els municipis exerceixin directament les seves
competències pròpies, sense perjudici que s’estableixin convenis de col·laboració
entre institucions, per a resoldre els temes que puguin transcendir la capacitat
organitzativa o de gestió del municipi.
En tot cas, inclosa o no la depuració en el model de gestió, el rellevant és fer un
esforç inicial en el municipi per a definir quines competències s’han d’exercir
inexcusablement des del mateix Ajuntament, quines poden ser gestionades per
personal propi o mitjançant tercers en determinades circumstàncies, i, finalment,
quines és més recomanable que es gestionin a través d’empreses especialitzades.
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Fet imposable

Si optem per la gestió directa, aquesta classificació genèrica permet moltes
opcions intermèdies en les quals algunes de les tasques vinculades a la prestació
dels serveis públics es gestionin a través de contractes de prestació de serveis o
d’obres.

A continuació es suggereix un possible marc competencial, basat en
l’experiència de la gestió pública a l’Ajuntament de Saragossa en els últims 25
anys. Com s’ha indicat, el model final ha de ser fruit del debat i consens polític,
així com de la participació social, de manera que s’asseguri un marc estable,
sense perjudici que pugui ser revisat i avaluat periòdicament.
a) Competències que haurien de ser exercides directament per l’Ajuntament:
-

Direcció i planificació del servei.

-

Direcció de les infraestructures estables del cicle integral: ETAP i EDAR.

-

Redacció de projectes i control i execució d’obres.
Explotació de la xarxa de distribució.

Gestió padronal i resolució de sol·licituds i reclamacions en gestió
interna.
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d’abril, de taxes i preus públics: “Seran subjectes passius de les taxes,
les persones físiques o jurídiques beneficiàries (...) o a les quals afectin o
beneficiïn, personalment o en els seus béns, els serveis o activitats públics
que constitueixen el fet imposable.” No obstant això, com ja hem indicat,
la decisió en cada municipi dependrà, inicialment, de la manera en què
es realitzi el subministrament, sense perjudici que es vagi evolucionant
cap a aquesta opció contractual.

Control mediambiental d’abocaments industrials.

b) Competències que es podrien exercir directament per l’Ajuntament o a través
de tercers:
-

Gestió de les infraestructures estables del cicle integral: ETAP i EDAR.

-

Contractació i atenció al públic en gestió externa.

-

Instal·lació, manteniment i lectura de comptadors.
Execució d’obres menors.

Conservació de les xarxes de distribució i clavegueram.
Logística i gestió d’estocs de materials.

Control i inspecció d’instal·lacions i detecció de fraus.

Controls sanitaris de l’aigua subministrada i analítiques.

c) Competències que seria recomanable exercir a través de tercers:
Subministrament de comptadors.
Execució d’obres majors.

Obres complementàries a intervencions en les xarxes d’abastament i
sanejament.
Manteniment d’equips auxiliars i material tècnic.
Edició i distribució de factures i rebuts.
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Dins de les competències determinants per a assegurar el control públic de
la gestió del CIA se situen, evidentment, les relacionades amb la planificació i
direcció general del servei. Però n’hi ha unes d’especialment rellevants per als
ciutadans, que són les vinculades a la facturació i el cobrament dels rebuts. Si
l’Ajuntament factura els serveis, la sensació, tant per als responsables polítics
de la institució com per als ciutadans, és que la gestió és pública, encara que
la resta de competències i tasques es realitzin amb empreses especialitzades.
D’una banda, el responsable polític valora els serveis que li suposen ingressos
directes en el seu pressupost, mentre que, de l’altra, el ciutadà vincula la direcció
d’un servei amb l’entitat o institució a la qual ha de pagar, o amb la qual s’ha de
relacionar a l’hora de resoldre les seves incidències.
Saragossa pot ser un exemple d’aquesta afirmació. És coneguda per ser l’única
de les principals ciutats espanyoles que gestiona els serveis del CIA a través de
serveis municipals integrats dins l’organigrama municipal, sense una estructura
organitzativa o societària diferenciada. L’any 2013 aquesta situació va canviar en
part quan l’Ajuntament va cedir la competència de sanejament a una societat
anònima de capital cent per cent municipal, denominada Ecociudad Zaragoza,

SAU, encara que va seguir gestionant l’abastament des de l’estructura orgànica
municipal.
No obstant això, un percentatge gens menyspreable del seu pressupost
municipal dedicat al CIA es destina a retribuir empreses privades contractades
per a la prestació de serveis auxiliars. La proporció varia substancialment
entre l’abastament i el sanejament, de manera similar al que passa en altres
ciutats. En el cas de l’abastament, es gestiona el 20 % del pressupost de despesa
corrent a través de contractes de prestació de serveis, mentre que, en el cas del
sanejament (clavegueram i depuració), el percentatge del pressupost gestionat
a través d’empreses privades s’eleva al 81,79 %. Aquesta elevada proporció de
despesa corrent del sanejament gestionat a través d’empreses privades es
deu, fonamentalment, al fet que les dues principals EDAR es gestionen a través
d’empreses concessionàries.
Si parlem en termes de personal dedicat de manera permanent a tots dos serveis,
la proporció és de 264 empleats públics (el 64 %), enfront de 149 treballadors de
contractes (el 36 %). Però si analitzem de manera diferenciada el proveïment
del sanejament, veiem que, en el primer cas, el personal municipal suposa el 77
% dels 303 empleats totals, mentre que en el sanejament el personal municipal
només representa el 28 % dels 110 empleats totals.
Tot i això, l’Ajuntament ha mantingut al llarg dels anys tres principis que han
assegurat el caràcter públic de la gestió del CIA:
-

La facturació i el cobrament de rebuts, així com la resolució de les
incidències derivades d’aquestes competències, es realitza a través
d’empleats públics, de manera que els ciutadans es veuen en la
necessitat de relacionar-se directament amb la institució municipal i la
seva percepció segueix sent la de gestió pública.

-

Els serveis gestionats a través d’empreses especialitzades s’adjudiquen
en la modalitat de “contractes de prestació de serveis” per períodes
curts de temps, en funció de les possibilitats que permeti en cada
moment la legislació de contractació pública, mantenint sempre
una sèrie de competències i funcions bàsiques en mans del personal
municipal, de manera que mai no es perdi la planificació, la direcció i
la supervisió públiques. Aquesta dinàmica obliga els responsables
municipals a revisar periòdicament com es presten els serveis, així
com els procediments i metodologies utilitzats, introduint millores
i canvis recolzats en l’experiència. D’altra banda, obliga les empreses
interessades a presentar-se als concursos de licitació a preparar bones
ofertes, realitzant un esforç per a adaptar-se a les prescripcions dels
plecs tècnics, i a revisar i ajustar els seus costos.
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-

Gestió tributària, que inclou la facturació i regularització dels serveis
prestats, i el cobrament de rebuts, tant en període voluntari com en via
de constrenyiment.
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-

Comunitat autònoma . Nivell de l’administració amb capacitat
reguladora en el CIA i per a exercir competències en aquest àmbit per
cessió dels municipis.

-

Entitat gestora. Aquella sota la direcció de la qual es presten els serveis.
Pot correspondre al mateix Ajuntament, a societat municipal pública
o mixta, organisme supramunicipal, autonòmic, o empresa privada
concessionària.

-

Beneficiaris. Totes les persones físiques o jurídiques que utilitzen
els serveis vinculats al CIA i que, al marge de ser titulars del dret, han
d’acomplir una sèrie de requisits formals i materials perquè s’asseguri
la qualitat dels serveis rebuts.

Amb relació a la durada de les concessions, la Directiva 2014/23, de 26 de febrer,
relativa a l’adjudicació de contractes de concessió, tot i que exclou específicament
el sector de l’aigua, preveu amb caràcter general que la seva durada no superi
els cinc anys, ja que els models concessionals a llarg termini s’han demostrat
en molts casos ineficients per a la gestió d’infraestructures públiques i en la
pràctica totalitat han suposat una privatització de facto, ja que a mig termini
les institucions públiques tendeixen a reduir o eliminar els mitjans humans i
tècnics dedicats a les competències gestionades a través d’aquesta modalitat
de contractació.

-

Prescriptors . Les empreses, organitzacions professionals, entitats
socials, i particulars que promouen la creació de nous punts de
subministrament i que influeixen en com s’hi ha d’utilitzar l’aigua, per
la configuració de les edificacions, pels productes que comercialitzen, o
per les tecnologies que instal·len per al consum.

Drets i obligacions en la prestació dels serveis vinculats al cicle integral de l’aigua urbà
Com hem comentat, la materialització del dret humà a l’aigua i al sanejament
s’ha d’articular a les ciutats a través d’una sèrie de serveis interrelacionats que
hem denominat “cicle integral de l’aigua urbà”. A més de les persones, com a
titulars d’aquests drets, en la gestió dels serveis necessaris per al seu exercici
intervenen diferents agents, cadascun dels quals té un paper determinat i als
quals corresponen una sèrie de drets i obligacions.
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Com a agents implicats en la prestació de serveis, podem distingir:
-

Ajuntaments. Són els titulars de les competències en matèria
d’abastament i sanejament.

-

Organitzacions supramunicipals . Aquelles a través de les quals diversos
municipis poden col·laborar per a la gestió de les seves competències,
amb participació de les diputacions provincials o consells insulars
(mancomunitats, comarques, etc.) o sense.

D’altra banda, quan es plantegen drets i obligacions vinculats al CIA, és important
no diferenciar entre proveïment, clavegueram i depuració, ja que s’ha d’entendre
el cicle urbà com una unitat (d’aquí l’adjectiu “integral”). Estem parlant sempre
de serveis de competència municipal, independentment de qui i com el presti.
Discriminar drets en funció dels serveis només abunda en la possibilitat de
dividir i gestionar de manera independent, afavorint la intervenció privada i la
cessió de competències municipals.
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-

1. Drets i obligacions dels beneficiaris
Sense perjudici d’aquells altres que en relació amb situacions específiques
puguin derivar per als beneficiaris dels serveis prestats per l’entitat gestora,
vinculats al CIA, aquests, amb caràcter general, tindran els següents drets:
Procedimentals
a) Transparència en la tramitació: podran sol·licitar el servei rebent
la informació i l’assessorament necessari per a ajustar les seves
característiques a les necessitats reals.
b) Simplicitat de gestió: tindran dret a sistemes flexibles de gestió que no
exigeixin el seu desplaçament, per a contractar els serveis, complir les
seves obligacions, sol·licitar beneficis tarifaris o modificar dades.
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Els serveis que es liciten es pressuposten ajustant-los als costos reals
i a unes condicions laborables dignes per als treballadors, fugint de
licitacions del tipus “subhasta”, en què només preval l’oferta econòmica.
A més, el personal de les empreses adjudicatàries el treball del qual
implica relació directa amb els ciutadans és format perquè entengui
que la seva tasca es presta en nom i representació de l’Ajuntament,
independentment de l’empresa que el contracta. El fet que el conveni
col·lectiu del sector inclogui clàusula de subrogació de personal ajuda
també que els treballadors assumeixin un paper de “representant
públic”. Aquest criteri és de gran importància quan parlem de serveis
que requereixen accés a propietats privades que sempre suposen una
ingerència en la nostra privacitat i, en la conjuntura actual, es viuen com
un risc.

-

De qualitat de servei
e) Condicions adequades de subministrament: rebre aigua que reuneixi
les condicions higienicosanitàries i de pressió establertes en les
disposicions vigents.
f) Continuïtat del servei: rebre permanentment els serveis de
subministrament d’aigua potable i sanejament d’aigües residuals, sense

altres limitacions que les establertes en la normativa específica del
municipi.

Econòmics
g) Periodicitat de lectura: que l’intent de lectura del comptador adscrit a
cada contracte es realitzi en concordança amb el període de facturació
que tingui establert, amb un marge de tolerància màxim.
h) Facturació periòdica detallada: rebre la factura amb informació
detallada dels serveis prestats pels conceptes previstos en les tarifes
aplicables, amb la periodicitat reglamentària, i amb indicació de les
tarifes vigents en cada moment, així com disposar de tota la informació
rellevant per al control dels seus consums.
i) Tarifes adaptades: disposar de tarifes que discriminin en funció dels
usos i de la situació econòmica de les llars per a assegurar l’assequibilitat
del servei.
Com a consumidor
j) Acreditació del personal tècnic: sol·licitar i comprovar la pertinent
acreditació del personal del servei que pretengui accedir a la finca per
realitzar qualsevol actuació
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k)

Fiabilitat del comptador: que el comptador adscrit a cada contracte
es trobi en les millors condicions d’ús i manteniment per a garantir
la fiabilitat. Si l’ha d’adquirir el beneficiari, hi ha d’haver proveïdors
alternatius en lliure competència.

m) Resolució ràpida d’avaries: que els problemes sobrevinguts en la seva
instal·lació interior com a conseqüència de la intervenció del personal
tècnic autoritzat es resolguin al més aviat possible.
n) Execució de les instal·lacions interiors: podran triar lliurement un
instal·lador autoritzat que executi les instal·lacions interiors, així com el
proveïdor del material a utilitzar.
Amb independència de les situacions que siguin objecte d’una regulació especial
i de totes les altres de les quals es puguin derivar obligacions específiques per
als beneficiaris, aquests tindran amb caràcter general les obligacions següents:
Procedimentals
a) Sol·licitar els serveis d’acord amb els procediments establerts per
l’entitat gestora facilitant per a això totes les dades necessàries.
b) Notificar els canvis que es produeixin en les dades facilitades en
sol·licitar un determinat servei mentre aquest se segueixi prestant.
c) Sol·licitar autorització prèvia per a introduir modificacions en les seves
instal·lacions que obliguin a un canvi de calibre en el comptador adscrit
al contracte.
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d) Accés a la informació: consultar totes les qüestions relatives a la
tramitació i a la prestació dels serveis sol·licitats, rebre contestació a les
consultes formulades, conèixer i consultar la normativa vigent que sigui
d’aplicació, o visitar les instal·lacions vinculades al CIA.

l) Verificació de comptador: sol·licitar davant l’òrgan competent de la
comunitat autònoma la verificació oficial del comptador adscrit al seu
contracte.

d) Sol·licitar la baixa del contracte vigent quan es transmeti la propietat de
la finca beneficiada del servei, o el títol jurídic en virtut del qual l’ocupi, i,
si s’escau, facilitar a l’entitat gestora l’accés per a les accions que siguin
procedents.
Sobre instal·lacions particulars
e) Facilitar l’accés a la finca, en hores de relació normal amb l’exterior, del
personal tècnic autoritzat que així ho acrediti per a la prestació dels
serveis sol·licitats.
f) Connectar les instal·lacions a les escomeses d’abastament d’aigua
potable i sanejament d’aigües residuals amb prèvia autorització de
l’entitat gestora.
g) Preparar i mantenir a càrrec seu la instal·lació interior de la finca.
h) Canviar o modificar l’emplaçament de l’aparell de mesura o les
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c) Protecció de dades de caràcter personal: d’acord amb la llei que regula
la protecció de dades de caràcter personal.

i) Si el comptador és de la seva propietat, realitzar les tasques de
manteniment oportunes per al seu correcte funcionament, o substituirlo quan s’avariï o finalitzi la seva vida útil.

c) Realitzar les comprovacions i inspeccions que siguin necessàries, amb
caràcter previ a la prestació del servei sol·licitat, i condicionar-la a
l’execució de les modificacions que siguin necessàries.

De bon ús
j) Utilitzar l’aigua subministrada en la forma i per a l’ús establert en el
contracte subscrit, comunicant qualsevol incidència que pugui afectar
el servei.
k) Utilitzar de forma correcta les instal·lacions públiques posades al seu
servei, adoptant les mesures necessàries per a conservar-les en la forma
més adequada, respectant els precintes de seguretat.

e) Inspeccionar i controlar els cabals i la composició de les aigües residuals
abocades.
f) Accedir a les finques receptores dels serveis sol·licitats per a la realització
de les tasques que siguin inherents a les seves competències.

l) Mantenir adequadament les instal·lacions interiors d’aigua i
sanejament per assegurar la potabilitat de l’aigua en els punts de
consum i la recollida dels abocaments.

g) Disposar d’unes tarifes adequades als fins perseguits, suficients per a
assegurar la sostenibilitat econòmica del CIA i la recuperació dels costos
dels serveis prestats, que assegurin l’assequibilitat de totes les llars.

m) Abstenir-se d’establir o permetre derivacions en la seva instal·lació per
a subministrament d’aigua a altres locals o habitatges diferents dels
previstos en el contracte.

h) Deixar de prestar els serveis sol·licitats i, si s’escau, resoldre
unilateralment la relació contractual establerta amb els beneficiaris no
domèstics, en els supòsits i amb les formalitats previstes en el reglament
del servei.

Econòmiques
n) Facilitar la lectura del comptador, en cas d’absència en el moment de
presa de lectura.
o) Complir les obligacions formals i materials de naturalesa econòmica
que es derivin de la prestació dels serveis sol·licitats.

2. Facultats i obligacions de l’entitat gestora
En principi, parlem de “facultats” i no de “drets”, ja que els aspectes que aquí
es regulen tenen a veure amb les capacitats que ha de tenir l’entitat gestora
per a poder desenvolupar bé la seva gestió, les quals impliquen obligacions
recíproques per als beneficiaris. A més de les atribuïdes per la normativa
d’aplicació, l’entitat subministradora, per a la correcta prestació dels serveis de
la seva competència, podrà:
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d) Inspeccionar les instal·lacions interiors, amb prèvia comunicació a
l’abonat, fins i tot després de contractar el subministrament, sempre
que es produeixi una modificació d’aquestes instal·lacions.

a) Establir els procediments per a sol·licitar i prestar els serveis vinculats al
CIA.

Pel que fa a l’entitat gestora, amb independència d’aquelles situacions de les
quals, per ser objecte d’una regulació especial, puguin derivar-se obligacions
específiques, estarà obligada a:
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b) Fixar les característiques tècniques de les instal·lacions interiors i
normalitzar els materials a utilitzar en la seva construcció.

a) Sostenibilitat del recurs. Satisfer les necessitats de subministrament
d’aigua potable dins el terme municipal amb les mínimes dotacions
necessàries, sense minves en el confort dels abonats i minimitzant les
pèrdues del sistema.
b) Conservació de les instal·lacions. Mantenir al seu càrrec les xarxes i
instal·lacions assignades que permetin prestar amb la major eficiència
possible els serveis.
c) Garantia de subministrament. Distribuir aigua apta per al consum
humà dins del seu àmbit de gestió, en les condicions de pressió i cabal
disponibles en cada punt.
d) Regularitat del subministrament. Mantenir la regularitat en el
subministrament d’aigua, excepte en el cas de circumstàncies
excepcionals.
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dimensions i característiques de la instal·lació, quan no reuneixin les
condicions reglamentàries.

g) Garantir la qualitat dels efluents abocats. S’hauran de posar els mitjans
necessaris perquè els cabals que s’aboquin al curs públic, després de la
depuració de les aigües residuals, compleixin els requisits sanitaris i
tècnics exigits en la normativa vigent.
h) Facturació detallada. Sempre que sigui possible, la facturació es
realitzarà prenent com a base els consums reals de l’abonat, remetentli factura detallada dels serveis prestats, amb la periodicitat que s’hagi
establert i traslladant-li tota la informació rellevant per al control dels
seus consums.
i) Manteniment de comptadors. Quan siguin de la seva propietat, haurà
de renovar els comptadors obsolets o que tinguin un funcionament
anòmal.
j) Servei de recepció d’incidències. S’haurà de tenir a disposició dels
abonats un servei per a obtenir informació sobre les anomalies en els
serveis.
k) Atendre i resoldre amb diligència i eficàcia qualsevol incidència.
S’hauran de resoldre les consultes, sol·licituds, reclamacions o
suggeriments formulats pels abonats en el termini més curt possible.
l) Disposar d’un sistema bàsic d’indicadors que permeti supervisar
l’evolució dels serveis del CIA, així com el grau de compliment dels fins
proposats.
m) Accés a la informació rellevant. S’ha de facilitar l’accés dels usuaris
a la informació sobre els serveis sol·licitats, el coneixement de les
instal·lacions vinculades al CIA, i divulgar la documentació d’interès
general o que fomenti hàbits eficients en els ciutadans.
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n) Participació dels usuaris. L’entitat gestora ha d’establir mecanismes
per a facilitar la participació dels usuaris en la planificació i gestió dels
serveis del CIA.
Algunes vegades, les obligacions de les entitats gestores es materialitzen
en “cartes de servei”, en què es concreten procediments i terminis que es
converteixen en compromisos de qualitat que donen contingut a cadascuna

Model per a l’atenció a l’usuari
Com hem indicat anteriorment, proposem que els consums es controlin de
manera individualitzada i que la titularitat dels contractes de subministrament
recaigui en els usuaris reals del servei. Aquesta decisió té un seguit d’avantatges
en la gestió eficient dels recursos hídrics, que indiquem a continuació:
-

Permet transmetre als ciutadans la seva responsabilitat directa sobre
els consums d’aigua, en la mesura que l’obligat al pagament és el que
la utilitza. S’estima que el control individualitzat dels consums redueix
fins al 15 % la mitjana de consum domèstic pel que fa als consums
totalitzats per edifici.

-

La facturació periòdica dels consums reals crea una relació de causaefecte entre el que es paga i el que es consumeix, i trasllada un missatge
clar sobre les conseqüències econòmiques dels nostres hàbits de
consum.

-

Permet mantenir actualitzades les dades identificatives i de contacte
dels contribuents cada vegada que se sol·licita l’alta o la baixa en un
determinat habitatge. També permet actualitzar els domicilis de
notificacions, atès que el més habitual és que les persones habitin en el
lloc on es donen d’alta en els serveis d’abastament i sanejament.
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f) Garantia de qualitat de l’aigua proveïda. Garantir la potabilitat
de l’aigua subministrada i la utilització de la millor aigua natural
disponible.

d’aquestes obligacions. De vegades, es plantegen mecanismes per a rescabalar
els abonats quan l’entitat gestora incompleix aquests compromisos, de manera
similar al que passa, per exemple, amb els compromisos de puntualitat en
serveis de transport públic.

Per contra, també té alguns inconvenients, que es veuen clarament compensats
pels avantatges indicats:
-

Augmenta el volum de gestions en contractació a causa de la major
variabilitat de la condició d’inquilí davant d’altres, com, per exemple, la
de propietari.

-

Augmenta les incidències per problemes de titularitat quan es
produeixen canvis d’usuari sense realitzar els tràmits oportuns de baixa
i alta en el servei.

-

Pot afectar la vida útil de les instal·lacions particulars, en funció de les
intervencions que es requereixin per a gestionar les altes i les baixes en
el servei. Per exemple, si davant d’una baixa s’exigeix el desmuntatge
del comptador.
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e) Accés al recurs . Concedir o ampliar el subministrament d’aigua a tot
peticionari que compleixi els requisits exigibles.

-

L’actualització padronal dels serveis de proveïment i sanejament pot
ser aprofitada per la resta de tributs de gestió municipal pel que fa als
domicilis de notificació, dades de contacte, domiciliacions bancàries, etc.

-

La disponibilitat d’accés als padrons d’altres impostos i taxes permet
obtenir informació rellevant per a la gestió padronal dels serveis
vinculats a la gestió del CIA. Per exemple, permet conèixer a través de
l’impost de béns immobles (IBI) la propietat dels habitatges a l’efecte de
demanar informació sobre qui usa l’aigua, o conèixer la disposició de
béns (immobles, vehicles, negocis, etc.) a l’efecte de reclamar en via de
constrenyiment el pagament de rebuts.

-

L’accés al padró municipal permet simplificar gestions i millora el control
dels qui componen les llars a l’efecte de concedir o no determinats
beneficis fiscals.

-

La tramitació de beneficis fiscals es pot realitzar de manera normalitzada
descarregant de tasques els serveis socials municipals i evitant
l’estigmatització dels beneficiaris.

-

Tots els ciutadans són usuaris. Totes les persones necessiten accedir
a l’abastament i al sanejament per a gaudir d’una adequada qualitat
de vida, independentment de la seva educació, raça, sexe, procedència,
ideologia, etc. Això vol dir que l’atenció al públic requereix una
sensibilitat especial per a adaptar el missatge a les característiques de
l’interlocutor.

-

Evitar greuges comparatius. Tot i que el personal dedicat a l’atenció
i resolució de queixes i reclamacions és conscient que el seu treball
consisteix a estar al servei dels usuaris i donar solucions als problemes
que plantegen, algunes vegades l’actitud amb la qual el ciutadà enfoca
la seva relació amb l’empleat públic pot provocar rebuig en qui té la
capacitat de resoldre o no la seva pretensió. També es pot donar el
cas contrari, quan la identificació amb el problema de l’usuari anima
l’empleat públic a resoldre la incidència al marge del procediment
habitual. S’han de posar els mitjans necessaris per a assegurar que es
compleix la màxima “a igual problema igual solució”, independentment
de qui l’apliqui.

-

Cada queixa inclou un consell gratuït. Quan algunes organitzacions
inverteixen importants capitals per conèixer els seus punts forts i
febles, els usuaris dels serveis del CIA ens els “regalen” a través de la seva
interacció amb nosaltres. Cada vegada que un ciutadà ens fa arribar
una queixa, una reclamació o un suggeriment, estem rebent de manera
gratuïta una anàlisi crítica d’algun aspecte de la nostra gestió. És molt
important assumir les crítiques com una aportació per a millorar la
gestió del servei.

-

Flexibilitat i garantia de drets. Dins dels límits que marca la normativa
vigent, és important que els tràmits que afectin drets dels usuaris es
facin amb el major respecte a aquests. En aquest sentit és una bona
pràctica ser flexibles amb els terminis de reclamació i, fins i tot, amb els
recursos que els emparen, sempre que la reclamació tingui fonament
suficient i no suposi perjudici per a tercers.

Principis per a l’atenció a l’usuari
Les peticions d’informació respecte als tràmits més comuns (contractació del
servei, peticions de beneficis fiscals, terminis de facturació i tarifes, etc.), així com
la realització de les tasques necessàries per a gaudir del servei o per a resoldre
incidències i reclamacions, suposen una enorme quantitat d’interaccions entre
els ciutadans i l’entitat gestora que s’han de basar en una sèrie de principis
ètics i tècnics, que intentarem resumir a continuació. Del seu correcte disseny
i funcionament depèn, en gran mesura, la percepció de la qualitat del servei
que tinguin els ciutadans, ja que els serveis d’atenció a l’usuari són els seus
interlocutors naturals amb l’entitat gestora.
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La gestió directa municipal té unes sinergies que no es donen quan la gestió es
realitza amb altres opcions organitzatives:

Pel que fa al paper del ciutadà/usuari
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-

El ciutadà és el centre de l’organització. El personal dedicat a l’atenció
a l’usuari ha d’entendre que treballa per a la prestació d’uns serveis el
sentit últim dels quals és satisfer necessitats bàsiques dels ciutadans
pel que fa al seu accés a l’aigua i al sanejament.

Durant uns anys, la tendència en l’Administració pública ha estat la de posar a
disposició dels ciutadans una multitud de serveis d’informació, més o menys
generalistes: serveis de marcatge reduït (010), de suport a juntes de districte
o veïnals, serveis d’atenció al contribuent, etc. D’altra banda, s’han multiplicat
els suports en què aquesta informació es facilitava: pàgines web, xarxes socials,
fullets, publicacions periòdiques, etc. No obstant això, l’experiència ha demostrat
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Respecte a com tractar la informació

Font única de dades. Tota la informació relativa a procediments i
tràmits ha d’estar en un únic lloc, accessible per als que hagin d’atendre
consultes ciutadanes. Si la informació es concentra en una única font,
normalment la pàgina web municipal, la seva actualització es simplifica.
A més, és molt convenient que la informació es suporti en bases de
dades i no en pàgines estàtiques, de manera que, en modificar una
dada qualsevol, aquesta s’actualitzi en totes les fitxes de procediment i
pàgines en què aparegui.

-

Accés multiplataforma a la font de dades. La informació disponible a
la font única de dades ha de ser accessible als ciutadans per mitjans
autònoms a través de diferents dispositius, així com estar disponible
per a programadors externs i per a diferents entorns de programació,
mitjançant sistemes de codi obert, de manera que multipliquin la
capacitat de difusió de l’entitat gestora.

-

Control de perfils d’accés i protecció de dades. L’aplicació ha
d’assegurar que es desenvolupin polítiques d’accés i control, que
permeten monitoritzar l’activitat desenvolupada i que es garanteixi un
ús adequat de la informació d’acord amb el que preveu la normativa
vigent de protecció de dades. També ha de permetre que, tot i que
cada empleat només tingui capacitat de modificació d’una part de la
informació en funció del seu “perfil d’accés”, pugui consultar tota la
informació disponible per a poder realitzar de manera eficient les seves
funcions. A més, l’aplicació haurà de deixar constància de cada consulta,
modificació o tràmit, de manera que permeti reproduir qui i quan l’ha
fet.

-

Manteniment evolutiu i suport tècnic. El programari que utilitzem
ha de tenir un servei tècnic que asseguri la continuïtat en el servei,
amb terminis molt curts de reacció davant les incidències. A més,
ha d’incloure les actualitzacions de versió dels sistemes operatius i
aplicacions que utilitzi, així com la seva adaptació als canvis normatius
o procedimentals.

Responsable únic de la informació. Ha d’estar clarament definida la
figura del responsable de la informació, de manera que es responsabilitzi
de mantenir-la correctament actualitzada perquè s’asseguri la major
fiabilitat possible de les dades posades a disposició dels ciutadans.

Pel que fa a les eines tecnològiques per a la gestió
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-

aplicacions solen pertànyer a les grans empreses del sector i suposen
adaptar-se al seu saber fer, és a dir, a la seva manera d’entendre i
prestar els serveis, de manera que la relació de dependència que
s’estableix és molt forta i marca l’estil i la cultura de l’organització. Per
a poblacions petites i mitjanes hi ha empreses tecnològiques que han
fet desenvolupaments de programari que estan prestant bon servei en
ciutats com la Corunya, Medina Sidonia, Sevilla o Còrdova.

Pel que fa a la tramitació de les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions

-

Aplicació informàtica integradora. És imprescindible disposar d’un
suport informàtic molt potent i, preferentment, integrador de cadascuna
de les àrees de treball: contractació, atenció a l’usuari, generació d’ordres
de treball, gestió de presa de lectures, sistemes d’informació geogràfica,
emmagatzematge de documentació i, fins i tot, facturació i cobrament
de rebuts. L’ideal són aplicacions modulars que permetin a cada
municipi seleccionar quins mòduls de servei es contracten i quins no.

-

Diversificació de canals de contacte. Hi ha d’haver diferents canals de
comunicació, com telèfon, correu electrònic, xarxes socials, etc., perquè
els usuaris puguin fer arribar les seves peticions a l’entitat gestora.
Les oficines virtuals que faciliten les gestions a distància són útils, i
hem de donar alternatives als ciutadans, independentment de les
seves capacitats personals, amb canals presencials i de correu postal
convencional.

-

Dependència operativa. La decisió de quina aplicació s’utilitza és clau
per a estructurar el treball i determinar els mitjans humans i materials
que es necessiten. És molt difícil que un municipi desenvolupi un
programari eficient amb els seus propis mitjans, la qual cosa obliga
a acudir al mercat mitjançant procediments de licitació. Aquestes

-

Especialització en la gestió. Els serveis vinculats al CIA són prou
complexos i tecnificats per a requerir la formació especialitzada del
personal adscrit a la seva gestió. Si la consulta no es pot resoldre amb
la informació disponible a la “font única de dades”, s’ha de derivar cap al
personal competent.

273

12 La titularitat del servei d’abastament d’aigua11
i elL’aigua,
sistemadret
de doble
humà concessió
i bé comú

que, “com més persones amb competències informatives, el risc d’obtenir respostes
diferents davant una mateixa consulta augmenta exponencialment en funció
de la via d’accés a la informació”. D’altra banda, com més es diversifiquen els
suports informatius, més risc es corre que, en produir-se canvis procedimentals
o legals, algun d’aquests quedi desactualitzat. A partir d’aquesta anàlisi, s’arriba
a la conclusió que la informació ha de tractar-se d’acord amb els següents
principis:

Replantejament continu de processos.
Cal avaluar i revisar
periòdicament la manera que tenim de prestar els serveis, així com els
procediments i tasques associats, amb la finalitat de simplificar-los,
eliminar tasques improductives i reduir terminis d’execució, de manera
que s’aconsegueixi millorar l’eficiència dels recursos públics disponibles.

-

Posada en valor de la informació de gestió. El fet de realitzar un control
individualitzat dels consums obliga a visitar periòdicament els punts
de subministrament per a la presa de lectura. La tasca de presa de
lectura s’ha de concebre com una inspecció d’instal·lacions i permet
posar en evidència situacions no ajustades a normes (fraus, mal ús
d’instal·lacions, etc.), però també permet aportar informació sobre
l’evolució del consum de cada usuari i de l’estat de la seva instal·lació
particular. S’han de posar els mitjans necessaris perquè aquesta
informació s’utilitzi directament per l’entitat gestora o per a informar
l’usuari prevenint situacions anòmales.

-

Contacte únic. S’ha de tendir que els usuaris no requereixin més d’una
interacció per a traslladar la seva pretensió al sistema d’atenció a
l’usuari. El personal que atengui el contacte ha de resoldre’l, si és de la
seva competència, o derivar-lo a qui procedeixi perquè el resolgui.

-

Simplificació administrativa. Les sol·licituds i reclamacions s’han
d’atendre amb el mínim nombre possible de tràmits i gestions. Derivar
cap al contacte personalitzat tot el que es pugui resoldre per aquesta
via. No generar expedients, llevat que la quantia o la transcendència de
la petició ho requereixi. Limitar la petició de documents, posar en valor
els tràmits d’altres institucions i buscar la cooperació interinstitucional.

-

Manteniment de la “línia de vida” de cada contracte. La durada d’un
contracte de subministrament d’aigua no pot ser coneguda a priori.
Quan s’atén un usuari, és molt important disposar de la major quantitat
d’informació possible respecte a la vida del seu contracte, el seu arxiu
històric, per a analitzar i contextualitzar la seva petició. L’experiència
ens diu que determinades incidències solen tendir a repetir-se i la
simple consulta dels seus antecedents ens poden ajudar en la solució.

Fixació de valors de referència per a les tasques clau . El millor mètode
per a mantenir el control sistemàtic dels serveis més rellevants del CIA
(emplenament d’altes i baixes, presa de lectura, execució d’ordres de
treball, atenció telefònica, etc.) és definir uns valors de referència que
marquin uns límits que, si es franquegen, es consideri que la qualitat
no és l’adequada. D’aquesta manera posem el focus en una sèrie finita
de dades i es permet supervisar de manera ràpida l’estat dels serveis.

-

Control de qualitat continu. S’han d’arbitrar mecanismes per a conèixer
l’opinió dels usuaris respecte a tots els serveis que suposen una
interacció entre l’entitat gestora i els usuaris, per a analitzar l’evolució
de la percepció del servei i posar els mitjans necessaris en el moment en
què es detectin desviacions dels valors de referència.

-

-

Compartir la informació de gestió. Es tracta que qualsevol empleat que
atengui un usuari respecte a un procediment en tramitació en el qual
estigui implicat pugui donar-li una informació bàsica sense haver de
derivar-lo cap al gestor concret.

Respecte a com prestar els serveis
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-

El CIA inclou moltes tasques que suposen una interacció amb els usuaris del
servei, fonamentalment per a la presa periòdica de lectures, el manteniment
cíclic de comptadors i altres intervencions de caràcter esporàdic que suposen
una enorme càrrega de treball, amb els seus costos associats, però que, ben
concebudes i utilitzades, aporten enormes quantitats d’informació que
interessa posar en valor. Per això, és important prendre en consideració els
següents criteris:
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Serveis de gestió externa i de gestió interna. La necessitat de
comunicació dels ciutadans és enorme, així com el volum de gestions
que es deriven de la gestió padronal i l’atenció de reclamacions i
incidències, de manera que es necessita disposar de personal dedicat en
exclusiva a aquestes funcions. Atès que es potencia l’especialització en
la gestió, és imprescindible un primer nivell d’atenció, denominat gestió
externa, que faciliti informació i resolgui directament les qüestions que
entrin dins de les seves capacitats, i derivi de manera selectiva les que
requereixin un altre tipus d’atenció, al servei de gestió interna.

Dret dels ciutadans a la informació i la participació
Com hem indicat al començament d’aquest document, l’Observació general 15
de l’ONU estableix el dret dels particulars i grups a participar en els processos
de decisió que puguin afectar l’exercici del seu dret a l’aigua i al sanejament i ha
de ser una part integrant de tota política, programa o estratègia vinculada amb
l’aigua. Els governs tenen la responsabilitat, no només de promoure i facilitar la
participació, sinó de protegir el dret de les persones a participar en les decisions
que els afecten. Així mateix, s’ha de proporcionar als particulars i grups un accés
ple i igual a la informació que estigui en possessió de les autoritats públiques o
de tercers sobre l’aigua i els serveis vinculats a l’aigua i el medi ambient.
En aplicació d’aquests preceptes, l’entitat gestora ha de garantir el dret d’accés
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-

Amb l’objecte de facilitar l’exercici del dret a la informació ambiental, l’entitat
gestora ha de promoure la publicació a la seva pàgina web de la informació
necessària i actualitzada sobre la gestió del CIA i fomentarà l’ús de noves
tecnologies d’informació, així com l’establiment de punts d’informació
personalitzada i enllaços de correu electrònic.

Campanyes d’informació i sensibilització
L’entitat gestora ha de promoure, de manera sistemàtica, campanyes educatives
i de sensibilització encaminades a la conscienciació dels ciutadans sobre
la necessitat d’aconseguir l’ús racional i eficient dels recursos hídrics, amb
l’objectiu final de fomentar hàbits d’estalvi d’aigua i millorar la qualitat dels
abocaments domèstics.
Aquest tipus de mesures han de mantenir-se en el temps perquè cada nova
generació assimili els valors vinculats a l’ús responsable dels recursos naturals.
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Informació de facturació

Mecanismes de participació dels usuaris
en la presa de decisions vinculades al cicle integral de l’aigua
La manera d’articular la participació dels usuaris en els processos de decisió
que afecten el dret humà a l’aigua i al sanejament entra de ple en el principi
d’autonomia municipal i està molt vinculada amb la grandària del municipi
i les característiques culturals, econòmiques i sociològiques de la població.
En qualsevol cas, la participació és un procés que s’ha d’anar construint des
de la base, amb un fort reforç informatiu i de formació, així com amb una
decisió política clara que aposti per aquests mecanismes de transparència i
corresponsabilitat social.
El pitjor que es pot fer amb relació a la participació ciutadana en els afers
públics és constituir o convocar òrgans sense competències o continguts clars.
Tan important és decidir qui participa (representativitat) com determinar sobre
quin àmbit d’actuació i per a què (competència) es participa. En aquest sentit,
s’han de cuidar els procediments, terminis i continguts per a permetre que qui
participi pugui consultar els assumptes que es puguin sotmetre a consideració
i formar-se opinió i dictaminar, amb coneixement de causa, sobre aquests
assumptes.
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Difusió de la informació ambiental relativa a la gestió integral de l’aigua

L’usuari ha de disposar de mecanismes accessibles i senzills per a consultar a
l’entitat gestora totes les qüestions derivades de la prestació i funcionament del
servei de subministrament o sanejament, i té dret a rebre contestació pel mitjà
que hagi utilitzat.

Amb aquestes premisses de partida, caldria promoure òrgans consultius a escala
municipal per a sotmetre al seu dictamen els programes que desenvolupin
les polítiques municipals del CIA, les revisions tarifàries anuals, les inversions
que suposin crèdits plurianuals, els resultats de consultes ciutadanes i tots els
assumptes que s’estableixin per reglament.

L’entitat gestora ha de posar a disposició del titular del contracte de
subministrament una factura detallada per cada rebut emès, on s’especifiqui
el desglossament del seu sistema tarifari, fixant clarament tots i cadascun dels
conceptes de facturació. A més, com ja s’ha indicat, és una eina molt potent
per a traslladar informació complementària sobre els hàbits de consum de
l’habitatge, els principals indicadors del seu consum, o per enviar missatges que
orientin cap a l’eficiència en l’ús dels recursos naturals.

En els supòsits en què el cicle CIA es gestiona a través de societats públiques o
mixtes, l’opacitat de la presa de decisions tendeix a augmentar, ja que es regeixen
pel dret privat. En els últims temps hem assistit amb estupor a l’aflorament de
casos de corrupció que, moltes vegades, estaven vinculats a empreses públiques
més que a institucions públiques. Per això, s’hauria assegurar que en els Consell
d’Administració d’empreses gestores del CIA hi hagués, almenys, un representant
dels usuaris i un altre dels treballadors, que exercissin una funció com a mínim
fiscalitzadora de la presa de decisions.

Sempre que es produeixin canvis substancials en els conceptes o forma de
facturació, l’entitat gestora ha d’informar sobre la forma d’aplicació de les tarifes
i les disposicions vigents que emparin els conceptes de facturació.

La forma de dotar de legitimitat aquests representants és un assumpte complex
que cada municipi haurà d’abordar des de la seva pròpia realitat i resoldre per
consens polític. No obstant això, hi ha experiències exemplars, com és el cas
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dels ciutadans a la informació ambiental, de conformitat amb la Llei 27/2006, de
18 de juliol, 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, i a la normativa
internacional vigent en la matèria, tant atenent a les sol·licituds d’informació
que es rebin com assumint la responsabilitat de recollir la informació i fer-la
pública sense necessitat que hi hagi una petició formal, en els casos legalment
previstos.

Estratègies per a assegurar l’assequibilitat
de l’accés a l’aigua i al sanejament
Com ja hem indicat, el dret humà a l’aigua i al sanejament requereix que
els serveis del CIA siguin assequibles per a tots i que ningú no es vegi privat
d’accedir-hi per no tenir capacitat de pagament. Per si mateix, el marc dels drets
humans no estableix el dret a un subministrament d’aigua gratuït.
En paraules de Leo Heller, actual relator especial de l’ONU sobre el dret humà a
l’aigua potable i al sanejament, “el dret a l’aigua no vol dir que aquest servei hagi
de ser gratuït, però no es pot deixar de garantir l’accés a l’aigua a les persones que
no puguin pagar-la; això no és adequat des del punt de vista del dret humà”. Per
tant, s’espera que les persones contribueixin, en la mesura que els sigui possible,
al sosteniment econòmic dels serveis vinculats a aquests drets.

En algunes poblacions es fan servir reductors de cabal, que només permeten el
pas d’una mínima quantitat d’aigua per als usos bàsics. Aquestes alternatives
al tall total només serveixen per a cronificar la situació dels usuaris, que veuen
agreujada la seva situació en no disposar d’un cabal suficient que els permeti
integrar-se amb normalitat en el seu entorn.

