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Tot i entendre que el que realment importa de la jornada en què ens trobem són les 
repercussions de tot tipus que la gestió de les aigües residuals tenen i tindran sobre 
els municipis del nostre entorn, no puc deixar passar l’oportunitat de fer un breu 
recorregut per la història del sanejament i dels criteris de la seva implantació a 
Catalunya, ja que s’ha d’entendre que bona part de les obligacions que tenim i tindrem 
en el futur són fruit de les decisions preses en el seu moment respecte al model de 
sanejament que s’ha triat i a la seva implantació en el territori. 
 
Apunts històrics.- 
 
El sanejament a Catalunya és una pràctica relativament jove. Podem dir que comença  
a mitjans o finals dels 70 amb els esforços inicials del Consorci de la Costa Brava i 
algun altre lloc de la costa, que van ésser seguits de manera irregular per algunes 
ciutats i pobles de l’interior durant els mateixos anys 70 i principis dels 80, com ara: 
Olot, Girona i Figueres. 
 
No és però fins a inicis dels anys 90 amb la modificació de la Junta de Sanejament, 
que no es porta a terme de manera més sistemàtica i integral el sanejament de totes 
les ciutats i pobles de Catalunya. Per això es redacta, s’aprova (l’any 1995) i s’executa 
(fins l’any 2002) el primer Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, que 
garantia el sanejament de tots els nuclis habitats de més de 2000 habitants 
equivalents (aquest concepte és important ja que indica la quantitat de residus 
presents en l’aigua en relació a la producció estàndard d’una persona en un dia que es 
considera en caràcter general de 57 gr. de matèria orgànica i 90 gr. de sòlids en 
suspensió). 
 
Es pot entendre el que ha suposat pel territori la realització d’aquest Pla en el següent 
quadre: 
 

Any de referència Número de plantes Població sanejada Població equivalent 
1990 77 2.218.720 4.891.699 
2004 319* 5.878.804 11.439.811 

 
Aquest número de plantes, s’ha tret de la memòria del PSARU 02, tot i que no coincideix amb el recollit en 
la memòria 2000-2003. Inclou però les dades referents a la planta del Prat, no la del Besòs que significa 
uns 3.000.000  habitants equivalents. 
 
Des d’un punt de vista econòmic, el desplegament d’aquest Pla ha suposat un gran 
esforç d’inversió, que juntament amb la no contenció de la despesa corrent i una 
sobrevaloració en la previsió dels ingressos ha portat a l’Agència a la situació 
financera actual. 
 
L’any 2002 es va aprovar el que es coneix com a Segon Pla de Sanejament d’Aigües 
Residuals Urbanes (PSARU 02), amb la voluntat de sanejar les aigües d’origen 
domèstic fins agrupacions de 50 habitants equivalents, però també amb la voluntat de 
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revisar les actuacions pendents del primer programa. La seva realització, es va pensar 
en règim de concessió, per tal de poder permetre que el capital privat financés les 
inversions. Amb tot, el programa ha estat frenat pels problemes financers en què es 
troba l’Agència actualment i la reordenació de les inversions. 
 
Del punt de vista de gestió, no ha estat fins la unificació en l’Agència Catalana de 
l’Aigua de les Juntes d’Aigües i Sanejament i la posterior aprovació de la LOGTA (Llei 
6/99), que s’ha començat a tenir una visió integral del cicle de l’aigua. Amb tot però, el 
que havia de ser una cosa simple en principi (la creació de les Entitats Locals d’Aigua 
com expressió de la gestió integra del cicle de l’aigua i per la seva gestió en conques o 
subconques) ha esdevingut una tasca difícil i quasi impossible, en bona part per la no 
coincidència dels mapes d’abastament i sanejament de les aigües, però també per la 
poca voluntat municipal d’augmentar la concertació de la gestió i per la indefinició 
durant temps de la mateixa Agència en aquest sentit. Això ha determinat la no 
aplicació del previst en la Llei i alguns canvis de nom: primer érem administració 
actuant (ens local o supralocal, encarregat de la gestió dels sistemes de sanejament 
per encàrrec de la Junta de Sanejament, finançat de manera directa per aquesta per 
transferència de fons procedents del cànon de sanejament), avui som ens gestors, tot 
plegat per esdevenir finalment algun dia ELA. Són figures bàsicament idèntiques però 
que es vol que assumeixin totes elles, com a mínim, a més de la gestió dels sistemes 
de sanejament del seu àmbit, la inspecció i control industrial del mateix, així com la 
titularitat de les instal·lacions de sanejament que es trobin en el seus sistemes. 
 
