
 
 

Jornada sobre gestió local sostenible de l’aigua 

Girona, 15 de desembre de 2006 

En ocasió de l’Assemblea extraordinària del CILMA celebrada el passat 15 de 
desembre a Girona, es celebrà una jornada sobre la gestió sostenible de l’aigua a 
nivell local. 
La consciència de que l’aigua és un recurs escàs, valuós i costós s’ha estès en els 
darrers anys, en els que la sequera s’ha deixat sentir en molts municipis, que han 
observat la necessitat d’introduir mecanismes de gestió eficient tant pel que fa a la 
limitació de pèrdues i l’estalvi d’aigua, com a la millor cobertura econòmica del servei. 
Alhora, s’ha generalitzat el coneixement dels conceptes associats al cicle de l’aigua –
sanejament, conservació d’ecosistemes hídrics- i la Directiva Marc demana que la 
cobertura de costos inclogui la totalitat del cicle de l’aigua. Recentment s’ha difós 
propostes per avaluar aquests costos de gestió del cicle integral de l’aigua. 
La jornada es desenvolupà a la sala d’actes de la Farinera amb l’assistència d’unes 35 
persones, representats polítics i tècnics municipals, segons el següent programa: 
 
9,30 h. Obertura de la jornada a càrrec de Vicenç Cara, alcalde de Flaçà i responsable 
de la Comissió de l’Aigua del CILMA. 
9,40 a 10,20. Possibilitats d’estalvi d’aigua en els consums municipals: limitació de 
fuites i control dels consums. Joan Gaya, gerent del Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya (CONGIAC) 
10,20 a 10,40. Ordenança municipal d’estalvi d’aigua, a càrrec d’Antoni Trinxeria, 
alcalde de Maçanet de la Selva. 
10, 40 a 11,20. La tarifa d’abastament, objectius, estructura i evolució. Manel Serra, 
gerent del Consorci de la Costa Brava 
11,20 a 11,40. Pausa-cafè 
11,40 a 12,20. El cost del cicle de l’aigua. Propostes de la Directiva Marc. Francesc 
Canalias, gerent del Consorci SIGMA, del Consell Comarcal de La Garrotxa. 
12,20 a 13,10 Debat. Moderació, Joan Gaya. 



 
La síntesi de les diferents intervencions de la jornada és la següent. 
 

Obertura de la jornada 

El Sr Vicenç Cara saluda als assistents i destaca la complexitat del servei d’aigua, 
relacionat amb l’escassetat de l’aigua, l’especialització de l’abastament en alta 
(organismes supramunicipals o Generalitat) i abastament en baixa, directament 
relacionat amb els ajuntaments. Senyala la iniciativa de l’ACA per a l’elaboració de 
Plans Directors d’Abastament d’aigua que han de permetre la planificació a llarg 
termini en els ajuntaments de menys de 5.000 habitants als que s’adreça la 
convocatòria. 
 

Possibilitats d’estalvi d’aigua en els consums municipals 

La conferència proposa fonamentar les polítiques d’estalvi en el coneixement previ de 
la situació en cada municipi: l’enregistrament dels cabals introduïts a la xarxa i el de 
tots els consums associats, el que permetrà conèixer els consums reals i les pèrdues.  
Es proposa considerar l’estalvi d’aigua com l’efecte afegit del que produeix cada usuari 
i el que resulta de la limitació de pèrdues en la xarxa.  
Aquesta orientació i el coneixement del que succeeix a la xarxa permeten distingir 
entre dues classes de polítiques d’estalvi: les que influeixen sobre l’usuari (campanyes 
informatives i política tarifària) i les que afecten a l’organització del servei (mesures, 
limitació de fuites i consums municipals). 
El servei municipal és directament responsable de dos destins de l’aigua: els consums 
municipals i les pèrdues a la xarxa. 
D’acord amb un estudi de l’ACA efectuat el 2005, les pèrdues a la xarxa a Catalunya 
són, globalment, d’un 25%, distribuït de la següent manera:  

• 2% consums no controlats 
• 8% pèrdues reals a la xarxa 
• 15% subcomptatge 

S’observa que el rendiment és decreixent en relació amb el tamany de la població, de 
manera que és pitjor en led poblacions petites, probablement on no hi ha un òrgan 
especialitzat de gestió. 
A les comarques gironines els consums urbans (domèstics, industrials, comercials i de 
serveis) s’estimen en 70 Hm/any. Els consums municipals, (que inclouen edificis 
municipals, escoles, instal·lacions esportives, jardineria, neteja, etc.) s’estima que 
suposen un 10% del consum dels abastaments de Catalunya, és a dir que a les 
comarques gironines suposarien uns 7 Hm3/any. S’ha de dir que les estimacions 
extrapolen els casos coneguts, que són minoria i que són molt variables en funció de 
la superfície enjardinada i la naturalesa turística o no de la població. 