Sobre les estratègies alternatives
Sobre els talls de subministrament
Preguntat Leo Heller sobre la seva opinió respecte als talls de subministrament
per impagament, la seva resposta és contundent: “Els talls de subministrament
per impagament, quan es produeixen per incapacitat financera, són una violació
del dret humà.” No obstant això, també sosté que “quan es produeixen per altres
motius, llavors no es consideren com a tal”. En qualsevol cas, recorda que “un dels
principis del compliment del dret humà a l’aigua és que no hi hagi retrocessos”, en
clara al·lusió a situacions produïdes en països desenvolupats afectats per crisis
econòmiques.
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En un altre ordre de coses, si el servei s’està facturant a través de taxes,
l’Administració pública ja té mitjans coercitius suficients per a impel·lir el
pagament dels deutes a través de la via de constrenyiment. Si s’acudís també
al tall de subministrament, s’estaria exercint una doble via de pressió sobre el
ciutadà, cosa que podria interpretar-se com un “abús de poder”. Per descomptat,
en el cas dels usos no domèstics, el tall pot ser una mesura correcta perquè aquí
no aplica el dret humà a l’aigua, encara que no hauria de ser la primera mesura
a adoptar, sinó una mesura de pressió extrema quan la resta de vies fracassen,
ja que el tall suposa dificultats per a exercir l’activitat i, per tant, dificultats per a
tenir ingressos amb què satisfer els deutes.

Per tant, no hi ha cap justificació perquè a Espanya es segueixin produint talls
de subministrament a habitatges per impagament. Hi ha un rumor interessat
respecte a la necessitat de tallar el subministrament per evitar la morositat,
que addueix que la seva eliminació posaria en risc la suficiència econòmica del
CIA. El cas de Saragossa pot ser un exemple que no té per què ser així. Tot i
que la normativa municipal preveu la possibilitat del tall de subministrament
per impagament, mai no s’ha aplicat a habitatges i només s’aplica, en molt
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Un altre mecanisme de participació menys utilitzat és la realització de consultes
ciutadanes per a conèixer la seva opinió respecte a assumptes rellevants per als
serveis vinculats al CIA. Sempre s’han de convocar amb garanties respecte a la
veracitat dels resultats obtinguts, i amb informació clara i transparent sobre el
grau de vinculació que l’entitat gestora assumeix respecte a aquests resultats.

comptades ocasions, a empreses. Tot i això, els percentatges de morositat se
situaven, l’any 2007, en el 4 % del total de rebuts emesos, i el 2015, després de
vuit anys de crisi, el percentatge de morositat només ha augmentat fins al 6
%, aproximadament, mantenint-se en uns valors perfectament assumibles.
França, per exemple, ha prohibit des del 2013 els talls d’aigua per impagament a
través de la Llei Brottes.

L’Agència Europea de Medi Ambient, en el seu informe del 2013 “Assessment
of cost recovery through water pricing” , analitzava com la crisi econòmica i
financera està sent una de les barreres per a la correcta aplicació del principi
de recuperació de costos fixat per la UE a través de la Directiva marc de l’aigua.
L’informe apuntava com una possible solució el desenvolupament d’esquemes
de tarifes en què les famílies de rendes altes subsidiïn les famílies de rendes
baixes, sempre que es defineixin adequadament. També proposava mesures
de suport directe a les famílies de renda baixa per al pagament de les seves
factures d’aigua i d’assessoria per a la reducció del seu consum.
Aquest informe és partidari que l’assequibilitat s’asseguri a través d’una política
social independent, com és el cas de França, on no hi ha tarifes socials però hi
ha diverses lleis (Llei Oudin-Santini o Llei Brottes, per exemple) que intenten
assegurar el dret humà a l’aigua per altres vies. El principal argument esgrimit
per defensar aquest model es basa en el fet que les tarifes reduïdes poden induir
un mal ús dels recursos naturals. Per això, l’informe aconsella que, si s’opta per
l’establiment de tarifes bonificades, es faci de manera responsable i amb un
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d’EMACSA a Còrdova, on s’integren en el Consell d’Administració de l’entitat dos
representants sindicals (CCOO i UGT) i un dels moviments socials, amb veu i vot.

És destacable també l’asseveració que feia l’OCDE en el seu informe de 2009
“Managing water for all”, on concloïa que “una estructura tarifària ben
dissenyada ofereix millors solucions als problemes d’accessibilitat al recurs que
les tarifes baixes per a tothom”.

-

Assegurar que tarifes complementàries no impedeixin gaudir del dret.
Hauran de preveure mecanismes que modulin les tarifes per a serveis
auxiliars l’import dels quals pugui posar en risc l’accés al servei, si el
desemborsament inicial per a l’usuari és molt alt.

S’ha de concebre la política tarifària com una eina més dins d’una intervenció
sistèmica que inclogui la renda familiar i les condicions de consum de
l’habitatge. És a dir, s’han de posar mitjans perquè les persones resolguin les
causes últimes que els fan necessitar ajuda externa per a gaudir del dret humà
a l’aigua, i s’ha d’intervenir sobre l’habitatge perquè l’ús de l’aigua sigui al més
eficient possible, complementant-ho amb mesures educatives.

-

Establir nivells de preus en funció dels nivells de renda. Quan es
dissenyen les tarifes bonificades es pot optar per establir una o diverses
tarifes, en funció de diferents criteris, com categories d’usuaris o nivells
de renda. A l’Estat espanyol són molt esteses les tarifes fonamentades en
categories d’usuaris: “famílies nombroses”, “pensionistes”, “minusvàlids”
o “aturats”, i això provoca una multitud de greuges comparatius, ja que
moltes d’aquestes categories no tenen vinculació directa amb la situació
econòmica, de manera que persones amb menys poder adquisitiu
en subvencionen d’altres que s’ajusten a algun d’aquests perfils. Per
tant, l’única manera d’assegurar l’assequibilitat de forma equitativa,
independentment de la condició de l’usuari, és a través dels nivells de
renda per càpita, calculats a partir dels ingressos de totes les persones
que conformin la llar. Pel que fa a la quantia de les bonificacions,
la referència podria ser “la que permeti una repercussió en la renda
disponible de les famílies similar a la d’una llar mitjana espanyola”,
amb el límit màxim del 3 % que recomana l’ONU (el 5 % si s’inclou el
sanejament). Segons un estudi d’AEAS del 2016 sobre “sostenibilitat
social en el sector de l’aigua urbà”, les tarifes del CIA representen, de
mitjana, el 0,8 % dels ingressos de les llars espanyoles.

Criteris per a introduir l’assequibilitat en el disseny
de les polítiques tarifàries
-

Ha d’imperar el criteri de recuperació de costos . La sostenibilitat
econòmica dels serveis del CIA s’ha de preservar de manera que les
solucions que s’adoptin per assegurar l’assequibilitat de l’accés a l’aigua
continguin mecanismes per a mantenir la suficiència econòmica dels
ingressos.

-

S’ha de basar en criteris de solidaritat entre consumidors i
subministradors . En els entorns social i econòmic en els quals ens
movem, és factible que una part del cost dels serveis, no suportat pels
usuaris en situació de vulnerabilitat, es repercuteixi a la resta d’usuaris,
de manera que es produeixi una subvenció creuada. No obstant això,
també les entitats gestores, siguin públiques o privades, han de suportar,
de manera solidària, una part d’aquest cost, bé com a reducció de
beneficis, en el cas de gestió privada, o com a aportació de fons externs si
la gestió és pública. A Saragossa, durant l’any 2015 l’aplicació d’aquestes
tarifes va suposar una disminució d’ingressos de 170.000 € per a uns
3.370 beneficiaris, i això representa el 0,32 % sobre els ingressos totals i
l’1,1 % dels usuaris.

-

S’ha de preservar l’ús eficient de l’aigua . El disseny de les tarifes ha
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Lògicament, aquestes tarifes bonificades es podran implementar amb més
eficàcia com més estès estigui el control individualitzat de consums. Si els
consums es controlen de manera centralitzada, les possibilitats d’intervenció
mitjançant disseny de tarifes és pràcticament anul·lat i s’haurà de tendir cap a
mesures assistencials.

Criteris per a la gestió de l’accés a tarifes socials i altres ajudes
-

Les solucions han d’evitar estigmatitzar les llars. La crisi ha posat
en situació de vulnerabilitat moltes llars que, en poc temps, han vist
reduïts els seus ingressos de manera traumàtica. Es tracta de persones
la situació econòmica de les quals les col·loca en estat de necessitat, però
que la seva vocació és la de recuperar el seu estatus social i reintegrar-se
amb normalitat al sistema. De vegades, depenent del procediment de
concessió, aquests ciutadans es resisteixen a sol·licitar ajudes o tarifes
especials per l’estigma d’acudir als serveis socials, la qual cosa suposa
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d’assegurar l’assequibilitat del servei per a nivells de consum que se
situïn dins de la mitjana habitual del municipi, però també ha d’incloure
mecanismes de correcció de penalitzin els usos que siguin sumptuaris
per excedir el que es consideri “normal” o “habitual” en aquest entorn. Si
la tarifa és binòmica, les reduccions han d’afectar la quota variable, però
també la quota fixa. No es considera recomanable plantejar mínims
de consum gratuït, perquè poden provocar l’efecte contrari al desitjat i
desincentivar l’estalvi d’aigua.

disseny adequat, per evitar impactes negatius sobre el medi ambient i que es
desincentivi l’ús eficient de l’aigua.

Senzillesa i economicitat en les solucions. Tant l’estructura de les tarifes
com els procediments per a la seva sol·licitud i concessió han de basar-se
en el principi d’economicitat, de manera que el cost d’implementació es
vegi compensat pels beneficis que la seva aplicació reporta. Els controls
per a evitar usos indeguts dels recursos públics han de ser proporcionals
al perjudici que es pretén evitar.

-

Treballar preferentment des del municipi. “Com més s’allunya la gestió
dels ajuntaments, més es compliquen els procediments i més dificultats
es té per a aplicar mesures socials amb eficiència.” La gestió pública
del CIA facilita enormement la gestió del dret humà a l’aigua, ja que
els ajuntaments disposen d’accés a bases de dades i informacions, bé
pròpies o mitjançant convenis amb altres administracions, que permeten
eliminar tràmits i normalitzar els procediments des dels mateixos punts
d’atenció a l’usuari. L’Agència de Protecció de Dades ha emès diversos
informes en què assegura que els ajuntaments poden utilitzar les
dades del padró d’habitants a l’efecte de contrastar l’empadronament
de qui sol·licita un benefici fiscal, sempre que s’estableixin les oportunes
mesures de seguretat amb un adequat control d’accessos (informes
0552/2009 i 0242/2012).

-
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-

-

Preveure caducitat en funció de categories. Els requisits que donen
dret a gaudir d’una tarifa bonificada han de ser revisats periòdicament,
per la qual cosa és aconsellable concedir-la amb una data de caducitat.
Les causes últimes que justifiquen els ingressos d’una determinada llar
solen estar en funció d’algunes característiques dels beneficiaris. Per
exemple, si el beneficiari és un pensionista, és bastant probable que
les seves circumstàncies es mantinguin estables; si el beneficiari és un
aturat, hi ha la possibilitat que la seva situació es modifiqui a curt o
mitjà termini. Per tant, per a evitar que s’apliquin beneficis fiscals a
qui no els correspongui, reduir les molèsties als usuaris i minimitzar
la càrrega de gestió administrativa, és convenient preveure dates de
caducitat diferents en funció de determinades condicions.
Vincular l’exercici del dret a complir les obligacions adquirides. Una
mesura que afavoreix la reducció dels nivells de morositat consisteix
a vincular l’aplicació del benefici fiscal al pagament dels rebuts i a
donar facilitats de gestió com la domiciliació bancària que, lògicament,
abarateix els costos de gestió i cobrament.
Fons de solidaritat. Una alternativa per a les llars que ni tan sols puguin

Algunes mesures complementàries
per a millorar l’accés humà a l’aigua i al sanejament
Amb els criteris que s’han anat exposant, els municipis poden desenvolupar
polítiques actives per a assegurar l’assequibilitat de l’accés humà a l’aigua i al
sanejament. No obstant això, hi ha altres mesures que transcendeixen l’àmbit
municipal però que es consideren necessàries per a continuar millorant.
Entre aquestes, la primera seria la de normalitzar per a tot l’Estat els conceptes
de pobresa hídrica i llar vulnerable. A més, s’haurien d’establir criteris clars
sobre les responsabilitats de les entitats gestores, els límits a la seva capacitat
de coerció per a rescabalar-se dels costos del servei, i quina ha de ser la seva
quota de participació en el sosteniment de les polítiques d’accés a l’aigua i al
sanejament, més enllà de la bona voluntat de cadascú.
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-

atendre el pagament dels rebuts bonificats són els “fons de solidaritat”.
Aquests fons se solen nodrir de recursos públics. Quan els serveis es
presten a través d’empreses mixtes o privades, el beneficiari directe del
fons és l’entitat gestora, que s’assegura l’ingrés sense haver d’utilitzar
mesures coercitives. Hi ha un debat obert sobre el paper que aquests
fons han de tenir, si aquest paper és preferent o residual, així com sobre
qui ha d’assumir el compromís d’aportar els fons que el sustenten.
A França hi ha lleis que obliguen a destinar entre el 0,5 % i l’1 % dels
ingressos de les entitats gestores per a “foment social de l’eficiència”. A
Bèlgica també es destina un 0,3 % a mesures de solidaritat. En qualsevol
cas, aquestes aportacions no haurien de repercutir en les tarifes, ja que
en aquest cas acaben sent la resta d’usuaris els qui suporten el cost
de la mesura. Hi ha qui defensa que la dotació d’aquests fons sigui de
l’Estat o les CA, via impostos, considerant més equitatiu contribuir en
funció de la renda que en funció de la tarifa del servei.

S’haurien de fomentar des de les administracions públiques equips d’intervenció
multidisciplinaris que establissin “plans d’acció” per a aquelles llars vulnerables
que reben beneficis fiscals o fons de solidaritat per a intentar resoldre les causes
que les han portat a aquesta situació i per a millorar els seus hàbits de consum.
També està en mans de l’Estat aplicar als serveis del CIA el tipus d’IVA superreduït
del 4 %, almenys per als usos domèstics, tal com s’aplica a aliments bàsics,
medicaments o premsa.
Com ja s’ha indicat, l’Estat i les CA també podrien fer aportacions
pressupostàries als fons de solidaritat i, sobretot, crear línies de subvenció per
a realitzar inversions que millorin l’eficiència en l’ús de l’aigua en habitatges
de llars vulnerables. La Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i
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un reconeixement públic de la seva situació de vulnerabilitat. Per això
s’ha d’intentar crear canals normalitzats, no discriminatoris, per a la
tramitació i accés a tarifes i fons d’ajuda.

AEAS, AGA i ECODES (2016): “Sostenibilidad social en el sector del agua
urbana: situación y recomendaciones. Hacia la elaboración de un manual
de buenas prácticas, la armonización de criterios y su generalización en
los diferentes ámbitos de gestión”.
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bàsic”. ESFeres Estudis n. 16. Estudi:

renovació urbanes apunta en aquesta direcció, i també la UE, dins de l’Objectiu
temàtic 4 “Economia baixa en carboni”, preveu destinar 3.200 milions d’euros en
el període 2014-2020, entre altres coses, a l’adopció de mesures per a la millora
de l’eficiència energètica en l’edificació, inclosos els usos residencials.
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La titularitat del servei
d’abastament d’aigua
i el sistema de doble
concessió

El roas i el règim procedimental amb relació als serveis
públics locals. Les modificacions introduïdes per l’lrsal
amb relació a l’establiment d’un servei públic i el seu
règim de gestió. El monopoli natural. La interpretació
de l’interès públic
Joan Anton Font Monclús
Secretari general de l’Ajuntament de Tarragona

El servei d’abastament d’aigua potable és un dels més importants dels que
presten avui en dia els ajuntaments. L’abastament d’aigua no només està
previst a l’article 25 de l’LRBRL com a competència pròpia dels municipis, sinó
que l’article 26 de la mateixa llei el preveu com un servei mínim obligatori en
tots els municipis. En el mateix sentit es pronuncien els articles 66.3 i 67.a) del
TRLMC, així com l’article 5.a) del text refós de la legislació en matèria d’aigües
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre. A més,
l’article 86.2 de l’LRBRL declara la reserva a favor dels ens locals, entre d’altres, de
l’abastament domiciliari d’aigües, que el qualifica com a essencial i possibilita
el seu exercici en règim de monopoli. En aquest sentit, l’article 245.1 del TRLMC
especifica que els serveis essencials reservats per llei als ens locals es poden
prestar en règim de lliure concurrència o en règim de monopoli. La possibilitat
de prestar el servei en règim de monopoli també es desprèn de l’article 128.2
de la Constitució, que reconeix la iniciativa pública en l’activitat econòmica i la
possibilitat de reserva per al sector públic, mitjançant llei, de serveis essencials,
especialment en supòsits de monopoli.
D’aquesta normativa es desprèn de forma clara que la titularitat del servei
d’abastament d’aigua potable correspon als ens locals, tot i que no en exclusiva,
ja que aquest es pot prestar en règim de lliure concurrència o en règim de
monopoli, amb el procediment i les conseqüències que aquest comporta i que
s’analitzaran més endavant.
Ara bé, la titularitat del servei no comporta per ella mateixa un dret per part
dels municipis sobre les aigües, tot i la seva naturalesa demanial. Per a poder
prestar el servei, es requereix un dret previ que en garanteixi la seva captació i
distribució, que no correspon als municipis.

2. La propietat de l’aigua. Les concessions demanials hidràuliques
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El domini públic hidràulic i l’ús de les aigües estan regulats al text refós de la Llei
d’aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol (TRLA). El seu
article 2 descriu les que constitueixen el domini públic hidràulic.
El règim competencial en matèria d’aigües està regulat a l’article 149.1.22 CE1 i a
l’article 117 EAC.

Podem concloure, doncs, que la legislació actual dissenya un model de titularitat
pública de l’aigua, a favor de l’Estat o de les comunitats autònomes en l’exercici
de les seves competències d’acord amb el previst en els respectius estatuts
d’autonomia. Ni els particulars, ni les entitats que integren l’Administració
local, són titulars d’aquest domini públic hidràulic, sinó que tan sols en
poden gaudir d’acord amb la normativa reguladora i previ atorgament de les
oportunes concessions. El fet que els elements integrants del domini públic
hidràulic estiguin en terrenys de propietat privada (o pública, però d’una altra
Administració) no altera ni la propietat del terreny ni el caràcter demanial
de l’aigua, l’ús i aprofitament de la qual queda reservada a l’administració
hidràulica competent.
Tot i això, l’article 408 del Codi civil preveu que són de domini privat les aigües
contínues o discontínues que neixin en predis de domini privat mentre
transcorrin per aquests, els llacs i llacunes formats per la naturalesa en aquests
terrenys o els corrents d’aigua formats per aigües pluvials i rierols que travessin
finques que no són de domini públic.
Podríem considerar que aquest article es troba derogat per la disposició
derogatòria de la Llei d’aigües de 1985, que va fixar un règim de transitorietat
pels anteriors titulars de drets d’aigües. Les disposicions transitòries del TRLA
també regulen els drets sobre aigües privades, procedents de la llei de 13 de
juny de 1879, i que bàsicament respecta aquest règim per un termini de 50
anys a comptar des del dia 1 de gener de 1986 (o sigui, fins al 31 de desembre de
2035), moment a partir del qual tenen un dret preferent per a l’obtenció de la
corresponent concessió administrativa. Aquest règim transitori està regulat a
les disposicions transitòries 2a), 3a), 3a) bis, 4a) i 10a) del TRLA.
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1. La titularitat del servei

L’article 17 del TRLA regula les funcions de l’Estat amb relació al domini públic
hidràulic, preveient que correspon a l’Estat l’atorgament de concessions referents
al domini públic hidràulic en les conques hidrogràfiques que excedeixin l’àmbit
territorial d’una comunitat autònoma. La disposició addicional segona preveu
que seran competents les comunitats autònomes, en virtut dels seus estatuts,
per les conques hidrogràfiques que transcorrin íntegrament pel seu àmbit
territorial.

En conclusió, a partir de la Llei d’aigües de 1985 hem d’entendre que totes elles
tenen naturalesa demanial, formen part del domini públic hidràulic, sense
perjudici de la regulació dels drets preexistents, i que la seva titularitat correspon
1. Estableix, com a competència exclusiva de
l’Estat, la “legislación, ordenación y concesión
de recursos y aprovechamientos hidráulicos
cuando las aguas discurran por más de una
Comunidad Autónoma, y la autorización

de las instalaciones eléctricas cuando su
aprovechamiento afecte a otra Comunidad o
el transporte de energía salga de su ámbito
territorial.”
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1. La titularitat del servei d’abastament d’aigua
i el sistema de doble concessió

L’article 59 del TRLA preveu que tots els usos privatius d’aigua requereixen de
concessió administrativa2. Aquestes concessions ho són per un termini no
superior a 75 anys.
L’article 60 del TRLA fixa l’ordre de prioritats d’ús per a l’atorgament de
concessions, preveient com a prioritari l’abastament de població, que inclou
la de les indústries de poc consum d’aigua situades en els nuclis de població i
connectades a la xarxa municipal.
És important la previsió de l’article 94 del RDPH, segons el qual, quan la finalitat
de la concessió sigui l’abastament de poblacions, portarà implícita la declaració
d’utilitat pública.
Les concessions s’han d’atorgar en règim de publicitat i competència. No obstant,
l’article 79.2 del TRLA fixa una excepció a aquest règim quan la concessió estigui
destinada a l’abastament de poblacions.
En el cas de concessions per a l’abastament de població que afectin més
d’un municipi, l’article 89.1 del TRLA condiciona el seu atorgament a la prèvia
constitució de mancomunitats, consorcis o entitats similars o al fet que totes
elles rebin l’aigua a través d’una mateixa empresa concessionària (un exemple
pot ser el Consorci d’Aigües de Catalunya que gaudeix d’una concessió sobre
aigües de l’Ebre).
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Per a les conques fluvials que discorren íntegrament per Catalunya, l’article
8 del text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya preveu que
l’administració hidràulica competent és l’Agència Catalana de l’Aigua, a la qual,
entre d’altres, li correspon l’atorgament de les oportunes concessions.
2. Excepte els previstos a l’article 54: aigües
pluvials que discorrin per una finca, les
estancades existents en els seus límits o

les procedents de fonts situades en el seu
interior i aigües subterrànies, de volum anual
inferior a 7.000 metres cúbics.

Com a conclusió final del que s’ha exposat fins ara, podem parlar d’una duplicitat
de règim jurídic pel que fa al subministrament d’aigua potable:
-

Per una part, el que fa referència a l’ús de l’aigua, afectat plenament
per la normativa de domini públic hidràulic a la qual s’ha fet referència.

-

Per una altra, el que afecta la prestació del servei en qualsevol de les
seves modalitats.

El primer fa referència a la titularitat de l’aigua i al seu règim d’ús, en mans de
l’Administració, ja sigui en execució de les planificacions hidrològiques, ja sigui
en exercici de les pròpies competències en matèria de subministrament. I afecta
no tan sols la possibilitat de garantir el subministrament a la població i a les
activitats, sinó al mateix creixement de les poblacions.
En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que la normativa urbanística
condiciona qualsevol creixement urbanístic a la prèvia acreditació que s’està
en possessió dels recursos hídrics suficients. En aquest sentit, l’article 22.3.a)
del text refós de la Llei de sòl i rehabilitació urbana, aprovat pel Reial decret
legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, preveu que, entre d’altres, en la tramitació
dels instruments d’ordenació d’actuacions d’urbanització s’han de demanar
informes a l’administració hidrològica sobre l’existència dels recursos hídrics
necessaris per satisfer les noves demandes; o l’article 58.1.d) del text refós de
la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 (TRLUC),
segons el qual els POUM incorporen les previsions sobre disponibilitat dels
recursos hídrics. Aquestes previsions de recursos hídrics s’hauran de recolzar
amb les corresponents concessions atorgades per l’administració hidràulica
competent.
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Pel que fa a les conques de competència estatal, a Catalunya tenim la conca
hidrogràfica de l’Ebre (l’organisme de conca competent és la Confederación
Hidrográfica del Ebro). En aquest cas, les concessions d’aigua estan regulades als
articles 59 i següents del TRLA i articles 93 i següents del Reglament del domini
públic hidràulic, aprovat pel Reial decret 849/1986, d’11 d’abril (RDPH).

3. La duplicitat de règims jurídics

Pel que fa al segon, a la prestació del servei, l’analitzarem a continuació.

2. Règim de prestació del servei públic
1. Competències municipals i serveis públics locals
A l’àmbit local, el concepte de servei públic està directament relacionat amb
el de competència. En aquest sentit, l’art. 85.1 de l’LRBRL especifica que són
serveis públics locals els que presten les entitats locals en l’àmbit de les seves
competències.
Les competències municipals les tenim concretades als articles 84 de l’EAC, 25 de
l’LRBRL i 66 del TRLMC.
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a l’Estat o a les comunitats autònomes, d’acord amb el previst als respectius
estatuts d’autonomia. És a dir, els municipis per ells mateixos no són titulars
del domini públic hidràulic. Per a l’ús i explotació de l’aigua hauran d’obtenir
prèviament els corresponents títols habilitants, d’acord amb la normativa
estatal o autonòmica d’aplicació, a través de les corresponents concessions d’ús
privatiu d’aigua.

2. Serveis de caràcter obligatori
Dins l’ampli ventall de competències esmentat al punt anterior, que comporta
també una àmplia gamma de serveis públics locals, la llei (26.1 LRBRL —també
modificat per l’LRSAL— i 67 TRLMC) preveu uns serveis mínims de caràcter
obligatori, en funció del tram de població:
a) En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja
viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de
població i pavimentació.
b) En els municipis amb una població superior als cinc mil habitants, a més: parc
públic, biblioteca pública i tractament de residus.
c) En els municipis amb una població superior als vint mil habitants, a més:
protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció
immediata a persones en situació o risc d’exclusió social, prevenció i extinció
d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic. En matèria de protecció civil,
han d’elaborar els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’actuació i
plans específics, en el cas que estiguin afectats per riscos especials o específics.
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d) En els municipis amb una població superior als trenta mil habitants, a més:
el servei de lectura pública de manera descentralitzada, d’acord amb el mapa de
lectura pública (67.d TRLMC).
e) En els municipis amb una població superior als cinquanta mil habitants, a
més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà. L’art. 67.e) del
TRLMC incorpora el servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats de

Aquests serveis els han de prestar individualment o de forma associada
(consorcis, mancomunitats, comunitats de municipis, etcètera).
Tot i això, l’art. 26.2 LRBRL, en la nova redacció donada per l’LRSAL, preveu que
en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació
Provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents
serveis:
-

Recollida i tractament de residus.

-

Subministrament d’aigua potable i evacuació i tractament d’aigües
residuals.

-

Neteja viària.

-

Accés als nuclis de població.

-

Pavimentació de vies urbanes.

-

Enllumenat públic.

En el cas que un municipi no pugui prestar un servei dels configurats com
a mínims, pot sol·licitar-ne la seva dispensa al Govern de la Generalitat de
Catalunya. En aquest supòsit, el servei l’haurà de prestar la comarca.
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Malgrat això, no hem de confondre els conceptes de competència i servei. El
primer delimita un àmbit d’actuació, el segon són les accions concretes dins
aquest àmbit d’actuació.

desplaçament de persones amb mobilitat reduïda. També han de prestar aquest
servei tots els municipis que siguin capital de comarca.

3. Serveis essencials
L’art. 86.2 LRBRL (també modificat per l’LRSAL) efectua una reserva a favor de
les entitats locals del que anomena serveis essencials. Aquesta reserva és
una manifestació específica a l’àmbit local de l’art. 128.2 CE que afectaria els
anomenats serveis d’interès econòmic general i possibilita que es prestin en
règim de monopoli prèvia aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya.
En aquest cas, cal l’adopció d’un acord del ple de la corporació per la majoria
absoluta del seu nombre legal de membres.
Aquests serveis són:
-

Subministrament i depuració d’aigües.

-

Recollida, tractament i aprofitament de residus.

-

Transport públic de viatgers.
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local (LRSAL) ha provocat una profunda modificació de l’àmbit
competencial local, totalment contradictori amb el previst a l’EAC i a la
normativa de règim local catalana. Si abans l’art. 25.1 de l’LRBRL preveia que
per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències el
municipi pot promoure tota classe d’activitats i prestar aquells serveis públics
que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal,
ara aquesta possibilitat s’ha suprimit, per sotmetre’s plenament a la normativa
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LO 2/2012), amb una nova
regulació que suposa una agressió important al principi d’autonomia local. El
nou article 25.2 de l’LRBRL enumera les competències pròpies.

Com a exponent del dret de participació dels ciutadans en la vida política,
econòmica, social i cultural, reconegut a l’art. 9.2 CE, els articles 248.2 TRLMC
i 154 ROAS preveuen que, si les característiques o la naturalesa del servei ho
permeten, s’han d’establir fórmules de participació dels usuaris de la prestació
del servei.

a.- Establiment del servei
Regulat als articles 158 a 160 del ROAS.
a.1.- Iniciativa:
-

Òrgans competents dels ens locals.

-

Veïns:
o

Per ells mateixos.

o

Mitjançant entitats o associacions legalment constituïdes per
vetllar pels interessos veïnals.
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a.2.- Contingut expedient:
-

Memòria justificativa

-

Projecte d’establiment:
o

Característiques del servei.

o

Forma de gestió.

o

Obres, béns i instal·lacions necessàries.

o

Estudi economicofinancer i, si escau, proposta de tarifes.

o

En supòsits de gestió indirecta: cànon a percebre per l’ens local
o compensació econòmica a satisfer.

o

Règim estatutari dels usuaris.

Reglament del servei. Entre d’altres, ha de contenir una declaració
expressa que l’activitat de què es tracta resta assumida per l’ens local
com a pròpia. També ha de determinar l’abast de les prestacions a favor
dels ciutadans.

a.3.- Procediment
-

Informació pública de l’expedient (amb els documents abans descrits)
durant un termini de 30 dies (hàbils). Els anuncis s’han de publicar, com
a mínim, al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de la corporació.

-

Audiència als interessats i entitats que n’hagin exercit la iniciativa, si
és el cas.

-

Acord del ple de l’ajuntament.

Supòsit específic de prestació de serveis en règim de monopoli:
-

Acord inicial del ple de la corporació, que designa una comissió d’estudi
integrada per membres de la corporació, personal tècnic i representants
dels usuaris.

-

La comissió redacta una memòria justificativa. Aquesta ha de justificar
suficientment la conveniència i oportunitat de la prestació en règim de
monopoli. També ha de determinar la forma de gestió i el projecte de
tarifes.

-

Presa en consideració de la memòria per part del ple.

-

Informació pública de la memòria.

-

Aprovació pel ple de la corporació per la majoria absoluta del seu
nombre legal de membres.

-

Aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya.
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La potestat per a la creació, modificació i supressió dels serveis locals en l’àmbit
de les seves competències està reconeguda als articles 246 TRLMC i 153 ROAS. Pel
que fa als mínims obligatoris, a més, n’han de garantir la continuïtat.

-

b.- Prestació
Regulat als articles 161 i 162 del ROAS.
El servei s’ha de prestar, bàsicament, d’acord amb la normativa de creació
(memòria, reglament, etcètera), garantint-ne la continuïtat i regularitat.
Per norma general es presten en règim de lliure concurrència, excepte els serveis
essencials, que es poden municipalitzar i prestar en règim de monopoli.
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4 Establiment, prestació i supressió dels serveis locals

Els serveis no obligatoris es poden suprimir per motius d’interès públic
degudament justificats.
Per tant, s’ha de tramitar l’expedient en el qual es justifiquin aquests motius. La
proposta s’ha de sotmetre a informació pública i s’ha de donar audiència, si és
el cas, als veïns i a les entitats que n’hagin exercit la iniciativa.
L’acord l’ha d’adoptar el ple de la corporació.

Indirecta:
o

Concessió.

o

Gestió interessada.

o

Concert.

o

Societat d’economia mixta.

d.1 .- Gestió directa
Quan la forma de gestió directa ho és per un ens amb personalitat jurídica
pròpia, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb la DA 9a) LRBRL (en la seva
redacció donada per l’LRDAL), els ajuntaments i organismes autònoms amb pla
econòmic financer no poden adquirir, constituir, participar en la constitució
de nous organismes, ni realitzar aportacions patrimonials ni ampliacions de
capital.
a.- Per l’o rganització ordinària de l’ens local

d.- Formes de gestió dels serveis públics
De forma esquemàtica, les formes de gestió dels serveis públics són (articles 85
LRBRL —modificat per l’LRSAL— , 249 TRLMC, 277 TRLCSP, 188 ROAS):
Directa
o

Per la mateixa entitat local.

És la forma de gestió menys complexa perquè no té cap mena d’especialització
organitzativa, a part de la pròpia organització interna de l’ens local.
L’Administració, a través del seu personal, assumeix la direcció i gestió del servei.
D’acord amb l’art. 21.1.d) LRBRL, la direcció del servei correspon al president de
l’ens local, sense perjudici de la possibilitat de delegar-ho en d’altres membres
de la corporació.

§

A través de la seva organització ordinària.

b.- Gestió per mitjà d’una organització especial

§

Mitjançant una organització especial desconcentrada.

Regulada als articles 192 a 198 del ROAS.

o

Per un organisme autònom local.

o

Per una entitat pública empresarial.

o

Societat mercantil de capital social íntegrament pública.

En l’àmbit local, només es podran prestar mitjançant una EPE o una
societat mercantil quan s’acrediti mitjançant una memòria justificativa
que són més sostenibles i eficients que la gestió per la mateixa entitat o
per un OAL. La memòria inclourà informes sobre el cost del servei i suport
tècnic rebut. L’interventor de l’ajuntament emetrà un informe que valorarà
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-

c.- Supressió

-
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la sostenibilitat financera de les propostes plantejades, d’acord amb l’LO
2/2012 EPSF.

És la possibilitat de gestionar un servei mitjançant una organització especial
sense personalitat jurídica pròpia.
Composició de l’organització especial:
-

Consell d’administració. Nomenat pel ple entre professionals qualificats.
Hi ha d’haver una representació dels usuaris.
o

President: un membre de l’ens local.

o

Secretari: el de la corporació.
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S’ha de tenir present que, d’acord amb l’article 22.2.f) LRBRL (en el mateix
sentit, l’article 52.2.g TRLMC), l’aprovació de les formes de gestió dels serveis és
competència del ple (competència no delegable ni en l’alcalde ni en la Junta de
Govern Local). Per tant, el canvi en la forma de gestió requerirà un acord previ
dels plens, que en el cas d’afectar serveis prestats en règim de monopoli, s’haurà
d’acordar per acord de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, d’acord amb l’article 47.2.k) LRBRL.

Les seves funcions les atribueix l’acord de creació o el reglament del
servei.

L’article 85 bis LRBRL remet a la Llei 6/1997 i fixa les especialitats pròpies pel
que fa a l’àmbit local. La regulació que en fa el ROAS (articles 199 a 210) s’haurà
d’interpretar conforme a aquell article.

Els seus actes es poden impugnar en alçada davant l’òrgan corresponent
de l’ens local.
-

Gerència. És designada pel president de l’ens local, a proposta del
consell d’administració. Les seves funcions bàsiques són:

Els organismes autònoms són entitats amb personalitat jurídica pròpia (i, per
tant, tenen plena capacitat jurídica per al compliment dels seus fins), sotmeses
al dret administratiu, a les quals s’encomana, en règim de descentralització
administrativa funcional, la gestió de serveis públics.

o

Executar i fer complir els acords del consell d’administració.

o

Gestionar i dirigir de manera immediata i inspeccionar el
servei.

-

Formació de l’expedient corresponent, que n’acrediti la conveniència i
oportunitat, amb el projecte d’estatuts i memòria econòmica.

o

Les que se li assignin.

-

Acord inicial de constitució i aprovació dels estatuts, adoptat pel ple de
la corporació.

-

Període d’informació pública per un termini de 30 dies (hàbils).

El seu règim contractual és el mateix que el que s’aplica als ens locals. Les
especificitats i competències en aquest àmbit es concreten a l’acord de creació.

-

Aprovació definitiva per part del ple de la corporació, adoptat en el
termini de 3 mesos a comptar des de l’acord d’aprovació inicial.

Pel que fa al seu personal, s’hi adscriu personal propi de l’ens local, que manté la
seva dependència de la corporació.

-

Publicació íntegra dels estatuts en el BOP i una referència en el DOGC.

-

Inscripció en el Registre d’ens locals.

L’acord de creació correspon al ple de l’ens local. En aquest acord s’han
d’especificar els aspectes orgànics i de funcionament.

Es poden adscriure béns a l’organització especial, però en cap cas constitueixen
patrimoni propi, ja que ho és de l’ens local.
Pel que fa a l’àmbit pressupostari i comptable, tenen una secció pròpia en el
pressupost de l’ens local i una comptabilitat especial. El consell d’administració
ha d’elaborar una memòria anual i un compte de la gestió del servei.

Procediment de constitució i aprovació d’estatuts:

Adscripció: els organismes autònoms s’han d’adscriure a una regidoria, àrea o
òrgan equivalent de l’ens local. Aquests controlen l’evolució de les despeses de
personal i gestió de recursos. També els sotmeten a controls d’eficàcia.
Òrgans de govern:
-

Òrgan de direcció (director, gerent, etcètera). El seu titular ha de ser
un funcionari de carrera o laboral de les administracions públiques
o un professional del sector privat (amb més de 5 anys d’exercici
professional), titulats superiors. En els municipis amb règim de gran
població, tindran la consideració d’òrgan directiu.

-

Consell rector: la seva composició es determina en els seus estatuts.

-

President: l’art. 202 ROAS preveu un president. Jo considero que aquest
és incompatible amb la previsió del 85 bis, referent al màxim òrgan
de direcció. No obstant, per tradició, tots els ens locals continuen
nomenant president. Tenint en compte que s’han d’adscriure a una
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c.- Organisme autònom local
L’art. 85 bis LRBRL regula els organismes autònoms i les entitats públiques
empresarials. L’article es va afegir per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local, adequant la normativa local a
l’estatal, i bàsicament per la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament
de l’Administració General de l’Estat. Aquesta nova regulació va suposar la
diferenciació fins aquest moment inexistent entre organismes autònoms de
caràcter administratiu i organismes autònoms de caràcter industrial, comercial
i financer. A partir d’aquest moment, es parlarà d’organismes autònoms i
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d’entitats públiques empresarials.
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Li correspon el govern i la direcció superior del servei.

-

Màxims òrgans de direcció de l’OA (siguin unipersonals o col·legiats), la
seva forma de designació, així com la concreció de quins dels seus actes
esgoten la via administrativa (i, per tant, no admeten recurs d’alçada).

-

Funcions i competències de l’OA, així com les potestats administratives
que poden exercir.

-

Patrimoni que se’ls assigna per al compliment dels seus fins.

-

Règim relatiu a recursos humans, patrimoni i contractació.

-

Règim
pressupostari, economicofinancer, de
d’intervenció, de control financer i control d’eficàcia.

comptabilitat,

Hisenda:
Els organismes autònoms estan totalment sotmesos a la normativa d’hisendes
locals. A més, han de tenir en compte les següents regles (203 ROAS):
-

Han d’elaborar un pressupost anual, adaptat a l’estructura dels
pressupostos dels ens locals. Aquest s’integra en el pressupost general
de l’ens del qual depenen.

Han de tenir adscrit un patrimoni per al compliment dels seus fins. Aquests
béns no es poden alienar. Aquest patrimoni conserva la seva qualificació jurídica
originària (patrimonials o de domini públic). Els organismes autònoms han de
formar un inventari, d’acord amb la normativa dels ens locals, que s’integra,
mitjançant un annex, a l’inventari general de l’ens local. Aquest inventari s’ha
de remetre anualment a la regidoria, àrea o òrgan equivalent al qual estan
adscrits.
L’alienació dels béns patrimonials no adscrits al compliment dels seus fins
requereix la prèvia autorització de l’ens local i està sotmesa a la normativa
patrimonial dels ens locals.

Règim de contractació:
Els organismes autònoms estan sotmesos al règim i a la normativa de
contractació de les administracions públiques. La regidoria, àrea o òrgan
equivalent al qual estiguin adscrits determina la quantia fins a la qual poden
celebrar contractes. Per damunt d’aquesta, requereixen la seva autorització.
En tot cas, el règim de contractació pel que fa a atribucions es decidirà en els
mateixos estatuts.

Personal:
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Contingut mínim dels estatuts:

Patrimoni:

El personal serà funcionari o laboral, en els mateixos termes que els dels ens
locals. Els funcionaris propis de l’ens local que prestin serveis a l’OA mantenen
la situació de servei actiu a l’ens local. La determinació i modificació de les seves
condicions retributives s’han d’ajustar a les normes aprovades pel ple (o Junta
de Govern, si és el cas).

-

El pressupost no pot incloure augments de personal sense l’autorització
de l’ens local.

-

Els beneficis que s’obtinguin s’integren en el pressupost.

-

El procediment de cobrament de crèdits és de caràcter administratiu.
La recaptació executiva la realitzen els serveis de recaptació de l’ens
local del qual depenen.

-

Totes les operacions de crèdit (incloses les de tresoreria) s’han d’aprovar
per l’ens local del qual depenen i computen a la seva càrrega financera.

Contra els acords i actes adoptats pels organismes autònoms es pot interposar
recurs d’alçada davant l’òrgan competent de l’ens local, excepte que en els
estatuts es prevegi una altra cosa.

-

Les funcions de fiscalització i control de gestió econòmica i
pressupostària i les de comptabilitat, tresoreria i recaptació les realitzen
la intervenció i tresoreria de l’ens local.

Extinció:

Règim de recursos:
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regidoria, el més lògic (i viable) és que sigui president el regidor al qual
s’adscriu l’OA.

El règim jurídic de les EPE es idèntic al dels organismes autònoms, amb les
següents especificitats:
-

A la memòria s’ha de justificar que és la forma de gestió més sostenible
i eficient.

-

Els serveis que gestionen o les activitats que executen són susceptibles
de contraprestació econòmica. Excepcionalment es poden crear EPE
amb la funció de dirigir o coordinar d’altres ens de la mateixa o distinta
naturalesa.

-

Les EPE poden estar adscrites a un organisme autònom.