Aquest pas es va dur a terme en la passada legislatura amb l’aprovació per consens 
de l’eina legislativa que el permetia. Estem parlant del Decret 130/03, reglament dels 
serveis públics de sanejament. La seva gestació va ser un camí llarg i difícil que va 
posar a prova en més d’una ocasió les capacitats de negociació i d’acord tan de 
l’Agència com dels representats del món local. Tot i això i als esforços fets en aquest 
sentit, avui aquest Decret no s’està aplicant, en bona part per la manca de capacitat 
financera de l’Agència, però el fet que estigui del tot vigent d’un punt de vista jurídic, 
suposa pels ens gestors l’assumpció d’unes responsabilitats i per tant, d’una 
inseguretat jurídica a la qual no poden fer front per la manca de recursos econòmics.  
 
Algunes consideracions d’interès respecte al sistema actual.- 
 
En el desplegament dels sistemes de sanejament s’han dut a terme algunes accions 
que han condicionat, condicionen i condicionaran la gestió dels sistemes en el futur. 
 
• S’ha prescindit en general de l’opinió i els criteris municipals, d’una banda en el 

disseny i construcció dels sistemes de depuració i d’altra no s’ha fomentat de cap 
manera la concentració de la gestió dels sistemes, si aquesta no ha estat 
voluntària per part dels ens locals (en alguns moment fins i tot no era ben vista i 
era poc acceptada). Tot plegat ha donat lloc a la construcció de sistemes poc 
funcionals i a que els residents no assumeixin com a seus els sistemes de 
sanejament construïts. 

 
• La poca o nul·la inversió per part dels municipis en la millora dels sanejaments en 

baixa i de la construcció de xarxes separatives, fins i tot en les construccions 
noves, dóna lloc al baipass d’aigües tractades de manera deficient o sense 
tractament en moments de pluges intenses que poden posar en qüestió la feina 
feta en depuració la resta del temps. Cal tenir present que ens trobem en un clima 
mediterrani i que en molts casos el medi receptor de les aigües depurades, siguin 
rieres o torrents i fins i tot rius, no porten cabal suficient, si és que en tenen, per 
garantir una correcte dilució de les aigües depurades. 
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• L’estacionalitat de la població, un clàssic en la gestió dels serveis sobretot en els 
espais de la costa (com bé pot testimoniar la Costa Brava), obliga a la construcció 
de plantes amb capacitats variables segons la temporada de l’any. Tot això 
comporta però un major cost en les inversions però també en el manteniment i en 
les despeses d’explotació i gestió dels sistemes, que no sempre ha estat 
considerat.  

 
• No s’ha establert un sistema de remuneració i transferència de recursos 

comparable en tot el territori que garanteixi el marc financer dels ens gestors. 
Aquest era un dels punts que ha de garantir el Decret 130/03 de gestió dels 
sistemes de sanejament però al no aplicar-se encara no es pot valorar. Fins avui, 
cada administració actuant ha ingressat els recursos, tant d’explotació com de 
gestió, en funció de les seves capacitats negociadores. La situació pel que fa als 
recursos de gestió és encara més dramàtica ja que estan en funció del total de la 
despesa. És fàcil per tant entendre que no s’afavoreix la millora sistemàtica de la 
gestió, ja que com més val el sistema de sanejament més ingrés acaba tenint 
l’administració actuant. Cal sumar a aquesta situació que en els últims temps 
l’assignació anual de fons s’ha fet amb molt retard (s’ha rebut l’assignació definitiva 
dels fons per l’any 2004 el mes de desembre passat), que els controls imposats 
per l’Agència fan poc àgil el sistema de cobrament (sistema de control de 
facturació informàtic, control de la despesa, controls i inspeccions redundats de les 
instal·lacions), i tot plegat no ajuda a aportar tranquil·litat en el funcionament del 
sistema. 

