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Societat, economia i aigua
L’estructura demogràfica i econòmica de Catalunya 
requereix serveis proporcionats a les necessitats i amb les 
degudes garanties
La percepció catalana de l’aigua vol que els usos que en 
fem respectin els ecosistemes naturals
La planificació hidràulica,

ha d’anar pel davant i no a remolc
ha de definir els diferents objectius a assolir, la forma i 
terminis, i el cost

El model financer de l’aigua ha de reconèixer els costos, 
la forma d’imputar-los i de governar-los. Aquest és el 
debat de fons sobre l’aigua



Quines garanties?

La planificació hidràulica ha de definir el nivell de 
garantia associada a cada servei dels que proposa:

Els relacionats amb l’abastament ( seguretat de 
subministrament)
Els relacionats amb el sanejament ( seguretat jurídica)
Els relacionats amb el medi ( seguretat ambiental)



Quanta garantia?

Probabilitat i cost: factors que determinen el risc
Garantia i risc: són conceptes antisimètrics. Però no es 
mesuren amb la mateixa precisió
Model econòmic: ha de relacionar les garanties, el seu cost 
i la forma d’imputar-lo ( copagament)
Model social : ha de determinar  la disponibilitat a pagar 
de la societat per mantenir el model de forma viable i 
solidària (autoestima )



Garantia i cost
La garantia d’abastament 

suposa una capacitat productiva d’aigua superior a les 
necessitats. El cost del conjunt s’ha de sufragar per l’aigua 
utilitzada.
forma part del model de gestió de l’aigua. 

La garantia proposada en cada cas s’ha de quantificar i ha 
de considerar el cost marginal de modificar-la
La garantia del model té un cost superior a la garantia 
d’abastament.
La manca de garantia té un risc i un cost molt superiors al 
de la garantia.



El model que se’ns proposa

Millora sensiblement la garantia 
d’abastament
Millora discretament el sanejament
Millora sensiblement la restauració i 
manteniment del medi



Les grans xifres
•Aportació: 389 Hm3 d’aigua
•Inversió: 9.313 M€

Disponibilitat 3.780
Garantia abastament                    3.364
Reutilització aigua                             378
Millora i control regulació 38

Qualitat 2.457Modernització
regadius 2.118
Medi 958
Total 9.313



Quins altres models?

En abastament, s’han proposat altres models (Roine, Ebre, 
Segre), sense concretar la distribució del recurs, ni de les 
càrregues financeres.
En model global, inclòs el sanejament i la protecció
ambiental, no se’n coneix cap mes
El model proposat permet resultats molt diferents pel que 
fa a les garanties entre territoris
Les noves infraestructures permeten pensar un futur 
diferent



Cost i finançament
El model té un cost molt superior al percebut
Els instruments financers fallen:

Tarifes ATLL: l’oportunitat perduda
Cànon de l’aigua: fa anys que és insuficient
Tarifes d’abastament: són les mes sanes, però insuficients
Taxes de clavegueram: en general, mols baixes
Aportació de pressupost GC: baix i d’aplicació dubtosa

No hi ha model sostenible sense suficiència 
econòmica



Catalunya, rerapaís de 
Barcelona
La història de Catalunya, per bé i per mal, no s’explica sense 
el pes de Barcelona
La situació de l’aigua a les comarques gironines s’explica per 
un passat que ningú no reivindica: la combinació de dictadura, 
fatalisme i recursos migrats
La posició resignada de les comarques gironines ha 
evolucionat
Els debats sobre transvasaments  ho han estat sobre els límits 
de la solidaritat territorial.
Les necessitats als dos extrems de la canonada són moltes



Els rius gironins

Entren al mapa de la planificació hidràulica per resoldre 
l’abastament de Barcelona
Es millora el model  tan sols orientat a la producció
elèctrica pensat per als rius del Pirineu. Aquí es pretén un 
aprofitament multidireccional: abastament, electricitat, 
regadiu, cabal circulant.