-

Es regeixen pel dret privat, excepte pel que fa a:
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-

Aportacions de les administracions públiques i altres fonts de
finançament.

o

Objectius a aconseguir.

o

Memòria corresponent a l’avaluació econòmica de les
inversions a escometre durant l’exercici.

e.- Societat mercantil amb capital íntegrament públic
L’art. 85è LRBRL, que regula les societats mercantils, també va ser introduït per
la Llei 57/2003.
Es tracta de gestionar el servei (quan és de caràcter econòmic) mitjançant una
societat mercantil que ha d’adoptar una de les formes previstes al text refós de
la Llei de societats de capital, aprovada pel RDL 1/2010, i en les quals el capital
és íntegrament de l’ens local o d’un ens públic del mateix. El capital social s’ha
de desemborsar íntegrament en el moment de la constitució —mitjançant
escriptura pública— de la societat.

o

Formació de voluntat dels seus òrgans.

o

Exercici de les potestats administratives que tinguin
atribuïdes. Aquestes s’han de concretar en els seus estatuts.

-

En l’àmbit de la contractació pública tenen la consideració de poders
adjudicadors.

o

La normativa de contractació pública aplicable, en la seva
condició de poder adjudicador (que no Administració pública).

-

Normativa d’aplicació en matèria pressupostària, comptable, de control
financer i d’eficàcia.

No tenen consell rector, sinó consell d’administració. El seu secretari
ha de ser un funcionari al qual s’exigeixi per al seu ingrés titulació
superior. Aquest exercirà les funcions de fe pública i assessorament
legal dels òrgans unipersonals i col·legiats.

-

L’acte previ de constitució de la societat.

-

Els actes de coordinació amb l’ens local.

-

El seu personal es regeix pel dret laboral, excepte els funcionaris
adscrits, que es regiran per la seva normativa.

-

Pel que fa al seu règim pressupostari, econòmic i financer, de
comptabilitat i intervenció, control d’eficàcia i financer, d’acord amb la
DT 2a de la Llei 57/2003, és l’aplicable a les societats mercantils locals.

-

Han d’elaborar un programa d’actuacions, inversions i finançament
que ha de contenir (210 ROAS):
o

Detall de les inversions a executar durant l’exercici.

Aquestes societats es regeixen íntegrament pel dret privat, excepte:
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d.- Entitat pública empresarial

o

El seu procediment de constitució és el mateix que el dels organismes autònoms
i les EPE, amb la justificació de la seva eficiència i sostenibilitat.

Patrimoni:
Els béns de domini públic que l’ens local adscriu a les seves societats conserven
la qualificació jurídica originària. No suposa ni transmissió ni desafectació. Pel
que fa als patrimonials, s’incorporen en el patrimoni de la societat. S’ha de tenir
present que es poden constituir drets reals d’aprofitament sobre béns de domini
públic a favor de la societat.
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S’ha d’acordar pel ple de la corporació. Els seus béns, drets i obligacions
s’incorporen al patrimoni de l’ens local, que el succeeix universalment.

Junta general, assumida pel ple. Els estatuts poden preveure una
composició inferior. En aquest supòsit, n’han de determinar el nombre
de membres i la ponderació del vot en funció dels grups polítics que la
integren.

-

Consell d’administració. Nomenat per la junta general i a favor de
persones professionalment qualificades.

-

Gerència. Designada per la junta general. Si és persona física, la seva
selecció s’ha de fer d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat,
capacitat i mèrit.

-

Secretari. Pot ser el de la corporació.

Hisenda:
Els ens locals no poden concedir ajuts econòmics a les seves societats que
comportin avantatges econòmics gratuïts o que falsegin la lliure concurrència.
En el pressupost general de l’ens local s’hi ha d’adjuntar, com a annex, els
programes anuals d’actuació, inversions i finançament d’aquestes societats.
La seva gestió econòmica està sotmesa al control intern, en la seva triple accepció
de funció interventora, de control financer i de control d’eficàcia.

En qualsevol dels diferents tipus de contractes de gestió de serveis públics, el
contractista té les següents obligacions (art. 235 ROAS):
a) Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat
l’ens local contractant sense altres interrupcions que les que es
produirien si la gestió es prestés de forma directa. En cas d’extinció
normal del contracte, el contractista ha de prestar el servei fins que un
altre es faci càrrec de la seva gestió.
b) Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits establerts
reglamentàriament en la utilització del servei.
c) Respondre dels danys que es derivin del funcionament del servei,
llevat que s’hagin produït per actes realitzats en compliment d’una
clàusula imposada per la corporació amb caràcter ineludible.
d) No alienar béns que hagin de revertir a l’ens local, si s’escau, ni gravarlos, llevat si existeix l’autorització expressa d’aquell.

La societat està sotmesa al règim de comptabilitat pública (200.2 TRLRHL), sens
perjudici que s’adapti a la legislació mercantil aplicable.

e) Informar l’Administració del funcionament del servei i, quan calgui,
de l’execució de les obres i instal·lacions al seu compte, com també
dels comptes d’explotació i de la situació patrimonial en relació amb la
gestió del servei.

d.2.- Gestió indirecta

f) Prestar el servei per si mateix, sens perjudici del que estableix l’article
242 d’aquest reglament.

a.- Aspectes generals
L’art. 188.3 ROAS preveu, com a formes de gestió indirecta, la concessió, la gestió
interessada, el concert, l’arrendament i la societat mercantil o cooperativa amb
capital social mixt. L’art. 277 TRLCSP no preveu la figura de l’arrendament, amb la
qual cosa es genera el dubte sobre la seva continuïtat com a modalitat de gestió
indirecta de serveis públics.
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Com a qüestió específica d’aquests contractes, no prevista al TRLCSP, els plecs
d’explotació s’han de sotmetre a informació pública durant un termini no
inferior a 20 dies.

L’art. 275 TRLCSP ja preveu que només es poden gestionar indirectament
aquells serveis que siguin susceptibles d’explotació per particulars, excloent
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-

en qualsevol cas la possibilitat de prestació per gestió indirecta dels serveis
que impliquin exercici d’autoritat. L’art. 228 ROAS concreta aquesta possibilitat
d’explotació pels particulars en el sentit que “tinguin un contingut econòmic
que els faci susceptibles d’explotació pels empresaris”.

g) Les altres obligacions derivades de l’exercici de les potestats que
corresponen a l’Administració.
En qualsevol cas, l’Administració manté les potestats de direcció i control del
servei i, en conseqüència, el pot modificar o suprimir, amb les conseqüències
econòmiques que aquestes comportin.
En finalitzar el termini contractual, el servei reverteix a l’Administració: el
contractista ha d’entregar les obres i instal·lacions a les quals estigui obligat en
estat de conservació i funcionament adequats.
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Òrgans de la societat:

Pel que fa al valor estimat del contracte, l’article 3 DL 3/2016 estableix que es
calcula segons el volum de negoci estimat de la futura empresa concessionària,
IVA exclòs (en el mateix sentit, l’article 101.1.b de la nova LCSP). El seu mètode
de càlcul s’ha de preveure en el plec de clàusules administratives particulars a
altres documents que regeixen la contractació, tenint al menys en compte:
-

El valor de les possibles modificacions i les pròrrogues.

-

Les rendes procedents de l’abonament de les tarifes per part dels usuaris,
quan no siguin tarifes, taxes o preus públics recaptats a compte i per
ingressar a l’òrgan contractant.

-

Els pagaments, subvencions o avantatges financers que s’abonin a l’empresa
concessionària, per part de l’òrgan de contractació o de tercers, derivats de
la concessió.

-

Les rendes derivades de la venda o l’arrendament de qualsevol bé o actiu
que formi part de la concessió.

-

El valor de tots els béns, subministraments i serveis que l’òrgan de
contractació posi a disposició de l’empresa concessionària, sempre que
siguin necessaris per a la prestació del servei o l’execució de les obres.

-

Les primes o els pagaments als candidats o empreses licitadores.
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L’article 7 del Decret llei 3/2016 limita la possibilitat d’utilitzar el procediment
negociat als següents supòsits.
-

Serveis públics amb relació als quals no sigui possible promoure
concurrència a l’oferta.

b.- La concessió
Objecte: El concessionari assumeix la gestió i l’explotació del servei, sota el seu
propi risc i ventura. Aporta els mitjans personals, materials i tècnics necessaris.
Si és el cas, la concessió també pot comportar l’execució de les obres necessàries
per a la gestió del servei.
Pel que fa a drets, deures i obligacions, selecció del contractista i retribució del
concessionari, regeix el règim general de la gestió indirecta i dels contractes de
gestió de serveis públics regulats al TRLCSP, amb les següents especificitats:
Intervenció del servei: (art. 254 a 259 del ROAS)
També anomenat segrest del servei, en el cas que el concessionari incompleixi el
contracte, i aquest comporti una pertorbació del servei o una lesió als interessos
dels usuaris. L’Administració, en el cas que no opti per la resolució, pot intervenir
el servei. O sigui, l’ens concedent s’encarrega directament, i de manera temporal,
del funcionament del servei. La intervenció té caràcter sancionador, excepte que
la pertorbació es degui a causes fortuïtes o de força major.
La intervenció dura fins que el concessionari estigui en condicions de gestionar
normalment l’empresa. La duració màxima ha de ser:
-

La prevista en els plecs.

-

Si no es preveu, la que determini l’ens local, sense que pugui excedir
els dos anys ni una tercera part del termini que resti per finalitzar la
concessió.
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En idèntic sentit, l’article 2 DL 3/2016 preveu que aquests contractes (i els
de concessió d’obra pública) es defineixen per la transferència a l’empresa
concessionària del risc operacional en l’explotació de les obres o serveis.

Els relatius a prestació d’assistència sanitària concertats amb mitjans
aliens, derivats d’un conveni de col·laboració entre administracions
públiques o d’un contracte marc.

-

Rescat: (arts. 263 a 265 del ROAS)
El rescat és l’extinció de la concessió abans del seu venciment de manera
unilateral per motius d’interès públic. L’ens concedent assumeix la gestió directa
del servei i ha d’indemnitzar el contractista adjudicatari.
L’interès públic en què es fonamenta el rescat s’ha de justificar tècnicament i
jurídicament.
El rescat s’acorda per acord plenari. En aquest acord s’ha de nomenar un
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El Projecte de llei de contractes del sector públic (en aquests moments aprovada
i pendent de publicar en el BOE) anomena aquests contractes com a contractes
de concessió de serveis, utilitzant la mateixa nomenclatura que la Directiva
de contractació. El fet diferenciador d’aquests contractes és la transferència
al concessionari del risc operacional, que suposa que no es garanteixi al
concessionari, en condicions normals de funcionament, la recuperació de
les inversions realitzades ni la cobertura dels costos com a conseqüència de
l’explotació del servei.

-

Per conveni amb una societat existent.

c.- La gestió interessada

-

L’objecte del contracte és l’explotació del servei amb participació de l’empresari
en els seus resultats i en la proporció fixada al contracte. Aquesta participació
es pot substituir per una remuneració, que pot consistir en aportacions fixes, en
consignacions proporcionals a la despesa o altres primes.

Per fundació de la societat amb participació de l’ens local, mitjançant
subscripció pública o per concurs d’iniciatives.

-

Per transformació de societat de capital íntegrament públic.

d.- El concert
El concert ho és amb d’altres entitats públiques o privades, o amb particulars,
mitjançant la utilització dels seus serveis o instal·lacions.
El contracte té naturalesa de contracte administratiu de gestió de serveis públics.
Per tant, se li aplica íntegrament la normativa de contractació del sector públic.

e.- L’arrendament

g.- La nova llei de contractes del sector públic
En el moment de finalitzar aquesta ponència s’ha aprovat la nova Llei de
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del
Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, encara pendent de publicar al BOE, i que entrarà en vigor passats quatre
mesos des de la seva publicació.

També podria ser el supòsit que l’ens local arrendés la gestió del servei mitjançant
l’aportació, per part de l’adjudicatari, del personal indispensable i altres mitjans
necessaris. L’arrendatari presta el servei amb aquestes aportacions i són al seu
càrrec les despeses que això comporta.

La nova llei modifica la nomenclatura dels contractes de gestió de serveis públics,
que passen a ser de concessions de serveis, sense diferenciar altres tipologies.
Per tant desapareixen les referències a gestió interessada, concert, arrendament
o societats d’economia mixta. Es defineix a l’article 15 com un contracte
mitjançant el qual un o diferents poders adjudicadors encarreguen a títol
onerós la gestió d’un servei que sigui de la seva titularitat o competència, i en
contrapartida, reben el dret a explotar els serveis o aquest acompanyat d’un preu.
El dret d’explotació implica la transferència al concessionari del risc operacional.
Aquest risc operacional abasta el de demanda o el de subministrament, o els
dos. S’assumeix el risc operacional quan no es garanteixi, en condicions normals
de funcionament, que el concessionari recuperi les inversions realitzades ni
cobrir els costos com a conseqüència de l’explotació del servei.

f.- Societats mercantils i cooperatives amb capital mixt

d.3.- La potestat tarifària

El capital social només pertany parcialment a l’ens local. El servei es gestiona en
règim de societat privada, que ha d’adoptar la forma d’SA o SL o la de Cooperativa.

Quan el destinatari de la contraprestació a satisfer per l’usuari d’un servei
públic no és l’Administració directament sinó entitats de dret privat (ja siguin de
capital íntegrament públic, capital mixt o qualsevol forma de gestió indirecta),
aquesta ja no tindrà la consideració de taxa, sinó la de tarifa.

S’ha de tenir present que aquesta modalitat no està prevista al TRLCSP ni a la Llei
7/1985 de bases de règim local. Per tant, hi ha un sector doctrinal que defensa
que no es pot utilitzar.
Aquest contracte preveia la gestió indirecta del servei mitjançant l’arrendament
de les instal·lacions que pertanyen a l’ens local per a ser utilitzades per
l’arrendatari, i amb aquestes, prestar el servei contractat.
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En tots els supòsits, s’ha de complir amb la normativa de contractació del
sector públic, tant per a la preparació, com per a la selecció dels socis, com per a
l’execució i extinció del contracte.

Aquestes societats d’economia mixta es poden instituir:
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Per adjudicació d’accions o participacions de societats ja constituïdes o
subscripció d’ampliacions de capital.

309

12 La titularitat del servei d’abastament d’aigua i el sistema de doble concessió

-

interventor tècnic perquè les obres i instal·lacions passin a la corporació en les
condicions assenyalades.

d.- El dilema entre la gestió directa i la gestió indirecta
“...en optar per externalitzar, l’Administració prova de suplir la seva coixesa
i ser més eficient i eficaç, però per aconseguir-ho «perd els seus ulls», es
torna cega a la manera com es gestionen els serveis. Per compensar aquest
dèficit visual ha de desenvolupar el tacte (crear sistemes d’informació
propis, llaços de confiança, partenariats) i l’orientació (planificació i
aprenentatge), i ha de procurar-se un «pigall» (avaluació i control) que li
indiqui per on caminar i la faci caminar més ràpid. En canvi, tendeix a la
catàstrofe aquell qui ha perdut la visió i prova de caminar fent tentines i
amb les mans lligades, ja que són molt altes les probabilitats que camini
a batzegades, entrebancant-se i, fins i tot, que caigui a terra.”3
Segurament, el punt de partida per al debat és l’encaix jurídic de la qüestió: com
preveu la normativa aplicable la prestació dels serveis públics. A partir d’aquí,
de ben segur podrem efectuar una anàlisi objectiva referent al model de gestió
idoni.
Aquesta reflexió s’ha d’efectuar superant prejudicis superficials, que no fan altra
cosa que distorsionar la correcta reflexió per tal de decidir cada Administració,
en cada moment, quina és la millor fórmula per a gestionar els propis serveis
públics. Aquest prejudici superficial, excessivament simplista, és el que gira
enfront el següent binomi, contradictori, però que justifica les dues opcions:
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La gestió indirecta comporta l’aparició d’un ens (el subjecte privat)
que persegueix l’ànim de lucre. La gestió directa elimina aquest ànim
de lucre, així com el benefici industrial o la necessitat de generació de

3. Carles Ramió Matas, Miquel Salvador
Serna, Oriol Garcia Codina. Els determinants i

la gestió de l’externalització a Catalunya. Món
local i món autonòmic. 2007. EAPC.

-

L’administració pública en aquests moments no té la capacitat tècnica,
econòmica ni humana d’afrontar de forma eficient la gestió de serveis
públics. No es beneficia ni de les economies d’escala de les empreses, ni
de l’experiència, coneixement i tecnologia que sí que tenen les empreses
privades, que a més incorporen en la seva estructura la investigació i la
innovació. La gestió privada, o la col·laboració publicoprivada, dota de
major eficiència la gestió dels serveis públics.

L’article 85.2 de la Llei LRBRL especifica que la concreció de la forma de gestió
dels serveis públics (directa o indirecta) ho ha de ser d’acord amb l’opció més
sostenible i eficient.
Aquesta previsió obliga, abans de prendre una decisió de gestió, a fer una anàlisi
detallada de cadascuna de la formes de gestió possibles, per tal que la decisió
es pugui fonamentar d’acord amb els principis de sostenibilitat i eficiència.
Aquesta serà precisament la motivació de la decisió, motivació a més necessària
d’acord amb l’article 35 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu de les
administracions públiques.
O sigui, no es parteix del principi que un model de gestió determinat sigui
més sostenible o eficient que un altre. Això s’haurà d’analitzar en cada supòsit
concret. Per tant, adquireix rellevància la motivació de la resolució, la justificació,
l’estudi previ i l’avaluació de les alternatives.
I per fer-ho s’han de tenir en compte tots els elements possibles. Per una banda,
la disponibilitat de recursos, tant tècnics com humans, la necessitat d’inversions,
les mancances derivades de la normativa pel que fa a la creació, selecció i
provisió de llocs de treball, així com la normativa d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, que dificulta de forma important l’accés a fonts de
finançament o, fins i tot, la capacitat d’assumir dèficits econòmics en la gestió
els primers anys d’implantació dels servei.
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Hi ha autors (Perdigó Solà) que defensen que quan aquestes tarifes es refereixin
a serveis de prestació obligatòria o en règim de monopoli (com per exemple
el subministrament d’aigua) tenen la consideració de contraprestacions
patrimonials de caràcter públic i, per tant, és recomanable un procés d’aprovació
similar al de les ordenances fiscals.

dividends. Per tant, la gestió directa és més econòmica.

També s’haurà d’analitzar l’oferta del mercat amb relació al servei que es pretén
gestionar i avaluar-ne els costos.
S’ha de tenir present que l’opció per una gestió indirecta no ha de comportar
la pèrdua del control del servei per part de l’Administració amb relació al servei
concedit, malgrat que aquesta hagi sigut una mala praxis administrativa
durant molts anys. És l’Administració titular del servei la que el regula, la que
fixa les condicions del contracte, les remuneracions, siguin mitjançant preu,
tarifa o mixtes, el control de la seva correcta execució i les conseqüències i el
procediment de la finalització del contracte amb la reversió dels elements
adscrits al servei.
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La potestat tarifària correspon a l’Administració, que és qui les ha d’aprovar o
proposar per a la seva aprovació posterior per part de la comunitat autònoma
corresponent, en aplicació de la normativa de preus pel que fa a subministrament
d’aigua i transport de viatgers. En qualsevol cas, el que s’aprova és la tarifa
màxima.

Aquesta normativa no es manifesta de forma expressa a favor d’una o altra
forma de gestió. L’apartat 5 dels antecedents de la Directiva 2014/23/UE
manifesta clarament la llibertat de les autoritats públiques d’escollir el sistema
de gestió, directa o indirecta.
La Directiva 2014/23/UE i el Projecte de llei de contractes del sector públic
coincideixen també en una previsió de durada de les concessions de 5 anys.
Aquest termini només es podrà superar pel temps necessari, que esdevindrà
durada màxima, per tal que el concessionari recuperi les inversions efectuades
per a la explotació del servei, junt amb un rendiment sobre el capital invertit, i
tenint en compte les inversions necessàries per assolir els objectes contractuals
específics (article 29.6 del Projecte de llei de contractes del sector públic).
A partir d’aquestes reflexions, podríem fixar unes conclusions:
-
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-

-

L’externalització no és garantia de major eficiència, però la pot aportar.

-

Només es pot garantir la qualitat i eficiència dels serveis públics prestats
per organitzacions privades mitjançant sistemes de planificació,
control i avaluació per part de les administracions públiques.

-

L’externalització pot comportar una renovació tecnològica a la qual pot
no tenir accés l’Administració pública.

-

Les organitzacions privades poden aplicar tècniques d’economia
d’escala que no poden aplicar les administracions públiques.

-

La gestió per organitzacions privades pot comportar una reducció de
costos, encara que algunes vegades aquesta ho és per una reducció
de costos laborals. És una evasió indirecta dels costos salarials dels
empleats públics de l’Administració.

-

El gestor privat pot accedir al finançament extern més fàcilment que
l’Administració pública.

-

Les externalitzacions orientades només a superar dèficits pressupostaris,
tecnològics i de gestió de treballadors es fonamenten en arguments
reactius que no tenen en compte l’increment de l’eficiència i eficàcia en
la prestació del servei.

-

Un model proactiu d’externalització seria el que es regeix per
principis d’eficiència i eficàcia, acompanyat del correcte exercici de les
prerrogatives per part de l’Administració.

-

La manca de planificació, control de gestió i avaluació per part de
l’Administració pot comportar una reducció de la qualitat del servei,
lligada a la reducció de costos. També provoca una Administració
captiva de l’agent privat, que segurament a mig termini comportarà
un increment de costos per manca de coneixement, d’informació i
d’indicadors per part de l’Administració.

-

La correcta planificació, el control i l’avaluació comporta costos, pot
comportar la pèrdua d’eficiència econòmica, ja que aquests costos
s’imputen al contracte, però pot comportar també una major qualitat
del servei.

La gestió directa comporta una problemàtica del que en podríem dir
rigideses que poden afectar la qualitat, la rapidesa i l’eficiència del
servei:
o

Rigidesa de la normativa de recursos humans.

o

Rigidesa de la normativa de contractació.

o

Dificultat d’accés a finançament extern.

o

Manca de cultura de gestió.

La gestió privada incorpora el concepte d’afany de lucre que pot
incorporar un encariment.
No existeix cap correlació entre externalització de serveis públics i
increment de qualitat del servei, ni viceversa.
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Tant a la Directiva 2014/23/UE com al Projecte de llei de contractes del sector
públic desapareix el concepte de gestió indirecta, que és substituït pel de
concessió. Tot i això, a la DA 23 del projecte de llei es preveu l’adjudicació directa
a societats d’economia mixta de capital majoritari públic.

-
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En conseqüència, l’elecció d’un sistema de gestió indirecta no ha de suposar una
pèrdua de control del servei, tot al contrari. L’Administració es pot especialitzar
en aquest control, que a més està obligat a exercir.

i els serveis postals, en aquest cas per garantir-ne l’obertura a la competència.
Són il·lustratius els “considerants” primer i segon de la directiva4.

-

Adquireix doncs gran rellevància la motivació en la decisió de la forma
de gestió, basada en la sostenibilitat, l’eficiència i qualitat del servei,
basant-se en anàlisis prèvies i fixant sistemes correctes de planificació,
control i avaluació si l’opció és l’externalització.

En conseqüència, el concepte d’interès públic en un servei com el de
subministrament d’aigua a la població, tractant-se d’un monopoli natural,
adquireix major rellevància, i obliga les administracions competents, sobretot
en les formes de gestió indirecta, incorporant sistemes de planificació, control
i avaluació.

3. El subministrament d’aigua: monopoli natural
Tot i que segons la normativa estudiada el servei de subministrament d’aigua
a la població, entès com a servei essencial, es pot prestar en règim de lliure
concurrència o en règim de monopoli, a la pràctica es parla d’un monopoli
natural, en el sentit que existeix un únic prestador del servei. No hi ha una oferta
variada de preus i qualitats ni l’opció de poder triar entre diferents empreses
subministradores. Quan en un municipi hi ha diferents operadors, aquests no
coincideixen en l’àmbit geogràfic i, per tant, l’existència d’operadors privats
no és una alternativa, sinó l’única opció on estan implantats. No existeix en
definitiva la possibilitat de duplicar o fraccionar les xarxes de subministrament
i aquestes xarxes no admeten diversitat d’operadors.
Per tant, tot i que en algun municipi existeixin diferents operadors (és el cas
de moltes urbanitzacions no connectades a la xarxa pública municipal) i, per
tant, el servei es presti en règim de lliure concurrència, a la pràctica, cadascun
d’aquests operadors actua sense competència en el territori on subministren
l’aigua. Si un municipi tingués la intenció de prestar el servei en règim de
monopoli, hauria de procedir a l’expropiació dels drets d’aquelles empreses que
presten el servei en el territori. En conseqüència, l’existència d’un patrimoni
natural no comporta de manera automàtica que el servei es presti en règim de
monopoli. I si aquesta és la intenció de l’ajuntament afectat, haurà de tramitar
el corresponent expedient de municipalització, d’acord amb la normativa i els
procediments ja analitzats.
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Aquesta situació de monopoli natural pot esdevenir problemàtica quan
l’ajuntament perd, de fet, el control sobre el servei. Aquesta situació es produeix
sovint en règim de gestió indirecta del servei, amb relació al qual els ajuntaments
o no tenen capacitat suficient per controlar adequadament la prestació del
servei o senzillament renuncien a fer-ho. Però aquesta és una conseqüència no
de la forma de gestió, sinó de la inoperància dels controls i prerrogatives per part
de l’Administració, amb les conseqüències que ja hem analitzat.
La Unió Europea, conscient de l’existència d’aquests monopolis naturals, en regula
la contractació a través de la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contractació per
part de les entitats que operen en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports

4. 1. A la luz de los resultados del documento de
trabajo de los servicios de la Comisión de 27 de
junio de 2011 titulado «Informe de evaluación:
Impacto y eficacia de la legislación de la UE
sobre contratación pública», parece adecuado
mantener normas en materia de contratación
para las entidades que operan en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, puesto que las autoridades
nacionales siguen pudiendo influir en el
comportamiento de estas entidades, en
particular mediante la participación en su
capital y la representación en sus órganos de
administración, gestión o supervisión. Otra
razón para seguir regulando la contratación
en esos sectores es el carácter cerrado de los
mercados en que operan las entidades en
dichos sectores, debido a la concesión por los
estados miembros de derechos especiales
o exclusivos para el suministro, la puesta a
disposición o la explotación de redes para la
prestación del servicio de que se trate.
2.- A fin de garantizar la apertura a la
competencia de la contratación por

entidades que operan en los sectores
del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, es conveniente elaborar
disposiciones de coordinación de la
contratación aplicables a los procedimientos
para contratos por importes superiores a una
determinada cantidad. Esta coordinación
es necesaria para garantizar el efecto de los
principios del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) y, en particular,
la libre circulación de mercancías, la libertad
de establecimiento y la libre prestación
de servicios, así como los principios que se
derivan de estos, como los de igualdad de
trato, no discriminación, reconocimiento
mutuo, proporcionalidad y transparencia.
La coordinación de los procedimientos de
contratación a nivel de la Unión, habida
cuenta de la naturaleza de los sectores a los
que afecta, y respetando la aplicación de
estos principios, debe crear un marco para el
desarrollo de prácticas comerciales leales y
permitir la máxima flexibilidad.
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Avui en dia les administracions no compten amb personal qualificat i
preparat per a aquestes actuacions de planificació, control i verificació.
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13

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

A partir d’aquí es tracta d’aclarir si la recuperació d’un servei per una corporació
local determina o no un supòsit de successió d’empresa al qual és d’aplicació
el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (en endavant ET) i la Directiva 23/2001/
CE sobre l’aproximació de les legislacions dels estats membres relatives al
manteniment dels drets dels treballadors en cas de traspassos d’empreses, de
centres d’activitat o de parts d’empreses o de centres d’activitat (en endavant, la
Directiva). La resposta dependrà de les condicions en què es produeixi l’operació
de transmissió de l’activitat.
El fenomen successori es fonamenta en tres requisits constitutius: un de
subjectiu, l’altre formal i un tercer objectiu. L’element subjectiu va referit al
canvi de titularitat de l’activitat; l’element formal fa referència a l’acte o fet
determinant de la transmissió o cessió; l’element objectiu consisteix en el fet
que l’activitat transmesa conformi una entitat econòmica que mantingui la
seva identitat i que permeti la seva continuïtat.
De fet, l’article 44 ET és molt clar respecte a això quan defineix la successió
d’empresa com «el canvi de titularitat d’una empresa, d’un centre de treball o
d’una unitat productiva autònoma», i adverteix que «es considera que existeix
successió d’empresa si la transmissió afecta una entitat econòmica que manté
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1. Per a la correcta aplicació dels
conceptes utilitzats en el debat sobre la
remunicipalització dels serveis, ens remetem
a les precisions conceptuals contingudes al
treball de TORNOS MAS, Joaquín, «La llamada
remunicipalización de los servicios públicos
locales. Algunas precisiones conceptuales»,
Cuadernos de Derecho local, n. 43, 2017, p. 12-30.
2. Sobre els condicionants i els límits de la
remunicipalització dels serveis concedits

o contractats, es pot veure PONCE SOLÉ,
Juli, «Remunicipalización y privatización de
servicios públicos locales. Algunas precisiones
conceptuales», Cuadernos de Derecho Local, n.
40, 2016, p. 84-92. També, GIMENO FELIU, José
María, «La remunicipalización de servicios
públicos locales: la necesaria depuración
de conceptos y los condicionantes jurídicos
desde la óptica del derecho europeo»,
Cuadernos de Derecho local, n. 43, 2017, p. 6272.

L’element subjectiu consisteix en la substitució d’un empresari per un altre.
Per tant, la successió legal s’articula sempre entre dos subjectes: el cedent i el
cessionari4. El cedent i el cessionari poden ésser persones físiques o jurídiques.
Entre les persones jurídiques, el cedent i el cessionari poden ésser persones de
dret públic o de dret privat. El fet que el cedent sigui una persona de dret privat
i el cessionari una entitat de dret públic no exclou l’existència d’una successió
d’empreses. L’article 1.1.c de la Directiva ens diu que aquesta serà aplicable a
empreses públiques i privades que exerceixen una activitat econòmica, amb
ànim de lucre o sense, amb l’única exclusió de la reorganització administrativa de
les autoritats públiques administratives i el traspàs de funcions administratives
entre autoritats públiques administratives que afecti activitats pròpies de
l’exercici de poder públic5. De fet, el concepte d’activitat econòmica que defineix
l’objecte de la transmissió a l’efecte de successió comprèn qualsevol activitat
consistent a oferir béns o serveis en un determinat mercat. S’exclouen d’aquesta
qualificació les activitats inherents a l’exercici de poder públic. Tanmateix, es
qualifiquen com a activitats econòmiques els serveis que es presten en interès
públic i sense ànim de lucre, en competència o no amb els oferts per operadors
que actuen amb aquest ànim en el mercat6. Per tant, la transmissió d’un servei
d’interès públic susceptible d’explotació econòmica per una persona física o
jurídica de dret privat a una persona jurídica de dret públic no està exclosa de
l’àmbit d’aplicació de la Directiva7. Encara més, s’ha afirmat taxativament que
la Directiva resulta d’aplicació a un supòsit en què un Ajuntament decideix
finalitzar un contracte que el vinculava a una empresa privada i fer-se càrrec
directament de les activitats que prèviament havia encarregat a aquesta8.
L’element formal es conté en l’expressió que utilitza l’article 1.a de la Directiva
com a «cessió o fusió contractual». Aquest concepte ha d’ésser objecte d’una
3. ’article 1.a de la Directiva introdueix
l’element formal assenyalant que «la
presente Directiva se aplicará a los traspasos
de empresas, de centros de actividad o de
partes de empresas o centros de actividad
a otro empresario como resultado de una
cesión contractual o de una fusión».
4. L’article 2.1 de la Directiva defineix el cedent
com una persona física o jurídica que, com a
conseqüència d’un traspàs, perd la qualitat
d’empresari envers l’empresa o el centre
d’activitat; el cessionari seria una persona
física o jurídica que, com a conseqüència d’un
traspàs, adquireix la qualitat d’empresari
envers l’empresa o el centre d’activitat.

5. Tal com aclareix l’STJUE de 14 de setembre
de 2000, C-195/2000.
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Remunicipalitzar és prestar a través d’una forma de gestió directa un servei
públic que s’havia procurat fins al moment a través d’una forma de gestió
indirecta1. Per tant, es tracta d’assumir des de la mateixa entitat local l’efectiva
realització d’una activitat que s’acomplia a través d’una empresa privada
mitjançant un contracte de gestió de serveis públics o de serveis2. Aquesta
activitat recuperada es podrà gestionar a través d’una de les modalitats
previstes a l’article 85.1.A de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local (en endavant, LRBRL), és a dir, per les unitats de la mateixa entitat
local o mitjançant una persona jurídica interposada de caràcter instrumental,
com pot ésser un organisme autònom, una entitat pública empresarial o una
societat mercantil de titularitat pública.

la seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats a fi de portar a
terme una activitat econòmica, essencial o accessòria»3.

6. Prenem aquesta argumentació de
MARTÍNEZ SALDAÑA, David, «La decisiva
influencia del derecho comunitario en la
sucesión de empresas: La Directiva 2001/23/
CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea». MARTÍNEZ SALDAÑA,
David (coordinador), La sucesión de empresa.
Pamplona: Aranzadi, 2016, p. 36-43.
7. STJUE de 26 de setembre de 2000,
C-175/1999.
8. STJUE de 20 de gener de 2011, C-43/2009.

319

13 L’assumpció de personal procedent de canvis en les formes de gestió dels serveis públics

1. La internalització de serveis i la successió d’activitats

El sistema utilitzat en la jurisprudència comunitària per a determinar si existeix
o no la successió d’empreses és un mètode d’indicis fonamentat en un seguit
de circumstàncies de fet que s’han d’analitzar cas per cas amb la finalitat de
confirmar si s’ha transmès o no una entitat econòmica amb identitat pròpia. Els
signes o elements a considerar, destacats per la jurisprudència del TJUE, són els
següents: 1) el tipus d’empresa o centre d’activitat transmès i la naturalesa de les
activitats desenvolupades; 2) la transmissió o no d’elements materials (edificis,
béns mobles, existències); 3) l’existència de béns immaterials en el moment de
la transmissió (clientela, imatge de marca, coneixements i tècniques); 4) el fet
que el nou titular de l’activitat es faci càrrec o no dels treballadors (en termes
9. STJUE de 29 de juliol de 2010, C-151/2009.
10. STJUE de 29 de juliol de 2010, C-151/20009.
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11. STJUE de 9 de desembre de 2004,
C-460/2002.

12.
ARETA MARTÍNEZ, María; SEMPERE
NAVARRO, Antonio V. Sucesión de empresa:
contratas, subcontratas y otros supuestos.
Madrid: Lefebvre, 2017, p. 25.
13. SSTS de 30 de maig de 2011, ROJ: STS
5397/2011, i de 26 de gener de 2011, ROJ: STS
765/2012.

Precisament la valoració del tipus d’activitat a desenvolupar ha anat modificant
la tradicional perspectiva orgànica de la successió d’empreses i ha obert el
pas a una perspectiva més funcional. Sobre la base de la primera d’aquestes
orientacions, s’ha afirmat que la successió d’empresa requereix la cessió d’un
conjunt organitzat de mitjans materials i immaterials que comptin amb una
mínima autonomia funcional i organitzativa amb capacitat per a desenvolupar
la mateixa activitat o una de similar. A aquesta concepció fundada en la idea
d’empresa com a organització de mitjans se li ha de sobreposar ara la idea
d’empresa com a activitat.
Apareix així una concepció que admet la successió d’empresa sense transmissió
d’elements materials quan l’activitat descansa fonamentalment en un conjunt
organitzat de treballadors. D’aquesta manera, es dona lloc a la doctrina de
la successió de plantilles, en la qual l’element essencial de l’activitat és el
personal i l’entitat pot funcionar sense elements significatius d’actiu material
o immaterial. A partir d’aquí el factor fonamental que determina la successió
és que el cessionari es faci càrrec d’una part significativa dels treballadors
contractats pel cedent en termes de «nombre i competències16». Lògicament,
aquest plantejament assumeix com a premissa que l’activitat essencial és
la força de treball en termes de nombre (quantitativament) i competència
(qualitativament). Per tant, la successió de plantilles no pot ser d’aplicació en
les activitats que no descansen en els recursos humans i necessiten d’elements
materials o immaterials per a funcionar.
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L’element objectiu de la transmissió és el més complex d’acreditar. La transmissió
té com a objecte una empresa, un centre de treball o una unitat productiva
autònoma. L’entitat econòmica transmesa es defineix com un conjunt de
mitjans organitzats (noció organitzativa) que es dirigeix al desenvolupament
d’una activitat econòmica (element teleològic)12. L’objecte de la transmissió
pot ésser una empresa o una part d’una empresa amb una entitat pròpia que
permeti afirmar la seva autonomia funcional amb anterioritat a la transmissió.
El fet que la transmissió no sigui de la totalitat d’una empresa no obsta per a
afirmar la successió d’empresa. Lògicament, quan la successió és d’una part de
l’empresa aquesta segueix existint després de la transmissió. Per tant, el factor
decisiu per a afirmar l’existència d’una successió és la transmissió d’una entitat
econòmica que conservi la seva identitat i permeti continuar o reprendre la
seva activitat. Respecte a això, l’objecte d’un determinat contracte públic es pot
considerar en si mateix una entitat econòmica que manté la seva identitat quan
per la seva pròpia naturalesa gaudeix d’autonomia suficient per a constituir
una unitat d’explotació diferenciada sense que sigui necessària una separació
total i absoluta envers l’estructura de l’empresa en la qual està integrada13.

de nombre i de competències professionals); 5) el grau d’analogia o similitud
de les activitats desenvolupades abans i després de la transmissió; 6) la duració
d’una eventual suspensió de les activitats abans i després de la transmissió14.
En tot cas, s’ha de tenir present que es tracta d’analitzar aspectes parcials que
han d’ésser objecte d’una avaluació de conjunt i que no es poden contemplar
aïlladament. Tanmateix, el cert és que la importància que s’ha de donar a
cada criteri varia en funció d’un gran nombre de paràmetres, amb la qual cosa
l’essencialitat de cadascun d’aquests elements només es podrà establir en
funció de la particularitat de cada transmissió; en aquesta avaluació de conjunt
s’haurà de localitzar sempre quin d’aquests elements resulta fonamental per a
continuar l’activitat15.

Una altra qüestió sembla d’interès en aquest camp. L’entrada en joc del
mecanisme de la successió d’empreses no exigeix que el cedent sigui propietari
dels elements patrimonials de l’entitat transmesa ni que el cessionari adquireixi
14. SSTJUE de 18 de març de 1986, C-24/1985,
de 19 de maig de 1992, C-29/1991, de 11 de
març de 1997, C-13/1995, 20 de novembre de
2003, C-340/2001, i de 20 de gener de 2011,
C-463/2009.

15. STJUE de 9 de desembre de 2004,
C-460/2002.
16. STJUE de 10 de desembre de 1998,
C-127/1996, C-229/1996 i C-74/1997.

321

13 L’assumpció de personal procedent de canvis en les formes de gestió dels serveis públics

lectura àmplia i comprensiva de qualsevol negoci jurídic amb capacitat per a
produir un canvi en la persona física o jurídica responsable de la prestació del
servei9. Per tant, la transmissió constitutiva d’una successió d’empresa es pot
fonamentar en una decisió unilateral d’un poder públic sense necessitat d’un
acord contractual10. L’element clau de la cessió que implica la transmissió pot ser
un acord negociat exprés o tàcit però també pot ésser una decisió administrativa
reservada a una autoritat pública11.

En tot cas s’ha de tenir present la doctrina general dels nostres tribunals sobre la
successió d’empreses en l’assumpció de serveis que han constituït prèviament
l’objecte d’un contracte públic, doctrina que es pot sintetitzar de la forma
següent:
a) La regla general és que l’operació d’extinció d’un contracte públic i la posterior
assumpció amb treballadors propis d’una activitat contractada no constitueix
un supòsit de successió d’empreses. La mera recuperació per una entitat
pública d’una activitat indirectament gestionada, sense transmissió de mitjans
materials o immaterials i sense que consti la incorporació de treballadors que
hagin prestats serveis per a l’empresa contractada, no constitueix successió en
faltar l’element objectiu de la transmissió.
b) Aquest criteri general no és d’aplicació quan l’entitat pública decideix assumir
l’activitat fent-se càrrec de la totalitat del personal de l’empresa contractista o
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17. L’exposició d’aquesta doctrina sobre la base
de l’STS de 11 de juliol de 2011, ROJ: 5449/2011,
es pot trobar a MADRIGAL ESTEBAN, María
Jesús; MARTÍNEZ SALDAÑA, David, Sucesión
de empresas desde el punto de vista de la
contratación pública, op. cit., p. 134-142.
18. L’STJUE de 26 de novembre de 2015,
C-509/2014, és molt clara quan afirma: «A
este respecto, de una jurisprudencia reiterada
del Tribunal de Justicia se desprende que el
ámbito de aplicación de la Directiva abarca
todos los supuestos de cambio, en el marco
de relaciones contractuales, de la persona
física o jurídica responsable de la explotación

de la empresa, que por este motivo asume
las obligaciones del empresario frente a los
empleados de la empresa, sin que importe
si se ha transmitido la propiedad de los
elementos materiales».
19. Les SSTS de 26 de maig de 1987, ROJ: STS
12347/1987, i de 25 de febrer de 1991, ROJ:
STS 16469/1991, ens diran que el contrari
suposaria obrir una porta al frau, en
permetre als que utilitzin aquesta forma de
gestió indirecta dels serveis desprendre’s en
qualsevol moment de la plantilla i recuperar
simplement els béns propis que constitueixen
la base de l’activitat empresarial.

c) Tampoc no s’ha de tenir en compte la regla general quan la transmissió té com
objecte una entitat econòmica que manté la seva identitat després del traspàs,
entenent com a tal un conjunt organitzat de mitjans materials i personals que
permeten l’exercici d’una activitat que persegueix un objectiu propi.
d) Es reconeix sempre la necessitat d’analitzar cada cas concret per a determinar
l’existència o no d’una transmissió sobre la base de les circumstàncies de fet que
caracteritzen l’operació plantejada, entre les quals figuren les referides al tipus
d’activitat, la transmissió o no d’elements materials o immaterials i el seu valor,
el fet que el nou empresari es faci càrrec o no de la majoria dels treballadors, el
fet que s’hagin transmès els usuaris o clients, així com el grau d’analogia de les
activitats desenvolupades abans i després de la transmissió i l’eventual duració
d’una suspensió de l’activitat20.