 
• Tot i que els Plans de Sanejament són d’aigües residuals urbanes, s’ha treballat en 

realitat en el sanejament de totes les aigües residuals, si bé és cert que la 
separació entre aigües urbanes i industrials és difícil a bona part del territori. 
Pensem que cal assumir aquesta realitat, tal i com es fa de manera formal en la 
memòria del Programa de Sanejament de les Aigües Industrials 2003 (PSARI-03). 
Segons les dades de la memòria del PSARU 02 les aigües industrials representen 
el 41% dels habitants equivalents totals sanejats a Catalunya, sense considerar les 
aigües de la planta del Besos (que es pot transcriure en un 50% o més del cabal 
real depurat). Aquest canvi de model ha fet que l’increment de contaminació i cabal 
algunes vegades no sigui fàcil d’assumir per les plantes, fonamentalment pel fet 
que els creixements industrials -molt depenents del cicle econòmic- són en general 
molt més pronunciats i ràpids que els que es deuen a la població resident. Però 
també perquè les plantes s’han construït com plantes per tractar aigües urbanes i 
sense sistemes específics per fer front a entrades importants d’aigües d’altres 
orígens.  

 
• Del tractament de les aigües residuals queden el que es coneix com a fangs de 

depuració, que en els casos de plantes que tracten aigües urbanes o assimilables 
en contaminació poden ser usats com a recurs sobretot en l’agricultura un cop 
tractats (64% amb dades del 2002, sense les depuradores del Besòs i el Prat, es 
destinen a aquest ús amb estrictes controls). Un altre tema són aquells fangs 
procedents de la depuració d’aigües amb un fort component industrial que 
presenten contaminants de difícil eliminació i que obliguen a la seva eliminació en 
abocadors controlats fins avui. 

 
• El control i la gestió de les inspeccions de les aigües industrials s’ha dut a terme 

per part de l’Agència, excepte en els casos que l’administració actuant l’assumia 
com a pròpia. El marc actual per la gestió dels sistemes de sanejament pel que fa 
als abocaments industrials ha superat les ordenances locals o supramunicipals 
establertes fins avui per tenir com a referent el Decret 130/03 de gestió dels 
sistemes de sanejament. 
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• Els sistemes de depuració industrial han tingut fins avui un important efecte en la 

disminució dels contaminants que determinen el pagament del cànon de l’aigua (la 
contaminació orgànica i les matèries en suspensió de manera fonamental, deixant 
de manera molt més laxe el control de la salinitat o de les matèries inibidores  i 
essent encara més baix, fins avui, pel que fa el nutrient com el nitrogen i el fòsfor). 
Això determina que els costos reals de depuració i fins i tot les capacitats reals de 
les plantes algunes vegades puguin no estar d’acord amb els costos reals del 
cànon aplicat. Els tractaments industrials que rebaixen de manera important la 
càrrega orgànica i els sòlids en suspensió, tenen a més en les plantes petites 
efectes de distorsió importants respecte a la qualitat de les aigües de sortida degut 
a la descompensació dels contaminants d’entrada. 

 
 
La gestió del sanejament.- 
 
1. D’un punt de vista general: 
 

Cal tenir molt clares les obligacions de gestió tècnica que es demanen al 
sanejament de les aigües residuals. Aquestes obligacions no poden ser 
independents dels sistemes de tractament instaurats ni tampoc de la realitat 
geogràfica en què aquest es dugui a terme. En general s’accepta que el marc de 
referència és la directiva del marc d’aigües, però cal pensar detingudament el que 
d’acord amb aquesta norma ha de ser considerat o no un curs d’aigua modificat en 
el nostre entorn. 
 
En algunes depuradores les seves aigües afluents són el naixement real dels 
cursos d’aigua en els quals desguassen durant la majoria del temps, per tant no 
s’hauria de demanar en aquestes condicions que les aigües circulants siguin 
salvatges. 
 
Tot i això es innegable que s’ha donat, des de l’inici del sanejament, una millora de 
la qualitat de les aigües que discorren pels nostres rius i rieres. Aquesta primera 
fase de millora ha estat relativament simple en aplicació dels criteris generals de 
depuració, tan urbana (dels nuclis de població més grans i per tanf més 
contaminants) com industrial, i es pot donar per finalitzada. La població i el 
desenvolupament normatiu ens demana ja d’iniciar el pas a la segona fase que 
implica un major grau de depuració, amb l’increment de garanties pel sistema, que 
s’han de transcriure sobretot en la inexistència d’episodis que disminueixin la 
qualitat de les aigües, la qual cosa obliga a un nivell de funcionament pel qual en 
molt casos no estem preparats, ni pel que fa als recursos tècnics, ni als recursos 
humans disponibles. Tot plegat a més obliga a un reforçament de les inversions 
que en aquest moment estan en qüestió. 