 
El cost mig de l’aigua a les comarques gironines és d’1 euro/m3. En general, els 
municipis no imputen aquest cost als serveis que utilitzen l’aigua. En els casos en que 
s’han pogut fer mesuraments, s’observa que la manca de consciència del cost no 
afavoreix l’estalvi d’aigua.   
En efecte l’estudi de l’ACA observa una correlació entre la tarifa mitjana i el rendiment 
de la xarxa, de manera que allà on la tarifa és mes alta, el rendiment és superior. 
Per això es proposen, en resum, uns criteris per a limitar els consums municipals: 

• Comptar-los tots 
• Facturar-los tots 
• Establir el seu cost a la tarifa mitjana del servei 
• Impulsar mesures d’estalvi 

o Passives (polsadors, temporitzadors) 
o Actives (imputació de costos en casos determinats) 

Els resultats esperables s’observen en alguns municipis que han implantat mesures 
d’aquest tipus: 

• Reduir els consums municipals entre un 35 i un 50% 
• Limitar les pèrdues en xarxa 
• Augmentar la seva credibilitat davant dels usuaris i l’Administració hidràulica. 

 

La  tarifa d’abastament 

El ponent repassà l’evolució històrica del servei, de competència municipal des del 
segle XIX, quan es va considerar una comoditat associada a disposar d’aigua “corrent” 
en els domicilis de les ciutats, i no vinculada al consum. No és fins a final del segle XX 
que es generalitza la tarificació en base a una quota de servei i un preu per metre 
cúbic. 
Respecte a l’abastament, el marc legal vigent es basa en: 

• el principi jurídic de la cobertura de costos del servei 
• L’àmbit d’aplicació: el municipi 
• L’estructura en quota de servei per a cada abonat i el preu per metre cúbic. 
• La discrecionalitat municipal en la progressivitat de la tarifa 

Respecte al servei de clavegueram, els criteris mes generals són: 
• La taxa per manteniment ( en general, simbòlica). 
• La idea poc aplicada, d’un recàrrec sobre el preu de l’aigua. 
• El fonament de la Llei 5/81 de sanejament i els seus desenvolupaments, per a 

finançar els tractaments de l’aigua residual urbana. 
La creació de l’Agència Catalana de l’Aigua visualitza una administració hidràulica 
única i pressiona cap a la consideració global  del cicle de l’aigua. 
Actualment, el preu de l’aigua és el resultat de tres components: 

• L’abastament, competència municipal i àmbit d’aplicació municipal 
• El clavegueram, competència municipal i àmbit d’aplicació municipal. 



 
• La depuració, competència de la Generalitat i àmbit de recaptació i de destí de 

despeses en tot el territori català. 
Els problemes observats en l’estructura actual són els següents: 
Problemes de l’estructura actual: 

• Àmbit competencial de l’abastament: Municipal però només la tarifa. Els 
recursos hidràulics en general són fora del terme, el que propicia abastaments 
supramunicipals en alta. 

• Clavegueram: El Reglament Sanejament Generalitat (Decret 2003) preveu 
inspecció d’abocaments.  

• Cànon de l’aigua: Destí de l’ingrés no determinat específicament.  
• Insuficiència pressupostària ACA 
• Progressivitat del cànon domèstic (factor 4) 
• Regressivitat del cànon industrial 
• Àmbit d’aplicació costos infraestructures (exemples ITAM Blanes i ITAM 

Llobregat. 
• Àmbit d’aplicació subvencions fons europeus (exemples ITAMs, EDARs i 

Terciaris) 
Aquest problemes han provocat algunes temptacions perilloses que s’han explicitat 
ocasionalment: 

• La d’establir un preu únic per a l’aigua a tot Catalunya (només passa a Israel) 
• La progressiva invasió de competències locals (avui en replanteig) 
• Pensar que els problemes de l’aigua són de l’ACA i no dels governs locals. 