2. Els tipus de successió aplicables a la internalització de serveis
La doctrina i la jurisprudència es refereixen als diferents tipus de successió, que
són la legal, la convencional i la contractual.
La successió legal és la que es produeix per imperatiu de l’article 44 ET, a la llum
de la Directiva comunitària i de la doctrina elaborada pel TJUE i pel TS. Perquè
es doni aquesta successió, s’exigeix la transmissió d’una entitat econòmica
que mantingui la seva identitat, entesa com un conjunt de mitjans organitzats
amb la finalitat última de desenvolupar una activitat pròpia o, alternativament,
l’existència de les circumstàncies de fet que permeten acreditar l’existència de
l’anomenada «successió de plantilles».
La successió convencional és la imposada per un conveni col·lectiu o un acord
de negociació col·lectiva d’eficàcia general. La subrogació convencional no
opera fins a la data respecte a les entitats públiques que recuperen els serveis
concedits. Les clàusules que regulen la successió convencional no poden afectar
els organismes públics per les raons següents: 1) La funció d’aquests tipus de
prescripcions és operar entre contractistes d’un sector que se substitueixen
entre ells en la prestació d’un servei, i l’Administració no actua com a empresa
d’un sector quan rescindeix un contracte i decideix assumir directament la
prestació d’un servei públic; 2) les clàusules convencionals discutides només
20. SSTS de 30 de maig de 2011, ROJ: 5397/2011,
de 26 de gener de 2012, ROJ: STS 765/2012, i de
5 de març de 2013, ROJ: STS 1804/2013.
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Tanmateix, s’ha de fer palès que aquesta és una doctrina força discutible.
L’element essencial no és la propietat dels mitjans transmesos sinó la recuperació
dels béns que constitueixin el substrat objectiu de l’activitat. El que es demana
és que hi hagi un canvi de titularitat en la figura empresarial però no que hi hagi
una transmissió de la propietat dels elements materials18. Acreditada aquesta
circumstància, la successió opera per imperatiu legal amb independència que el
servei s’adjudiqui a un nou concessionari o l’assumeixi directament una entitat
pública19.

d’una part substancial d’aquesta, supòsit que habilita l’anomenada successió
de plantilles.
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aquesta propietat. El que es demana en els supòsits d’entitats materialitzades és
que es produeixi el traspàs de la infraestructura o de l’organització empresarial
bàsica per a l’explotació econòmica. Per tant, es genera una certa confusió quan
es refusa l’existència d’una transmissió sobre la base de la simple argumentació
que la reversió de mitjans a una entitat pública no implica transmissió o
subrogació17.

2017, precepte en el qual s’assenyala que: “En
el caso de que una Administración Pública
decida prestar directamente un servicio que
hasta la fecha venía siendo prestado por un
operador económico, vendrá obligada a la
subrogación del personal que lo prestaba si
así lo establece una norma legal, un convenio
colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general”.
22. STSJ de Castella-la Manxa d’1 de juliol de
2010, ROJ: STSJ CLM 2004/2010, i STSJ del País
Basc de 16 de setembre de 2014, ROJ: STSJ PV
2709/2014.

23. Seguim en aquestes línies el treball
següent: BELTRAN de HEREDIA RUIZ, Ignasi.
«Efectos subrogatorios de los pliegos de
condiciones: controversia
jurisdiccional
administrativo-laboral,
concesiones
de
servicio público de transporte por carretera
e incidencia del Proyecto de Ley de Contratos
del Sector Público». Jornades Catalanes de
Dret Social. Comunicació presentada a la
segona ponència, Barcelona, 2017, p. 1-16.
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21. SSTS de 11 de juliol de 2011, ROJ: STS
5449/2011, de 19 de maig de 2015, ROJ: STS
3028, i de 21 d’abril de 2015, ROJ: STS 2112/2015.
Una posició aquesta que pot ésser objecte de
modificació en un immediat futur a partir
de l’aprovació de l’article 130.3 de la Llei de
contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del
Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014 (en endavant LCSP 2017,
publicada en la seva aprovació definitiva pel
Congrés dels Diputats al Butlletí Oficial de les
Corts Generals, núm. 2-8, de 26 d’octubre de

Enunciada d’aquesta manera la qüestió, ens hem d’apressar a fer una important
matisació. En el supòsit que l’abocament del servei contractat es faci en la forma
de gestió directa que definim com a societat mercantil de titularitat pública,
la tesi mantinguda es pot alterar substancialment. Les empreses del sector
públic local que es constitueixen en gestores d’una activitat recuperada i que
no disposen d’un conveni propi o a les qual no és aplicable el conveni propi
de l’entitat local, són tractades pels jutges socials com a empreses del sector,
amb la qual cosa els són d’aplicació les prescripcions dels convenis del referit
sector. Això vol dir que poden ser concernides per les clàusules de subrogació de
manera que es produeixi la transmissió de personal encara que no es donin les
condicions objectives per una successió d’empreses de caràcter legal22.

últim d’aquesta previsió s’ha de situar en l’encara vigent article 120 LCSP quan
estableix: «En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación
de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el
órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o
en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones
de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal
medida». La importància d’aquest precepte rau precisament en la seva clàusula
d’obertura: «En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación
de subrogarse». Per tant, sembla que els contractes poden imposar l’obligació de
subrogar-se en les relacions laborals preexistents. Fixat aquest element, el cert
és que el criteri de la doctrina social i el de la doctrina administrativa resulten
divergents en les conseqüències últimes que pot representar l’aplicació d’aquest
precepte23. De fet, la capacitat subrogatòria del plec ha estat reconeguda per
la doctrina de la Sala Social del Tribunal Suprem, que admet la inclusió en el
plec de condicions d’una clàusula que estableixi la subrogació dels treballadors
de les empreses de serveis quan canviï la titularitat del contracte. Aquesta
jurisprudència adverteix que les empreses que acudeixin a la licitació han de
respectar la totalitat de les clàusules amb inclusió d’aquelles que imposen la
subrogació en els contractes dels treballadors. Una obligació de subrogació
que no neix de la llei o del conveni col·lectiu sinó de l’acceptació que l’empresa
fa del concurs, al qual s’ha presentat lliurement i voluntàriament, sotmetentse a les seves prescripcions24. Un plantejament que és divergent del proposat
per la doctrina administrativa. Els tribunals administratius que coneixen dels
recursos contractuals destaquen a aquest efecte que l’obligació de subrogar-se
en els contractes de treball concertats amb l’anterior concessionari de serveis
prové de la llei o del conveni, advertint que l’establiment d’aquesta obligació
en els plecs de condicions és jurídicament inadmissible. Per tant, l’obligació de
subrogació no neix del contracte administratiu sinó de la legislació laboral o del
conveni col·lectiu del sector. A aquests efectes, la finalitat última de l’article 120
LCSP no és la d’imposar als adjudicataris d’un contracte l’obligació de subrogarse sinó la d’establir l’obligació de facilitar als licitadors la informació necessària
per a participar en el concurs25. A més, hi ha una línia consolidada de la Sala
Contenciosa del Tribunal Suprem en la qual s’adverteix que res no han de decidir
24. SSTS de 4 de juny de 2013, ROJ: STS
3407/2013, i STS de 13 de novembre de 2013,
ROJ: STS 5847/2013.
25. Tal com es diu a les Resolucions 181/2011,
de 6 de juny, i 134/2013, de 5 d’abril, del
Tribunal Administratiu Central de Recursos
Contractuals.
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La successió contractual es deriva de l’existència prèvia d’un plec de condicions
que la contempla expressament. A hores d’ara no és infreqüent que els plecs
de condicions incorporin clàusules socials que estableixin algunes regles sobre
la situació dels treballadors adscrits a un determinat objecte contractual
quan aquest canviï de contractista o retorni a l’Administració. El fonament
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resulten d’aplicació a les empreses que estan incorporades expressament a
l’àmbit subjectiu del conveni; 3) els preceptes d’un instrument convencional
només poden concernir les empreses que han estat representades per les parts
en la negociació, entre les quals no hi ha les administracions, que difícilment
poden estar integrades en una associació empresarial; i 4) aquestes disposicions
s’oposen frontalment a les previsions imperatives de l’article 301.4 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
llei de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), en el qual s’indica que a
l’extinció dels contractes de serveis no podrà produir-se la consolidació de les
persones que hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal
de l’ens, organisme o entitat del sector públic corresponent, amb la qual cosa es
configura d’aquesta manera una disposició legal de naturalesa imperativa que
ocupa en la jerarquia normativa una posició superior a la d’un conveni col·lectiu
que ha de respectar forçosament els seus continguts normatius21.

A banda d’això, convé advertir que en l’apreciació del tipus de successió té
sempre prioritat la successió legal, amb la qual cosa els altres tipus de subrogació
actuarien en defecte d’aquesta i dels seus elements característics. També s’ha
de considerar que els efectes de cadascun d’aquests tipus successoris són de
naturalesa distinta en la seva projecció sobre els empresaris i els treballadors.
Així, la successió legal és una veritable obligació de subrogació i de subrogar-se
que s’imposa igual als empresaris i als treballadors. Per la seva part, la successió
convencional implica també el deure de subrogació però només en els termes i
condicions que pugui haver fixat el conveni col·lectiu de sector i sempre subjecta
als seus límits, formalitats i entrega de la documentació pertinent. Pel que fa a
la successió contractual, aquesta exigeix el consentiment exprés de l’empresari
i de cadascun dels treballadors afectats, i en la pràctica constitueix una novació
subjectiva del seu contracte de treball28.

3. La determinació del personal afectat per la successió
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L’obligació de subrogació opera en l’àmbit de la successió d’empresa, és
a dir, en l’empresa, en els centres d’activitat o en les parts de les empreses o
26. SSTS de 16 de març de 2015, ROJ: STS
1475/2015, i de 8 de juny de 2016, ROJ: STS
2675/2016.

27. SSTS de 9 de febrer de 2016, ROJ: STS
1039/2016, i de 16 de juny de 2016, ROJ: STS
3898/2016.

En aquest punt s’ha de fer esment de la particular situació del personal
contractat per obra o servei determinat vinculat a un contracte del sector públic.
La doctrina actual accepta la vinculació de l’obra o el servei prestat a fi i efecte
d’un contracte públic amb la seva pròpia individualitat com una prestació que
s’executa amb autonomia i substantivitat pròpia, amb la qual cosa s’admet
la seva celebració amb l’abast que preveu l’article 15.1.a ET i la terminació del
contracte públic com a causa extintiva de la relació laboral. D’aquesta manera,
es produeix una estreta relació entre el contracte laboral temporal i el contracte
administratiu, de forma que la finalització d’un pressuposa la de l’altre31.
Tanmateix, una recent tendència doctrinal defensa que la temporalitat existent
en aquesta relació particular no és un provisionalitat intrínseca de l’activitat
que es presenta com un tret característic i definidor del servei realitzat, sinó
que la temporalitat que es projecta és la del contracte públic formalitzat per
l’empresa contractista, amb la qual cosa l’obra o servei que constitueix l’objecte
del vincle laboral s’identifica amb el contracte administratiu que resulta el
fonament últim d’aquesta relació. El plantejament és senzill: la temporalitat es
troba en la mateixa contracta però no en l’obra o servei que constitueix l’objecte
28. ARETA MARTÍNEZ, María; SEMPERE
NAVARRO, Antonio V. Sucesión de empresa:
contratas, op. cit., p. 249.
29. STJUE de 7 de febrer de 1985, C-186/1983, i
de 14 d’abril de 1994, C-392/1992.
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En tot cas, aquesta és una discussió que sembla tenir un període de vida limitat si
reparem en què el nou article 130.1 LCSP 2017, ha eliminat la clàusula d’obertura a
la que abans fèiem referència i l’ha substituït per la expressió següent: “Cuando
una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva
de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como
empleador en determinadas relaciones laborales”. Una consideració aquesta
que sembla qüestionar “pro futur” la procedència de la successió contractual.

dels centres d’activitat que constitueix a aquest efecte la unitat productiva
autònoma objecte de transmissió. Són els treballadors adscrits a l’organització
específica que constitueix aquest centre de treball els que han d’ésser objecte
de transmissió. De fet, quan la transmissió només afecta un centre d’activitat o
una part d’un centre d’activitat, és a dir, una part de l’empresa, la relació laboral
que ha d’ésser objecte de cessió es caracteritza essencialment pel vincle que hi
ha entre el treballador i la part a la qual està destinat per a realitzar la seva
tasca. La protecció que atorga el règim de successió d’empresa no inclou els
treballadors que a la data de la transmissió no pertanyen a les unitats o àrees
transmeses malgrat que exerceixen determinades activitats que impliquen la
utilització dels mitjans de producció assignats a la part transmesa o que, estant
assignats a una unitat o departament d’estructura de l’empresa que no ha estat
objecte de transmissió, realitzen algunes activitats de suport a la part objecte
de la cessió29. L’adscripció a un centre afectat per la successió s’ha de considerar
sempre des d’una perspectiva substancial i no merament formal, i això vol dir
que els treballadors adscrits formalment a la unitat transmesa però que presten
serveis generals estesos a tots els centres de treball d’una cedent que continua
amb la seva pròpia activitat no han d’ésser objecte de subrogació30.

30. STS de 27 de desembre de 1989, ROJ: STS
11335/1989.
31. Un plantejament consolidat des de la
importantíssima STS de 15 de gener de 1997,
ROJ: STS 99/1997.
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els òrgans de contractació en una matèria com és la subrogació laboral, que s’ha
de resoldre sempre sobre la base de les previsions establertes en la legislació
laboral i els convenis col·lectius26. Encara més, aquesta discussió que es podria
plantejar en el supòsit concret dels contractistes d’un servei perd tot el seu sentit
en la relació bidireccional que s’estableix entre un contractista i l’Administració,
que actua com a principal en la recuperació de l’activitat. Una entitat pública no
és un contractista més ubicat en un supòsit de canvi de titularitat d’un contracte
que s’ha d’ajustar a un plec de condicions. Senzillament, en la internalització
d’una activitat no hi ha successió de contractes sinó interrupció de la cadena
successòria, i per això mateix la mateixa Sala Social del Tribunal Suprem acaba
reconeixent que en l’assumpció per part de l’Administració de l’objecte d’un
contracte no hi ha successió contractual possible27.

Els efectes essencials que persegueix la Directiva 2001/23/CE són protegir
l’estabilitat dels treballadors en cas de canvi d’empresari i garantir el
manteniment del seus drets.
En l’ordenament jurídic laboral de l’Estat espanyol aquests efectes es fan palesos
a través de les següents disposicions:
a) L’article 44.1 ET, en el qual es diu que el canvi de titularitat d’una empresa no
extingeix la relació laboral i que el nou empresari queda subrogat en els drets i
les obligacions laborals i de Seguretat Social de l’anterior.
b) L’article 44.4 ET, en el qual s’assenyala que les relacions laborals dels treballadors
afectats per la successió s’han de seguir regint pel conveni col·lectiu que en el
moment de la transmissió fos aplicable a l’empresa.
c) L’article 44.5 ET, en el qual es determina que el canvi de titularitat de l’empresari
no extingeix el mandat dels representants legals dels treballadors, que han de
seguir exercint les seves funcions en els mateixos termes i sota les mateixes
condicions que regien amb anterioritat.
Tractarem específicament la primera d’aquestes conseqüències.

4.1 . La continuïtat de les relacions laborals i les normes públiques
32. LÓPEZ SÁNCHEZ, Mª Caridad. «El contrato
para obra o servicio determinado y su
vinculación a la subcontrata: reflexiones
críticas (1)». Trabajo y Derecho, n. 25, 2016, p.
1-10.
33. STSJ d’Astúries de 9 de febrer de 2016,
ROJ: STSJ AS 383/2016. En el treball de
RODRIGO
SANBARTOLOMÉ,
Francisco
Agustín, Contratación de obras y servicios
y estabilidad en el empleo, tesi doctoral,
Universitat de València, València, 2015, p.
304-307, es dona compte d’una llarga llista
de sentències del Tribunal Suprem en les
quals es declara que no és possible extingir
el contracte per obra o servei determinat
quan la concessió o el servei que el motiva és
nou o se substitueix per una altra posterior
en la qual l’objecte segueix essent el mateix,
i s’arriba a la conclusió que la relació laboral
depèn de la continuïtat de l’obra o servei

determinat amb independència del seu
suport jurídic. En aquest mateix treball se
cita expressament l’STS de 5 d’abril de 1993,
RJ/1993/2906, que té per objecte resoldre
sobre la possible existència de la subrogació
empresarial en un supòsit de successió de
contractistes dedicats a l’activitat de neteja
pública d’un Ajuntament, i s’assenyala que,
«salvo supuestos de contratos temporales
celebrados al amparo de la normativa legal,
como serían los de fomento del empleo o los
interinos, en los demás casos se estará ante
contratos indefinidos por tratarse de una
actividad no sujeta a tiempo cierto», una
afirmació de la qual és possible extraure la
conclusió que l’extinció de la contracta resulta
determinant de l’admissió dels contractes
per obra o servei que han de tornar a la
seva veritable naturalesa quan una activitat
permanent és assumida pel seu principal.

4.1 .2. L’elecció de la forma de gestió i els seus condicionants
La continuïtat de les relacions de treball en un supòsit d’assumpció de serveis
dependrà de la forma jurídica en què es vulgui abocar l’activitat recuperada.
Respecte a això, no és indiferent que aquesta transmissió es faci a una o altra
forma de gestió directa del servei públic. Per a ésser més exactes, l’elecció d’una
forma privada o pública de gestió directa d’un servei condiciona en alguns
aspectes essencials els efectes de la successió d’empreses en el contracte de
treball. I aquesta no és una elecció lliure. D’entrada perquè, tal com es preveu
en la disposició addicional novena LRBRL, les entitats locals no poden constituir
o participar en la constitució, directa o indirecta, de nous organismes, entitats,
societats, consorcis, fundacions, unitats i altres ens durant el temps de vigència
del seu pla economicofinancer o del seu pla d’ajust. També perquè l’article 85.2
LRBRL redueix la llibertat d’elecció del mode de gestió. El precepte en qüestió
preveu que els serveis públics de competència local s’han de gestionar de la
forma més sostenible i eficient d’entre les formes previstes per a la gestió directa
i la indirecta. Alhora, la mateixa norma incorpora una preferència legal per les
formes de gestió directa administrativa davant les formes de gestió directa
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Tal com s’ha dit en algun pronunciament jurisprudencial, el contracte de treball
neix relacionat amb una activitat determinada, i la successió empresarial no
n’afecta la pervivència, sinó que és una manifestació de la seva continuïtat
i del caràcter permanent del servei a desenvolupar, de manera que quan
l’article 44.1 ET assenyala que el nou empresari queda subrogat en els drets i
obligacions laborals, l’efecte subrogatori comprèn totes les relacions de treball
amb la naturalesa específica que tinguin en el moment de la transmissió, sense
perjudici que un cop consumada aquesta es procedeixi a adaptar-la sobre la
base d’una aplicació estricta de la legislació vigent33.

4. Els efectes de la successió en les relacions de treball
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d’aquella i també del contracte laboral i de les activitats o serveis externalitzats.
L’element que resulta decisiu és el caràcter temporal de la necessitat de treball
per a la persona que assumeix la posició empresarial en el contracte de duració
determinada, amb la qual cosa, quan l’activitat gestionada indirectament és
permanent, la temporalitat no s’ha d’identificar amb la de la persona titular de
l’activitat que pot ser objecte de modificació en un procediment de transmissió
sinó amb els serveis o activitats objecte de l’empresa principal que procedeix a
la recuperació d’aquesta i que haurà de regularitzar la situació dels treballadors
en funció de la definició del caràcter estructural o no que es faci de cada posició
laboral32.

Des de la nostra perspectiva, que és la de la gestió de personal, no és indiferent
l’elecció d’una forma personificada de dret públic o de dret privat, i més
concretament l’opció per una societat mercantil que, tal com es veurà després, té,
per la doctrina judicial de l’ordre social, la consideració d’una empresa privada.
En qualsevol dels supòsits, l’elecció d’una forma de gestió és determinada també
pel que es disposa en l’article 85.2 LRBRL, en el qual s’adverteix que aquesta
opció quedarà condicionada pel que es disposa en l’article 9 EBEP, precepte
que conté la reserva als funcionaris de l’exercici de les funcions que impliquen
participació directa o indirecta en l’exercici de potestats públiques, amb la qual
cosa no sembla que la forma de societat mercantil sigui la més adequada per a
la prestació de serveis que impliquin l’exercici d’autoritat.
34. Aquestes consideracions són a VILLAR
ROJAS, Francisco José, «Principios de
sostenibilidad y estabilidad presupuestaria
en la gestión de los servicios locales», El
Cronista del Estado Social y Democrático
de Derecho, n. 58-59, p. 102-105. També a
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, «Reflexiones
sobre la sostenibilidad de los servicios
públicos, un nuevo principio general en
gestación», Revista de Administración Pública,
n. 200, 2016, p. 439-450.

35. Quant a aquestes qüestions, ens
remetem al treball de MONTOYA MARTÍN,
Encarnación, «Ordenación del sector público
instrumental local después de la LRSAL».
GARCÍA RUBIO, Fernando (director), Análisis
de las repercusiones de la reforma local sobre
la organización, competencia y servicios de las
entidades locales, Madrid, INAP, 2015, p. 466473.

L’article 70 EBEP supedita la incorporació de personal de nou ingrés a les
administracions amb la condició d’empleat públic a l’existència i publicació
d’una prèvia oferta d’ocupació pública. De fet, l’aprovació d’una oferta
d’ocupació pública o d’un altre instrument similar de gestió de la provisió
de necessitats del personal sembla constituir un requisit essencial per a
integrar-se en una plantilla pública, ja sigui d’un ens, d’un organisme o d’una
entitat pública empresarial. Aquest és un factor essencial si es té en compte
que tot procés de successió és un procés de transmissió d’efectius i, per tant,
d’increment de plantilles. L’abast d’una oferta pública d’ocupació la determina
ordinàriament la llei pressupostària a través d’una taxa de reposició d’efectius
que actua a tots els efectes com un percentatge màxim de places que poden
convocar les diferents administracions, percentatge que es projecta sobre la
diferència entre el nombre d’empleats fixos que varen deixar de prestar serveis
en l’exercici pressupostari anterior i el nombre d’empleats fixos que es varen
incorporar en el mateix període. La llei pressupostària, que incorpora anualment
aquesta taxa, es considera un instrument idoni per a limitar l’oferta d’ocupació
pública com una mesura de política econòmica general que s’imposa a totes les
administracions36.
Tanmateix, aquesta ha estat una limitació discutida fins al moment en els
supòsits d’assumpció de personal derivats d’una successió d’empresa sobre la
base dels arguments següents:
a) Les limitacions introduïdes per les lleis pressupostàries es refereixen a la
incorporació de personal de nou accés vinculat exclusivament a una oferta
d’ocupació pública, però no es projecten sobre els procediments d’assumpció
d’efectius que es deriven d’una successió d’empreses objectivament
considerada37.
b) Les limitacions a les noves contractacions de personal s’han de separar de
les operacions de reorganització de les distintes formes de gestió del serveis
públics, tal com s’ha fet, per exemple, en les disposicions addicionals quinzena i
setzena de l’actual Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat
per a l’any 2017 (en endavant LGPE 2017), en les quals els transvasaments de
personal fix i indefinit entre persones públiques i privades del sector públic
queda exceptuat de les limitacions que es puguin imposar a la contractació de
nou personal, un personal que no ha mantingut una relació directa o indirecta
amb la gestió d’un servei públic.
36. STS de 2 de desembre de 2015, ROJ: STS
5039/2015.

37. Tal com es diu a l’STS de 27 de febrer de
2015, ROJ: 1437/2015, els treballadors subrogats
no són treballadors de nou ingrés.
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A banda d’aquestes qüestions, l’elecció de la forma de gestió directa és una
decisió que haurà de tenir en compte els mateixos requisits tècnics de l’activitat,
és a dir, quan l’objecte de la recuperació del servei resulta ser una part d’una
activitat o una activitat complementària o accessòria d’un altra que ja s’està
desenvolupant, la decisió més raonable sembla ser la de l’abocament d’aquesta
activitat en la matriu orgànica prèviament constituïda i, en canvi, quan l’objecte
de la internalització és un servei o una activitat compactada, sembla sensat
acudir a una persona jurídica instrumental per a la seva gestió i elegir la forma
de gestió en funció de la seva forma última de finançament o del tipus d’activitat
a desenvolupar.

4.1 .2. L’assumpció de personal i les limitacions pressupostàries
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empresarial34. La possibilitat d’elegir una modalitat de gestió directa, com pot ser
l’entitat pública empresarial o la societat mercantil local, es fa dependre d’una
càrrega justificativa en forma de memòria que acrediti que aquests instruments
de gestió són més sostenibles que la gestió indiferenciada per la mateixa entitat
local o que la fórmula de l’organisme autònom local, per la qual cosa en la decisió
última s’hauran de tenir en compte els criteris de rendibilitat econòmica i
recuperació de la inversió. A més, s’haurà de fer constar en l’expedient la memòria
justificativa de l’assessorament rebut i els informes sobre el cost del servei i el
suport tècnic acreditat, amb acompanyament de l’informe de l’interventor, qui
valorarà la sostenibilitat financera de les propostes plantejades35.

Aquesta posició ha rebut un suport indirecte a través de la formulació de
dos projectes que intenten encabir, en l’àmbit de les lleis pressupostàries,
determinats supòsits concrets d’assumpció d’efectius de personal a través d’un
procés d’internalització de serveis, la qual cosa ajuda a posar en qüestió que a
hores d’ara aquest mateix supòsit estigui dintre del seu àmbit d’aplicació.
Així, la LGPE 2017 incorpora una disposició addicional vint-i-sisena, referida
a limitacions a la incorporació de personal laboral al sector públic, en la qual
s’assenyalen expressament les consideracions i els elements següents:
a) Una prohibició d’incorporació dels treballadors subrogats com a empleats
públics sobre la base d’una successió d’empreses, adreçada directament a
les administracions de l’article 2 EBEP. Aquest àmbit d’aplicació assenyala
directament les administracions de l’Estat, de les comunitats autònomes i de
38. En aquest sentit s’ha de tenir en compte
que la doctrina judicial de l’ordre social ha
mantingut que les normes pressupostàries
no poden ser utilitzades per a impedir
contractacions que resultin obligades com
a conseqüència d’una aplicació directa i
immediata de les normes laborals, tal com
es pot veure a l’STS de 18 de desembre de
2012, ROJ: STS 9186/2012, que fa referència a
l’obligada assumpció de personal temporal
com a personal indefinit no fix al marge de la
taxa de reposició d’efectius.

39. STS de 3 de febrer de 2015, ROJ: STS
979/2015. També l’STSJ d’Andalusia, Granada,
de 29 d’octubre de 2015, ROJ: STSJ AND
11967/2015.
40. MAURI, Joan. «Vigencia del sistema
de mérito y efectividad de la negociación
colectiva en las entidades del sector público».
BARREDA, Mikel; CERILLO i MARTÍNEZ,
Agustí (coords.). Gobernanza, Instituciones y
desarrollo. Homenaje a Joan Prats. València:
Tirant lo Blanch, 2012, p. 265-269.

b) S’ha d’emfatitzar que aquesta prohibició es fa sobre les possibles integracions
per cessió d’activitats que pressuposin l’adquisició de la condició d’empleat
públic d’una Administració o d’una entitat de dret públic. Com després veurem,
les successions d’empreses que impliquen la subrogació dels treballadors dels
contractistes de concessions d’obres o de serveis públics o de qualsevol contracte
adjudicat per les administracions no han d’implicar l’adquisició de la condició
d’empleat públic.
c) La proposta normativa ens adverteix expressament que seran d’aplicació les
previsions sobre successió d’empreses contingudes en la normativa laboral als
treballadors dels contractistes de concessions d’obres o de serveis públics o de
qualsevol altre contracte adjudicat per les administracions públiques quan els
contractes s’extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si
s’adopta el segrest o intervenció del servei, amb la qual cosa el mecanisme successori
s’imposa a les limitacions pressupostàries sobre l’increment de personal.
d) Només en aquells supòsits en els quals, excepcionalment, en compliment
d’una sentència judicial o prèvia tramitació d’un procediment que garanteixi
els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors
dels contractistes siguin incorporats a societats mercantils públiques, les
incorporacions que es produeixin no es comptabilitzaran com a personal de nou
ingrés del còmput de la taxa de reposició d’efectius, i quedaran subjectes als
límits i requisits establerts en la llei pressupostària.
Aquesta regulació resultava coetània i contradictòria d’una altra que es pot
deduir dels sistemes d’esmenes plantejats al Projecte de llei de contractes
del sector públic, pel qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell, 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 201441 42.
41. Les esmenes del projecte de llei es troben
al BOCG, n. 2-2, A, 16 de març de 2017 (en
endavant, PLCSP).
42. La referència a un sistema d’esmenes es
desprèn de la coincidència sorprenent que es
produeix entre les presentades per diferents
grups parlamentaris sense una substancial
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d) La norma pressupostària que limita les noves contractacions s’ha d’interpretar
restrictivament per dues raons: primera, pel seu caràcter excepcional que
contradiu la regla general de l’article 70 EBEP sobre l’existència d’una oferta
anual d’ocupació pública comprensiva de les necessitats de recursos humans
amb assignació pressupostària que s’hagin de satisfer amb personal de
nou ingrés; segona, perquè la seva aplicació pot resultar restrictiva de drets
reconeguts per la norma laboral i emparats per la Directiva 2001/23/CE39.

les entitats locals, i els organismes públics, agències i entitats de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia, vinculades o dependents de qualsevol
Administració pública. Tanmateix, aquest precepte no conté les entitats del
sector públic estatal, autonòmic i local, que no estan incloses en aquest article
2 ni les definides en la seva normativa específica, tal com es diu a la disposició
addicional primera del mateix EBEP, és a dir, bàsicament, les societats mercantils
i les fundacions del sector públic estatal, autonòmic i local40.

identitat ideològica, com poden ésser el
Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup
Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari
Mixt (diputat Francesc Homs Molist).
43. SSTS de 20 d’octubre de 2015, ROJ: STS
5215/2015, i de 6 de juliol de 2016, ROJ: STS
3613/2016.
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c) La subrogació no constitueix nova contractació sinó l’acompliment estricte de
la llei laboral i d’una directiva comunitària que pretén protegir els treballadors
en els supòsits de canvi d’empresari i procurar el manteniment dels seus drets
d’acord amb els postulats previstos a la Carta comunitària dels drets socials
fonamentals dels treballadors, tal com expressen taxativament els considerants 3
i 5 del preàmbul de l’esmentada directiva. Aquesta voluntat i intencions no poden
ésser impedides per una norma de dret intern, que ha de cedir excepcionalment
en determinats supòsits, en els quals, a més, s’ha d’acreditar suficientment la
validesa última d’una opció per una forma de gestió més eficient i sostenible
mitjançant els corresponents estudis i memòries tècniques38.

b) Subordinaven l’acord de gestió directa d’un servei públic a la inexistència de
limitacions o restriccions d’índole pressupostària en matèria d’increment del
nombre d’empleats.
c) A aquest efecte, es preveia que, prèviament a l’adopció del corresponent acord,
s’hauria de demanar informe favorable de la intervenció general corresponent
sobre la possible existència d’aquestes limitacions i restriccions i de les seves
conseqüències.
És evident que en aquest plantejament així formulat es prioritzaven d’una
manera abstracta, unilateral i indiferent els límits pressupostaris a la
incorporació de personal amb independència de l’objectiu últim de contenció
o reducció de la despesa pública. Els processos d’internalització dels serveis
no s’han de considerar a priori contraris a l’estabilitat pressupostària i a la
sostenibilitat financera. Precisament, l’elecció d’una forma de gestió directa ha
de pressuposar d’antuvi que els serveis es gestionen de la forma més sostenible
i eficient. Aquest és el pressupòsit bàsic de tota modificació en les formes de
gestió que s’haurà de justificar objectivament.
Per tant, es volien utilitzar les limitacions pressupostàries en matèria de
personal per a impedir la internalització de serveis. El plantejament sorprenia
per la seva brusquedat: l’elecció d’una forma de gestió directa de serveis és
contrària a les limitacions pressupostàries en matèria de personal. Aquest és
un tipus d’esmena que es podia considerar lesiva del principi d’autonomia
local en el seu vessant de potestat per a organitzar els seus serveis. D’aquí que
s’hagi de saludar convenientment la retirada d’aquestes esmenes i la correlativa
38. En aquest sentit s’ha de tenir en compte
que la doctrina judicial de l’ordre social ha
mantingut que les normes pressupostàries
no poden ser utilitzades per a impedir
contractacions que resultin obligades com
a conseqüència d’una aplicació directa i
immediata de les normes laborals, tal com
es pot veure a l’STS de 18 de desembre de
2012, ROJ: STS 9186/2012, que fa referència a
l’obligada assumpció de personal temporal
com a personal indefinit no fix al marge de la
taxa de reposició d’efectius.

39. STS de 3 de febrer de 2015, ROJ: STS
979/2015. També l’STSJ d’Andalusia, Granada,
de 29 d’octubre de 2015, ROJ: STSJ AND
11967/2015.
40. MAURI, Joan. «Vigencia del sistema
de mérito y efectividad de la negociación
colectiva en las entidades del sector público».
BARREDA, Mikel; CERILLO i MARTÍNEZ,
Agustí (coords.). Gobernanza, Instituciones y
desarrollo. Homenaje a Joan Prats. València:
Tirant lo Blanch, 2012, p. 265-269.

4.1 .3. L’assumpció de personal i el principi d’igualtat i mèrit
L’obstacle més substancial a la conservació de les relacions de treball procedents
d’una operació de successió d’un servei que gestionava un operador privat és
l’aplicació del principi d’igualtat i mèrit que pauta l’accés a l’ocupació pública.
Aquest principi es desprèn directament dels articles 23.2 i 103.3 CE, sobre
l’accés a les funcions públiques. Tanmateix, les normes legals que regulen
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic l’han estès al personal laboral al servei de les
administracions. De fet, l’article 55 EBEP ens diu que tots els ciutadans tenen
dret a l’accés a l’ocupació pública d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, mitjançant procediments en els quals es garanteixin un seguit de
requisits formals, com poden ser els de publicitat de les convocatòries i les
seves bases, transparència, imparcialitat i professionalitat dels membres dels
òrgans de selecció, adequació de continguts dels processos selectius i funcions a
desenvolupar, i agilitat, sens perjudici de l’objectivitat.
Cal tenir en compte que els preceptes en qüestió s’apliquen amb una intensitat
distinta en funció de la forma de gestió que en cada moment es pugui utilitzar.
Així, per exemple, en el cas de les administracions territorials, els organismes
i les entitats de dret públic, l’aplicació es completa amb plena submissió a les
previsions de l’EBEP, a les lleis de funció pública i als reglaments que regulen
l’ingrés del personal al servei del corresponent ens públic. En canvi, de la
disposició addicional primera EBEP es pot deduir que només resulten d’aplicació
als processos de selecció dels treballadors de les societats i fundacions públiques
els principis rectors continguts a l’article 55 EBEP. Encara més, existeix una
línia jurisprudencial en la qual es defensa que la contractació de les societats
públiques, assimilades a empreses privades, s’ha d’ajustar estrictament a
l’ordenament jurídic laboral, amb la qual cosa l’assumpció de personal no es
veuria limitada pels principis rectors de l’ocupació pública i, en particular, pel
principi d’igualtat i mèrit, en funció de la identificació de la forma empresa amb
l’ordenament jurídic privat. Una línia que al nostre parer és força discutible
però que, ara per ara, sembla imposar-se en el si de la doctrina judicial de l’ordre
social43.
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a) S’adreçaven a totes les entitats del sector públic, amb inclusió, per tant, de
les administracions territorials i de les seves personificacions de dret públic i de
dret privat.

introducció de l’article 130.3 LCSP amb el redactat següent: “En caso de que una
Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la
fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada a la
subrogación del personal que lo prestaba, si así lo establece una norma legal, un
convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”.
Es confirma, doncs, la regla general: la recuperació d’un servei que venia essent
prestat per un operador econòmic obliga a la subrogació de personal, i altra cosa
és que aquest personal no adquireix la condició d’empleat públic.
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Aquestes esmenes, que es proposaven com una nova disposició addicional
intitulada, garantia de la qualitat de l’ocupació en els supòsits d’internalització
de serveis o activitats, plantejaven els elements següents:

44. Es pot veure la postura inicial sobre
aquest particular tipus de posició a l’STS de
20 de gener de 1998, ROJ: STS 234/1998. Un
últim plantejament sobre aquest tipus de
relació que reforça la seva identitat entre
el contracte temporal i el contracte fix i
assimila la cobertura de la plaça a través
d’un procediment regular de selecció a

una circumstància objectiva que permet la
seva extinció indemnitzada amb la quantia
resultant de la consideració de vint dies
per any de servei, amb el límit de dotze
mensualitats, prevista a l’article 53.1.b ET per
als acomiadaments objectius a l’STS de 28 de
març de 2017, ROJ: STS 1414/2017.

Aquesta solució ha estat qüestionada per la doctrina existent en aquesta
matèria, que adverteix que la utilització de la figura de l’indefinit no fix per
a resoldre aquestes situacions pressuposa una identitat de situacions que
simplement no es dona, amb la qual cosa la figura del treballador indefinit no
fix s’acaba utilitzant com un veritable calaix de sastre al qual van a parar tots els
supòsits en què es produeix un conflicte entre les normes laborals i els principis
d’accés a l’ocupació pública45.
De fet, la conversió del personal subrogat en personal indefinit no fix planteja
un seguit d’interrogants, com poden ser els següents:
a) La figura de l’indefinit no fix és una resposta judicial a un comportament
irregular de l’Administració en la gestió de la seva contractació laboral per temps
determinat, mentre que la subrogació de personal procedent de la recuperació
d’un servei local no és altra cosa que un simple compliment de la legalitat vigent
i de la directiva comunitària.
b) La successió empresarial és una subrogació subjectiva però no una novació
objectiva. La subrogació és una substitució entre subjectes empresarials però
no admet la transformació d’una relació laboral per a convertir-la en un altra de
naturalesa distinta i menys favorable per als treballadors46. És a dir, la subrogació
no pot implicar que una relació laboral de naturalesa estable i permanent sigui
transformada en una relació laboral distinta del contracte fix47.
c) No existeix un contracte laboral indefinit no fix al qual pugui recórrer
l’Administració per a operar la corresponent integració per subrogació. La figura
és d’estricta creació i aplicació judicial. De fet, la doctrina de la Sala Social del
Tribunal Suprem és taxativa en una simple afirmació: les administracions no
poden contractar directament treballadors indefinits no fixos48.
45. Respecte a això, vegeu les reflexions
encertades de CASTILLO BLANCO, Federico,
«Remunicipalización de servicios locales
y situación del personal de los servicios
rescatados», El Cronista del Estado Social y
Democrático de Derecho, n. 58-59, 2016, p. 9394.
46. STS de 25 de setembre de 2012, ROJ: STS
665/2012.
47. Encara més, s’ha dit que els principis
d’igualtat i mèrit propis de l’accés a l’ocupació
pública laboral que es preveuen a l’article
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Resoldre aquesta contradicció no és fàcil. De fet, a hores d’ara la nostra doctrina
i els nostres tribunals estan optant per dues solucions distintes. En la primera,
s’accepta la subrogació de personal però amb la qualificació de personal indefinit
no fix. Aquesta és una figura de creació judicial que s’ha construït originàriament
per resoldre els problemes generats per la utilització irregular de la contractació
laboral temporal per part de les administracions públiques, que en la seva lògica
ordinària hauria de comportar la conversió de la relació temporal en fixa, conversió
que en una atmosfera pública en què impera el principi d’igualtat i mèrit és
impossible, per la qual cosa s’opta per una solució intermèdia que pressuposa la
continuïtat de la relació laboral temporal fins a la convocatòria i resolució vàlides
d’un procés de selecció. Traslladat aquest plantejament al tema que ens ocupa,
això pressuposaria que el personal fix de l’empresa contractista reemplaça la
seva relació per la de personal laboral per temps indefinit d’una determinada
entitat pública. El caràcter indefinit del tipus de contracte implica, des d’una
perspectiva estrictament temporal, que aquest no està sotmès, directament o
indirectament, a un termini prefixat de finalització. Però això no significa que el
treballador mantingui l’estabilitat pròpia de la seva situació de fixesa anterior
a la seva incorporació a l’estructura professional d’un determinat ens públic.
L’Administració, que admet en un primer moment el treballador, està obligada a
adoptar les decisions necessàries per a normalitzar aquesta situació procurant
la cobertura regular del lloc de treball sobre la base d’un procediment de selecció
ajustat al principi d’igualtat i mèrit. Produïda la resolució d’aquest procediment

amb la pertinent cobertura de la plaça, hi haurà una particular causa objectiva
de resolució de la relació subrogada sense perjudici de les indemnitzacions que
poguessin resultar pertinents44.

55 EBEP han de cedir davant d’una directiva
comunitària que no contempla excepcions a
la conservació de les situacions preexistents
fonamentades en el particular sistema de
selecció del personal dels organismes públics.
L’argument és a SALA FRANCO, Tomás, «El
acceso al empleo público laboral». ARIAS
DOMÍNGUEZ, Ángel; RODRÍGUEZ MUÑOZ, José
Manuel (coords.). Medidas de reestructuración
empresarial del empleo público en tiempo de
crisis. Navarra: Aranzadi, 2015, p. 30-31.
48. STS de 22 de juliol de 2013, ROJ: STS
5057/2012.
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Al marge d’aquesta qüestió, és evident que una aplicació a ultrança del principi
d’igualtat i mèrit suposaria un seriós inconvenient per a la internalització
dels serveis contractats. De fet, en els processos de successió empresarial que
impliquin una subrogació dels treballadors de l’empresa contractista per part
d’una entitat pública que ha de seleccionar el seu personal sobre la base dels
principis d’igualtat i mèrit es produeix una contradicció evident entre dos
sectors de l’ordenament jurídic, el laboral i l’administratiu, que han d’atendre
objectius distints i, fins i tot, contradictoris entre si. L’ordenament jurídic laboral
ha de tenir present la utilitat social que pressuposa la permanència i estabilitat
en l’ocupació, i l’ordenament jurídic administratiu ha de garantir l’interès
general i l’eficàcia en la prestació dels serveis, que s’ha de considerar estretament
relacionada amb un procediment d’acreditació de la professionalitat fonamentat
en el principi d’igualtat i mèrit.