 
2. D’un punt de vista de finançament: 
 

Fins avui els ingressos del sistema han estat els derivats del cànon de l’aigua 
cobrats de manera directa o indirecta en els rebuts de l’aigua (a través de les 
companyies subministradores) per la mateixa Agència en el cas dels domèstics i 
dels industrials connectats a la xarxa pública d’abastament, i de manera directa per 
autoliquidació en els industrials amb fonts pròpies de subministrament. Amb tot, els 
nous canvis normatius que afecten a la fiscalitat ja han estat tractats per altres 
persones en aquesta mateixa jornada i per això no hi entrarem de manera 
específica. 
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Entre el 45 i el 65% de la despesa deguda a l’explotació de les depuradores s’ha 
de considerar despesa fixa. Aquest valor arriba fins pràcticament el 100% pel que 
fa a les despeses dels ens gestors dels sistemes (els ingressos són destinats a 
complir amb les necessitats organitzatives i de personal). Amb aquestes dades 
queda clar que les opcions de reducció per l’estalvi d’aigua en origen tenen un 
impacte menor en la despesa total del sistema. 
 
Dels recursos previstos per l’Agència el 50% dels mateixos es destinen a 
depuració. D’aquests recursos, aproximadament el 80% (uns 140 milions d’euros) 
es destinen a l’explotació dels sistemes de sanejament (es preveu per l’any 2005 
dedicar uns 32 milions d’euros a reposició i manteniment dels sistemes). En realitat 
les inversions fetes indicarien que són necessaris uns 60 milions considerant els 
equips instal·lats a tot Catalunya, pot ser que fins i tot més perquè existeix un 
dèficit històric en aquest concepte, mai s’ha previst la despesa real en aquesta 
matèria de manera realista. Tot i això però, en aquest moment ens troben que no 
s’han aprovat encara els plans de reposició i millora previstos en el Decret 130/03, 
cosa que no permet la despesa i no la permetrà en bona part durant el 2005. 
 
Si analitzem les dades recollides en el Reglament del Tribut per l’any 2005 i les 
comparem amb les dades de participació en la producció d’aigües residuals de les 
diferents memòries publicades, podem apreciar una clara desproporció en l’esforç 
que es demana als diferents productors d’aigua residual. Es demana als domèstics 
l’aportació del 80% del total d’increment previst d’ingressos per l’any 2005, tot i que 
la participació en la producció no arriba al 60%. Aquest fet no fa més que agreujar 
una situació coneguda i crea una tensió sobre les hisendes locals les quals han 
d’imputar aquests costos als seus ciutadans. 
 
Respecte a les inversions previstes en el PSARU 02, més enllà de si s’ha de 
revisar o no, és clar que no és prevista la inversió important fins el 2007, fins 
llavors és purament testimonial, amb la qual cosa les expectatives creades fins ara 
de la millora del sanejament, sobretot en nuclis petits però també en l’ampliació i 
millora de instal·lacions, queda en entredit.  
 
Tot i això penso que cal insistir en el que ja s’ha expressat més amunt respecte als 
costos reals de tractament de les aigües. Els treballs fets en l’elaboració del Decret 
130/03 de gestió dels sistemes de sanejament va posar de manifest que els costos 
directes de tractament de les aigües no eren homogenis en tot el territori i que el 
preu real de tractament depenia sobretot de la mida de planta i la quantitat d’aigua 
tractada (el 80% del preu) i en menys quantia de la contaminació real (el 20% 
restant) assumint però que la contaminació no sobrepassava mai els valors 
màxims de les taules de referència del Decret. L’establiment del cànon industrial 
mitjançant la DUCA i el seu control amb analítiques puntuals fa que no sempre 
coincideixin les càrregues declarades i analitzades amb les entrades reals a les 
plantes. 
 