El Plan de Aguas de Catalunya 
1957 ( Muñoz Oms)

L’aigua, recusr escàs i irregular: s’hna d’harmonitzar totes 
les necessitats i millorar la garantia
S’ordenen les preferències d’ús: abastament, regadius, 
producció elèctrica
Proposa sensibilitat i solidaritat cap a les conques cedents
Busca l’equilibri entre la satisfacció de les necessitats i no 
esgotar els recursos d’origen.
Proposa la utilització del ter i el Segre, complementats 
amb Fluvià i Muga i, quan calgui, l’Ebre



Què en va quedar?
Es van fer Susqueda i el transvasament del Ter
Es va construir Boadella
Va fracassar Esponellà
Les prioritats d’usos es van traslladar a la legislació
Van quedar per fer:

els regadius del baix Ter
El respecte a les prioritats de la llei i en especial als cabals
mínims del riu

La conca del Ter va desaparèixer: ara se’n diu Sistema Ter 
Llobregat



L’evolució demogràfica i 
econòmica



La sensibilitat ambiental
Sanejament: model consolidat però molt costós
Cabals circulants: molts desitjos i poques realitats

El control es va obtenir a mitjans dels 80
L’incompliment s’ha agreujat amb els anys
Enguany ha plogut molt, caldrà esperar i veure.

La Declaració de Celrà: signada el 28 de febrer de 2008:
reconeix que el Ter ha estat sobreexplotat
Prioritza la disminució de la pressió sobre el Ter
El juliol 2009 es va concretar el compromís de reduir la 
captació d’aigua fins a 75 Hm3/anys menys, el 2015



El PDCFC: propòsits
El Ter

Preveu que s’aportin 389 Hm3 d’aigua dels que 324, al 
“sistema Ter Llobregat”
Dóna prioritat als usos de la conca del Ter, inclosos els 
regadius
Els retorns al Ter han estat concretats pel Conseller el 
juliol de 2009:

40 Hm3 el 2010
60 Hm3 el 2012
75 Hm3 el 2015

En cabal anual mig, 75 Hm3/any similars a les necessitats 
mínimes del Baix Ter

necessitats hm3/mes temporada
abastament 4 16
circulant 8 32
addicional reg 7,5 30
Total 19,5 78



Viabilitat ( i credibilitat)
Les noves infraestructures permeten pensar un futur 
diferent
Les decisions econòmiques no van en la direcció correcta:

Les inversions no estan garantides
Les tarifes d’ATLL no s’han augmentat com cal i es tancarà
l’any amb dèficit
El cànon de l’aigua no permet el finançament de la despesa 
corrent de l’ACA



El context

La polèmica dels transvasaments: per què es juga amb les 
paraules?. L’abús de Ter ha dificultat altres plantejaments
Les compensacions territorials: què hagués passat si el 
transvasament del Ter s’hagués fet en les mateixes 
condicions que el minitransvasament de l’Ebre?
Els drets i garanties dels regants: com es pot faltar a les 
promeses i alhora reclamar confiança
Els drets del riu: cap govern se’ls ha pres seriosament



Què vol la societat gironina?
En 40 anys, el Ter ha pogut aportar 10.000 Hm3 d’aigua a 
la Catalunya metropolitana
En termes similars als pactats en el minitransvsament de 
l’Ebre, hagués suposat 2.000 M€ de compensació per a les 
comarques gironines
Què vol la societat gironina?

Aigua pel futur de l’activitat ( i garantia)
inversions, reconeixement i respecte



Moltes gràcies per la 
seva atenció



Cost real i cost percebut (1)

Taula resum 
costos -

ingressos

Ingressos 
M€/any Hm3/any

Actuals, 
segons ACA

Costos 
M€/any

Cost unitari 
€/m3

% devolució
de costos

Cost aparent 
€/m3

Actuals demanda

Garantia 
d'abastament
* 808 674 609 1,20 83%
Garantia de 
model 1.602 1.064 609 2,63 66%

1,75

* es dedueixen els costos dels operadors en alta.



El cost del model (2)
segons ACA

Taula resum 
costos -

ingressos Hm3/any
Previsió ACA 

2015 amb 
aportació de 
389 Hm3 *

Inversions 
pendents 
2009-15

Necessitats 
ingrés M€/any

Cost unitari 
€/m3

demanda garantia
Garantia 
d'abastament 2.790 1.087 751 998 1,45
Garantia de 
model 5.366 2.332 751 998 3,10

* no s'inclouen els costos de millora de regadius, ni s'imputen al cost/m3 final.



El cost del model (3)

Taula resum 
costos -

ingressos Hm3/any
Amb costos 

baixa i 
clavegueram 

2015*

Inversions 
pendents 
2009-15

Necessitats 
ingrés M€/any

Cost unitari 
€/m3

demanda garantia
Garantia 
d'abastament 4.292 1.648 751 998 2,19
Garantia de 
model 7.619 3.546 751 998 4,72
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