En la segona de les opcions plantejades, el personal assumit per un procés
de successió d’activitats es considera personal subrogat que no adquireix la
condició d’empleat públic. El plantejament és senzill: la subrogació del personal
d’una empresa contractista com a conseqüència de la recuperació d’un
servei és una simple aplicació de la normativa laboral interna i de la Directiva
2001/23/CE. Tanmateix, aquest procés d’integració no és pròpiament un accés a
l’ocupació pública, accés que només es pot produir a través de la convocatòria
de les corresponents places i sobre la base d’un procés de selecció fonamentat
en el principi d’igualtat i mèrit. Lògicament, si aquest personal subrogat no
és empleat públic la seva integració no pressuposa l’aplicació de les regles
jurídiques pròpies de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, amb la qual cosa no
s’afegeix cap plus al sistema de drets i deures derivats de l’aplicació de l’Estatut
49. SSTS de 18 de setembre de 2014, ROJ:
STS 4285/2014, i STS 4290/2014. Acceptant
aquesta posició, ALFONSO MELLADO, Carlos
L., «La reversión a la gestión directa de
servicios públicos. Problemas laborales
(atención especial a las entidades locales
y a las sociedades mercantiles de capital
público)», Revista de Derecho Social, n. 73,
2016, p. 40. També MONEREO PÉREZ, José
Luís, «Repercusiones laborales de los diversos
instrumentos de privatización y reversión de
servicios públicos», Temas Laborales, n. 135,

2016, p. 306-307. Sorprenentment, l’STS de
23 de novembre de 2016, ROJ: STS 5417/2016,
sembla recuperar la vigència del principi
d’igualtat i mèrit també a les empreses
propietat d’una Administració pública i
la qualificació de les relacions irregulars
considerades laborals com a indefinides no
fixes sobre la base de la disposició addicional
primera de l’EBEP i de la llei especial del
servei públic, que conté com a instrument
l’esmentada societat.

Encara més, aquesta posició pot ser d’aplicació sense dificultats a les societats
del sector públic. Partint de la base que a aquestes societats els han de ser
d’aplicació els principis d’igualtat i mèrit en funció de les previsions de la
disposició addicional primera i de l’article 55 EBEP, aquests preceptes no han
d’impedir alhora la correlativa aplicació de l’article 44 ET. Els preceptes esmentats
són d’aplicació al nou accés a l’ocupació pública i la subrogació no pressuposa
això sinó el simple manteniment del contracte en l’estricte àmbit de l’entitat
successora. D’aquí que s’adverteixi que la condició d’aquest personal serà la
de «personal laboral propi de l’empresa». Tanmateix, la successió es produirà
amb la condició de treballador fix sense modificar la seva relació contractual,
novació que no és prevista en cap norma de l’ordenament jurídic i que no
sembla justificada pel fet que la societat hagi de reclutar el personal mitjançant
procediments selectius fonamentats en el mèrit i la capacitat, procediments
que s’aplicaran sempre a les noves contractacions però que no s’utilitzaran en
un supòsit de successió empresarial per la senzilla raó que la societat subrogada
no procedeix a contractar nou personal sinó a substituir l’anterior empresari en
la seva posició subjectiva per imperatiu legal de l’article 44 ET i de la Directiva
2001/23/CE51.
Lògicament, el traspàs del personal subrogat és facilitat en el supòsit de
l’abocament de la matriu empresarial en una societat pública de nova
constitució, la qual cosa permet el manteniment de la situació del personal
subrogat i, fins i tot, l’aplicació del corresponent conveni de sector, amb la qual
cosa les pertorbacions ocasionades en el sistema de recursos humans resulten
menors. Tanmateix, s’ha de tenir present que s’acabaran produint un seguit de
canvis en el marc de les relacions laborals de la persona jurídica responsable de
l’explotació del servei. En la mesura que es tracta d’una transmissió d’empresa
del sector privat al públic, s’ha de considerar que la continuació de l’activitat
del cessionari requerirà ajustos i adaptacions importants, ateses les diferències
objectives que hi ha en els dos sectors amb referència a les condicions de
treball52. Inevitablement, el nou personal que necessiti la societat haurà d’ésser
contractat mitjançant procediments fonamentats en el principi d’igualtat
i mèrit, i les restriccions pròpies que s’imposen al sector públic, sobretot de
50. Aquesta doctrina referida al procés de
reestructuració dels ens públics d’Andalusia
es pot veure a les SSTS de 21 de gener de
2013, ROJ: STS 483/2013, de 25 de març de
2013, RJ/2013/3225, de 16 de setembre de 2013,
RJ/2013/7165, de 27 de gener de 2014, ROJ:
STS 395/2014, de 26 de març de 2014, ROJ:
STS 1145/2014, de 9 d’abril de 2014, ROJ: STS
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Encara més després de l’aprovació de la LGPE 2017, l’assumpció del personal
subrogat com a indefinit no fix pot xocar frontalment amb el contingut de
la disposició addicional trenta-quatrena d’aquesta Llei que expressament
disposa que els òrgans competents en matèria de personal en cadascuna de les
Administracions públiques i en les entitats que conformen el seu sector públic
no podran atribuir la condició d’indefinit no fix a personal amb un contracte
de treball temporal, ni a personal d’empreses que tinguin un contracte
administratiu amb l’Administració respectiva, llevat que aquesta situació es
derivi d’una resolució judicial.

dels Treballadors que es posseïa abans de la integració, una integració que, a
més, queda circumscrita al centre d’activitat que és objecte de la transmissió50.

1502/2014, i de 17 de febrer de 2016, ROJ: STS
714/2016.
51. Aquesta posició a l’STSJ de les Illes Balears
de 8 de maig de 2014, ROJ: STSJ BAL 502/2014.
52. STJUE de 18 de juliol de 2013, C-228/2013.
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d) En el supòsit que la recuperació del servei es faci en favor d’una societat
mercantil del sector públic local, en l’actual doctrina judicial de l’ordre social
es considera difícil sostenir que els treballadors d’una societat de dret privat
puguin ser qualificats com a «indefinits no fixos», ateses les particularíssimes
característiques d’aquest vincle contractual que només es dona en una
atmosfera jurídica de dret públic i sobre la base de l’aplicació del principi
d’igualtat i mèrit, amb la qual cosa s’ha d’acceptar que la successió legal
induïda per un procés d’internalització comportaria l’assumpció de personal
en les mateixes condicions de fixesa que poguessin tenir en l’empresa
contractista49.

53. Convé recordar que els processos de
reordenació del sector públic que han
implicat la subrogació de personal procedent
d’empreses per entitats públiques s’han
realitzat assumint-lo amb caràcter fix i en
places a extingir, la qual cosa implica la
seva desaparició natural sense necessitat de
convocatòria pública de les places integrades,
tal com es pot veure per a l’Administració
de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya,
de la Generalitat Valenciana i de la Junta
d’Andalusia al treball de CASTILLO BLANCO,
Federico, Remunicipalización de servicios
locales, op. cit., p. 74-78.
54. El treballador fix que ha adquirit la seva
condició a través d’un procediment d’ingrés
convocat a aquest efecte té prioritat de
permanència en el sector públic davant la
resta de tipus laborals, és a dir, els temporals,
els indefinits no fixos i ara també el personal
subrogat, tal com es pot veure en l’STS de 23
de maig de 2014, ROJ: 3404/2014.

55. L’adopció d’un sistema de selecció
fonamentat en el principi de mèrit que
pretén millorar el nivell professional
i l’eficàcia del servei es pot considerar
una causa organitzativa que habilita el
corresponent acomiadament de la personal
afectada, tal com és diu a la SAN de 27 d’abril
de 2014, ROJ: SAN 1406/2016. D’altra banda,
cal tenir present que l’STS del 28 de març de
2017, ROJ: 1414/2017, ha acabat considerant
que la cobertura reglamentària de la plaça
que implica el cessament de l’indefinit que
l’ocupava es considera a tots els efectes una
extinció per circumstàncies objectives que
permeten aquest tipus d’indemnització. Al
meu parer, aquest tipus d’extinció s’hauria
d’encaixar per a aquest supòsit concret
dintre de l’anomenada causa organitzativa
que opera en situacions de duplicitats o
redundància de funcions en un supòsit
concret de canvi del règim d’ingressos i
cobertura de vacants.

En canvi, hem de seguir insistint en el caràcter clarament impeditiu per als
processos d’internalització de les clàusules que contenien les esmenes del
PLCSP, presentades com a noves disposicions addicionals per garantir la qualitat
de l’ocupació en els supòsits d’internalització de serveis o activitats feliçment
superades. Allà es feia una opció clara per considerar els treballadors subrogats
com a treballadors indefinits no fixos i per obligar les entitats locals a preveure,
amb una anterioritat de tres mesos a l’extinció del contracte que havia d’ésser
objecte de successió, les pertinents modificacions en els instruments de
gestió de personal (erròniament es parla de relació de llocs de treball quan la
referència s’hauria de haver fet a la plantilla de personal). La lògica que es volia
plantejar semblava senzilla. El missatge que es volia transmetre a les plantilles
possiblement succeïdes era el de la inestabilitat i la necessitat de sotmetre a
un incert procés de selecció la conservació de la relació de treball. Així, es pot
entendre que s’anés introduint en alguns cercles sindicals la idea última que
els processos de remunicipalització eren mesures polítiques lesives per als drets
dels treballadors de les empreses contractistes57.
No volem acabar aquest treball sense una reflexió final: al nostre parer la
subrogació de personal procedent d’una successió d’activitats contractades s’ha
de produir sempre que es donin els pressupòsits subjectius, formals i objectius
56. Els treballadors de les empreses i
fundacions públiques en principi no són
empleats públics. Els empleats públics són el
personal de les administracions, organismes
i entitats llistats a l’article 2 EBEP. Altra cosa
és que, d’acord amb la disposició addicional
primera de l’EBEP, els són d’aplicació els
principis d’igualtats i mèrit. En canvi, a la
contractació de treballadors d’aquestes
societats els és d’aplicació la taxa de reposició
d’efectius, tal com es pot veure a la disposició
addicional quinzena PLPGE 2017. Per tant, el
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D’aquí que s’hagi d’abordar en aquesta matriu o en una altra de dret públic, en
un moment o altre, la normalització de la situació del personal subrogat. Volem
ser clars respecte a això: al nostre parer no sembla que hi hagi una obligació legal
que s’hagi de complir en un termini determinat per a «normalitzar» la situació
d’aquest personal a través d’una oferta d’ocupació pública i d’un procediment
regular de selecció fonamentat en el principi d’igualtat i mèrit53. La seva necessitat
resulta més d’un principi essencial d’eficàcia fonamentada en l’homogeneïtat
dels sistemes de treball i del possible increment de la productivitat empresarial
que es deriva d’un sistema de selecció fundat en el mèrit i la capacitat. També
és indubtable que els treballadors mateixos poden estar interessats en la
participació en un procediment selectiu que els pot garantir la seva estabilitat
i ampliar les seves possibilitats de carrera i promoció professional, fins i tot
envers aquelles organitzacions en les quals els seus empleats són considerats
empleats públics54. Tanmateix, si s’opta per una política de normalització del
personal subrogat s’hauran d’assumir les conseqüències pertinents. És a dir,
la plaça s’haurà d’integrar en una oferta pública i s’haurà de concursar, i la no
obtenció d’aquesta donarà lloc al corresponent acomiadament fonamentat en
una circumstància objectiva que permet l’extinció indemnitzada del contracte
amb vint dies per any de servei, amb un límit de dotze mensualitats55.

Amb el que s’ha dit fins al moment, estem en millors condicions per a entendre
la disposició addicional vint-i-sisena de la LGPE 2017, referida a limitacions a
la incorporació de personal laboral al sector públic, disposició a què s’ha fet
referència. És ara quan tenen tot el seu valor les tesis mantingudes en el precepte
enunciat. La primera, que als treballadors dels contractistes de concessions
d’obres o de serveis públics recuperats els seran d’aplicació les previsions sobre
successió d’empresa contingudes en la normativa laboral. La segona, que aquests
treballadors no es podran incorporar amb la condició d’empleat públic en una
Administració o en una entitat de dret públic. La tercera, que els treballadors
incorporats a una societat mercantil pública a través d’un procediment que
garanteixi els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat no es
comptabilitzen com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició
d’efectius56.

que s’està dient és simplement i planerament
que als ingressos de personal subrogat no els
és d’aplicació la taxa de reposició d’efectius.
57. Una idea que s’estén i abraça els sindicats
que han lluitat més per la defensa d’una
gestió pública dels serveis essencials per a
les nostres comunitats, tal com es pot veure
a NAVARRO ESCUDERO, «Remunicipalizar o
control de contratas», Lanza Digital, 6 de març
de 2017.
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naturalesa pressupostària, acabaran reduint el marge de gestió en una situació
de concurrència imperfecta per a una diversitat de situacions.
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previstos per les normes de dret intern i de dret comunitari. El que es pot
discutir és si aquests pressupòsits es donen i són suficientment contrastats, i
si l’opció per la internalització d’un servei és la forma més sostenible i eficient
de gestionar-lo; el que no es pot és impedir una successió legal sobre la base de
limitacions i requisits de caràcter formal sobre el personal que han de trobar
formes de composició que en procurin l’estabilitat, com pot ésser la integració
dels treballadors subrogats com a treballadors no considerats empleats públics
i l’aplicació de les corresponents taxes de reposició d’efectius per l’adquisició
d’aquesta condició.

14
Tractament
d’aigües potables

Criteris de qualitat de l’aigua. La Directiva d’aigua potable.
Criteris sanitaris específics –qualitat sanitària, legionel·la,
amiant. El control de qualitat. Recursos hídrics alternatius:
aigües regenerades i aigües de pluja. Les fonts naturals
en el sistema urbà. Ús sostenible dels aqüífers i altres
fonts d’abastament.
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Anna Crispi
Cap de secció del cicle de l’aigua del Servei de
Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa

La gestió del servei públic del cicle de l’aigua consisteix, de manera molt resumida, en la captació de l’aigua del medi, el seu tractament per a fer-la apta per al
consum humà, la distribució, i de nou el tractament per a fer-la apta per al medi.
O sigui, per al consum humà, cal tractar l’aigua dues vegades: per a potabilitzar-la i per a retornar-la al medi en unes condicions correctes.

- La garantia de la continuïtat en el servei.

Podem dir també que l’objectiu i la funció principal de la gestió pública de l’aigua és doble:
Garantir a la població l’accés a l’aigua de qualitat, en la quantitat i el temps suficient.
Procurar que aquest ús de l’aigua no provoqui danys al medi, tant en el moment
de la captació, com quan es retorna al medi un cop utilitzada.
L’abastament d’aigua potable, l’evacuació i el tractament de les aigües residuals
són competències pròpies dels municipis, per tant, en gran part, el cicle integral
de l’aigua és responsabilitat dels ajuntaments.
No és competència dels ens locals la gestió de la planificació hidrològica, policia
del domini públic, ni l’ordenació dels abastaments en alta de la qual és competent l’organisme de conca, o sigui l’Agència Catalana de l’Aigua, que és l’autoritat
que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d’aigües.
Per a la captació de l’aigua cal tenir en consideració molts aspectes diferents,
entre els quals podem destacar:
El respecte dels cabals ecològics dels rius per tal d’evitar la sobreexplotació dels
aqüífers.
- El fet de disposar d’alternatives de captació, per no dependre d’un únic punt
de subministrament.
- La importància de procurar que sigui la font de subministrament més
assequible.
- El mínim cost d’explotació.
- El mínim consum d’energia.
- La màxima garantia sanitària.
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- El manteniment dels preus assequibles.
- La vigilància i el control de la qualitat de l’aigua captada i distribuïda.

En tots els casos cal donar compliment a les especificitats sanitàries de l’aigua
que s’ha de consumir, en funció de l’ús al qual es vol destinar i tenint en compte
la qualitat de partida, o sigui, les característiques de l’aigua captada. El tractament necessari per a l’ús de boca pot variar molt en funció del punt de captació;
si l’aigua de partida és, per exemple, del riu Llobregat, és molt diferent de si l’aigua es capta a Castellar de n’Hug, o si la captació està a l’alçada d’Abrera, aigües
avall de les mines de sal i de les depuradores de vàries poblacions, en què les
necessitats de tractament són molt més elevades.
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- El compliment de les condicions de pressió en la distribució.

La normativa sanitària estableix que, per al consum humà, sempre cal un mínim tractament de l’aigua captada, la desinfecció és obligatòria. A la sortida de
les estacions de tractament d’aigua potable (ETAP) i a la xarxa de distribució hi
ha d’haver clor residual lliure per tal d’evitar contaminacions microbiològiques
posteriors.
Podem necessitar, per tant, des de la mínima desinfecció fins a tractaments complexos per a potabilitzar aigües amb menys qualitat en el seu origen, com és el
cas de rius on aboquen depuradores i activitats no connectades al clavegueram.
Per a l’ús domèstic, la qualitat que hem de donar ha de ser la del consum humà.
Per tant, és molt interessant trobar i utilitzar fonts alternatives per a usos que
necessitin qualitats inferiors, per exemple, per al reg o la neteja de carrers no cal
que l’aigua sigui potable. Aquests recursos alternatius poden ser recursos locals,
com ho són els pous o les mines, l’aigua de la pluja o l’aigua regenerada.
Posant com a exemple la dotació total dels usos urbans a Terrassa (215.121 habitants), de 170 litres per persona i dia, dels quals 98 l/hab./dia corresponen a usos
domèstics, podríem substituir part dels cabals amb fonts alternatives a les quals
només caldria aplicar el tractament necessari per a assolir els nivells de qualitat
que requereixin; aquesta és una manera de fer gestió de la demanda en termes
de tractament de l’aigua.
Finalment, un objectiu molt important que cal tenir present de cara a la gestió
de la demanda és, per descomptat, a part de substituir els cabals d’aigua dels
usos que no necessiten la qualitat requerida per al consum humà, procurar reduir al màxim els consums totals.
Tot i que els nivells de consum de les poblacions s’han anat reduint, fins a arribar
a dotacions properes, o fins i tot inferiors a 100 litres per habitant i dia, el nivell
que recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a dotació mínima,
encara hi ha marge de reducció, sobretot en ciutats compactes en les quals les
xarxes poden ser molt eficients. Encara queda molt camí per recórrer en el disseny i el funcionament dels habitatges i edificis en general, mitjançant la subs-

345

14 Tractament d’aigües potables

Visió prèvia general de la gestió del servei del cicle de l’aigua

En l’àmbit de ciutat, també s’ha de treballar en la millora de l’eficiència de les
xarxes de distribució en les quals es perd una part molt important d’aigua potable.
Un cop utilitzada, l’aigua urbana s’ha de retornar al medi amb les millors condicions possibles; en aquest cas, les especificacions tècniques que cal tenir en
compte no són les sanitàries, sinó les mediambientals, tot i que en alguns casos
aquest retorn al medi també s’acaba tornant a utilitzar per a l’abastament de
les poblacions situades aigües avall del punt d’abocament.

Tractament d’aigües potables
Tipus de contaminants presents a les captacions
En funció de la naturalesa de l’aigua captada, podem trobar molts tipus diferents de contaminants o elements no desitjats, que poden ser d’origen natural o
antropològic. En relació amb l’origen, podem classificar les captacions entre les
d’aigua superficial, subterrània o de mar.

L’aigua superficial o de riu
L’aigua superficial té molta càrrega orgànica i terbolesa a causa de la presència
de matèries en suspensió o sedimentables i contaminació microbiològica. En els
trams on hi ha nuclis urbans aigües amunt de les captacions, aquesta càrrega
orgànica és superior perquè també hi ha els efluents de les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR). En aquests casos podem tenir també una càrrega
superior de nutrients, microorganismes patògens, salinitat i els anomenats contaminants emergents.
Contaminants presents en les aigües superficials:

- Nutrients: nitrogen, fòsfor i potassi.
- Salinitat: de procedència natural, d’abocaments urbans o com a efluent
d’activitats mineres, molt presents a la conca del Llobregat.
- Contaminants emergents: medicaments, cosmètics, pesticides, drogues,
additius alimentaris...
Les captacions situades a les capçaleres dels rius, a la muntanya, en general tenen una qualitat molt millor que les situades aigües avall.
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titució dels electrodomèstics poc eficients, l’aprofitament de les aigües pluvials
o la millora dels sistemes de reg, entre molts d’altres.

Les aigües freàtiques o subterrànies
En general, les aigües subterrànies gaudeixen d’una millor qualitat en origen, ja
que de manera natural ja han estat tractades per filtració del subsol.
En les aigües subterrànies els contaminants que es poden retenir en aquest filtre natural hi són menys presents; és el cas de la matèria orgànica, la terbolesa i
els microorganismes. En canvi, els contaminants que es troben dissolts a l’aigua
sí que s’hi mantenen presents, ja que la filtració del terreny els és neutra i, per
tant, no els elimina, com és el cas dels nitrats o la salinitat.
També es produeix el fenomen de la mineralització, o sigui, en aquesta filtració,
l’aigua reacciona amb els minerals presents en el terreny, per tant, poden aparèixer elements que poden enriquir l’aigua, o bé, en cas contrari, també poden
arribar a contaminar-la, com és el cas dels elements que es troben en el subsol,
no de manera natural, sinó a causa de l’ús de pesticides, fertilitzants o alguna
altra contaminació d’origen antropològic, com és la contaminació del sòl produïda per la indústria o l’agricultura intensiva (dissolvents, metalls pesants, pesticides, etc.).
De manera molt esporàdica, l’aigua també pot tenir radioactivitat, especialment en zones on de manera natural els terrenys són radioactius. Hi ha límit de
radioactivitat en el Reial decret 140/2003, que té sentit vigilar en aquestes zones
on pot ser present.

- Matèries sòlides: sorra, pedres, branques, residus sòlids urbans, petits animals.
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- Terbolesa: matèries en suspensió no decantables, orgàniques o inorgàniques.
- Contaminació microbiològica: microorganismes presents en els rius i en els
efluents de les depuradores.

L’aigua salobre o de mar
L’aigua salobre es caracteritza per tenir una alta concentració de sals, tot i que
també hi podem trobar sòlids gruixuts o en suspensió i altres contaminants,
sobretot si el punt de captació es troba proper a la desembocadura d’un riu o
d’efluents de depuradores d’aigües residuals.
Tipologies d’estacions de tractament d’aigua potable (ETAP)
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- Matèria orgànica: provinent de la descomposició dels vegetals i animals
presents als espais fluvials i dels efluents de les depuradores urbanes.

Tal com s’ha dit en l’apartat anterior, als rius hi trobem sobretot matèria orgànica, terbolesa i microorganismes. De manera molt resumida, per al tractament
d’aquesta aigua, cal eliminar-ne la matèria orgànica, precipitar-ne les matèries
sòlides i desinfectar-la.
Normalment en el punt de captació, protegint les bombes d’extracció, hi ha un
primer desbast de grollers, consistent en reixes o tamisos gruixuts, per retenir
les branques, pedres, petits animals i residus sòlids que puguin estar presents
en el riu.

ETAP pous
En funció de les característiques de l’aigua, es poden fer diferents tractaments.
En alguns casos n’hi ha prou amb una filtració mitjançant filtres de sorra i la
posterior cloració per a assegurar-ne la potabilitat.
També es pot fer una oxidació amb permanganat potàssic per tal d’eliminar la
matèria orgànica dissolta, o bé també es pot fer passar per un llit de carbó actiu.

Un cop a planta, el procés comença fent passar l’aigua per unes reixes de desbast més fi i uns canals dessorredors.

Els nitrats es poden reduir també amb osmosi inversa, electrodiàlisi reversible o
bé amb resines d’intercanvi iònic.

L’oxidació de la matèria orgànica es pot fer mitjançant l’addició de permanganat potàssic o per oxidació biològica.

Si hi ha presència de dissolvents volàtils a l’aigua, aquests dissolvents es poden
eliminar mitjançant un procés de stripping, evaporant-los en un contracorrent
forçat d’aire.

A continuació, normalment s’addiciona coagulant i floculant per a facilitar la
decantació dels sòlids flotants. També es pot dosificar carbó actiu en pols per a
acabar d’eliminar la matèria orgànica present a l’aigua.
Després, l’aigua passa als decantadors, on es decanten els flòculs presents a l’aigua, i al fons s’extreu el fang produït. A la part alta dels decantadors, pels sobreeixidors en surt l’aigua clarificada.
Els fangs obtinguts s’han de deshidratar mitjançant filtres premsa o centrifugació, i s’obté així un residu sòlid que es pot valoritzar, per exemple, en cimenteres.
A la sortida de l’ETAP, tal com marca la normativa sanitària per al consum humà,
cal desinfectar l’aigua obligatòriament. Aquesta desinfecció es pot fer químicament, amb hipoclorit sòdic, clor gas o ozó, o bé amb llum ultraviolada. Es poden
combinar vàries tècniques, però en tot cas cal garantir que l’aigua a la sortida de
l’ETAP tingui un mínim de 0,5 mg de clor lliure residual.
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En ambdós casos (EDR i osmosi) s’ha d’ajustar el pH i cal gestionar correctament
l’efluent residual amb alta concentració de sals. Aquesta gestió es pot fer mitjançant la connexió a un col·lector de salmorres, si n’hi ha cap de proper i disponible.

La salinitat, molt present en el riu i l’al·luvial del Llobregat, es pot reduir mitjançant electrodiàlisi reversible (EDR), sistema de tractament emprat a l’ETAP Llobregat d’ATLL, o osmosi inversa, sistema del qual es va fer una prova pilot a l’ETAP
Terrassa, també situada al Llobregat, a molts pocs quilòmetres de les aigües de
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ETAP rius

la planta d’ATLL. Amb aquests tractaments es pot millorar la qualitat organolèptica de l’aigua i també reduir el risc de formació de trihalometans (THM).

També hi pot haver altres tractaments específics per a la reducció d’altres contaminats, com poden ser metalls o altres compostos, tot i que en molts casos
aquests tractaments són econòmicament inviables, sobretot en pous on hi ha
cabals reduïts i l’aprofitament no és molt quantiós.

Instal·lacions de tractament d’aigües marines (ITAM)
La utilització d’aquestes fonts no està limitada per un possible esgotament
(com passa amb les reserves embassades o amb les aigües subterrànies), tot i
així, a causa de l’alt consum energètic que generen, la seva contribució ha de ser
potenciada durant els episodis de sequera. En canvi, en moments que no hi hagi
escassetat, cal estudiar si els costos de tractament són viables, ja que, en general,
tenen un cost de producció i una petjada ecològica superiors als dels sistemes
de tractament convencionals.
El procés de dessalinització comença per la captació al mar, que es fa a una certa
distància de la costa, mitjançant un immissari submarí.
A la ITAM del Prat la dessalinització es fa mitjançant osmosi inversa. El procés
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Hi ha molts tipus d’ETAP, amb unes característiques que varien molt en funció
dels contaminants que han de tractar. Es pot fer una classificació general en
funció de l’origen de l’aigua, si prové del riu, del freàtic o del mar, tot i que no hi
ha una fórmula única.

Encara que no hi hagi demanda, les dessalinitzadores han de funcionar a nivells
mínims, no es poden aturar mai, a fi d’evitar que es puguin malmetre les membranes.

També és important sectoritzar la xarxa de manera que es pugui aïllar per
sectors. Amb la sectorització es pot minimitzar el nombre d’usuaris afectats en
cas d’incidències i en els treballs de detecció de fuites es redueix la grandària
dels sectors que cal estudiar en cas d’observació de consums anòmals.

Criteris de qualitat de l’aigua

A l’hora de definir els criteris de qualitat de l’aigua, a part de les condicions
sanitàries, també cal tenir en consideració les especificacions de pressió de la
xarxa, la garantia de subministrament i la continuïtat.

Tal com s’ha explicat en el primer apartat, els criteris de qualitat de l’aigua s’han
de determinar sobre la base d’unes especificacions en funció de l’ús al qual
aquesta aigua s’hagi de destinar.
La normativa bàsica que regula la qualitat de l’aigua en el consum humà és la
següent:
-

DIRECTIVA 98/83/CE DEL CONSELL, relativa a la qualitat de les aigües
destinades al consum humà, transposada pel Reial decret 140/2003.

-

DIRECTIVA 2015/1787 DE LA COMISSIÓ, per la qual es modifiquen els
annexos II i III de la Directiva 98/83/CE.

-

Reial decret 140/2003.

-

Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà de
Catalunya.
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Aquestes normatives regulen resumidament:
-

Els criteris de qualitat de les aigües (valors paramètrics).

-

Les condicions que han de complir les diferents infraestructures dels
sistemes d’abastament: captacions, estacions de tractament, dipòsits,
xarxa de distribució i les instal·lacions interiors.

-

Les mesures de control de les fonts naturals.

-

Els autocontrols de les captacions i instal·lacions.

-

El control d’aixeta del consumidor.

-

La gestió d’incompliments.
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La xarxa de distribució, en la mesura que sigui possible, ha de ser mallada, i s’han
d’evitar els cul-de-sac amb punts de baix consum on l’aigua no es renova amb la
freqüència necessària i, per tant, on es nivells mínims de clor lliure residual no
es poden garantir.

Condicions de pressió a la xarxa
En general, en els reglaments del servei s’estableix que la pressió de
subministrament serà la necessària per abastar tota la població del municipi,
amb una pressió mínima a les canalitzacions suficient per a assolir l’alçada
superior prevista en el planejament urbanístic vigent. Aquesta garantia no
cobreix els edificis singulars, més alts o amb un consum més elevat, que haurien
de ser objecte de tractament específic.
A part de la pressió mínima, també cal tenir molt present la pressió màxima
admissible, sobretot en moments de poc consum. Aquest és un dels motius
pels quals moltes vegades els trencaments de canonades es produeixen a la nit,
quan hi ha molt poca demanda d’aigua.
La pressió a la xarxa es pot obtenir mitjançant pisos de pressió, per gravetat
des dels diferents dipòsits de distribució, situats a les parts altes del municipi,
seguint l’orografia del terreny. També es pot obtenir la pressió necessària
mitjançant grups de pressió.

Garantia de continuïtat del servei
Llevat de cas de força major, les entitats subministradores d’aigua tenen
l’obligació de mantenir permanentment el servei en les condicions adequades.
Per tant, cal disposar de fonts alternatives de subministrament i evitar
dependre d’un sol recurs, ja que si aquest falla, per qualitat o quantitat, s’hauria
d’interrompre el servei.
També cal preveure altres possibles problemes externs que puguin posar en
perill la continuïtat del servei, com pot ser un possible tall o una caiguda del
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d’osmosi inversa consisteix bàsicament a bombar aigua a alta pressió cap a una
membrana semipermeable que reté les sals dissoltes a l’aigua. L’aigua osmotitzada té un pH baix i, perquè es consideri aigua potable, cal addicionar-hi alguns
minerals.

-

S’eliminen les referències a les aigües envasades i a les substàncies
radioactives, ja que ja estan regulades en les normatives corresponents
de seguretat alimentària i en la Directiva 2013/51/Euratom del Consell,
respectivament.

En el cas de l’ús de l’aigua regenerada sí que hi ha normativa específica: el Reial
decret 1620/2007 regula la qualitat i el control sanitari que cal dur a terme en
funció dels usos.

-

S’actualitzen les especificacions dels mètodes d’anàlisi dels diferents
paràmetres d’acord amb els avenços científics i tecnològics i l’aplicació
de la incertesa en les determinacions.

La Directiva d’aigua potable

La DIRECTIVA 98/83/CE DEL CONSELL, de 3 de novembre de 1998, relativa a la

qualitat de les aigües destinades al consum humà, va ser transposada pel Reial
decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de
qualitat de l’aigua de consum humà (BOE núm. 45, de 21.02.03), normativa

Tots aquests canvis afectaran bàsicament els laboratoris de control i els plans de
vigilància i autocontrol dels abastaments.
Aquests canvis seran una bona oportunitat per als municipis per a revisar i
avaluar els sistemes i les instal·lacions d’abastament dels quals són responsables,
i per a identificar els punts crítics i planificar de manera eficient els autocontrols
i les inversions que cal dur a terme per reduir els riscos.

Criteris sanitaris específics –qualitat sanitària, legionel·la, amiant–

El 2014 es va aprovar la DIRECTIVA 2015/1787 DE LA COMISSIÓ, de 6 d’octubre de
2015, per la qual es modifiquen els annexos II i III de la Directiva 98/83/CE del
Consell.

Des de l’any 1984 el comerç i l’ús de productes amb amiant estan prohibits a
Espanya (fins a l’any 2001 hi havia algunes varietats menys freqüents que encara
eren legals) a causa de l’alt risc de càncer que comporta la inhalació de les seves
fibres. L’emissió de fibres d’aminat a l’atmosfera es produeix bàsicament en el
procés de fabricació de materials d’amiant i en la seva manipulació.

Aquesta directiva encara no ha estat transposada, el 27 d’octubre de 2017 és la
data límit.

La legionel·losi es contrau per inhalació de vapor d’aigua o aerosols que
continguin el bacteri de la legionel·la.

Els annexos II i III de la Directiva 98/83/CE estableixen els requisits mínims
dels programes de control de les aigües destinades al consum humà i les
especificacions per al mètode d’anàlisi dels diferents paràmetres.

Les condicions de les instal·lacions susceptibles de ser un focus de propagació
d’aquesta malaltia, com és el cas de les torres de refrigeració, dels dipòsits
acumuladors d’aigua calenta sanitària o dels jacuzzis, s’han de controlar i vigilar.

Els principals canvis que representarà la nova directiva són:

També s’ha de tenir cura de les instal·lacions en què hi ha usuaris especialment
vulnerables, com són els infants, les persones malaltes o la gent gran.

sanitària vigent en l’àmbit estatal en matèria d’aigua potable.

-

S’introdueix el concepte de l’avaluació del risc a l’hora d’establir
els programes de control dels sistemes d’abastament. Basant-se
en la informació sobre l’estat de les masses d’aigua on es troben les
extraccions, es determinarà el risc potencial. Caldrà reduir la distància
existent entre l’extracció i el subministrament.
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S’incorpora la possibilitat d’introduir canvis en els plans de mostreig sobre
la base del resultat de l’avaluació del risc. Això permetrà racionalitzar
els autocontrols i reduir els controls i les freqüències de mostreig
innecessaris, o augmentar-los en els punts crítics o més sensibles.

Per als altres usos no sempre és fàcil establir els criteris de qualitat.

Amb els altres recursos alternatius, com són les aigües pluvials o les freàtiques,
és més complicat definir quina qualitat has de garantir per a determinats
usos; en aquests casos cal aplicar els criteris d’altres normatives sectorials
mediambientals que es puguin assimilar.
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-

Els criteris sanitaris s’han d’aplicar en funció de l’ús i de la via de penetració de
l’aigua, que pot ser per ingestió, inhalació o per contacte amb la pell.
L’amiant, present en moltes canonades de distribució i petits dipòsits de
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subministrament elèctric. La distribució, amb l’orografia del nostre territori,
normalment es fa per gravetat, des dels dipòsits de distribució; per tant, una
aturada del subministrament elèctric momentània no afectaria el servei en un
primer moment, però sí que ho faria al cap de poc, en funció de la capacitat
d’emmagatzematge que, com a molt, ha de ser de 48 hores, i del nivell que
tingués el dipòsit en el moment de la caiguda elèctrica.

Risc d’ingestió

La manipulació de l’aminat només la poden dur a terme empreses inscrites
en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA) i els treballs han d’estar
prèviament autoritzats per part del Serveis Territorials de Treball.

Segons l’article 8 del Reial decret 140/2003, el material de construcció de les
conduccions d’aigua no ha de transmetre a l’aigua substàncies o propietats
que contaminin o empitjorin la qualitat de l’aigua procedent de la captació. En
cap normativa sanitària de l’aigua de consum no s’esmenta específicament que
calgui substituir les instal·lacions de fibrociment de la xarxa d’abastament; el
que cal garantir és que les canonades estiguin en bon estat, de manera que no
pugui produir-se contaminació de l’aigua de consum.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que no hi ha proves suficients
per considerar que la ingestió d’amiant a través de l’aigua de consum pugui ser
perillosa per a la salut i, en conseqüència, no ha establert cap valor de referència
per a aquesta substància.
Segons l’Agència de Protecció de la Salut, les canonades de fibrociment de la
xarxa d’abastament es poden mantenir fins al final de la seva vida útil. La vida
útil és la duració estimada que poden tenir complint correctament la funció
per a la qual han estat fabricades; en el cas de les canonades de fibrociment, en
general, s’estableix una vida útil de com a mínim 50 anys.
Per tant, segons les autoritats sanitàries, no hi ha risc per ingestió d’amiant, i per
això en les diferents normatives europees, estatals i catalanes no es fixa cap límit
per a aquest producte i, en conseqüència, no és obligatori fer-ne un control analític.

Risc per inhalació
Tenint en compte que en l’actualitat ja no es poden ni fabricar ni instal·lar
productes amb amiant, l’emissió de les seves partícules es pot produir a causa
del seu trencament o durant les operacions de desmuntatge d’instal·lacions.
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En el cas de les canonades d’abastament d’aigua, l’emissió de partícules d’amiant
a l’aire és poc probable, atesos els procediments de treball que s’utilitzen en la seva
manipulació. Únicament es pot produir si no es prenen les mesures de seguretat
adients, a causa de la manipulació durant les operacions de substitució de xarxa o
a causa del seu trencament, ja sigui pel deteriorament (a la fi de la seva vida útil)
o accidentalment en les obertures de carrer per a altres serveis.
Els residus d’amiant estan classificats com a perillosos segons el Catàleg europeu
de residus (CER). La seva manipulació està regulada pel Reial decret 396/2006,

A Terrassa actualment hi ha uns 220 quilòmetres de xarxa de fibrociment, que
representen aproximadament el 36 % total de la xarxa. Els darrers anys s’han
intensificat les inversions de substitució de les canonades més antigues, en els
punts on es registren més incidències.
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pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables
als treballs amb risc d’exposició a l’amiant.

Les canonades de fibrociment substituïdes es retiren (a excepció d’alguns casos
en els quals és tècnicament inviable fer-ho) seguint els protocols de retirada i
gestió dels residus d’amiant, fet que representa un important sobrecost, però
que redueix el risc d’exposició per inhalació de la població, ja que no es deixen
abandonades en el subsol les canonades fora de servei.

El control de qualitat
Els gestors dels sistemes d’abastament han de subministrar aigua apta per
al consum humà, però els ajuntaments són els responsables d’assegurar que
l’aigua subministrada en el seu terme sigui apta. Per tant, han de vetllar pel
compliment de les obligacions dels gestors i controlar la qualitat de l’aigua de
l’aixeta del consumidor.
La presència de determinats agents biològics, fisicoquímics o radioactius en les
aigües de consum humà pot tenir efectes perjudicials per a la salut de la població.
És per això que és necessari dur a terme una vigilància d’aquests agents per tal
d’evitar brots i malalties de transmissió hídrica i d’altres problemes de salut en
les persones.
La vigilància de les condicions sanitàries de l’aigua subministrada a Catalunya
constitueix una de les activitats de l’administració sanitària prevista en el
Reial decret 140/2003 i en el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües
de consum humà. Aquesta vigilància permet millorar la seguretat de l’aigua
de consum humà subministrada, estudiar l’evolució dels perills microbiològics,
fisicoquímics i radiològics i evitar que el consum d’aigua comporti un risc per a
la salut de les persones.
Les activitats de vigilància microbiològica i fisicoquímica són d’aplicació
a les zones de subministrament d’aigua de consum humà de Catalunya
corresponents a les xarxes públiques i de petites col·lectivitats del cens de zones
de subministrament.
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fibrociment, pot presentar riscos sanitaris en funció de la via de contacte. Els
exposem tot seguit.

L’objecte d’intervenció és l’aigua de consum subministrada en les diferents
zones i els perills objecte de la vigilància s’exposen a continuació.
Perills microbiològics:
- E. coli
- Enterococs
- Bacteris coliformes
- Clostridium perfringens
- Recompte de colònies a 22 ºC
Perills fisicoquímics:
Grups de
paràmetres
Fisicoquímics
bàsics
Metalls

Paràmetres
Conductivitat, pH, terbolesa, oxidabilitat, nitrats, nitrits,
amoni, bor, fluorur, clorur, sodi, sulfat, cianur, índex de Langelier
Antimoni, arsènic, cadmi, coure, crom, mercuri, níquel,
plom, seleni, alumini, ferro, manganès

Hidrocarburs
aromàtics
policíclics
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Plaguicides

Recursos hídrics alternatius: aigües regenerades i aigües de pluja
Tal com s’ha comentat anteriorment, és molt interessant poder reduir la
demanda d’aigua de boca per altres fonts alternatives, com són les aigües
regenerades i les pluvials.
En ambdós casos, per a l’ús d’aigua regenerada o pluvial, cal l’autorització de
l’Agència Catalana de l’Aigua, que inclou les especificacions tècniques, sanitàries
i d’autocontrol de la gestió i les instal·lacions.
L’aigua regenerada o reutilitzada
L’aigua regenerada és aquella que ha estat tractada prèviament en una estació
depuradora d’aigües residuals (EDAR) i, posteriorment, amb un tractament
addicional terciari de regeneració que li permet assolir els nivells de qualitat
necessaris per a determinats usos.
La normativa estatal que regula l’ús de l’aigua regenerada, el Reial decret
1620/2007, estableix les condicions de qualitat i vigilància dels usos següents:
-

Industrials

-

Reg de camps de golf

Benzè

-

Usos municipals

Benzo(a)pirè
HAP [suma de: benzo(b)fluorantè, benzo(ghi)perilè,
benzo(k)fluorantè i indè(1,2,3-cd)pirè]

-

Reg agrícola

-

Usos ambientals

1,2-dicloroetà, trihalometans (bromodiclorometà, bromoCompostos
form, cloroform i dibromoclorometà), tricloretè, tetracloretè
orgànics volàtils
BTEX

En el cas de Terrassa, no procedeix incloure’l en la vigilància radiològica.

3,4-dicloroanilina, 4-isopropilanilina, alaclor, aldrín, ametrina, atrazina, clofenvinfós, clorpirifòs, cianazina, desetilatrazina, desisopropilatrazina, diazinon, dieldrina, diuron i metabòlits, endosulfan (alfa), endosulfan (beta), endosulfan
sulfat, endrina, HCH-alfa, HCH-beta, HCH-gamma (lindà),
HCH-delta, heptaclor, heptaclorepòxid, hexaclorbenzè, imidacloprid, isoproturon, malatió, metalaxil, metolaclor, metoxiclor, molinat, octacloroestirè, o-p’DDD, o-p’DDE, o-p’DDT,
p-p’DDD, p-p’DDE, p-p’DDT, paration d’etil, paration de
metil, pentaclorobenzè, prometrina, propazina, simazina,
terbutilazina, terbutrina, tiametoxam, trifluralina
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Al municipi de Terrassa hi ha censades vuit d’aquestes xarxes que pertanyen a
zones d’abastament diferents.

Perills radiològics: radioactivitat a-total, radioactivitat b-total i b-resta, activitat
de 3H, radionúclids a i/o b-emissors (en funció dels resultats de a-total, b-resta i
triti), radó.