En aquest punt, el ponent planteja algunes preguntes:  
• Què és i què no és “cost” del cicle de l’aigua. (Brutícia al mar, descontaminació 

aqüífers, actuacions lleres, millores ambientals diverses…) 
• Quin és l’àmbit d’aplicació d’ingressos i despeses (conques, aqüífers, 

comarques, mitges conques…) 
• Apliquem principis acceptats?. Qui contamina, paga?. Paguen els beneficiaris 

de les infraestructures?. Millorem progressivament?. 
I proposa alguns objectius possibles en l’àmbit local, com ara 

• Millors estudis de tarifes d’abastament i de clavegueram 
• Progressivitat raonable de la tarifa 
• Reestudi o eliminació de “mínims facturables” 
• Implantació de quotes de servei 
• Lectures telemàtiques de comptadors 
• Tarifes estacionals 
• Incentivació fiscal a l’estalvi. 

Alguns objectius desitjables per part de l’ACA serien: 
• Definició d’una normativa de l’aplicació dels ingressos del Cànon de l’aigua: % 

abastament, % depuració, % neteges lleres i altres 
• Millora recaptació cànon a indústries. Correcció progressivitats 



 
• Definició objectiva dels costos del cicle de l’aigua…ex.: descontaminació, 

nitrats, Flix, etc.   
Finalment, aportà algunes dades significatives sobre l’ús de l’aigua a Catalunya: 
Aigua ús industrial          188 hm3     7 % 
Aigua ús urbà                541 hm3    19 % 
Aigua ús agrari            2.141 hm3    74 % 
Total usos                   2.870 hm3   100%  
 
Els rendiments tributaris dels consums d’aigua 

Ús urbà i industrial 
•Total          729 Hm3 
•Cànon       244 Mlls € 
•€/m3             0,3347  
Ús agrari i ramader 
•Total       2.141 Hm3 
•Cànon      9 Mlls € 
•€/m3            0,0042 
 

i el gravamen del cànon de l’aigua a Catalunya: 
Tipus gravamen domèstic: 
•1er.tram (0-10 m3/mes)       0,3287 €/m3 
•2on.tram(10-18 m3/mes)     0,6896 €/m3 
•3er.tram (+ 18 m3/mes)      1,7242 €/m3 
 
Tipus gravamen industrial: 
•Tipus general                      0,1091 €/m3 
•Tipus específic                    0,4277 €/m3 

El ponent resumeix les seves conclusions en les següents. 
• En l’àmbit municipal les tarifes solen cobrir tots els costos del servei 
• Queda camí en la taxa per servei clavegueram 
• Cal redefinir conceptes, objectius i àmbits d’aplicació en ingressos i despeses 

gestionades per l’ACA  
• En general, les tarifes d’abastament i els preus de l’aigua compleixen la 

Directiva pel que fa a la integració de tots els costos 
• L’adaptació a la Directiva hauria de preocupar amb més intensitat als 

beneficiaris de regadius, en especial la indústria agroalimentària  



 
El cost del cicle de l’aigua. Aproximació a la Directiva Marc 

La ponència justifica la Directiva Marc atès que l’aigua no és un bé comercial normal, 
sinó que és un patrimoni que cal protegir i conservar. Alhora, en un marc de 
creixement de la demanda, d’aigua, cal assegurar la seva qualitat i suficiència per a 
tots els usos. 
Els principis generals de la Directiva són 

• Assolir un bon estat ecològic de les masses d’aigua superficial i subterrània 
• Reducció de la contaminació i gestionar de manera integral el recurs 
• Recuperació integral dels costos dels serveis relacionats amb el cicle de l’aigua 

i l’ús dels espais aquàtics 
• Participació pública i transparència en les polítiques de l’aigua 