Pel que fa als costos de gestió dels sistemes de sanejament, que engloba els 
costos directes de gestió (control i gestió dels sistemes de sanejament i inspecció 
de col·lectors i bombaments) i de les inspeccions i controls dels abocaments 
industrials, és necessària la posta en funcionament del previst en el Decret 130/03 
ja que es la única manera de poder garantir una correcta transferència de recursos 
als ens locals i poder valorar el seu funcionament en relació a la resta dels 
territoris. 
 

3. D’un punt de vista municipal: 
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La gestió municipal dins aquest àmbit recau en la inspecció i control del sistema de 
sanejament en baixa, el qual afecta de manera especial als col·lectors ja construïts 
i els de nova construcció. D’una banda cal garantir el control i manteniment en les 
millors condicions dels sistemes existents, la qual cosa obliga a la inspecció, neteja 
i reparació i millora. Aquestes despeses han de ser assumides pels ens locals i per 
això no hi ha altra manera (si no es vol fer en càrrec directe al pressupost 
municipal) que l’aplicació d’una taxa específica de control i gestió del sistema de 
clavegueram. Cal dir que fins avui aquest recurs ha estat poc utilitzat i per això els 
sistemes de clavegueram en baixa estan com estan.  
 
L’altre gran aspecte que seria la construcció de nous sistemes de clavegueram o la 
substitució dels ja existents, tal com es fa de manera habitual en les obres de 
millora dels carrers, pot tenir sistemes de finançament diversos, ja siguin: la 
imputació directe en els costos d’urbanització, el càrrec als pressupostos 
municipals, l’aplicació de contribucions especials, el suport del PUOSC, o d’altres 
ajudes de diferents organismes. Amb tot però, no és fins avui habitual que es 
plantegin sistemes separatius de les aigües, cal per tant avançar en aquesta línia 
ja que és la millor manera de garantir una entrada d’aigua prou constant i 
homogènia a les plantes de tractament, al mateix temps que es  té un control total 
respecte a les capacitats de les plantes. 
 
Els ajuntaments fins avui han viscut en gran manera d’esquenes als problemes de 
sanejament.  Apliquen en general un discurs senzill, que algunes vegades té un 
component d’oblit de les obligacions pròpies: l’obligació de construir les 
instal·lacions i finançar el seu funcionament és de l’ACA, per tant és el seu 
problema. Però en la situació actual ens cal preguntar què passa quan la 
legalització final de les indústries del municipi depèn del tractament de les aigües 
que estan connectades a la xarxa municipal però no hi ha depuradora?, o quan el 
desenvolupament urbanístic, ja sigui industrial o purament urbà, depèn de 
l’existència o de les capacitats de la planta de tractament ja saturada? Considerem 
aquestes reflexions a la llum de la situació financera de l’Agència. 

 
Com a conclusions.- 
 
1. L’aplicació del Decret 130/03 comportarà noves obligacions pels ens locals, ja que 

determina la cessió de les instal·lacions de tractament d’aigua que fins avui han 
estat en mans de l’Agència. 

 
2. S’han d’establir sistemes de col·laboració entre l’Agència i els ens gestors basats 

en els principis d’igualtat i corresponsabilitat per les parts. No es pot mantenir la 
situació com fins ara d’ignorància per uns i prepotència i sospita permanent pels 
altres. 

 
3. Quan es determina que alguns conceptes lligats al cicle de l’aigua no podran ser 

finançats amb els recursos del cànon, cal establir quins són aquests conceptes i 
recordar en tot moment que s’entén el cànon com un impost ecològic. 

 
4. Quan s’apliquen conceptes de disminució del consum, que són del tot defensables, 

s’ha de considerar que una bona part dels costos totals del cicle de l’aigua (tant en 
l’abastament com en el sanejament) són imputables a costos fixes que difícilment 
disminuiran. 

 
5. Cal que els costos reals del sistema es reparteixin de manera equitativa entre els 

diferents sectors que els generen: quan parlem de depuració d’aigua aquests 
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sectors són sobretot els domèstics i els industrials. Però dins el cicle de l’aigua 
juguen altres actors que fins avui s’han inhibit dels costos de les seves accions. 

 
6. Cal ser agosarat però realista en la definició i determinació de les exigències de la 

nova directiva marc, ja que d’altra manera aquesta pot resultar incomplible per 
determinats territoris. 
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