Tot i que a l’actualitat tècnicament és possible tractar les aigües regenerades
per a l’ús de boca, en el Reial decret esmentat està específicament prohibit el seu
ús per al consum humà, i tampoc no s’admet per a les indústries alimentàries,
els hospitals, les aigües de bany o les fonts ornamentals.
Hi ha països en els quals no està prohibit l’ús de boca amb aigua regenerada,
i aquí, tot i que no es pot fer servir directament, sí que es reutilitza de manera
indirecta, ja que les aigües que surten de les depuradores s’aboquen als rius on
hi ha captacions per abastament.
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A l’efecte d’aquest programa, s’entén per zona d’abastament l’àrea
geogràficament definida en la qual la qualitat de l’aigua distribuïda és
homogènia la major part de l’any i delimitada per la titularitat d’un gestor (a
diferència del concepte de zona que estableix l’aplicatiu del SINAC).

-

Nematodes intestinals: cada quinze dies

-

Escherichia coli: dos cops a la setmana

-

Sòlids en suspensió: setmanalment

-

Terbolesa: dos cops a la setmana

A més dels altres paràmetres o criteris que pugui establir l’autoritat sanitària.
També es pot considerar com a regeneració l’ús d’aigües grises i la utilització de
les aigües sobrants de les piscines.
L’ús d’aigües grises es va estendre molt després de les darreres sequeres. Es
tracta de reutilitzar les aigües de les dutxes i banyeres per a les cisternes dels
inodors, prèvia depuració d’aquestes cisternes, normalment mitjançant una
petita depuradora fisicoquímica.
Aquest sistema té sentit sobretot en els edificis en els quals l’ús de dutxa i la
demanda d’aigua per a sanitaris és important. Cal un esforç considerable per al
manteniment de les instal·lacions i els controls sanitaris corresponents, sobretot
si qui ho ha de dur a terme és una comunitat de veïns. Bastantes instal·lacions
de reutilització d’aigües grises han acabat en desús per falta de manteniment
programat, que fa que es malmetin les instal·lacions i que, en conseqüència,
funcionin malament.
La regeneració d’aigües sobrants de les piscines és molt interessant per a l’ús
de reg o per a omplir cisternes d’inodors. És important que les noves piscines es
dissenyin per a poder reutilitzar les seves aigües.

-

Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya. Dimensionament de dipòsits
d’emmagatzematge (Agència Catalana de l’Aigua)

-

Guía Técnica de aprovechamiento de aguas pluviales en edificios (Aqua
España, 2011)

L’aprofitament de l’aigua de pluja es pot fer mitjançant retenció en dipòsit, tal
com de fet s’ha dut a terme des de fa milers d’anys amb les cisternes, i també
es pot fer aprofitant l’aigua de pluja de manera directa, mitjançant sistemes de
drenatge sostenible i el disseny de jardins amb canalització i retenció de l’aigua
de pluja per al reg.
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Hi ha molta controvèrsia amb els protocols de vigilància i autocontrol establerts
per a les aigües regenerades que, com que són molt extensos, en alguns casos
fan que sigui inviable el seu ús. Per exemple, per a usos municipals o urbans,
com és el reg de jardins o la neteja de carrers, cal analitzar:

Minimitzant la quantitat de pavimentació o ocupació impermeable d’aquelles
superfícies en què no sigui estrictament necessari, es facilita la recàrrega
natural dels aqüífers, s’evita la contaminació de les aigües pluvials, ja que
no entren en contacte amb paviments on hi ha circulació de vehicles, se’n
potencia l’aprofitament, i s’evita al mateix temps que s’incorporin al sistema de
sanejament.
En les zones enjardinades, públiques o privades, és interessant afavorir la
permeabilitat del terreny mitjançant la utilització de zones de filtració o altres
tecnologies amb la mateixa finalitat, i cal procurar conduir les aigües sobrants
cap a zones on hi hagi plantacions amb necessitat de reg. Tot això serveix per
a afavorir la infiltració, incrementar el temps de retenció i l’aprofitament de
l’aigua de pluja per a reg, i per a evitar al màxim la compactació del sòl.
També és molt positiu per tal de minimitzar els efectes de les inundacions i
evitar el sobreeiximent dels sistemes de sanejament unitaris als espais fluvials
o al mar, i la contaminació que això representa.
El Reglament del domini públic hidràulic estableix que cal quantificar i fer el
tractament adequat per tal de minimitzar l’impacte d’aquests sobreeiximents;
aconseguir que l’aigua de pluja en la mesura que sigui possible no arribi al
clavegueram és una primera mesura molt important i necessària.

Aigües pluvials

No existeix un criteri únic per al dimensionament que han de tenir els dipòsits
d’emmagatzematge. Moltes ordenances estableixen el seu propi criteri, tot i que
actualment hi ha bastantes guies de càlcul que intenten homogeneïtzar criteris:

Les fonts naturals en el sistema urbà
Es consideren fonts naturals les aigües i deus que flueixen de manera natural,
sense tractament previ, i que no formen part ni deriven de la xarxa domiciliària
municipal de distribució d’aigua potable.
Les fonts són un patrimoni natural i com a tals cal vetllar per la seva conservació
i restauració.
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L’ús de les aigües pluvials s’ha estès bastant els darrers anys. Després de la
sequera del període 2007-2008 s’han aprovat moltes ordenances d’estalvi
d’aigua que recullen l’aprofitament de l’aigua de pluja com a mesura de
substitució de l’aigua potable.

-

AIGUA SENSE GARANTIA SANITÀRIA: quan els resultats dels darrers
controls periòdics efectuats acompleixen els valors establerts a la
normativa.

-

AIGUA NO APTA PER AL CONSUM HUMÀ: quan els resultats dels darrers
controls periòdics efectuats superen els valors establerts a la normativa.

Controls analítics de les fonts naturals de Terrassa

La normativa considera de manera general que l’aigua és apta per al consum
quan estigui desinfectada i no tingui cap tipus de microorganisme, paràsit o
substància en una concentració que pugui comportar un perill per a la salut
humana i quan els resultats analítics compleixin els valors paramètrics de
l’annex I del Reial decret 40/2003 per als paràmetres A (microbiològics), B
(químics…), D i els valors dels paràmetres addicionals establerts a la Guia del
Departament de Salut de la Generalitat.
En relació amb les fonts naturals, la Guia del Departament de Salut les considera
com a aigües sense garantia sanitària amb independència dels resultats dels
controls analítics que s’efectuïn. En la valoració de l’aptitud de l’aigua estableix
que no es considerarà la concentració de desinfectant residual.
El Laboratori Municipal de Terrassa fa tres controls analítics anuals de les aigües
de les fonts que inclouen paràmetres fisicoquímics (terbolesa, conductivitat,
pH, amoni, nitrats) i microbiològics (bacteris coliformes, enterococs, recompte
de colònies a 22 ºC i Clostridium perfringens). Les determinacions analítiques
efectuades són les que figuren en l’Anàlisi de control de fonts naturals (ACF)
establert en el document Vigilància i control sanitaris de les aigües de consum
humà de Catalunya editat per la Direcció General de Salut Pública del
Departament de Salut. Amb els resultats analítics obtinguts es du a terme la
qualificació sanitària de les aigües.
Les aigües de les fonts naturals, en provenir de captacions no connectades a
la xarxa pública d’abastament d’aigua potable, sense cap tractament previ
de potabilització (filtratge, desinfecció, etc.), estan subjectes a fluctuacions
i alteracions; per tant, no se’n pot garantir l’aptitud per al consum humà de
manera continuada; és per això que es tracta d’aigües sense garantia sanitària.

L’inventari de les fonts naturals de Terrassa, la informació sobre la seva qualitat i
altres informacions d’interès es troben al visor de mapes de l’Ajuntament:
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Qualifiquem les aigües de les fonts en funció dels resultats dels controls
periòdics que es duen a terme:

A Terrassa tenim inventariades les fonts naturals, tant les que es troben en la
zona urbana com les situades a l’entorn (sòl no urbanitzable).

El Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Terrassa porta a
terme la vigilància i el control sistemàtic de les fonts naturals del municipi.
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Qualificació sanitària de les aigües de les fonts naturals

http://emap.terrassa.cat/mapgis/?modul=FONTS#

Ús sostenible dels aqüífers i altres fonts d’abastament
L’aigua és un bé essencial per a la vida, no només de les persones, també ho és
per a la vida dels animals i les plantes, o sigui, per a tots els ecosistemes.
A partir de la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE) l’aigua deixa de ser
tractada exclusivament com a recurs, i passa a ser considerada com a element
bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al medi ambient. Els
aspectes biològics i hidrològics passen a ser molt significants per a la diagnosi
de la qualitat, juntament amb els factors fisicoquímics i contaminants tòxics i
persistents, ja usats tradicionalment.
La Directiva proposa la regulació de l’ús de l’aigua i dels espais fluvials a partir de
la capacitat que aquests espais tenen de suportar tipus diferents de pressions
i impactes per tal de promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera
responsable, racional i sostenible.
En el text refós de la Llei d’aigües de Catalunya s’estableix que la planificació
hidrològica a les conques internes de Catalunya correspon a l’Agència Catalana
de l’Aigua. El Pla de gestió del districte fluvial de Catalunya és l’instrument
per a l’assoliment dels objectius de protecció i millora de l’estat dels recursos
hídrics, tant des d’una vessant quantitativa com qualitativa, i la promoció d’un
ús sostenible de l’aigua.
L’ús de l’aigua per a l’abastament és prioritari enfront d’altres usos com són
l’agrícola o l’industrial, però sempre cal que es mantinguin els cabals ecològics
que garanteixin la preservació dels espais fluvials.
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El Reial decret 140/2003 i el Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües
de consum humà estableixen que els ajuntaments han de fer un inventari de
les fonts naturals existents en el seu terme municipal, han de dur a terme els
controls de qualitat establerts i han d’informar als potencials usuaris de les fonts
naturals sobre la seva qualitat, especialment en les fonts d’alta freqüentació.
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Els ajuntaments han de vetllar perquè tots els usuaris dels seus municipis
tinguin garantit l’accés a l’aigua de qualitat, però també, i no menys important,
que es faci un ús raonable d’aquesta aigua. Per a dur a terme aquests
objectius importants cal que des de l’ajuntament es coneguin detalladament
les necessitats del municipi, els consums dels diferents usos i les variacions
temporals. També cal saber els recursos de què es disposa. Els recursos que cal
tenir en compte són els necessaris per a obtenir l’aigua de consum i també les
altres fonts d’abastament alternatives, més locals, per a altres usos amb menys
necessitats de tractament.
En els plans directors d’abastament municipal és molt interessant que, a part
del consum humà, s’hi incorporin les fonts alternatives d’abastament per
a altres usos, per així tenir clares les necessitats del municipi en tota la seva
globalitat, i poder incorporar-les en el full de ruta de les actuacions i inversions
que cal dur a terme.
D’altra banda, també és important conèixer de primera mà el règim d’explotació
i la qualitat dels aqüífers dels quals s’extreu l’aigua per així ser més conscients
de la disponibilitat del recurs i de les conseqüències del seu malbaratament.
L’Ajuntament de Terrassa forma part de la Comunitat d’usuaris d’Aigües de
la Cubeta d’Abrera, ja que és titular d’una concessió d’aigües subàlvies i del
dret de captació d’aigües superficials del riu Llobregat en el terme municipal
d’Abrera, amb un cabal màxim del conjunt de totes les captacions de 56.000 m3
diaris (0,64 m3/s), per a l’abastament de les poblacions de Terrassa, Matadepera,
Ullastrell i Viladecavalls.
La Comunitat d’usuaris d’Aigües de la Cubeta d’Abrera és una corporació de dret
públic adscrita a l’Agència Catalana de l’Aigua que té per objecte la protecció i
preservació de les aigües dins el seu àmbit de competència. Està format per tots
aquells usuaris que tenen dret a l’aprofitament d’aigües subterrànies.
http://www.cubetadabrera.cat
En el cas dels municipis que no disposen de captacions pròpies i on l’abastament
en alta es fa per part d’ATLL, o que com a Terrassa part dels recursos provenen
d’ATLL, també és important que tinguin coneixement de l’origen de l’aigua
que els arriba, de la seva qualitat i de les infraestructures que permeten que el
municipi disposi d’aigua.
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Els ajuntaments tenen accés a informació detallada sobre els consums del
municipi i de les instal·lacions de connexió a través d’una extranet. També es
poden visitar les instal·lacions de captació i tractament, així com contactar amb
els responsables tècnics directes per atendre dubtes o reclamacions.,
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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 problema del drenatge urbà és conseqüència de la implantació sobre el medi
natural d’una estructura artificial com ho és la ciutat. Com més complexa i gran
és la ciutat més es modifiquen les condicions naturals existents anteriorment i
més gran serà la conflictivitat, que es manifestarà en una acció de doble signe:
agressivitat del medi urbà sobre el medi ambient, i sotmetiment del medi urbà
a les inestabilitats del sistema natural.
L’agressivitat del medi urbà sobre el medi ambient es manifesta en la degradació atmosfèrica, en el desplaçament de l’ecosistema preexistent, en importants
modificacions físiques del territori, en alteracions hidrològiques (es redueix
I’erosió i això disminueix l’aportació de sòlids al litoral, i augmenta extraordinàriament l’escorrentia) i en la degradació de les aigües.
La implantació del medi urbà origina, doncs, alteracions quantitatives i qualitatives en el cicle de l’aigua. D’una banda, l’increment de cabals d’aigua pluvial,
originat per la impermeabilització del terreny, i la desaparició de les lleres naturals, obliguen a la realització d’importants infraestructures de drenatge. De l’altra, I’evacuació de les aigües residuals tant domèstiques com industrials exigeix
la recollida i canalització fins a les interceptores que porten aquestes aigües cap
a les depuradores.
El control de les aigües generades en entorns urbans és una qüestió que es remunta a les civilitzacions més antigues. A principis del segle XX, els sistemes de
sanejament urbà comencen a configurar-se de forma semblant a l’actual. En les
xarxes unitàries, es pretén enviar en temps sec a tractament tot el flux, però en
temps de pluja, quan se supera la capacitat de tractament de la planta depuradora, així com la dels col·lectors interceptors que hi condueixen l’aigua, l’excés
sol ser abocat directament al medi receptor, fet que genera les descàrregues de
sistemes unitaris (DSU).
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En un principi, es va pensar que si aquestes descàrregues complien amb certes
restriccions de dilució podien ser perfectament assumides pel medi receptor.
No obstant això, cap al 1960, els abocaments procedents d’escolaments urbans
es revelen com una de les principals causes de la degradació dels cossos d’aigua
receptors.
Mitjançant la Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (Directiva Marc de l’Aigua, DMA),
la Unió Europea estableix les pautes per a la gestió de les aigües superficials i
continentals, de transició, costaneres i subterrànies amb l’objectiu de prevenir
i reduir la contaminació, fomentar un ús sostenible, protegir el medi aquàtic,
millorar la situació dels ecosistemes aquàtics i pal·liar els efectes de les inunda-

1.2 La xarxa de clavegueram de Barcelona
La xarxa té una llargada de 1.543 km, repartits en una variada gamma de conductes, que van des de la claveguera tubular de 40 cm de diàmetre fins a les
grans col·lectores semblants als túnels del metro (la de la plaça Cerdà és la més
gran, amb 30,95 m2 de secció). La major part d’aquesta xarxa és visitable, i això
vol dir que un home, si més no ajupit, hi pot passar (més d’1,60 m d’aIçària). En
concret, a Barcelona hi ha, pel que fa a la xarxa pública municipal:
-

492 km de clavegueres tubulars

-

204 km de clavegueres semivisitables (secció inferior a 1 m2)

-

644 km de clavegueres visitables (entre 1 i 2 m2)

-

77 km de clavegueres de mesura mitjana (entre 2 i 3,99 m2)

-

126 km de grans col·lectors (secció superior a 4,00 m2)
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1.1 El marc de la gestió avançada del drenatge urbà

cions i sequeres. Respecte a l’impacte de les descàrregues al medi dels sistemes
unitaris, implica que ja no es pot admetre un abocament en funció de les característiques intrínseques sinó que s’ha d’avaluar en funció del seu impacte sobre
el medi receptor. És a partir de llavors quan s’estudia el problema seriosament i
es plantegen mètodes de control i tractament de les DSU.

A més, existeix una xarxa de claveguerons particulars per a la connexió des de la
façana dels edificis fins a la claveguera municipal.
Les característiques geomètriques de la xarxa són conegudes; existeixen plànols
on són reflectides les cotes de les clavegueres a cadascun dels 50.000 pous, així
com la cota d’aquests. També es disposa d’un registre de les seccions transversals de cada tram.
Aquesta xarxa es distribueix, a efectes d’evacuació de les aigües pluvials, en
9 conques vessants, de les quals 8 corresponen al pla situat entre la serra de
Collserola (divisòria d’aigües) i el mar, I’altra és la zona situada darrere el Tibidabo, tributària de la riera de Vallvidrera, que aboca al riu Llobregat. De les 8
conques, només una, la corresponent a l’interceptor oriental de rieres, porta les
aigües cap al riu Besòs, mentre que les altres 7 van al mar després de travessar
la ciutat: dues (la Riera Blanca i l’Emissari de Sants-Zona Franca) desguassen
a Ponent de Montjuïc, una altra (la denominada avantporta) ho fa al port i les
altres quatre (Rec Comtal, Poblenou, Bogatell i Riera d’Horta) van a les platges de
Llevant del port.
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1 Planificació, gestió i explotació del clavegueram.

A la xarxa de clavegueram arriben també les aigües d’infiltracions dels soterranis i dels túnels del metro, s’estimen que els cabals d’aigües residuals tenen
l’origen següent:
-

Domèstic: 66%

-

comercial o industrial: 28%

-

municipal (ús públic): 6%

La càrrega equivalent de DBO5 (demanda biològica d’oxigen) abocada per habitant i dia és de 64 g, que comprèn tant la càrrega orgànica d’origen domèstic
com industrial. La part domèstica suposa el 83% i la resta, el 17%, correspon a la
càrrega orgànica industrial.

Un altre problema el constitueix el fet que la major part de l’aigua que cau sobre
la part alta de la ciutat ha de travessar-la tota per desguassar al mar, trobant-se a
més amb obstacles com la muntanya de Montjuïc i el nucli antic (i en certa manera el port), fet que dona lloc a la polarització d’abocaments cap als extrems del
front litoral barceloní. La solució passa per la construcció de grans col·lectors que
puguin endegar les aigües fins a les depuradores, aigües que arriben a formar
cabals de 250 o 300 m/s, és a dir cabals similars als de l’Ebre per terme mitjà a
la conca ordinària. I arribem així al cercle viciós que aquestes col·lectores troben
difícilment espai físic per instal·lar-se a causa de la densitat d’ocupació del sòl i
subsol. És especialment destacable la implantació poc respectuosa del ferrocarril
(carrer d’Aragó, avinguda Roma i ramal Glòries) i el metro (especialment al Paral·lel
i Rambles) al subsol, que impossibilita en molts indrets el pas dels col·lectors.

1.4 Principis de la gestió avançada de Barcelona
La gestió del clavegueram a la ciutat de Barcelona es fonamenta en els aspectes
següents:
-

Barcelona presenta una sèrie de característiques que fan especialment difícil de
resoldre I’evacuació de les aigües de pluja.

El disseny de la xarxa ha de tenir en compte la capacitat d’admissió
del medi receptor.

D’una banda, la forta impermeabilització del terreny suposa la generació de
grans cabals d’escolament per la reduïda absorció del terreny. Aquest és el problema més greu i està lligat, com gairebé tots els problemes urbanístics, a I’alta
densitat de població, factor sobre el qual és molt difícil d’actuar.
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Objectiu antiinundació i de protecció del medi ambient.
La gestió ha d’incidir en els problemes d’inundació urbana i els problemes de contaminació al medi. Els criteris de disseny i explotació de la
xarxa es basen en la capacitat de la xarxa i la protecció vers la contaminació del medi receptor.
La xarxa ha de tenir la capacitat suficient per a l’evacuació de la totalitat de les aigües residuals de la conca i de les aigües de pluja que es
generin amb un període de retorn mínim de 10 anys sense entrar en
càrrega.

1.3 Especial problemàtica del drenatge a Barcelona

D’altra banda, el perfil topogràfic de Barcelona té una part amb un fort pendent (la zona alta, propera a ColIserola, amb un 4%) que després se suavitza en
arribar al mar (un 1,5%). Això causa la ràpida concentració d’aigües a I’altura del
carrer Aragó, més o menys, per continuar després amb molt poc pendent (força
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Pel que fa a les aigües residuals, el cabal mitjà diari és de 250.000 m3. El cabal
punta d’aigües residuals és de prop del 40% superior al cabal mitjà. És important assenyalar que els cabals d’aigües pluvials poden ser entorn de 60 a 70
vegades els d’aigües residuals per pluges desenals. L’aigua consumida procedeix
de la xarxa de proveïment gestionada per l’AMB en quantitat de 91,39 hm3/any
i de pous privats en quantitat d’1 hm3/any, a més de petits cabals provinents
d’altres companyies de proveïment i mines.

motriu) fins al mar. Aquesta és la raó per la qual els aiguats donen lloc a grans
acumulacions d’aigües a les zones situades sota una línia imaginària de divisió
de Barcelona que segueix I’alineació del carrer Aragó, com són la Zona Franca, el
Poblenou i el nucli antic.

Tot i així, l’estratègia va mes enllà del disseny de la xarxa i cal dur a
terme la gestió en temps real de les DSU.
-

Coneixement.
Coneixement precís i complet de la xarxa. Inventari complet i actualitzat d’aquesta i coneixement del comportament en temps sec i temps
de pluja.
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La xarxa de clavegueram és del tipus unitari, això vol dir que desguassen les
aigües residuals (tant d’origen domèstic com industrial) i les pluvials pel mateix
conducte. Això fa que siguin molt variables llurs cabals, natura i composició. És
una excepció la xarxa del vessant nord de Collserola (conca de la riera de Vallvidrera), que és del tipus separatiu (les clavegueres recullen només les aigües
residuals).

Planificació.
Planificació de les inversions, planificació de l’explotació i manteniment.
Desenvolupament de pla director que analitza les deficiències actuals,
futures i estructurals del clavegueram de Barcelona i el seu àmbit
hidrològic tant des del punt de vista d’inundació urbana com dels
impactes negatius en el medi receptor. Proposta de les actuacions
correctores conseqüents.
Adoptant eines de modelització i criteris d’explotació.
Adoptant tècniques de drenatge urbà sostenibles, compensatòries
d’infiltració i retenció.

-

Disseny i construcció.
Redacció de projectes constructius, execució i control de les obres i
instal·lacions.

-

Manteniment.
Inspecció de la xarxa i instal·lacions, rehabilitació i conservació, manteniment dels dipòsits de retenció, comportes, estacions de bombaments.

-

Explotació/gestió en temps real.
Amb les eines de modelització i coneixement del comportament de la
xarxa, tant en temps sec com en temps de pluja, gestió basada en el
concepte de regulació hidràulica.
La regulació permet incidir en el règim de cabals, repartiment d’avingudes, aprofitament òptim de la xarxa construïda i reduir els episodis
de contaminació mediambiental.
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Explotar en temps real millora el funcionament del sistema: incrementa la capacitat d’evacuació, disminueix la contaminació1 i permet
adaptar el funcionament de la xarxa a les demandes a les quals està
sotmès en cada instant.
1. Atès que les xarxes de sanejament se solen
dissenyar per períodes de retorn de 10 anys,
existeix una capacitat no aprofitada per a
pluges petites o mitjanes. Aquesta capacitat
es pot emprar per laminar retenint volums

d’aigua durant el període de pluja i evacuarlos posteriorment a depuradora en temps
sec amb cabals admissibles a les plantes
depuradores i, per tant, sense DSU.

-

Gestió integral.
Inclou els aspectes esmentats d’una manera integral i coherent.
S’aconsegueix una disminució del risc d’inundacions, la millora del
medi ambient, la reducció del cost d’infraestructures (en ser optimitzades des del punt de vista de llur funcionament) i optimitza el manteniment de la xarxa.

Aquests principis impliquen eines de suport que necessàriament són informàtiques. També cal emprar metodologies sistematitzades en el plantejament, desenvolupament i implantació d’aquestes.
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-

S’opera mitjançant un SCADA que, d’acord amb uns sensors (pluviòmetres, limnímetres), opera els actuadors desplegats a la xarxa (comportes, bombes).

1.5 Execució dels treballs
El responsable per aplicar els principis de la gestió avançada a Barcelona recau
en Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA).
BCASA és una societat 100% municipal que exerceix d’ens instrumental de
l’Ajuntament. Constitueix l’objecte de la societat la gestió del cicle de l’aigua,
així com la relació d’activitats i la prestació de serveis relacionats directament
o indirectament amb el cicle de l’aigua, les platges, el litoral i el medi ambient.
La empresa la constitueixen 97 treballadors fixos i 8 d’eventuals.
S’ha calculat que l’activitat dedicada per BCASA pel que fa a la planificació, la
gestió i l’explotació del clavegueram és un 70% respecte del total de la seva activitat.
BCASA, però, subcontracta mitjançant un contracte de serveis els treballs d’inspecció i neteja del clavegueram de Barcelona, de neteja de les aigües litorals, l’execució de les obres de conservació d’aquesta, el manteniment de les instal·lacions
i equips de la xarxa, la gravació de la xarxa no visitable, el servei d’atenció permanent i els serveis d’equip de reserva i suport a BCASA. A aquest contracte l’anomenem el contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona.
Aquesta subcontractació es justifica pel fet que BCASA no disposa de personal
suficient ni dels equips necessaris per dur a terme els treballs assignats.
La inspecció efectuada pel contractista té per objecte vigilar i controlar l’estat de
funcionament i conservació de tots els trams i elements que componen la xarxa
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Millor resposta vers les necessitats de la ciutat i dels veïns tant en
celeritat com en eficàcia.

La neteja de la superfície de les aigües litorals efectuada pel contractista té per
objecte la retirada de tot tipus d’objectes flotants de la superfície de l’aigua de les
platges que puguin afectar l’activitat de bany durant la temporada de platges.
Les obres de conservació de la xarxa efectuades pel contractista tenen per objecte garantir i adequar l’estat estructural, de funcionament hidràulic i sanitari de
tots els trams i elements que componen la xarxa de clavegueram de Barcelona,
millorar-ne l’estat de conservació i el funcionament actual en què es troben i
allargar-ne la vida útil. Les obres de conservació de la xarxa de clavegueram es
poden classificar de la manera següent:
Els serveis de manteniment d’instal·lacions efectuats pel contractista tenen per
objecte assegurar el funcionament correcte d’equips, sensors i reguladors, i vetllar per la implementació de les millors tècniques disponibles al mercat. S’entén
com a manteniment el conjunt d’activitats de caràcter preventiu, normatiu, correctiu i predictiu encaminades a assegurar el funcionament correcte d’equips,
sensors i reguladors.
Altres tasques efectuades pel contractista són: la gravació de la xarxa no visitable,
el servei d’atenció permanent —ha d’atendre 24 h durant els 365 dies de l’any—,
l’equip de reserva en nits i festius i les brigades de suport al personal de BCASA.
Tots aquests treballs s’han de dotar del maquinari, el programari i els perifèrics
necessaris per tal que els responsables de BCASA puguin tenir accés a totes les
funcionalitats dels sistemes.

1.6 Eines informàtiques de suport
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Per fer front a la gestió avançada són imprescindibles uns mitjans complementaris fonamentals. D’una banda, personal tècnic amb capacitació adequada i, de
l’altra, un conjunt de tecnologies informàtiques que donin suport als tècnics. Tot
seguit es detallen les eines informàtiques que donen aquest suport.

El sistema d’informació territorial és l’eina bàsica més important per dur a terme
qualsevol treball amb la xarxa de clavegueram i, en general, qualsevol servei urbà.
Un sistema d’informació territorial es constitueix mitjançant:
-

Un programari d’informació geogràfica (SIG).

-

Una base de dades relacional que permeti treballar amb dades
geogràfiques.

-

Una sèrie d’aplicacions que donin suport a la planificació, la construcció,
l’explotació i el manteniment.

Aquest sistema no inclou només la cartografia, sinó que inclou totes les dades
associades al territori que es considerin d’interès. Un bon sistema d’informació
territorial ha de:
-

Disposar la informació georeferenciada de tots els estadis d’evolució de
la xarxa de clavegueram.

-

Ser una eina al servei de la resta de les línies funcionals de treball.

-

Permetre un flux ràpid de dades amb la resta de sistemes d’informació.

-

Estar permanentment actualitzat.
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La neteja efectuada pel contractista té per objecte garantir el funcionament correcte de tots els trams i elements que componen la xarxa de clavegueram de
Barcelona eliminant qualsevol element que obstaculitzi el funcionament correcte hidràulic, que pugui ser causa de la generació de pudors o afavoreixi la
proliferació de plagues (múrids, insectes, etc.).

1.6.1 El sistema d’informació territorial

BCASA disposa de Smallworld com a SIG corporatiu per al manteniment i gestió
dels inventaris de les xarxes de serveis i instal·lacions que són de la seva competència, tant els existents, com els projectats i els planificats. La funció de Smallworld a BCASA és la de facilitar la informació dels actius gestionats quant a
posicionament al territori i característiques estructurals, ser una eina de suport
a l’operativa i presa de decisions, i proveir de la informació territorial necessària per a la realització de planificacions. Actualment Smallworld suporta al voltant de 240.000 entitats relatives al clavegueram existent de Barcelona (50.000
pous, 80.000 embornals, 80.000 trams de clavegueram, 30.000 nodes diferents
de pou), unes 50.000 entitats relatives a la resta de serveis i instal·lacions, i més
d’1.000.000 de registres associats a les entitats.
GE Smallworld és un sistema d’informació geogràfica (SIG) creat a finals dels
anys 80 i actualment proporcionat per l’empresa General Electric des de l’any
2000. Des d’un inici es va concebre per a la gestió de xarxes de serveis. El seu tret
principal és que disposa de base de dades pròpia versionada i preparada per al
tractament d’elements geogràfics amb topologia, i llenguatge específic orientat
a objecte. Això significa que està concebut perquè diversos usuaris estiguin ac-
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de clavegueram de Barcelona, i comprovar que cadascun d’aquests compleix les
funcionalitats per les quals s’ha desenvolupat.

El contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona preveu,
entre altres activitats, la inspecció i la neteja de la xarxa de clavegueram. Per dur
a terme la planificació, el control i el seguiment de les inspeccions i neteges del
clavegueram, BCASA ha desenvolupat un sistema informàtic que permet diagnosticar el grau d’operativitat de la xarxa i, conseqüentment, prendre les decisions per seleccionar les clavegueres que cal netejar.
Aquest sistema, anomenat Sewernet, s’alimenta amb les dades de mesures reals
preses a camp que proveeix el contractista i amb informació existent a les bases
de dades de BCASA. En l’àmbit estructural, Sewernet és una base de dades oberta PostgreSQL amb un mòdul per a objectes geogràfics que es comunica amb
el SIG Smallworld de BCASA, el QGIS amb les dades d’inspecció i neteja i amb el
contractista mitjançant WebServices.
(1) BD Smallworld
(2) FME com a eina de mapatge
(3) BD PostgreSQL
(4) WS d’accés a dades
(5) Visualització i edició dades
Il·lustració 3. Arquitectura Sewernet.
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El conjunt de l’arquitectura és: escalable, mantenible, integrable a model hidràulic i de rehabilitació de la xarxa i amb la possibilitat de compartir amb altres administracions la feina feta.
Bàsicament el plec de condicions tècniques que regula l’execució de les neteges (a partir d’ara PCT) requereix que la neteja de la xarxa de clavegueram es
faci de manera intel·ligent i selectiva, actuant de manera intensa en els trams
que no superin nivells mínims d’operativitat i netejant de manera més espaiada
els trams amb operativitat correcta. Per això el contractista fa prèviament a les
neteges unes inspeccions anomenades inspeccions operatives per mesurar el

A partir de les mesures obtingudes i els llindars d’operativitat admesos al PCT,
el contractista fa una proposta de neteja que BCASA ha de validar i refinar creuant-la amb altres informacions sensibles de què disposa per millorar la neteja
del clavegueram. BCASA enviarà les ordres de neteja al contractista perquè es
duguin a terme, i el contractista enviarà l’informe final de neteges efectivament
realitzades per ser validat per BCASA.
Aquest sistema es retroalimenta amb els anys, de manera que inicialment les
inspeccions operatives es fan a tota la xarxa de clavegueram, però que es preveu
que a partir del tercer any aquestes inspeccions operatives selectives es redueixin any rere any.
A continuació es resumeixen les principals funcionalitats destacades del Sewernet:
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1.6.2 Gestió dels treballs d’inspecció i neteja (Sewernet)

nivell de sediments als trams de clavegueram (unitats en què es divideix la claveguera en l’inventari de la xarxa), en diferents parts dels embornals i reixes, als
ràpids, als sifons i els pous de clavegueram.

Recepció de les inspeccions operatives.
Les dades que el contractista envia a BCASA són les mesures de camp i una valoració segons el que s’especifica al PCT.
Cada fitxa de recollida de dades inclou un apartat d’anomalies que puguin detectar els equips de camp durant les inspeccions operatives. L’esperit de la detecció d’anomalies és aprofitar que cada any es farà inspecció de tota la xarxa
de clavegueram per tal d’identificar punts amb problemes evidents, encara que
en alguns casos no tinguin a veure exclusivament amb l’operativitat de la xarxa
de clavegueram.
Algunes d’aquestes anomalies són d’extrema importància per decidir si cal netejar o no un tram en concret, i per tant és una informació que s’usa per al càlcul
de l’assignació de neteja. Les altres anomalies poden desencadenar accions dins
dels processos de BCASA com poden ser:

-

Anomalies per modificació de la xarxa

-

Anomalies estructurals

-

Anomalies de zoonosi

-

Anomalies per abocaments

-

Presència de gasos
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tualitzant simultàniament la base de dades, es puguin recuperar situacions anteriors de la base de dades i els elements representats es tractin com a entitats
geomètriques amb interaccions topològiques, i no com a simples dibuixos amb
coordenades. Tot això fa que actualment Smallworld sigui el més potent dels SIG
comercials i de codi obert d’avui en dia, i l’idoni en la gestió de xarxes de serveis.

L’aplicació disposa d’un mòdul per dur a terme controls de qualitat. Els controls
de qualitat de les dades rebudes del contractista són necessaris en tractar-se de
volums de dades mesurades a camp considerables, obtingudes amb una exigència de rendiment important, i perquè aquestes dades són la base de l’aplicació i
cal evitar que la seva possible manca de qualitat no en comprometi la validesa.
S’identifiquen dues fonts de possibles errors: la necessitat de manegar volums
grans de dades distribuïdes i procedents de diferents equips de camp que s’han
d’integrar conjuntament en una única base de dades, i l’error humà tant per
manca de sistematització com aleatori. Per poder identificar el primer tipus d’errors l’aplicació realitza el control de coherència de la mateixa informació rebuda
i amb la informació de l’inventari. Per tal d’identificar el segon tipus d’errors
caldrà realitzar verificacions a camp.

-

L’anàlisi dels episodis de pluja que puguin succeir entre el període
d’inspeccions i d’enviament de la K2. Aquestes dades s’enregistren
automàticament a la base de dades Oracle de BCASA (dades d’interès
de pluviometries i limnímetres).

-

L’històric d’inspeccions i neteges d’anys anteriors. A mesura que es
disposi d’històric de dades s’anirà refinant l’aplicació i fent que es
millori el factor selectiu de neteges i inspeccions.

-

Els resultats del model hidràulic i de transport de sediments.

-

Trams d’aigües avall de zones amb gran producció de sediments.

-

Esdeveniments singulars com poden ser festes majors, Mercè, mercats,
carril bici, etc.

-

Grau de deteriorament de la claveguera, en correlació amb el model
de decisió de rehabilitació quan estigui en funcionament (Sewernet 2).

-

Establir un llindar mínim d’inspecció i neteja, ni que sigui un cop cada
x anys.

Càlcul del grau d’operativitat
Amb les dades mesurades a camp dels diferents elements de la xarxa es calcula
el grau d’operativitat de cada unitat de bàsica d’agrupació anomenada MAES
(mínima agrupació d’elements del sanejament).

15 Planificació, gestió i explotació del clavegueram

15 Planificació, gestió i explotació del clavegueram

Controls de qualitat

A la imatge de la il·lustració 6 es pot observar un resultat preliminar de valor del
càlcul de l’assignació de neteja, simbolitzat en només dos colors (blau, requereix neteja; verd, no requereix neteja). Cal comentar que els valors obtinguts a
la imatge són vinculats i expressen necessitat de neteja real en cap dels trams
simbolitzats.

-

Recepció de les neteges efectuades pel contractista

Una vegada el contractista efectua els treballs de neteja i ho comunica a BCASA,
el sistema recull la informació.
Aquesta informació permet fer un control dels treballs executats i assistir al procés de certificació.
1 Pou, 2 Embornal.

Càlcul de l’assignació de neteja
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Amb el grau d’operativitat i afegint informació complementària del clavegueram es calculen els trams que cal netejar de la xarxa.
Informació complementària del clavegueram que incideix en el càlcul de la neteja:

Eines de consulta
L’aplicació facilita tot un joc d’eines de consulta a l’usuari final basades en el potencial que ofereix el programari QGIS en aquest sentit. Aquestes eines de consulta permeten una interfície gràfica per refinar paràmetres i ordres, l’obtenció
de plànols i la consulta i obtenció de tot tipus d’informes.
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Il·lustració 5. MAES1: 1 Tram, 2 Pou, 5 Embornal; MAES2: 1 Tram, 2 Pou, 3 Embornal; MAES3: 1 Tram,

Control de brigades de suport a BCASA

El contracte de manteniment de la xarxa de clavegueram de Barcelona preveu,
entre d’altres activitats, les tasques de manteniment, obres i altres serveis. Per
dur a terme la planificació, el control i el seguiment de les inspeccions i neteges
del clavegueram, BCASA disposa d’una eina de gestió de manteniment assistida per ordinador (GMAO) que permet diagnosticar el grau d’operativitat de la
xarxa i, conseqüentment, prendre les decisions per tal de seleccionar les clavegueres que cal netejar.

-

Control de serveis de brigades 24 h

-

Control de plagues

-

Treballs especials o extraordinaris

-

Neteges urgents i puntuals

-

Gravació de la xarxa no visitable CCTV

-

Control d’equips de reserva en nits i festius

-

Actuacions en situació de risc de pluges

-

Emergències

-

Inspecció i neteja de claveguerons

-

Neteja de la superfície de les aigües litorals

Les GMAO controlen el cicle de la informació generada per les tasques desenvolupades pels tècnics. L’explotació d’aquestes dades ajuda els tècnics a fer la seva
feina de manera més eficient, i la seva anàlisi aporta la informació necessària
per millorar la presa de decisions. Un bon ús d’aquestes també pot derivar en
una reducció d’avaries dels equipaments i una vida útil més llarga d’aquests.
Existeixen moltes solucions GMAO al mercat. Per dur a terme la gestió de les tasques de manteniment i obres de clavegueram s’empra la plataforma Rosmiman
que FCC va oferir en el concurs de manteniment de la xarxa de clavegueram
2014-2022 i del qual va resultar guanyador.
Els serveis que es gestionen amb aquest programari són:
-
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-

-

Serveis de manteniment
-

Correctiu

-

Preventiu

-

Predictiu

-

Normatiu

Serveis d’obres
-

Obres programades

-

Obres no programades

-

Reposició d’elements de tancament de la xarxa

-

Actuacions d’urgència

-

Construcció/reparació de claveguerons

Altres serveis
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-

En l’àmbit estructural, Rosmiman parteix com una eina full-web sobre bases de
dades espacials amb unes interfícies fàcils i intuïtives. Està suportada per una
plataforma d’alta disponibilitat, i és accessible tant des d’ordinadors com des de
terminals mòbils.
Funcionalment, l’aplicació proporciona tota la informació necessària per dur
a terme les tasques diàries de gestió en els diferents nivells d’informació en
funció del perfil d’usuari, creuant informació georeferenciada amb informació
alfanumèrica. El seu potent mòdul GIS, permet realitzar l’anàlisi dels elements
inventariats per jerarquies directament sobre el mapa.
D’altra banda, un avançat sistema de workflow permet el seguiment i l’aprovació de les tasques que cal dur a terme disposant en tot moment del control de
les actuacions pendents.
Altres eines com la jerarquia d’ubicacions i elements d’inventari, així com la
gran versatilitat de les funcions de filtres i cerques, permeten organitzar les feines de manera àgil i ràpida.
A continuació es resumeixen les principals funcionalitats destacades de l’aplicació:
-

Control de l’inventari dels equips

Consisteix en la relació dels equips que cal mantenir amb totes les dades al-
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1.6.3 Gestió de manteniment assistida per ordinador (GMAO)

Manteniment

En la gestió del manteniment podem diferenciar dues formes d’actuació, la planificada i la correctiva.

SIG

L’aplicació GMAO proposada disposa d’un mòdul SIG que permet disposar de tot
l’inventari de manera georeferenciada sobre cartografia, fet que permet l’accés
bidireccional des de l’entorn gràfic fins a l’alfanumèric i viceversa.
-

Altres funcionalitats

El manteniment planificat és aquell que pot preveure l’actuació que cal efectuar
i té una periodicitat en el temps. Per exemple, preventius, normatius, predictius,
etc.

El GMAO gestiona automàticament els processos d’enviament de correus electrònics a usuaris, mitjançant correus responsius, amb espera de resposta per a
la validació de fluxos de treball.

El manteniment correctiu és quan hi ha situacions puntuals que generen actuacions que s’han d’efectuar una única vegada. Són ordres de treball generades
a partir d’avisos de diferents orígens que requereixen actuacions puntuals, per
exemple, la detecció d’un abocament al mar o una petició de reparació urgent
del clavegueram.

Mitjançant el mòdul de prevenció de riscos laborals, el sistema descrit permet
l’assignació de plans a activitats de conservació específiques, i addicionalment
habilita la generació de les corresponents alarmes i avisos periòdics / no periòdics associats per a aquells treballs que es puguin considerar d’especial perillositat.

-

Ordres de treball

La unitat bàsica de qualsevol aplicació GMAO és l’ordre de treball (OT) també
denominada petició de servei (PDS). Qualsevol petició d’actuació o de correctiu
genera una OT amb les dades necessàries per a la seva execució. Així mateix,
tots els plans de manteniment preventius, normatius, etc. generen igualment
OT que hauran d’executar i tancar els tècnics de manteniment.
L’aplicació proposada disposa d’un mòdul específic per gestionar-les, del qual
destaca la creació d’aquestes de manera tipificada. Les ordres de treball introduïdes a l’aplicació disposen de les hores, costos, materials, despeses, personal
assignat i tots aquells documents adjunts (plànols, imatges, certificats, etc.) que
es considerin necessaris.
La generació automàtica de les OT, estarà definida contra un calendari, de manera que aquestes es podran generar amb la periodicitat desitjada (setmanes,
mesos, anys) o sota demanda. Les OT es poden planificar d’acord amb el calendari laboral disponible pels recursos humans, obtenint les càrregues de treball
de cada brigada.
Atès que tots els elements d’inventari estaran georeferenciats, en generar una
ordre de treball aquesta disposarà del plànol de situació general i el d’emplaçament específic.
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-

La facilitat de lectura de comptadors com a punts d’inspecció facilitarà un con-
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-

trol energètic eficient de les instal·lacions, mitjançant els dispositius de mobilitat. Es poden generar alarmes i estadístiques de control.