I els objectius,  
• Protecció de les aigües superficials continentals, les aigües de transició, les 

aigües costaneres i les aigües subterrànies 
• Prevenir la pèrdua de qualitat i protegir l’estat dels ecosistemes 
• Promoure un ús sostenible a llarg termini 
• Major protecció i millora del medi aquàtic 
• Garantir la reducció de contaminació en les aigües subterrànies 
• Disminuir els efectes d’inundacions i sequeres, per garantir el subministrament i 

protegir les aigües territorials i marines 
Els objectius s’estructuren en el temps i es senyala la demarcació hidrogràfica com a 
unitat bàsica de gestió, basada en la conca hidrogràfica. 
Des del punt de vista econòmic s’estableix el principi de recuperació de costos dels 
serveis com a base per a una gestió eficient i suficient del recurs: el cost repercutit a 
una afecció ha de ser proporcional a l’afecció, adequat i destinat a mesures 
correctores adients per tal de garantir el bon estat de la massa d’aigua afectada, sota 
el punt de vista d’enfocament combinat. 
No es pot entendre el qui contamina paga com qui paga contamina. Cal autorització 
per les activitats o usos que provoquen afeccions (s’ha de garantir el bon estat o 
potencial ecològic en aigües superficials o el bon estat químic i quantitatiu en les 
subterrànies). El valor econòmic imputat ha de ser suficient i destinat a les mesures 
correctores o de manteniment. 
La Directiva estableix el principi de participació pública dels diferents estaments 
interessats, en especial en l’elaboració, revisió i actualització dels plans hidrològics de 
conca. 
El calendari establert és el següent: 

 2003: delimitació de la demarcació hidrològica 
 2004:  
 tipificació i establiment de les masses d’aigua 
 risc d’incompliment de la directiva  
 anàlisi econòmic 



 
 inventari de zones protegides 
 2006:  
 programa de seguiment 
 normes per a la reducció de substàncies contaminants perilloses i 
prioritàries 
 calendari per l’elaboració del Pla de Gestió 
 2007: Publicació de l’esquema de temes a tractar en el Pla de Gestió 
 2008: Publicació del projecte de Pla de Gestió 
 2009: 
 Aprovació del Pla de Gestió 
 Programa de mesures per l’assoliment del bon estat de les aigües 
 Anàlisi econòmic 
 2010: Efectivitat de la recuperació de costos 
 2012: 
 Efectivitat del programa de mesures 
 Efectivitat de la millora d’abocaments d’acord amb les millors tècniques 
disponibles 

 2013: 
 Revisió i tipificació de les masses d’aigua 
 Revisió del risc d’incompliment de la normativa 
 Revisió de l’anàlisi econòmica 
 2015: 
 Assoliment del bon estat de les masses d’aigua 
 Revisió del Pla de Gestió 

Posteriorment es repassen els consums d’aigua a Catalunya i la seva projecció al 
futur: 
 consums 2005 2015

Hm3/any
agricultura 2.076 350
ramaderia 64,6 similar
urbans

domètics 405  + 9,5 - 15%
activitats econòmiques 136

industrials 188  + 34 - 37%
aigua embotellada 2 similar
recreatius

golf 6,7 desconegut
parcs temàtics 1,4 desconegut
esquí 1,2 desconegut
campings 4 desconegut



 
Què és el que no sabem? 

1. Els nivells de definició del que significa bon estat de l’aigua. 
2. L’assignació de masses que es considerin fortament modificades. 
3. Què significaria costos desproporcionats (necessaris per a la derogació o 

exempció temporal dels objectius) 
Sobre la base del que és el finançament actual del cicle de l’aigua, amb quins recursos 
podem comptar? 

1. Avui els ingressos derivats del cànon de l’aigua donen per cobrir just les 
despeses fixes de l’ACA. 

2. Les noves inversions previstes augmenten la necessitat de despesa ordinària 
(explotació i manteniment). 

3. La negociació del nou contracte programa dóna capacitat operativa a l’ACA de 
cara a les inversions necessàries, però manté i augmenta el seu nivell 
d’endeutament. 

4. La necessitat de garantir el recurs obliga en l’actual situació a la realització 
d’importants obres (dessaladores). 

5. Sobre la taula tenim la necessitat de disposar de més recursos per garantir el 
finançament del cicle de l’aigua. Fins avui en forma del cànon de disponibilitat. 

6. De cara al 2009 i sobretot al 2010 (data de plena recuperació dels costos) es 
farà imprescindible una major despesa per assolir els objectius de la directiva. 