Tota la informació introduïda al GMAO ens permetrà l’anàlisi amb indicadors de
seguiment, punts de control, informes estadístics com per exemple, la comparativa d’avaries per any, costos de manteniment externs mensuals, SLA i temps
de resposta, classificació d’avisos per tipus, seguiment de costos / pressupost.
-

Mobilitat

L’aplicació està adaptada als diferents dispositius mòbils i, per tant, els usuaris
poden accedir a la plataforma de gestió integral a través de terminals smartphone o tauletes des de qualsevol ubicació. Permet la gestió d’inventari així com de
les tasques del servei: consulta (amb documentació adjunta, manuals, informes
tècnics...), modificació en cas de diferències, alta de nous elements amb geolocalització i fotos, etc.

1.6.4 Sistema de modelització integral
Un sistema de modelització integral d’una xarxa de sanejament inclou:
-

Una base de dades de pluges que permeti realitzar estudis estadístics
de freqüències d’inundacions o d’abocaments.

-

Model de transformació pluja-escolament.
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fanumèriques necessàries. Incorpora un tractament de les dades històriques i
l’etiquetatge de codis d’identificació QR. Els codis QR (quick response o resposta
ràpida) són codis de barres de dues dimensions, i contenen informació múltiple
(l’identificador, la data de recanvi, d’operació, etc.) sobre l’actiu relacionat llegible des de dispositius mòbils.

-

Model de transport de contaminants i sediments en la xarxa de clavegueram.

-

Model de simulació de transport en el medi receptor.

A BCASA es disposa de dues eines de modelització, MOUSE i INFOWORKS, per dur
a terme aquests estudis.

El mateix CPD està monitoritzat (temperatura i línies elèctriques) per una estació remota independent que avisa l’enginyer de guàrdia de qualsevol anomalia
per dues vies diferents.
El CPD té la capacitat d’oferir serveis tant de housing com de hosting a tercers.
Bàsicament és la infraestructura de núvol privat de BCASA que permet implementar, conjuntament amb les tecnologies que es descriuran a continuació, la
filosofia smart city en els àmbits gestionats per Barcelona Cicle de l’Aigua.

1.6.5 CPD
Un CPD és un centre de processament de dades i front-end de comunicacions. És
la sala on es troben els equips informàtics que desen i processen la informació
anomenats servidors. Atesa la seva importància ha d’estar condicionada de manera especial, ja que la seva funció es impedir que els equips deixin de funcionar
i que la informació estigui com més segura millor.
El CPD (centre de processament de dades i front-end de comunicacions), està
dissenyat seguint els criteris de la TIA-942, amb nivell de fiabilitat aproximada
a TIER 3 (redundància N+1, actiu/passiu i els elements més crítics, actiu/actiu).
Disposa de protecció elèctrica amb 2 SAI redundants i un grup electrogen amb
autonomia que a la pràctica és indefinida. Es disposen de 18 línies de xarxa
elèctrica per donar redundància i un equilibri correcte per a l’alimentació dels
equips informàtics i de telecomunicació.
El sistema de refrigeració està també doblat i protegit amb un SAI independent.
Incorpora sistema free-coil, que redueix notablement el consum elèctric. Sistema de protecció automàtica contra incendis. Sistema de cablejat categoria 6
(Gigabit Ethernet).
Al CPD de BCASA estan ubicats els elements següents:
- Equips de comunicació locals: switches, routers, gateways, FIU, mòdems.
- Servidors Blade dedicats a la virtualització i donar HA (alta disponibilitat) a tots
els serveis de telecontrol i serveis crítics de les infraestructures TIC de BCASA.
- Servidors SCADA en HA i amb un servidor de reserva. Servidors de la BDE i les
aplicacions d’explotació i altres equipaments.
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nyer de guàrdia té capacitat per reiniciar un equipament de comunicacions que
el sistema de monitorització ha detectat com problemàtic).

Disposar del CPD a les mateixes instal·lacions de BCASA permet disminuir el
temps de resposta en la resolució de possibles incidències (per exemple, l’engi-

1.6.6 Sistema de telecontrol i aplicacions d’explotació
Aquest sistema de telecontrol s’explica amb més detall en l’apartat 3, Drenatge
i laminació d’avingudes.
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Model de transport hidràulic en la xarxa de clavegueram.

2 Xarxes unitàries i separatives.
Les xarxes de sanejament es classifiquen bàsicament en unitàries o separatives.
-

Xarxa unitària: la xarxa es dimensiona amb capacitat suficient per
transportar en el mateix conducte les aigües residuals i les pluvials
generades a la conca.

-

Xarxa separativa: la xarxa consta de dues canalitzacions independents.
Una d’aquestes transporta les aigües residuals d’origen domèstic,
comercial o industrial fins a l’estació depuradora i l’altra condueix les
aigües pluvials fins a medi receptor.

Les xarxes separatives presenten els avantatges següents vers les unitàries:
-

Simplificació en els costos d’explotació de la depuradora, ja que el cabal
per tractar és inferior i amb unes variacions de càrrega contaminant
mínimes.

-

Disminució de la càrrega contaminant al medi receptor.

Les xarxes separatives presenten els següents inconvenients vers les unitàries:
-

El control dels punts de connexió a la xarxa ha de ser exhaustiu per
evitar l’execució d’escomeses no permeses (embornals connectats a la
xarxa d’aigua residual i claveguerons connectats a la xarxa pluvial).
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-

-

La xarxa d’aigua residual no es beneficia de l’autoneteja que es produeix
a la xarxa unitària quan plou.

-

La xarxa d’aigua pluvial també presenta una càrrega contaminant que
s’hauria de tractar.

A Barcelona, la xarxa és unitària, ja que la concepció en el seu origen va ser
unitària. Cal tenir en compte que la conversió d’una xarxa unitària existent
en separativa és una tasca summament costosa per la dificultat intrínseca
d’adaptació tant pels particulars com per l’ocupació del subsol públic.
La xarxa de Barcelona moderna és fruit dels corrents higienistes, que veien en
la xarxa del clavegueram la solució a gran part dels problemes de salut dels
ciutadans. El corrent higienista es basa en la teoria segons la qual la salut de
les persones era determinada per les condicions higièniques de l’àmbit que les
envoltava i aquest tipus de pensament va afavorir en gran mesura l’estudi i realització de nombrosos projectes de clavegueram al llarg del segle XIX. La ciutat
de Barcelona en té un bon exemple quan l’any 1891 es va aprovar el Pla de sanejament del subsol de Barcelona: clavegueram, drenatge i residus urbans, obra de
l’enginyer de camins i arquitecte Pere Garcia Faria. En aquella època la xarxa de
clavegueram era intrínsecament unitària.
Fins al segle XIX els principals mòbils dels projectes de clavegueram van ser raons
higienistes i de salut, però un cop pal·liada la problemàtica de la salut amb els avenços de la bacteriologia, es van anar fent cada vegada més grans els problemes de
drenatge urbà i les demandes de millora del medi ambient. El desenvolupament
urbanístic de les ciutats generalment al voltant dels antics nuclis d’una banda ha
donat lloc a l’edificació en terrenys de difícil drenatge i, de l’altra, ha creat problemes
als antics nuclis. És important assenyalar que tant la legislació administrativa com
la urbanística en general menyspreen el paper del clavegueram i quan aquestes el
recollien era la societat qui les incomplia (la Llei de règim local de 1955 només feia
obligatori el clavegueram als municipis de més de 5.000 habitants; no és, doncs, estrany que el 1982 hi hagués a Catalunya 88 municipis sense xarxa de clavegueram).
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Actualment la hidrologia urbana, tècnica dedicada a la resolució dels problemes
hídrics urbans, ha d’enfrontar-se a reptes tècnics de preservació ambiental, de
protecció civil, d’optimització econòmica i d’adequació a configuracions urbanístiques complexes.
Part d’aquests reptes es poden treballar gràcies a una bona planificació, gestió i
explotació del clavegueram. El drenatge i laminació d’avingudes és un dels reptes moderns dels gestors de la xarxa de clavegueram.

3 Drenatge i laminació d’avingudes.
La laminació d’avingudes implica una acció en temps real sobre la xarxa de clavegueram mitjançant un sistema de telecontrol que anomenem explotació en
temps real.
Els objectius de les accions són millorar el funcionament del sistema incrementant la capacitat d’evacuació i disminuir els abocaments principalment. Es tracta d’adequar la xarxa de clavegueram a les demandes de cada instant.
Un sistema de telecontrol SITCO permet la recollida, el registre i tractament de
les variables que incideixen en el comportament de la xarxa (telesupervisió) i
l’operació a distància de les instal·lacions de regulació (telecomandament).
Els elements físics necessaris per dur a terme el telecontrol són:
-

Sensors: pluviòmetres, limnímetres, cabalímetres, indicadors d’estat,
estacions de qualitat.

-

Actuadors: dispositius de regulació que permeten modificar les
condicions de flux a l’interior de la xarxa i els punts de sobreeiximent.
Són les comportes dels dipòsits de retenció o de la xarxa, vàlvules,
bombes d’aigües residuals i pluvials.

-

Estacions remotes: ordinadors industrials que incorporen algoritmes
de decisió. Les seves funcions són la recepció i el tractament dels
senyals de sensors i actuadors, la regulació local i el manteniment de
les comunicacions amb el centre de control.

-

Xarxa de comunicacions: equips i línies de comunicació que asseguren
la comunicació bidireccional entre el centre de control i les estacions
remotes.

-

Centre de control: conjunt d’equips informàtics d’emmagatzemament,
càlcul i comunicació amb les estacions remotes i els operadors de
l’explotació.
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El desplegament és més complex que a la xarxa unitària. En
conseqüència, el cost de la xarxa és, generalment, superior, ja que obliga
a doblar els metres de col·lector per executar.

L’explotació que es duu a terme al centre de control se serveix d’una sèrie d’aplicacions que faciliten els treballs dels tècnics d’explotació que, en global, s’anomenen SIEC. Les més importants són:
-

Aplicació de control global online.

-

Avís al personal de guàrdia: ATELNet, consulta la BDE i calcula els avisos
de pluja al personal de guàrdia, envia els avisos externs via SMS / correu
electrònic. Desenvolupament propi.
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-

-

Gestió de dades i instal·lacions: es disposa de diferents aplicacions
per veure gràficament les dades, validar-les, consultar-les i gestionarles. Entre aquestes destaca el Validat, que permet verificar de forma
automàtica els registres de sensors. També existeix l’aplicació SIMAN
(desenvolupament propi) per a la gestió de la informació de les
instal·lacions i com a interfície de connexió amb la BDE.
Gestió d’incidències: l’eina Diari d’Explotació s’utilitza per registrar i fer
un seguiment centralitzat de les incidències detectades des del centre
de control. És un desenvolupament propi en evolució contínua.

-

Aplicacions de modelització: el SIEC inclou la recepció d’informació
meteorològica externa i la utilització d’aquesta per part d’eines de
modelització.

-

Hidromet: sistema de previsió d’alerta de pluja basat en la imatge radar
i en la seva advecció a dues hores. El FloodAlert també s’ha integrat
recentment al centre de control per comparar el funcionament dels dos
sistemes de previsió.

-

Cowama: sistema de previsió de la qualitat sanitària a les platges de
Barcelona a partir del qual s’activen els estats d’alerta per abocaments
a les zones de bany.

Els tècnics d’Explotació supervisen el funcionament d’instal·lacions/sistemes i
treballen per diagnosticar i resoldre les incidències i implementar millores operatives que ajudin en l’explotació.
Complementant el sistema de telecontrol SITCO, es disposa d’una eina de monitorització en continu, Zabbix, que informa automàticament de les anomalies del
sistema, processos degradats, qualitat de les comunicacions, operativitat dels
serveis oferts als clients externs, serveis web, etc. Això fa possible una ràpida
actuació, fins i tot abans que es pugui produir el problema.
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És important destacar que l’enginyer de guàrdia d’explotació o qualsevol altra
persona de BCASA amb permisos de connexió pot accedir des de qualsevol punt
a totes les aplicacions del centre de control a través d’una connexió remota.
Aquesta connexió remota la utilitza l’enginyer de guàrdia per gestionar incidències fora d’horari laboral que no requereixin presència al centre de control.
L’eficiència està garantida per l’autonomia, l’elevada capacitat resolutiva i el co-

neixement de què disposa el personal tècnic dels sistemes que intervenen en el
centre de control.
En general, a Barcelona, tot funciona de manera automàtica. Això vol dir que habitualment no cal que hi intervingui un operador o un tècnic de manteniment,
l’actuador sap què ha de fer en cada moment segons els inputs que li arriben.
L’operador actua en cas de mal funcionament o canvi d’estratègia de regulació.

4 Règim econòmic del servei.
Els municipis, pel que fa a la gestió del cicle integral de l’aigua, gaudeixen d’un
important marc competencial gràcies a la legislació general de règim local.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, estableix a
l’article 25.2 c) que “El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies,
en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries: Abastiment d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament
d’aigües residuals.”
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-

Informes web automàtics: informes web online amb valors de pluja,
nivell en col·lectors, nivell en dipòsits pluvials, postepisodi de dipòsits
pluvials, etc., que faciliten la visualització numèrica i gràfica, i l’anàlisi
de la informació. Desenvolupament propi.

Tanmateix, l’article 26.1 estableix que “Els Municipis hauran de prestar, en tot
cas, els serveis següents: […] proveïment domiciliari d’aigua potable, clavegueram...”. El mateix article estableix que “als municipis amb població inferior a
20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels serveis següents: b) Abastament d’aigua potable i tractament d’aigües residuals”.
Per cicle integral de l’aigua s’entén la seqüència de tres fases bàsiques:
-

Abastiment (captació, regulació, transport, tractament,
emmagatzemament i distribució)

-

Sanejament (clavegueram, depuració d’aigües residuals, tractament de
fangs

-

Reutilització

Aquesta competència municipal en l’àmbit del cicle integral de l’aigua implica
una obligació prioritària que és la de donar el servei a qualsevol usuari que ho
sol·liciti, mantenint i conservant les infraestructures d’aquest servei i garantint
el sanejament de l’aigua residual.
S’ha d’acreditar que els recursos s’utilitzen amb un model mediambiental i de
creixement sostenible tal com requereix la Directiva Marc de l’Aigua. Això té implicacions tècniques (millors pràctiques disponibles, renovació de xarxa, detecció de fuites...) i de gestió (recuperació de costos, política de tarifes, protecció de
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-

L’apartat 4t de l’article 20 conté una relació exemplificativa dels serveis i activitats per les quals les entitats locals, de conformitat amb l’apartat 1r del mateix
article, poden establir taxes. Entre aquestes inclou: “r) serveis de clavegueram,
així com de tractament i depuració d’aigües residuals, inclosa la vigilància especial de clavegueram particular.”
S’entén per serveis de clavegueram:
-

L’abocament d’aigües residuals a la xarxa de sanejament.

-

L’abocament d’aigües pluvials a la xarxa de sanejament.

-

L’abocament d’aigües freàtiques a la xarxa de sanejament.
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A l’Ajuntament de Barcelona, el fet imposable de les taxes segons l’Ordenança
fiscal 3.5 són:
-

Art. 2-3 La prestació dels serveis de vigilància especial i els de neteja,
explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de
clavegueram amb independència, en tots els casos, de la intensitat i la
freqüència amb què s’utilitzi. La taxa recau sobre:

-

Els titulars beneficiaris de contractes de subministrament de xarxes
domiciliàries d’aigua.

2. S’entén que l’activitat administrativa o
servei es refereix o afecta el subjecte passiu
quan hagi estat motivat directament o
indirectament per aquest, en raó que les
seves actuacions o omissions obliguin les

entitats locals a realitzar d’ofici activitats
o a prestar serveis per raons de seguretat,
salubritat, d’abastament de la població o
d’ordre urbanístic, o qualsevol altra (article
20.2 TRLHL).

Els titulars dels aprofitaments privats d’aigües subterrànies.

-

Art. 8-9. L’execució de treballs de neteja, inspecció i control prestats
pels serveis de clavegueram. S’aplica a totes les persones físiques o jurídiques que sol·licitin, utilitzin o aprofitin els serveis de clavegueram
en benefici particular com a suport necessari de les seves activitats.

Si existeix una quota de servei, a l’import d’aquesta s’hi ha d’afegir la facturació
del servei corresponent als sistemes de mesura o d’estimació del consum que
s’adopti.

4.1 Regla de quantificació aplicable
L’art. 24.2. TRLHL estableix que “en general, i d’acord el que preveu el paràgraf
següent, l’import de les taxes per prestació d’un servei o per la realització d’una
activitat no pot excedir, en el seu conjunt, el cost real o previsible del servei o
activitat de què es tracti o, si de cas hi manca, del valor de la prestació rebuda.
// Per a la determinació d’aquest import es tenen en compte els costos directes
i indirectes, inclosos els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, si
escau, els necessaris per garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per a la prestació o realització de la qual s’exigeix la taxa,
tot això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci [...].”
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Per tal de fer front a aquesta obligació, el municipi té dret a percebre els ingressos econòmics per la prestació del servei. L’article 20 del text refós de la Llei d’hisendes locals (TRLHL), aprovat pel Reial decret llei 2/2004, de 5 de març, preveu
que les entitats locals puguin establir taxes per la prestació de serveis o la realització d’activitats en règim de dret públic de competència local que es refereixin,
afectin o beneficiïn de manera particular l’obligat tributari1, quan per aquests
serveis o activitats concorrin qualssevol de les circumstàncies següents: i) no
ésser de sol·licitud o recepció voluntària per als obligats tributaris2, o ii) no ésser
prestades o realitzades pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva
a favor del sector públic conforme a la normativa vigent. Queden exclosos de
l’exigència de taxa els serveis de l’article 21 TRLHL.

-

4.2 Facturació i cobrament
La facturació i cobrament del servei de sanejament es pot fer de manera integrada al servei d’abastiment d’aigua.
La factura ha d’incloure tots els elements necessaris segons la legislació vigent
i especificar tots i cadascun dels diferents conceptes tarifaris, així com, si escau,
les lectures de comptador emprades per quantificar l’ús del servei.

4.3 Tarifa
Les tarifes del servei de sanejament les ha d’aprovar el municipi mitjançant el
procediment legalment establert.
Es recomanen les tarifes de tipus binomial, ja que es consideren una bona pràctica, amb una part fixa corresponent a la quota de servei (que té la seva justificació en la necessitat de tenir i explotar una infraestructura amb independència
de l’ús que se’n faci) i una part variable aplicable al consum d’abastiment.
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les masses d’aigua, garantia d’un ús sostenible, equilibrat i equitatiu). És a dir,
una gestió adequada de l’aigua requereix un equilibri entre els valors econòmics i els valors mediambientals i socials.

Amb relació a l’abocament d’aigües pluvials, quan existeixi xarxa separativa de
pluvials o si es vol fer un tractament especial, aquest servei pot ser objecte de
contracte específic. En aquest cas és recomanable que la contraprestació econòmica del servei s’efectuï de manera proporcional a la superfície impermeabilitzada del solar.

4.4 Costos de realització del servei de vigilància especial i els de neteja, explotació, conservació i desenvolupament de la xarxa municipal de clavegueram (art. 2 de l’OF 3.5)
Es tenen en compte els costos de manteniment i els de neteja, inspecció i control, tant directes com indirectes, i els d’amortització de la xarxa de clavegueram.
Costos directes
Són costos íntegrament imputables al manteniment de la xarxa de clavegueram la despesa de personal, compra de béns i serveis corrents, i transferències
corrents del pressupost municipal per al servei de sanejament.
La contracta de neteja i conservació del clavegueram de la ciutat de Barcelona es
va adjudicar a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (F.C.C., S.A.)
per acord de la Comissió de Sostenibilitat, Serveis Urbans i Medi Ambient el dia
16 de novembre de 2004, per un import de 76.766.080,32 € i un període que va
des de l’1 de gener de 2005 fins al 31 de desembre de 2012, que suposa un import
anual de 9.595.760,04 €. L’any 2012 es realitza la pròrroga per dos anys de la contracta per un import total de 21.632.800,14 € corresponent a 10.816.400,07 € per
l’any 2013 i el mateix import per l’any 2014.
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D’acord amb les dades de liquidació de 2014, els costos de manteniment de la
xarxa són 15,4 milions d’euros.

euros

Compra de béns i serveis corrents

372.163,99

Costos de personal de BCASA adscrits a sanejament
(70% del total BCASA)

2.809.800,00

Manteniment

886.550,00

Despeses indirectes

486.200,00

Contracta de neteja i conservació del clavegueram
adjudicada a FCC

10.816.000,00

Contracta de seguretat i salut adjudicada a SGS

57.750,00

Cost directe

15.428.463,99

Taula 2. Costos directes de manteniment. Font: Liquidació del pressupost Ajuntament 2014. Obligacions reconegudes
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Per aplicar el criteri de “qui contamina paga” que emana directament de la Directiva marc de l’aigua, és recomanable valorar la càrrega contaminant provocada per abocaments de procedència “no domèstica” mitjançant un factor multiplicatiu (respecte de l’estàndard domèstic) que estableixi la proporcionalitat/
progressivitat quan la càrrega contaminant augmenti. Aquest factor s’hauria
d’aplicar a la part variable de la tarifa.

Cost directe

Costos indirectes
Considerem costos indirectes que cal imputar a la fracció corresponent de la
despesa corrent destinada a Administració del sector de medi ambient. Atès que
el manteniment de la xarxa és un servei externalitzat i intensiu en capital, és
més adequat adoptar com a criteri d’imputar el pes del personal sobre el conjunt del sector, més que no pas el programa de despesa.
Cost indirecte

Personal imputable a sanejament

11

Ràtio d’imputació

6,71%

Personal total medi ambient i serveis urbans

164

persones

persones

Costos d’administració sector medi ambient

7.558.411,37

euros

Cost indirecte

506.966,62 euros

Taula 3. Costos indirectes de manteniment. Font: Liquidació del pressupost Ajuntament 2013.
Obligacions reconegudes

Amortització de la xarxa
La xarxa de clavegueram consta de 1.543 km, amb la distribució de seccions transversals que mostra la taula 4. Tenint en compte els diferents preus de reposició,
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Igualment, es recomana l’ús de criteris de progressivitat en els costos unitaris de
l’aigua abocada, amb l’objecte de fomentar tant el consum raonable com l’estalvi del recurs. La pràctica més estesa és la de fixar trams de consum amb preus
creixents.

Preu
Extensió reconstrucció
xarxa
Tipus secció
transversal

Grup A. Clav.
tubulars,
secció £ 0,5 m2

km

euros /
km

euros

anys

euros

492

870.000

428.040.000

100

4.280.400

970.000

197.880.000

100

1.978.800

644

1.530.000

985.320.000

100

9.853.200

77

1.990.000 153.230.000

100

1.532.300

126

3.250.000 409.500.000

100

4.095.000

1.543

8.610.000 2.173.970.000

Grup B. Clav.
semivisitables,
0,5 m2 < secció
£ 1 m2
204
Grup C. Clav.
visitables, 1 m2
< secció £ 2 m2

Grup D. Col·
lectors, 2 m2 <
secció £ 4 m2

Grup D. Grans
col·lectors,
secció> 4 m2
Total

Valor
reposició

Període
Valor
amorreposició
titza/any
ció

Total

37.651.130,61

euros

Consum d’aigua

91,39

hm3/any

Cost unitari

0,4120

euros/m3

Cost unitari

Taula 5. Resum costos manteniment de clavegueram. Font: Liquidació del pressupost Ajuntament 2014. Obligacions reconegudes

Dels càlculs se’n desprèn que la tarifa teòrica associada als costos de manteniment i els de neteja, inspecció i control, tant directes com indirectes, i els d’amortització de la xarxa de clavegueram és de 0,4120 euros/m3. La realitat és que la
tarifa d’aquell any va ser de 0,1560 euros/m3.

4.4 Costos de realització del servei d’execució de treballs de neteja, inspecció
i control prestats pels serveis de clavegueram (art. 8 de l’OF 3.5)
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la renovació total costaria 2.173,97 milions d’euros. Si considerem un període
d’amortització de 100 anys, l’amortització anual és de 21,74 milions d’euros/any.

El càlcul dels costos associats de neteja, inspecció i control es calcula en funció
dels preus unitaris per aquests conceptes de la contracta de neteja i conservació
del clavegueram vigent l’any 2014, sumant al cost de funcionament (en horari
laboral diürn, nocturn i festiu), la repercussió dels costos fixos (amortització, finançament, assegurances i impostos) i indirectes (taula 6).

21.739.700

Taula 4.Costos d’amortització de la xarxa de clavegueram.

Cost total i cost unitari
Els costos de manteniment i d’amortització de xarxa sumen 37,65 milions d’euros anuals. Partint d’un consum d’aigua, l’any 2014, de 91,39 hm3/any, tenim que
el servei de sanejament té un cost de 0,4120 €/m3 d’aigua consumit.
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Manteniment

Unitats
15.935.430,61

euros

Cost directe

15.428.463,99

euros

Cost indirecte

506.966,62

euros

21.715.700,00

euros

Amortització xarxa
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Cost total

Costos
indirectes
(jornada)

Cost
total
(jornada)

Temps
jornada

euros

euros

euros

hores

Costos directes
Retribució
(jornada)

Costos
fixos

Revisió
preus

Suma

IVA
10%

Total

euros

euros

euros

euros

euros

Cost
total
euros /
hora

Equip mixt d’aspiració
impulsió amb recirculació i dotació de tres
operaris

diürn

811,27

129,8

196,31

1.137,38

113,74

1.251,11

41,11

1.292,22

7,00

184,60

nocturn
i festius

866,59

129,8

207,85

1.204,24

120,42

1.324,66

43,53

1.368,19

7,00

195,46

Equip mixt d’aspiració
impulsió convencional i dotació de tres
operaris

diürn

745,47

119,28

180,39

1.045,14

104,51

1.149,65

37,78

1.187,43

7,00

169,63

nocturn
i festius

800,79

119,28

191,93

1.112,00

111,20

1.223,20

40,19

1.263,39

7,00

180,48

diürn

969,34

155,09

234,56

1.358,99

135,90

1.494,88

49,12

1.544,00

7,00

220,57

nocturn
i festius

1.042,63

155,09

249,84

1.447,56

144,76

1.592,32

52,32

1.644,64

7,00

234,95

diürn

590,55

94,94

142,99

828,48

82,85

911,33

29,95

941,28

7,00

134,47

nocturn
i festius

627,89

94,94

150,78

873,61

87,36

960,97

31,58

992,55

7,00

141,79

diürn

312,85

50,06

75,70

438,61

43,86

482,47

15,85

498,33

7,00

71,19

nocturn
i festius

340,8

50,06

81,53

472,39

47,24

519,63

17,07

536,71

7,00

76,67

diürn

357,5

57,2

86,51

501,21

50,12

551,33

18,12

569,44

7,00

81,35

nocturn
i festius

395,07

57,2

94,34

546,61

54,66

601,27

19,76

621,03

7,00

88,72

diürn

152,43

0

31,80

184,23

18,42

202,65

6,66

209,31

7,00

29,90

nocturn
i festius

167,72

0

34,99

202,71

20,27

222,98

7,33

230,30

7,00

32,90

diürn

145,58

0

30,37

175,95

17,59

193,54

6,36

199,90

7,00

28,56

nocturn
i festius

159,24

0

33,22

192,46

19,25

211,70

6,96

218,66

7,00

31,24

diürn

170,99

0

35,67

206,66

20,67

227,32

7,47

234,79

7,00

33,54

nocturn
i festius

224,41

0

46,81

271,22

27,12

298,34

9,80

308,15

7,00

44,02

diürn

219,92

0

45,88

265,80

26,58

292,37

9,61

301,98

7,00

43,14

nocturn
i festius

245,58

0

51,23

296,81

29,68

326,49

10,73

337,22

7,00

48,17

diürn

266,43

0

55,58

322,01

32,20

354,21

11,64

365,85

7,00

52,26

nocturn
i festius

283,67

0

59,17

342,84

34,28

377,13

12,39

389,52

7,00

55,65

Equip aspirador per
transport pneumàtic
de 4 operaris
Equip d’inspecció
mitjançant càmera de
TV amb dotació de 2
operaris
Equip d’inspecció amb
furgoneta i dotació de
2 operaris
Equipament d’inspecció amb furgó i dotació de 2 operaris

Peó conductor

Peó

Oficial

Encarregat de zona

Encarregat
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Prestació

393

392

Taula 6. Resum de costos de serveis especials de neteja.

4.4 Cobertura de cost mitjançant tarifa
En la taula 7 es fa la comparativa entre el cost total real i la tarifa aprovada. Es
comprova que amb caràcter general la tarifa no suporta la totalitat dels costos.
Com a aspecte positiu, és evident que s’adequa al principi d’equivalència de tarifa (no excedir el cost de prestació dels serveis).
Serveis de clavegueram de l’art. 2 de
l’OF 3.5

Cost total

Tarifa

euros/m3

euros/m3

0,412

Equip mixt d’aspiració
impulsió amb recirculació i dotació de tres
operaris
Equip mixt d’aspiració
impulsió convencional i
dotació de tres operaris
Equip aspirador per
transport pneumàtic de
4 operaris

Equip d’inspecció mitjançant càmera de TV
amb dotació de 2 operaris

Equip d’inspecció amb
furgoneta i dotació de 2
operaris
Equipament d’inspecció
amb furgó i dotació de 2
operaris

Peó conductor

diürn
nocturn i
festius

Cost total

0,1560

Proposta
tarifa

% cobertura del cost
37,86%

% cobertura del cost

euros/
hora

euros/
hora
183,44

99,37%

195,46

195,46

100,00%

184,60

diürn

169,63

diürn

220,57

diürn

134,47

131,88

98,07%

nocturn i
festius

141,79

141,79

100,00%

nocturn i
festius

nocturn i
festius

diürn

nocturn i
festius

180,48

234,95

150,50

168,56

208,91
215,58

88,72%

93,39%

94,71%
91,75%

Encarregat

78,61%

31,24

25,14

80,49%

diürn

33,54

diürn

43,14

32,73

75,87%

48,17

35,51

73,70%

nocturn i
festius

nocturn i
festius

diürn

nocturn i
festius

44,02

24,66
27,60

73,53%

62,70%

52,26

40,15

76,82%

55,65

44,96

80,80%

Taula 7. Cobertura de cost mitjançant tarifa.

5. Vinculacions amb els altres serveis del cicle de l’aigua.
En aquest document s’ha fet una visió de la gestió avançada de la xarxa de clavegueram de Barcelona. Tot i així, és una part d’un cicle més complet que engloba
els serveis d’abastament (captació, regulació, transport, tractament, emmagatzemament i distribució), la resta dels processos de sanejament (depuració d’aigües residuals, tractament de fangs) i finalment la reutilització.
Tot i que aquests serveis es troben relacionats i hi ha una relació de dependència entre ells, l’experiència de Barcelona ens diu que la gestió es pot fer de manera independent respectant, és clar, les condicions de contorn preestablertes
(en aquest cas, les condicions d’abocament a l’interceptor de la depuradora, i les
condicions d’abocament a medi).

71,19

58,77

82,56%

76,67

65,82

85,85%

76,50%

Respecte a la facturació del servei de sanejament, tal com s’ha comentat, es pot
fer de manera integrada amb el servei d’abastament d’aigua per tal d’aprofitar
sinergies en el control de consums (i d’ús de la xarxa de sanejament).

81,35

diürn

29,90

23,61

78,97%

32,90

26,43

80,33%

nocturn i
festius

Encarregat de zona

22,45

Aquesta independència en la gestió no implica una disminució en la qualitat
del servei donat. Barcelona és un exemple de bones pràctiques en la gestió de
sanejament tant pel que fa a planificació com a explotació, incloent-hi la implementació a través dels plecs de les millors tècniques disponibles en la contracta de manteniment de clavegueram, en què Barcelona és la primera ciutat
coneguda on el servei de neteja de la xarxa s’efectua mitjançant camions 100%
elèctrics.

diürn

nocturn i
festius

Oficial

nocturn i
festius

28,56

88,72

60,61
67,87

74,50%
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Peó

Treballs de neteja, inspecció i control
de l’art. 8 de l’OF.3.5
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La realitat és que la tarifa d’acord amb els preus unitaris d’aquell any també va
ser inferior als costos reals.
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El sanejament de les
aigües residuals,
una visió general i les
perspectives de futur

Francesc Canalias
Director de SIGMA, Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública de La Garrotxa

Intentaré parlar de tots els conceptes que estan recollits en el títol durant la sessió. De tota manera, cada u té les seves dèries i obsessions i no es pot oblidar el
temps que ens ha tocat viure, amb canvis profunds en la visió del sanejament i
de les relacions entre el món local i l’Agència Catalana de l’Aigua, deguts en bona
part a la profunda crisi econòmica que l’Agència ha viscut en els últims 5 anys.
Aquesta situació s’ha traduït en una pèrdua de capacitat de les administracions actuants locals o supralocals, d’un punt de vista econòmic que ha repercutit
també en la capacitat tècnica per poder desenvolupar les competències de sanejament.
Per tant, considero convenient iniciar aquesta sessió dedicant uns minuts a parlar, amb caràcter general, del model de gestió del sanejament que s’ha conformat al nostre país a partir dels anys 1980 del segle XX i que ha arribat fins avui
(amb els canvis introduïts per la creació de l’ACA l’any 2000).

La necessitat / voluntat de seguir desenvolupant les planificacions
previstes en el PSARU 2005, tot i la manca d’ingressos, fet que sumat
a la sequera del 2007 va suposar un creixement de l’endeutament de
l’agència ingovernable.

Així, fins a arribar a la situació actual final, que posa en qüestió el model desenvolupat, tot i que amb alguns intents de buscar-hi solucions. Aquesta situació
va ser encarada per l’actual conseller, el qual va articular una comissió de treball
per proposar en un canvi de model de gestió del sanejament futur entre l’ACA i
les agrupacions municipalistes FMC i ACM, amb la participació de l’AMB.
De tota manera, és innegable que el desenvolupament del model actual ha suposat un avenç important respecte al compliment dels objectius marcats inicialment; més de 500 depuradores en actiu avui i el compliment de la Directiva
91/271 ho avalen. En aquest moment, però, ens cal plantejar si les necessitats de
sanejament al país es podran complir segons els requeriments de la Directiva
marc de l’aigua (Directiva 2000/60 CE).

Competències

El model partia de la base que els municipis en general no podien assumir els
costos derivats del sanejament de les aigües o no estaven en condicions de ferho, i per això es va crear, a través de l’Administració hidràulica, un nou tribut
per atendre les necessitats de construcció, reposició, manteniment i explotació
dels sistemes de sanejament, sobre la base que la gestió del sanejament es pot
considerar d’interès general.

Pel que fa a les competències respecte al sanejament, s’ha d’entendre que
aquestes són compartides entre el món local i la mateixa agència. Segons el que
es desprèn del text refós de la Llei d’aigües (Reial decret legislatiu 1/2001, de 20
de juliol), aquesta realitat ha estat la vigent amb més o menys encert i constància des del punt de vista històric i de les dinàmiques que fins avui s’han seguit
per atendre les obligacions del sanejament de les aigües al nostre país.

Aquest model va crear un tribut universal i va funcionar relativament bé mentre
es desplegaven els sistemes pel territori (tothom pagava i incorrien en despesa
uns quants), però amb el pas del temps el sistema va entrar en tensió per diferents causes que cal considerar:

Un altre tema al qual cal fer referència és el de la distribució de les competències
entre les administracions.

-

-

El pas de la Junta de Sanejament a l’ACA amb la configuració del tribut
com un tribut de marcat caràcter ecològic i que ha de servir per complir
els preceptes de la directiva marc d’aigua, que va molt més enllà del
sanejament.
L’entrada en servei de les grans depuradores metropolitanes (el Besòs i
el Prat) que suposen una important despesa, augmentant així la tensió
dels recursos.
L’autisme i pràcticament nul·la col·laboració dels pressupostos generals
en el finançament del sanejament, que es fia totalment als ingressos
del cànon.

-

Així, les obligacions del sanejament de les aigües, que considera que
la recollida i el tractament són municipals. De tota manera, s’ha de
considerar que l’impacte territorial del sanejament excedeix de l’àmbit
purament municipal per esdevenir d’interès general,

-

Mentre que la planificació, el cobrament del cànon, el finançament
de les infraestructures i la gestió dels sistemes juntament amb l’alta
inspeccions estan en mans de l’ACA.

Històricament, el que ha succeït al país és que s’han anat articulant sistemes de
gestió diferents, lligats a les voluntats i conveniències dels actors, més que a la
lògica o les necessitats dels sistemes. Així, les asimetries respecte als models de
gestió són importants i destacables: algunes parts del país decideixen en algun
moment agrupar-se en la prestació d’aquest servei (Consorci de la Costa Brava,
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El títol complet de la sessió és: el sanejament en alta. Tractament d’aigües residuals. Control d’abocaments industrials, aspectes econòmics i competencials. La
reforma del sanejament proposada per l’ACA.
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Introducció

Aquesta realitat es pot explicar per diversos fets, que han estat en la base de la
construcció del sistema de sanejament que tenim al país:
1.

La delegació, de bon grat o per força, de la capacitat de creació del cànon de sanejament (posteriorment el cànon de l’aigua) dels municipis
a la Junta de Sanejament (avui ACA).

2.

El mandat legal que aquest organisme s’encarregués de desplegar les
infraestructures necessàries per assegurar el sanejament de les aigües
a tot el país, cosa que ha posat el focus de l’execució de les obres en
l’ACA.

3.

La posició de la Junta de Sanejament i de l’ACA de poca confiança en el
fet que el territori pogués ordenar-se i exercir les funcions que són de
la seva competència en aquest camp. Aquesta és una de les raons fonamentals que ens porta fins a la situació actual:

-

Es manté els municipis i territoris en el que podem considerar un estat
d’adolescència permanent, amb una visió centralista i paternalista
de la realitat: nosaltres cobrem el cànon, ja explotarem nosaltres els
sistemes de sanejament.

-

Una desconfiança permanent i una sobrefiscalització a tots els territoris
que han volgut prestar els serveis i, per tant, han reclamat a l’ACA el
finançament necessari i disposar de la capacitat tècnica i econòmica
per desenvolupar les competències pròpies.

-

Es generen traves i problemes suplementaris per dificultar l’interès

-

Es manté per part de l’ACA una situació de tracte bilateral amb les
diferents administracions actuants (denominació dels organismes
locals que gestionen el sanejament als seus territoris), que dificulta la
transparència i la relació entre aquestes.

Aquesta realitat és la que ens porta fins a la situació actual: l’evolució del model
ha donat lloc a la necessitat que les diferents administracions actuants locals i
supramunicipals s’agrupessin i actuessin com a lobby de pressió, amb l’empara
i participació de l’FMC i l’ACM, per reivindicar una transparència i una dinàmica
d’actuació més acord amb el que enteníem que havia de ser una prestació de
servei (el sanejament) que es presta amb una base competencial que, tot i ser
municipal, cal entendre com a compartida.
Tot això finalment ha portat l’ACA a replantejar la reestructuració del model i
les relacions amb les administracions locals que afecten de manera directa la
prestació dels serveis, però no l’essència formal de les competències de cada organisme. En la proposta de model que es recull més endavant s’explicarà quina
ha estat la solució que finalment s’ha donat a la problemàtica.
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Per poder explicar com s’ha arribat fins a la situació actual respecte a les competències, cal tenir present que tot i que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, estableix de manera clara que el sanejament de les
aigües, igual que l’abastament, són competències locals, realitat fins avui, ha fet
que els municipis oblidin / desatenguin algunes vegades les seves obligacions
respecte al tractament de les aigües residuals, considerant que passava a ser
una obligació de l’ACA.

i fins la intervenció dels municipis en la gestió del sanejament: es
discuteixen les formes de contractació, el valor dels serveis prestats,
no es permet participar en la planificació ni en l’execució de les obres
als tècnics municipals, l’abast de prestació del servei dels sistemes
de sanejament el determina l’ACA sense considerar les voluntats
dels diversos municipis, no es facilita la integració i la prestació
mancomunada dels serveis,...

El sanejament en alta
Parlar de sanejament en alta o en baixa com dues coses independents no deixa
de ser una incongruència i un eufemisme en si mateix. Els sistemes de sanejament s’han d’entendre com un tot integral que s’inicia en les sortides de les
aigües residuals dels domicilis i activitats econòmiques, es condueix mitjançant
els col·lectors dels carrers, es va agrupant amb diferents col·lectors interceptors
i s’impulsa, si és necessari (estacions de bombeig), fins a arribar a les plantes
depuradores on es fa el tractament de l’aigua, que és alliberada de nou al medi,
de manera directa o a través d’un emissari, si és el cas.
Com a resultat, dividir el sistema de sanejament en parts (alta i baixa) és com a
mínim complex, i moltes vegades no es pot fer de manera simple. Els punts de
conflicte i les casuístiques que es donen són incomptables i recurrents (vegeu
la casuística recollida en l’annex V del Programa de Mesures). La valoració divergent entre si és alta o baixa en un determinat col·lector o bombament, ha estat
un clàssic en les discrepàncies entre el món local i l’agència
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Consorci del Besòs i la Tordera, Mancomunitat de Sanejament del Bages, Mancomunitat Penedès Garraf, CODE, Consell Comarcal d’Osona o de la Garrotxa en
són exemples), altres municipis decideixen prestar el servei ells mateixos (Sabadell, Girona, Reus, Tarragona, Lleida...) i encara d’altres territoris no s’impliquen
en el sanejament i el deixen de manera total en mans de l’ACA, sense considerar
l’AMB, que per llei és formalment una ELA i assumeix, per tant, les responsabilitats de gestió del sanejament. De la mateixa manera, els sistemes de prestació
de servei són diversos, d’acord amb el que permet la Llei de contractes i les necessitats de cada ens: prestació directa, adjudicació o empreses mixtes.