De cara al futur, el que es pot esperar és un increment important dels costos de 
l’aigua, que caldrà imputar als usuaris. Alhora, es traspassaran costos als ens locals i 
als usuaris privats, ja siguin indústries o promotors urbanístics. 
El cost estimat de l’aplicació de la Directiva, malgrat les incerteses, difícilment serà 
inferior al que resulta del següent escandall: 

conceptes cost cost
total domèstic €/m3

Servei Abastament 375 375 1,25
Infraes. Abastament 56 56 0,18
Sanejament en alta 230 155 0,52
Sanejament en baixa 72 72 0,24
Manteniment col·lectors 48 48 0,16
Bon Estat Ecològic 500 180 0,60
Retron del deute 380 254 0,84

1661 1140 3,79
IVA 7% 0,27

4,06



 
Per a poder afrontar la nova etapa cal reconèixer que l’aplicació de la directiva Marc 
suposa canvis molt importants en la gestió del cicle de l’aigua, que han de superar el 
marc actual des del punt de vista financer, competencial i de responsabilitats dels 
actors.  
 

Debat 

Amb la presència de tots els ponents, s’inicia el debat, moderat per Joan Gaya. 
Jordi Fornés, ex alcalde d’Anglès. Planteja el cas del seu municipi i la dificultat de 
trobar solucions en les converses amb l’ACA i la sensació d’oblit que han tingut a 
Anglès. J. Gaya recorda que, des de la perspectiva municipal tenim interioritzat que 
pagarem més per l’aigua, i potser més que els altres grups d’usuaris. Tot i això, l’aigua 
no és un problema de l’ACA sinó dels ajuntaments.  
Afegeix que als criteris clàssics de quantitat, qualitat, i garantia, els de gestió eficient i 
assumpció de costos, cosa que no succeeix en tots els sectors d’usuaris. Això 
enriquirà la solució però de moment ens complica la gestió. 
Manel Serra afegeix que no hi ha ningú de l’ACA, com acostuma a ser habitual.  Els 
problemes són municipals, tot i que sovint ens desborden. La deriva mes greu és el 
desistiment de responsabilitat per part de molts ajuntaments.  
El gran abastament de Catalunya és el Ter i els grans abastaments i les grans 
solucions de l’abastament municipal de Catalunya s’han fet abans i al marge de l‘ACA. 
Jochen Scheerer, planteja la necessitat de disposar de mesures per estalviar aigua i 
subratlla que el preu de l’aigua és massa barat com per que ningú s’ho prengui 
seriosament. A Alemanya, no és que siguin molt conscients dels problemes ambientals 
sinó que s’han trobat els problemes abans i han posat mesures de caràcter econòmic 
per garantir el futur. 
J. Gaya està d’acord en el plantejament i coincideix en el punt de vista alemany: van 
saber convertir un problema en una oportunitat. L’acte de política ambiental més 
significatiu de l’autonomia catalana va ser la llei 5/81 de sanejament, que va reconèixer 
que teníem un problema i que estàvem disposats a posar-hi recursos per a resoldre’l. 
La referència al cicle de l’aigua suposa el descobriment progressiu dels successius 
trams i la necessitat de finançar-los de forma adient. Per a cada tram hem inventat una 
manera diferent de finançar-lo: tarifes, taxes, tributs. Quin és el cost total, com es 
reparteix?. Qui fa què?. 
M. Serra aporta la necessitat de simplificar l’esforç. Avui els papers no estan prou clars 
des del punt de vista de la responsabilitat de fer. Què ha d’anar finançat via rebut de 
l’aigua?. Què ha de fer cada actor?. Això és previ i més important que com s’ha de fer. 
F. Canalias insisteix en que el marc vigent està caducat i cal reinventar-ne un altre. Els 
ens locals hi han de ser i no plantejar les qüestions des de la queixa. Com es pot 
plantejar solucions per a rius que no porten aigua?. 



 
Tica Font planteja la necessitat de que les aigües siguin diferents per a cada ús, és a 
dir la possibilitat de les dobles xarxes en les previsions dels creixements urbanístics, 
tant en les formes urbanes com en el disseny dels serveis urbans. 
J Gaya es refereix a l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona i a la que ha 
presentat l’alcalde de Maçanet. També es refereix al senyal econòmic com a 
determinant. A l’hora de considerar el disseny dels serveis urbans i la distribució de 
costos, cal considerar on és el problema de recurs en un país on el 74% del recurs 
se’n va a l’agricultura. Potser si s’enviés un senyal econòmic suau a l’agricultura es 
recuperaria molt mes recurs del que es pot presumir amb polítiques d’estalvi 
estrictament urbanes. 
 

Cloenda 

Vicenç Cara clou l’acte amb un balanç de l’assistència i els temes debatuts i agraint la 
participació de tots els presents. 
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