En un sistema públic es distingeixen:
Sistema públic de sanejament en baixa o clavegueram municipal: el conjunt
de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i
altres elements que permeten la recollida, transport, concentració de les aigües
residuals urbanes, i que de conformitat amb la normativa de règim local són
competència dels municipis.
Sistema públic de sanejament en alta: conjunt de béns de domini públic constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, les estacions de bombament, els
col·lectors de retorn al medi, els emissaris submarins i els col·lectors en alta, entesos com al conjunt de conduccions i d’elements auxiliars necessaris per interceptar els abocaments d’aigües residuals urbanes d’un o diversos nuclis urbans,
a partir d’un únic punt de connexió per vessant situat fora del nucli o nuclis, i
conduir-los fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.
Sobreeixidor: element de seguretat del sistema públic de sanejament que
permet alliberar l’excés de cabal circulant, a partir d’una determinada dilució
d’acord amb la capacitat de disseny de col·lector aigües avall, per tal de protegir
les infraestructures de la xarxa i evitar la manca de funcionalitat de l’EDAR. Per
les noves infraestructures de sanejament, la connexió de la xarxa en baixa (municipal) a la xarxa en alta comportarà l’execució d’un sobreeixidor a la ubicació
més adequada en cada cas.
Interpretació del concepte i consideracions prèvies
Aquella superfície que està urbanitzada o ho estarà, segons com ho reculli el
planejament urbanístic, i que configura el nucli ha de preveure que la xarxa de
clavegueram agruparà totes les aigües residuals en un únic punt per vessant
situat al límit o fora de l’àmbit urbanitzable. En aquest o aquests punts s’inicia
la xarxa en alta per aquell nucli que condueix les aigües residuals a l’EDAR.
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Cal remarcar que l’anàlisi no considera com a criteris per a la identificació d’infraestructures en alta o baixa els aspectes següents:
-

L’administració que va dur a terme la inversió

L’administració actualment responsable
manteniment de la infraestructura

de

l’explotació

-

Si la conducció de l’aigua es produeix en pressió o en gravetat

-

Si el col·lector travessa o no un límit municipal.

i

(Extret del Programa de Mesures del PDCFC 2016-20121, annex V, document annex
de les mesures de sanejament)
L’única raó per fer la delimitació entre alta i baixa es deu al fet de buscar una
solució per poder desplegar el model de sanejament del país (en certa manera,
reproduint el model de l’aigua potable), com a sistema per poder repartir de
manera ordenada i coherent els costos d’inversió, manteniment i gestió de les
instal·lacions. Així, de manera general tenim que:
-

Sanejament en baixa: tots els sistemes de clavegueram que recullen les
aigües dels domicilis i les activitats i els condueixen fins a un únic punt
de sortida per cada vessant, en un nucli de població.

-

Sanejament en alta: tots els sistemes que recullen els diferents punts
de sortida dels nuclis o municipis i els condueixen de manera directa
o impulsada (estacions de bombeig) fins a les estacions depuradores.
Aquestes instal·lacions que engloben els sistemes de tractament de
fangs i altres que es puguin associar (compostatges, metanitzacions,
cogeneració...) i que també formen part dels sistemes en alta.

Amb aquestes explicacions, es fàcil percebre la dificultat de veure on comença i
on acaba cada una de les parts, fins a l’extrem que la Resolució MAH/2370/2006,
dictada en el moment de l’aprovació del PSARU 2005, crea les ISA (instal·lacions
de sanejament associades, que són col·lectors interceptors, estacions de bombeig i sobreeixidors), com a solució per poder definir clarament l’alta i la baixa.
La mateixa resolució marca que les actuacions considerades ISA però en servei
abans del 31/12/2015 tindran finançades les inversions per l’ACA. Per a les noves,
els costos d’explotació seran assumits per l’ACA fins al 31/12/2012 i posteriorment
a les dates de referència, tant l’explotació com les inversions seran assumides
per les administracions locals.
D’aquesta manera es va trencar un dels pilars considerats bàsics en el desplegament del sanejament segons el model inicial, consistent en el fet que l’ACA es
feia càrrec de les actuacions necessàries més enllà d›allò considerat pròpiament
clavegueram en baixa, és a dir, era una responsabilitat seva la construcció i manteniment dels col·lectors interceptors i els bombaments necessaris per assegurar el correcte funcionament dels sistemes, i quedaven al marge únicament els
claveguerams municipals.
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Sistema públic de sanejament d’aigües residuals: el conjunt de béns de domini
públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals
de clavegueram, col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d’aigües residuals i altres instal·lacions de sanejament associades, amb l’objecte de recollir i conduir les aigües residuals urbanes generades
en un determinat àmbit territorial a l’estació depuradora.

-
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Definicions

-

El sistemes en baixa són finançats i mantinguts pels municipis. El
finançament de les inversions, en general, és imputat en els processos
d’urbanització i desenvolupament del planejament. Més complex és
assumir-ne el manteniment i la gestió, ja que moltes vegades la gestió
i manteniment són deficients per la manca de recursos per atendre
les obligacions derivades (no-imputació de les necessitats en la gestió
del cicle de l’aigua a nivell municipal). Els recursos per a aquestes
actuacions haurien de sortir de les taxes de clavegueram, que no es
poden limitar únicament a la neteja dels col·lectors i embornals i han
de preveure les necessitats de manteniment i reposició, però també
haurien de preveure l’amortització tècnica d’aquestes instal·lacions.

-

Els sistemes en alta són finançats i mantinguts, i la seva explotació,
pagada per l’ACA en càrrec als ingressos procedents del cànon de
l’aigua. L’Agència ho fa de manera directa, gestionant directament els
concursos i els explotadors o bé aportant recursos (atribució de fons)
a les administracions actuants, que poden ser els mateixos municipis
o agrupacions territorials diverses (consorcis, mancomunitats, consell
comarcals...).

Algunes dades de la Garrotxa
Per entendre la magnitud del que pot significar la gestió dels sistemes en alta
i baixa, s’ha de tenir present la magnitud moltes vegades desconeguda de les
inversions respectives. Així, a la Garrotxa i amb dades del 2010, trobem que sobre
21 sistemes de sanejament actius (amb dimensions molt diferents entre si):
Sistemes de sanejament en baixa: actius del clavegueram municipal 27,93 milions de €.
Sistemes de sanejament en alta: actius de les plantes, col·lectors i bombaments
32,07 milions de €.
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Fent un exercici simple de valorar l’amortització tècnica del sanejament en baixa sense més consideracions que la seva vida útil, estimada en 50 anys, ens portaria a una necessitat anual de provisió de 558.600 € en tota la comarca.

El tractament de les aigües residuals ha avançat de manera clara des de l’inici
dels plans de sanejament dels anys 80 del segle XX amb la construcció i desplegament de la majoria d’instal·lacions de tractament que avui tenim a Catalunya, en l’actualitat més de 500 plantes en actiu.
Amb tot, s’ha passat d’una realitat derivada de la Directiva 91/271, en la qual
de manera molt simplificada es pretenia la depuració de les aigües residuals
amb l’obligació d’assumir uns determinats paràmetres de qualitat en les aigües
de sortida de les plantes de tractament per als contaminants majoritaris (DQO,
DBO, sòlids i alguns nutrients i metalls), al canvi derivat de l’entrada en vigor
de la Directiva marc de l’aigua (DMA, Directiva 2000/60/CE), que ha comportat
l’avanç cap a una lògica d’entendre el cicle complet de l’aigua, en el qual el criteri
de sanejament varia de manera substancial i esdevé obligatori assegurar que
les aigües de sortida dels sistemes de tractament garanteixin la qualitat i el bon
estat ecològic dels recursos hídrics on són abocades (el medi receptor). A efectes
pràctics això implica que pot no ser suficient el sanejament de les aigües com
l’entenem fins avui. En aquest escenari cal pensar a adaptar les condicions dels
afluents de les depuradores a les necessitats i condicions del medi receptor.
Aquest concepte de medi receptor no és intranscendent en un territori com el
nostre, amb rius i rieres de cabals petits, irregulars o simplement inexistents
durant bona part del temps i que es pot dir que en alguns casos neixen a les
mateixes bocanes de sortida de les plantes de tractament. En aquest sentit ens
cal preguntar-nos: quines són les condicions reals del medi receptor que cal
complir?
Aquesta inexistència d’aigua en molts rius i rieres del país fa difícil complir les
demandes de la DMA. I apareixen en la gestió dels sistemes problemes no considerats fins avui, com: l’augment de la clorofil·la als rius a la sortida de les plantes,
derivada del creixement d’algues als rius, per la presència de nutrients en les aigües de sortida de les plantes, en quantitats petites però suficients per permetre
el creixement algal; la salinitat derivada de la mateixa activitat humana, o altres
tipus de contaminants que són refractaris als sistemes de tractament biològic.
Tots aquests són i seran els nostres problemes en el futur respecte al tractament
de les aigües residuals.
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La resposta és simple, per les implicacions directes que la definició té en el finançament, manteniment i gestió:

Tractament de les aigües

No podem deixar de considerar la feina feta en els últims anys pel que fa a l’esforç de construcció de plantes i sistemes de tractament fins a les més de 500
instal·lacions actualment en servei. Sí que cal, però, començar a pensar de manera seriosa què significa la garantia de gestió d’aquestes instal·lacions de cara
al futur, sobretot en dos sentits:
-

La construcció de les plantes de tractament no ha estat en general prou
estudiada des d’un punt de vista de seguretat pel que fa a la garantia
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Per tant, i veient la situació, ens cal preguntar: si és difícil poder diferenciar entre
alta i baixa, per què se segueix parlant dels conceptes com si fossin dues coses
diferents?

La mitjana de vida de les nostres instal·lacions va creixent (en alguns
casos comença a ser important) i les despeses de manteniment no
han estat d’acord amb les necessitats, per garantir un funcionament
segur al llarg del temps de la majoria d’instal·lacions. Tot i els esforços
de millora fets en aquest camp en els últims temps, hi ha signes
preocupants d’envelliment i deteriorament d’algunes instal·lacions en
aquest sentit. Una part del problema s’ha de buscar en l’efecte pervers
dels mateixos concursos d’adjudicació d’explotació, que determina que
els successius concursos es plantegin com un sistema de rebaixar costos
d’explotació; d’aquesta manera de fer se’n ressent de manera especial
el manteniment de les instal·lacions. Aquest aspecte té una significació
més gran en els sistemes en què no hi ha una administració actuant
territorial que respongui de les instal·lacions i en vetlli la seguretat i el
rendiment a llarg termini.

La impossibilitat de poder atendre totes les demandes de sanejament al mateix
moment ha donat lloc a la planificació i periodificació de les actuacions (amb
aquesta voluntat neixen els diferents plans de sanejament), en aplicació de criteris lògics han estat les aglomeracions urbanes grans les primeres a sanejar
(amb excepció de Barcelona, que va disposar de les plantes del Besòs i el Llobregat fa no gaire anys, i finançades en part amb recursos no procedents del cànon),
queden per més endavant les actuacions en poblacions menors. En aquesta situació s’ha donat una problemàtica singular en la planificació prevista en l’últim programa de sanejament aprovat (PSARU 2005); moltes de les actuacions
previstes en aquest segon escenari de planificació són millores i ampliacions
(derivades d’incompliment o mancances) d’instal·lacions ja existents, i aquesta
situació ha suposat i suposa el retard en l’execució de les obres previstes en poblacions menors.
Respecte a les actuacions ja existents en nuclis petits, aquestes plantes tenen
les capacitats que tenen per la seva dimensió, en alguns casos la instal·lació de
polígons industrials, serveis terciaris significatius respecte a la població resident
o creixements urbans significatius. En aquestes poblacions augmenta el cabal
i la càrrega a tractar per part de les depuradores i, per tant, és molt difícil de
gestionar-ne la instal·lació. Entenem que en aquests casos no s’han explorat de
manera suficient, per manca de convenciment o de voluntat, solucions imagina-

Aquestes mateixes plantes petites presenten greus problemes de seguretat en
situacions que per a les plantes grans no suposen cap problema. L’increment de
càrrega puntual deguda a serveis (restaurants, petits artesans...) o les variacions
temporals de població (segones residències) suposen problemes de compliment
en la qualitat de l’afluent (un cas paradigmàtic d’això es dona en els càmpings
amb depuració biològica).
Des del punt de vista de tractament de la contaminació cal remarcar alguns
aspectes essencials:
1.

Les anomenades substàncies prioritàries que cal eliminar i que són
utilitzades per la indústria creen problemes especials en determinades
indústries que no poden prescindir-ne. A més, és possible que les indústries d’un sistema de sanejament compleixin de manera individual les
concentracions de determinats elements (valors límits d’abocament de
la taula recollida en el Decret 130/2003), però que la planta no compleixi en el seu afluent.

2.

Els contaminants emergents generen molts dubtes respecte a les capacitats de tractament de les nostres plantes amb el temps. Molts són
refractaris totalment o de manera significativa al pas per les estacions
de tractament i, per tant, són abocats de la mateixa manera que entren
al sistema. Bona part de la consciència d’aquesta contaminació emergent es deu a l’augment de la capacitat d’anàlisi i de detecció que s’ha
produït en els últims temps.

3.

D’altra banda, no vull deixar de reflectir aquí una preocupació important que és freqüent i que té una significació especial a les plantes
menors. Els sistemes de tractament industrial eliminen en general de
manera efectiva i eficient alguns contaminants (DBO degradable, MES)
essencials per garantir el bon funcionament dels sistemes biològics. Al
final acaben arribant a les plantes públiques aigües descompensades
en nutrient i amb DBO dissolta, que fan que el tractament sigui més
difícil i, per tant, disminueixi la seguretat per al medi.

4.

L›obligatorietat derivada de la DMA d’abocar les aigües lliures o pràcticament lliures de nutrients per garantir-ne la qualitat obligarà a disposar de tractaments terciaris en la majoria de sistemes. Aquestes actuacions, fins avui previstes, programades i en alguns casos iniciades,
es preveuen per a les grans plantes i tenen un component clar d’augmentar la capacitat de reutilització de les aigües afluents per a usos
permesos. Pel que fa a les plantes petites (algunes en capçaleres de rius
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-

tives que podrien permetre, compartint riscos i despeses entre les parts, arribar
a solucions millors respecte a les garanties de qualitat dels afluents.
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del tractament: falten bypass i sistemes de redundància i seguretat a les
instal·lacions que puguin assegurar una solució correcta dels problemes
que es donen en el funcionament diari (tant per abocaments irregulars
com per fallades dels sistemes mecànics). Aquesta realitat s’enfronta
amb les exigències, obligacions i responsabilitat derivades de la DMA
pel que fa a les garanties per al medi, ja que la capacitat d’actuació dels
explotadors i les administracions actuants és molt baixa, si no nul·la,
davant de qualsevol incidència en el sistema.

No es pot finalitzar una visió dels sistemes de tractament sense parlar dels
fangs de depuració. Aquests surten de manera ineludible del tractament de les
aigües residuals i entenem que poden tenir valor en si mateixos, ja sigui pel
seu valor energètic (directe en incineració o indirecte per metanització), ja sigui
com a fertilitzant agrícola o millorant orgànic un cop compostats. Amb tot, no
podran tenir cap d’aquests destins si no tenen els nivells de garantia respecte a
materials contaminants exigits per la normativa. Bona part de la qualitat final
dels fangs ve determinada per les actuacions de control i inspecció industrial
que es duguin a terme en els sistemes de sanejament. Per tant, una bona gestió
en aquest sentit pot ajudar a tenir materials de valor i una menor despesa final
del procés. Aquest aspecte, igual que l’aigua afluent, va molt lligat a la mida de
les instal·lacions (50 plantes suposen el 90% del total de producció, però solament 3 suposen el 43,7% del total). Això és determinant respecte a la necessitat
de treballar per assegurar la qualitat dels fangs de les grans plantes i suposa
una diferència respecte al tractament de l’aigua (l’afectació del medi per l’aigua
de sortida d’una planta petita és molt superior a l’existència de fangs no útil).
Ens cal entendre que les plantes de tractament s’han de considerar com a instal·
lacions industrials particulars ja que es tracta d’un procés biològic i, com a tal,
treballen de manera més efectiva si aconseguim fixar les condicions de producció, en el nostre cas: cabal, qualitat de les aigües, homogeneïtat de les mateixes...
Igualment, la seguretat i garantia de les instal·lacions fa que no sigui convenient
treballar de manera permanent per sobre del 80% dels càlculs de disseny, ja sigui amb cabal o en càrrega a tractar. Si no es compleixen aquestes condicions

Cal caminar cap a la descentralització de les unitats de gestió i de control i inspecció dels sistemes en ens territorials que han de ser més propers a la realitat.
Aquest model ha demostrat sobradament la seva capacitat i millora en la gestió.
Establir les millores necessàries en els dissenys de les instal·lacions que en permetin l›explotació a llarg termini amb garanties. Al mateix temps, deixar opinar
i participar en el disseny les entitats de gestió. Igualment, cal millorar i garantir
el manteniment i reposició dels sistemes com a mesura per assegurar la vida de
les instal·lacions a llarg termini.
No es pot homogeneïtzar de manera absoluta el territori en l’aplicació de criteris universals, cal considerar específicament les capacitats tecnològiques actuals dels sistemes, al mateix temps que l’esforç inversor que comporta la seva
millora i contraposar-ho amb les obligacions de tractament que cal complir.
Apostem per mantenir el model de mixtificació de sanejament en caràcter general, tot i que caldrà considerar que el fet de tenir un tractament d’aigües conjunt
no pot significar una pèrdua de qualitat o de seguretat en els sistemes. Aquest
model ha de tenir en compte mecanismes eficaços de finançament privat que es
puguin posar en funcionament amb totes les garanties jurídiques necessàries.
Pensar sempre en el cicle de sanejament complet; això comporta considerar els
fangs de depuració i el seu tractament final com a part integral del sanejament.
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Finalment, en aquest repàs a la problemàtica en el sanejament, però no menys
important, cal parlar dels sobreeixidors i dels col·lectors unitaris. Aquest problema, que s’entén de manera tradicional com a deficiències dels sistemes de sanejament, és en realitat un problema urbanístic, segueix oblidat i costa d’afrontar
fins que hi ha intervencions judicials. La problemàtica és important pel fet que
els creixements urbanístics van sumant més aigua i més escorrenties al sistema
de clavegueram sense fer créixer el diàmetre real de les connexions, de manera que el factor de dilució establert inicialment es va perdent amb el temps i
finalment les concentracions dels abocaments poden arribar a ser importants.
Entenem que és del tot imprescindible disposar de plans directors del que avui
coneixem com a clavegueram en baixa que permetin establir les accions, els calendaris d’actuació i el sistema de finançament per a cada cas. Hi ha una gran
diferència entre les actuacions en zones urbanitzades i no urbanitzades: en les
primeres sembla lògic actuar amb la construcció dels dipòsits de descàrrega i
acumulació de les aigües pluvials no suficientment diluïdes, mentre que en els
segons casos cal actuar amb la construcció de xarxes separatives.

no es poden garantir les condicions de tractament de les aigües, ja sigui pel desconeixement de les aigües que rebem i rebrem, per les variacions de cabal o pels
creixements urbanístics més ràpids que els creixements de les instal·lacions fins
avui. Per tant, cal establir les condicions d’abocament i recepció de les aigües en
funció de les capacitats de cada planta i sistema.

Finalment, les instal·lacions de tractament no són miraculoses, poden tractar el
que és possible tractar atenent a la seva capacitat i a les seves característiques
tècniques i de disseny.

Control dels abocaments industrials
El model desenvolupat en el sanejament ha comportat la mixtificació del sanejament urbà i industrial (no puc en aquest punt deixar de fer evident aquesta
realitat en contra d’alguns tècnics de la mateixa Administració hidràulica que
volien negar-la fins fa relativament poc temps). Això determina que les plantes
reben aigües en quantitat i qualitat diferents al llarg del temps, cosa que dificulta la gestió dels sistemes biològics que demanen estabilitat en el funcionament
i, per tant, pot afectar de manera directa les garanties de qualitat de l’aigua
tractada. Els canvis en les aigües a tractar poden tenir explicacions diferents: la
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que cal protegir), caldrà augmentar el temps de residència de les aigües
o ser imaginatius per poder garantir una correcta disminució de nutrients en l’afluent.

-

Les campanyes i actuacions inicials de conscienciació i ajut a
la descontaminació i control d’abocaments fets per l’ACA i les
administracions actuants.

-

L’aplicació de cànons diferencials als industrials lligats a la càrrega
contaminant abocada.

-

Els sistemes d’inspecció i control implantats de manera fonamental per
part de les administracions actuants.

-

La implantació i expansió dels sistemes de control i gestió de la qualitat
a les empreses.

La nostra experiència en sanejament pel que fa a les empreses és que aquestes
sempre que poden trien la connexió als sistemes públics de sanejament. És lògic
si pensem que en aquests casos el que fan és guanyar seguretat jurídica davant
de possibles incompliments dels abocaments; aquesta responsabilitat, però, es
trasllada de manera directa al gestor del sistema. La dinàmica (inspirada en la
mateixa Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua) ha
determinat fins avui afavorir el sanejament compartit de les aigües com a sistema per millorar la qualitat final dels afluents.
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En el futur, però, i amb l’obligació de garantir la qualitat de les aigües (DMA), o
bé haurem de considerar els llocs d’instal·lació i implantació de les empreses (no
tot pot anar a tot arreu), o bé caldrà establir sistemes de sanejament diferenciats (urbans i industrials). Tot i això, no considerem que la solució sigui limitar de
manera indiscriminada i homogènia a tot el territori les aportacions industrials
a les instal·lacions en el 30% del total d’aquestes (com recull l’actual PSARU).
Aquesta és una visió purament administrativa que no respon ni a les necessitats
ni a les capacitats dels sistemes de sanejament implantats al territori.
Existeix encara una realitat més punyent, en molts casos derivada de la velocitat
real de canvi en l’activitat econòmica (canvis en la fabricació o reconversions en la
producció) i la dinàmica dels polígons industrials (desconeixement absolut de les
activitats que s’hi implantaran en el futur) que ens porta en part a les consideracions fetes més amunt respecte a les capacitats del territori, però d’altra banda
a les garanties per al futur dels sistemes tant per excés (construcció, considerant

Cal deixar clar que el control i inspecció dels abocaments industrials no ha estat
del tot correcte tot i les millores evidents que s’han donat en aquest aspecte. La
realitat posa en evidència que aquest control i gestió és molt millor en aquells
sistemes on hi ha una administració actuant propera que en les que gestiona
l’ACA directament. L’experiència ens ensenya que no sempre la millor manera
d’actuar és amb la sanció directa i que interactuar i buscar la complicitat de les
empreses amb plans de millora i descontaminació és un camí que si bé és en
general més llarg, acaba donant uns resultats millors.

Aspectes econòmics
Podem dir que en el procés de gènesi del sistema actual de sanejament han
existit èpoques tranquil·les pel que fa al finançament dels sistemes, els inicis
en què tots els territoris pagaven les tarifes, però solament els que disposaven
de sistemes de sanejament funcionals rebien compensacions i permetien una
gestió relativament equilibrada del sistema.
L’evolució del sistema i el pas del temps amb l’augment dels sistemes en servei,
i sobretot l’entrada en servei de les grans plantes metropolitanes, juntament
amb les necessitats d’inversió derivades del PSARU 2005, sense que aquesta dinàmica fos compensada de manera efectiva i suficient amb la revisió del cànon,
van donar lloc al trencament del sistema, que es comença a veure a partir de
l’any 2003. D’aquí, els esforços fets en aquell moment en el Decret 130/2003 de
sistemes de sanejament per tal de poder acotar les despeses de gestió i funcionament dels sistemes.
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La posició de les indústries respecte al tractament de les seves aigües residuals
ha anat canviant amb el temps, de manera que d’una situació totalment refractària per part de les empreses de considerar que el problema no anava amb
ells s’ha passat a un nivell de consciència general que ha millorat la situació de
gestió d’aquestes aigües. Aquest camí s’ha fet gràcies a:

indústries que poden desaparèixer) com per defecte (aparició de noves activitats
no previstes al llarg del temps), que afecten el que entenem com a grau de saturació dels sistemes i que és la causa primera de les necessitats d’ampliació.

Els aspectes econòmics ja des de l’inici del desplegament del sistema de sanejament estan totalment lligats a la mateixa constitució del cànon de l’aigua (antic
cànon de sanejament), de manera que si llegim en el text refós de la llei d’aigües
(Decret legislatiu 3/2003):
“Es crea el cànon de l’aigua com a ingrés específic del règim economicofinancer de l’Agència Catalana de l’Aigua, la naturalesa jurídica del qual és
la d’impost amb finalitat ecològica”.
“El cànon resta afectat a: la prevenció en origen de la contaminació i
el manteniment dels cabals ecològics; l’assoliment dels altres objectius
hidrològics, i particularment la dotació de les despeses d’inversió i explotació de les infraestructures que s’hi preveuen; les altres despeses que genera l’acompliment de les funcions que s’atribueixen a l’ACA”.
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composició específica, l’homogeneïtat temporal, les variacions en els cabals de
tractament o una combinació d’aquestes causes i d’altres.

El gran canvi econòmic dels últims temps en la gestió del cànon de l’aigua s’ha
de buscar en la profunda crisi derivada de l’elevat nivell d’endeutament al qual
va arribar l’agència i que ha donat lloc a modificacions importants en la dinàmica de gestió del sanejament:
-

Canvis en la llei d’acompanyament del pressupost del 2014, que va
modificar alguns trets fonamentals respecte a l’afectació del cànon,
d’una banda, dient que la primera obligació era el retorn del deute,
seguit de les necessitats estructurals de l’Agència, deixant a un nivell
inferior les necessitats de finançament de la gestió dels sistemes i en
últim lloc les necessitats d’inversió, tal com s’ha pogut veure durant
aquests anys.

-

Les disminucions, moltes vegades no gaire justificades, de disminució
dels recursos de despesa directa, que s’han produït inicialment en
el moment d’afrontar l’elevat endeutament de manera solidària
entre totes les administracions actuants i, més endavant, de manera
unilateral per part de l’ACA, que decidia els recursos que calia assignar
als diferents sistemes per a l›explotació.

-

El canvi en l’assignació de recursos de despeses indirectes, que són els
recursos necessaris per poder atendre les necessitats de gestió dels
sistemes per part de les administracions actuants.

-

La reducció molt significativa de les despeses de reposició i millores, que
n›ha suposat la pràctica desaparició en alguns moments, que amb el
temps s’ha variat per una assignació de recursos teòrics a unes altures
de l’any que feia pràcticament impossible l’execució de les actuacions
programades.

Finalment, l’ACA entén que la gestió del sanejament és una competència directa

El pressupost de l’ACA, evolució segons el PEF
%

Conceptes

2016

%

44

198,0

12

54,0

2

9,0

2

15,0

Ingressos

445,9

Despeses

Retorn de deute
Estructura

9

Gestió abastament i medi
Gestió sanejament

39

Inversions

6

39,2

175,5

27

2019

464,5

9

45

32

40,5

215,0

150,0

Tots els valors en milions d’euros. Elaboració pròpia a partir de les dades del pressupost i el PEF
de l’ACA.

Es veu que l’Agència supera de manera definitiva la seva crisi a partir del 2018.
Amb els ingressos actuals, les capacitats d’inversió anuals es mouen al voltant
dels 150 milions de €, suficients per atendre les necessitats previstes en el segon
cicle de planificació del PDCFC.
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Encara en aquesta mateixa realitat del cànon, el fet que el Parlament en sigui
l›intermediari de l›aprovació anual fa que les capacitats reals de l’ACA per garantir els recursos necessaris per assegurar una correcta gestió dels sistemes
de sanejament no estigui a les seves mans. Aquesta situació, juntament amb
l’autorització del mateix Parlament per poder-se endeutar per fer front a les necessitats d’inversió i la nul·la participació del Govern en el finançament del cicle
de l’aigua, han estat les causes reals de la profunda crisi que ha trasbalsat l’ACA
i la gestió de l’aigua en els darrers anys.

dels ens locals i que, per tant, és a aquests a qui en correspon l›exercici. Això
obliga el retorn de les infraestructures als seus propietaris (entenent que l’ACA
les ha planificat i construït en exercici de la seva competència, com a autoritat
hidràulica del país), per tal que les gestionin. És aquest canvi estratègic de visió
de l’Agència, juntament amb els canvis legislatius, que posen en qüestió el fet
que l’Agència pugui actuar com una societat mercantil, i la voluntat de traspassar les responsabilitats de la gestió del sanejament al món local els fets que
permeten explicar la proposta del canvi de model.

El PDCFC, en els diferents cicles de planificació, previsions inicials i nivell de
compliment:
Tipologia

Aigua medi

Aigua recurs

Planificació
inicial
494,7

3.440,6

Primer cicle Segon cicle
2010-2015
2016-2021

Tercer cicle
2022-2027

Executat

Pendent

70,7

1.784,9

Previst

90,2

293,4

333,8

1.362,3

413

16 El sanejament de les aigües residuals, una visió general i les perspectives de futur
412

Podem entendre, per tant, que el cànon no va ser pensat ni creat per complir
les obligacions de finançament d’un servei com és el tractament de les aigües
residuals, cosa que al nostre entendre fa el sistema vulnerable, sobretot en moments en què els ingressos baixen i es mantenen les obligacions i necessitats
d’inversió.

Millora regadiu

565,7

392,2

634,0

339,0

140,3

97,7

101,0

102,9

38,0

43,4

21,5

Recerca
Total

6.269,2

2.587,3

917,9

La creació de tarifes locals, per assumir els diferencials de costos no
coberts pel cànon. D’aquesta manera s’entra en la asimetria del cànon,
però segurament ens podem trobar en una situació més justa si es
respecten les economies d’escala i es valora el cost total del cicle de
l’aigua

2.452,6

Tot i poder acceptar que les previsions fetes en la planificació inicial del PDCFC
puguin ser sobrevalorades (els 6.269,2 milions de €), es fa evident que les capacitats del sistema per respondre al que poden ser les necessitats del tercer cicle de
planificació del PDCFC no s’acostaran ni de lluny a les previsions pendents; amb
les condicions actuals es pot comptar amb un màxim de 900 milions de € (150
milions de € anuals durant els 6 anys del cicle), fet que deixa fora de capacitat
inversions per valor de 1.552,6 milions de €.
En aquesta realitat, cal un exercici realista respecte a les capacitats reals d’inversió i la definició acurada de les necessitats reals d’aquesta. Segurament s’hauran
de replantejar actuacions previstes en el PSARU 2005 que avui estan en l’escenari 2022-2027. Però aquestes actuacions no seran suficients i caldrà treballar
activament en les necessitats i gestió de l’aigua recurs, on avui s’entén que les
previsions inicials de la planificació estaven clarament sobredimensionades. Tot
i els ajustos, sembla raonable pensar en un gap entre capacitats i necessitats
que pugui estar al voltant dels 600 -700 milions de €. Cobrir aquesta necessitat
en el tercer cicle de planificació suposaria assumir un increment del cànon de
l’aigua per sobre del 20% a partir del 2022.
És evident que en aquest marc ens cal tenir molt clar si les capacitats
pressupostàries que actualment tenim previstes per a la gestió del sanejament
(PEF de l’ACA) permet assumir les necessitats derivades de la DMA i recollides
en els cicles de planificació del Pla de districte de conca fluvial de Catalunya
(PDCFC) i els seus programes de mesures. Al nostre entendre, la resposta clara
és que amb les condicions actuals i les previsions del PEF, no hi haurà recursos
suficients per atendre les obligacions de la DMA, cosa que caldrà abordar en el
futur i que pot tenir dues solucions:
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-

1,0

Tots el valors en milions de €. Elaboració pròpia a partir de les dades dels escenaris de planificació i execució del PDCFC. S’han adaptat els valors a les tipologies descrites en l’escenari
inicial d’aigua medi, aigua recurs i aigua qualitat, per entendre que és una classificació fàcil de
comprendre.

-

conurbació de Barcelona seguirà aportant una part significativa de
solidaritat territorial

L’increment del valor del cànon de manera general i homogènia,
per acord del Parlament, amb la qual cosa cal tenir present que la

La reforma del sanejament proposada per l’ACA
Com a pas previ per entrar en la reforma del model de sanejament proposat
per l’ACA, haurem de fer una mica d’història per entendre la gestió i el sentit del
camí seguit, però també per veure que el que ara es planteja ja s’ha plantejat en
altres moments i circumstàncies en els últims anys.
Les administracions actuants locals en el sanejament ja fa molt temps que mostrem la nostra disconformitat i escepticisme amb el funcionament del model
actual, per diferents raons:
-

La posició prepotent de l’ACA

-

La manca de transparència del sistema

-

La disponibilitat de recursos escassos

Tot plegat es pot traduir de manera resumida en una pèrdua permanent d’autonomia tècnica i econòmica per part del veritables responsables de la competència, que és el món local.
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Risc inundació

1.891,9

En aquest sentit i des d’un punt de vista del sanejament, no es pot considerar
solament el municipi com a base per a la prestació del servei i cal parlar del concepte d’aglomeració urbana, recollit en la DMA i que fa referència a la totalitat
de territori a qui dona servei una estació depuradora (sistema de sanejament),
de manera que no s’estableix una relació directa amb els límits municipals pel
que fa al sanejament. De fet, la majoria de sistemes grans i mitjans a Catalunya
donen servei a més d’un municipi i a diferents nuclis i polígons.
De la mateixa manera, cal tenir presents els canvis que la DMA comporta respecte a l’economia del cicle de l’aigua, ja que determinen la necessitat d’avançar
en la recuperació dels costos del cicle integral de l’aigua.
A partir d’aquesta realitat i després d’alguns intents infructuosos (cal dir que
més voluntaristes que realistes per part d’algunes administracions actuants),
s’ha arribat a la situació actual, en què l’ACA ha proposat i negociat amb les
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Aigua qualitat

La justificació del canvi, que en bona part es desprèn de tot el document, es pot
justificar de manera simple en:

Acord final: la comissió negociadora (de caràcter tècnic) va deixar la resolució final del tema en mans polítiques i l’acord final és que, tot i tenir una organització
territorial en torn de les comarques, es reconeixen les organitzacions territorials
diferents que han desenvolupat tasques de sanejament, siguin supracomarcals
o municipals. Per a la resta de municipis, seran adscrits a l’ER que els correspongui. En el cas que algunes aglomeracions puguin estar en diferents ER, hauran
de triar quin els convé més.

-

El fet que el sanejament és una competència municipal però que
excedeix el marc administratiu municipal.
El sanejament té un interès que podem considerar interès general
ja que el seu impacte excedeix de l’àmbit local.
La planificació i control és obligació de l’organisme de conca: ACA (a
les conques internes de Catalunya). La gestió és competència local.

-

El procés de desplegament territorial ha comportat moltes singularitats
que cal corregir.

-

El model econòmic actual és inviable a llarg termini.

Abans d›entrar en la discussió del model proposat és necessari deixar evidència
del que podem considerar valors que el model havia de tenir segons la consideració dels representants del món local en el procés de negociació:
1.

Havia de ser un model de corresponsabilitat

2.

Havia de tenir solidaritat interterritorial

3.

Havia de ser transparent

4.

Havia de comptar amb la generositat de les parts

5.

Havia de garantir la lleialtat institucional necessària

La base de negociació que els representats dels ens locals van posar sobre la
taula respecte a la proposta presentada per l’Agència s’emmarcava en els punts
següents:
1.

Organització territorial
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Proposta ACA: s’organitza el territori en torn als consells comarcals que esdevindran ens representatius (ER) i agruparan les diferents aglomeracions urbanes
(AU) que es trobin en el seus límits administratius.
Posició dels representats locals: es va defensar el fet que les administracions
existents diferents de la comarca, més grans o més petites, asseguressin la seva
permanència amb el nou model. Una part dels municipis que actualment ja de-

2.

Sistema de liquidació i control dels recursos assignats

Proposta ACA: es proposa la liquidació mensual del percentatge que correspongui a cada ER en funció de les AU que administra sobre el % dels ingressos destinats a sanejament respecte als ingressos totals mensuals de l’Agència, en recursos de despesa directa, indirecta i en les aportacions de reposició i millores que li
corresponguin. La certificació es fa per part dels ER i és acceptada per l’ACA amb
un informe anual i la realització d’auditories comptables i de gestió aleatòries
als diferents ER, que seran públiques.
Proposta dels representats locals: s’accepta la proposta de l’ACA, manifestant
que el reglament que caldrà redactar haurà de concretar com serà l’informe
anual tècnic que acompanyarà les certificacions.
Proposta final: s’acorda la proposta de l’ACA i deixar per al moment de la redacció del reglament les limitacions i criteris que regiran l’informe anual, que
caldrà discutir en la comissió tècnica paritària entre l’ACA i el món local.
3.
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senvolupen serveis de sanejament volien mantenir la seva situació i demanaven
que els municipis fossin la base d’ordenació del territori.

Creació d’una tarifa local per finançar els serveis de sanejament

Proposta ACA: no hi ha proposta de creació d’una tarifa local. Es fia tot el finançament als ingressos de l’Agència, tot i que es manté el concepte que l’ACA
contribuirà en el finançament.
Proposta dels representats locals: entenem que és necessària la possibilitat de
poder crear una tarifa local per atendre les necessitats de finançament del sistema. No ens fiem que l’ACA assumeixi la totalitat dels costos (ni canviant el
contribuir per garantir), l’experiència ens ha portat a aquesta posició, i la intermediació del Parlament en la definició del cànon dificulta la capacitat de l’Agència per poder assegurar que es cobriran les despeses. A més, cal considerar que
el cànon no va ser creat i pensat per assumir la gestió d’un servei. Es proposa
que la creació de la tarifa local surti del repartiment entre l’ACA i el món local del
cànon actual; la proporció del repartiment es considera poc importat en aquest
moment.
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administracions locals, a través dels seus representants (FMC i ACM) amb la participació de l’AMB, un nou model de finançament del sanejament.

Criteris per a l’assignació de recursos de reposició i millores

Proposta ACA: es proposen assignacions plurianuals i determinades per a cada
sistema, en funció del % que suposa el sistema sobre el % total de despesa de
Catalunya pels diferents sistemes integrats en un ER.
Proposta dels representats locals: l’assignació dels recursos s’ha de fer en base
al valor de l’immobilitzat dels sistemes actualitzats en el moment de l’acord i, a
més, considerant l’amortització tècnica de les instal·lacions, ja que a partir del
moment de traspàs passaran a ser responsabilitat directa dels ER.
Acord final: s’acorda un sistema a dues velocitats 1) Fins al 2021, en què es destinaran a reposició i millores un total de 205 milions de € repartits en anualitats i
que es consideren suficients per atendre les necessitats actuals i les actuacions
no fetes en els darrers 5 anys. El repartiment es farà en base als habitants equivalent (he) de disseny dels sistemes. 2) Durant aquest temps s’hauran de desenvolupar les valoracions i auditories (compartides entre les parts) per definir el
valor dels immobilitzats dels sistemes i a partir del 2022 aquest serà el sistema
d’assignació dels recursos.
5.

Criteris d’assignació de recursos de la despesa directa

Proposta ACA: es respecten les assignacions actuals liquidades el 2015. La revisió
dels recursos de despesa directa es farà en el marc dels diferents cicles de planificació (primera revisió el 2022, següent el 2028...).
Proposta dels representats locals: es treballa sobre aquesta base però no amb
els recursos liquidats el 2015 sinó en base a la despesa certificada el mateix any
(de 132 milions de € passem a 138 milions de €). A més, aquests recursos s’incrementen en un 5% per preveure els increments de costos que es poden donar fins
al 2021 (fins als 145 milions de €).
Acord final: es manté al temporalitat de les revisions de les despeses directes i s’assumeix la proposta del món local i reserva recursos (al voltant de 4,5 milions de
€/any) per assumir les necessitats de l’entrada en serveis de noves instal·lacions.
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6.

Criteris d’assignació de recursos per a la despesa indirecta

Proposta ACA: manteniment de la situació actual amb la proposta d’una assignació mínima (no definida) per als nous ER.

Acord final: s’acorda la proposta del món local, amb la qual els recursos assignats per a despeses indirectes passen dels 7,2 milions de €/any als 11,3 milions
de € previstos.
Com a membre de la comissió negociadora, entenc que el model proposat i acordat presenta alguns avantatges respecte a la realitat actual:
1.

Estableix les bases per a un model a llarg termini, que en permet la
revisió acordada i, per tant, l’adaptació futura.

2.

Assegura la redistribució dels ingressos del cànon de manera homogènia a tot el territori.

3.

Independitza en certa manera els ingressos necessaris dels acords del
Parlament, amb la capacitat d’aplicar la tarifa local.

4.

Garanteix les inversions previstes i els recursos de reposició i millora.

5.

Dota els consell comarcals de recursos i musculatura financera.

6.

Assegura la capacitat de prestació dels serveis i un cost just per als municipis petits.

7.

Per l’economia d’escala derivada de la prestació comarcal.

8.

Establiment d’equips tècnics a tot el país amb criteris que assegurin la
capacitat d’actuació.
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4.

Proposta dels representats locals: assignació de la despesa indirecta en relació
amb un sistema transparent d’assignació lligat al nombre de sistemes, la seva
dispersió i la proporció entre càrrega domèstica i industrial que suporten. Amb
una assignació mínima de 70.000 € com a base per a cada ER.

Igualment, però, podem parlar d’algunes incerteses que deixen veure el model:
1.

El model haurà de fer front a l’evolució temporal (fins al 2021) amb uns
recursos fixats inicialment.

2.

Els ER assumeixen tota la responsabilitat en la gestió del sanejament.

3.

La precarietat econòmica dels consells pot ser un problema a l’hora de
la veritat.

4.

Es poden crear tensions entre diferents municipis que s’inscriguin en
un mateix ER.
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Acord final: s’acorda que tot el cànon seguirà en mans de l’ACA, que es mantindrà el criteri de contribuir i que el text refós de la llei d’aigua ja permet crear una
tarifa local en cas de necessitat (el manteniment de contribuir ajuda al fet que
no es pugui considerar una doble imposició en cas de que es vulgui aplicar una
tarifa local).

Es podria considerar el model com un sistema de privatització encoberta.

La pregunta important és si els ens locals ens podem donar per satisfets amb el
resultat de la negociació. La resposta és complexa, com en qualsevol procés negociador. Entenem que s’ha millorat de manera efectiva la posició del món local
però que en el futur caldrà treballar per millorar encara més la nostra posició.
Els responsables polítics del territori han d’assumir les seves responsabilitats i
actuar en conseqüència respecte a les competències que els són pròpies. Aquesta situació obliga a disposar de capacitat tècnica per a la gestió dels sistemes, incloent el control dels abocaments a la xarxa de col·lectors, però també econòmica per respondre a les necessitats de reposició i millora que siguin necessàries
per assegurar el funcionament de les instal·lacions. A l’entendre dels membres
de la comissió de treball, aquests principis es compleixen inicialment en la proposta del canvi de model, si bé és cert que encara queda un llarg camí de millora
que caldrà anar fent en el futur. Un dels punts que es considera interessant de
la nova proposta és la capacitat de revisió i adaptació a les necessitats canviants
que tindrem en el futur.
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5.

