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Sr. Director de l’Oficina Antifrau, 

La Plataforma Aigua és Vida, ens dirigim a aquesta Oficina Antifrau d’acord amb la seva funció 

de vetllar perquè l'actuació dels poders públics i dels seus representants sigui coherent amb els 

valors d'integritat, honestedat, probitat, transparència, legalitat, neutralitat, imparcialitat i 

objectivitat. En aquest sentit, volem posar de manifest, i si se’ns permet, denunciar l’actuació de 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona en la constitució d’una empresa mixta per a la gestió de 

l’abastament d’aigua potable i del sanejament d’aigües residuals. 

Efectivament, el 6 de Novembre de 2012 l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), una entitat 

pública local, va aprovar la creació d'una societat d'economia mixta (SEM) per a la gestió 

integrada de diverses parts del cicle de l'aigua; proveïment i sanejament en alta, 

subministrament o distribució en baixa i proveïment d'aigua potable per 3,2 milions de 

persones; de la qual s'adjudicaria la part privada (majoritària) fins a l'any 2047 a l'empresa 

Societat General Aigües de Barcelona (SGAB), pertanyent al Grup AGBAR filial de Suez 

Environment, sense procés de licitació pública. 

Als efectes oportuns desglossarem l’exposició en distints apartats per a facilitar la seva 

comprensió: 

 

1. Explicació a grans trets de l’operació 

L’operació que es posa de manifest consisteix en la creació d’una empresa d’economia mixta 

de les previstes com forma de gestió indirecta dels serveis públics, per tal de prestar els serveis 

d’abastament domiciliari d’aigua potable i de sanejament d’aigües residuals. Ambdós 

serveis,fins la constitució de la SEM, estaven prestats mitjançant una situació irregular d’SGAB 

pel que fa a l’abastament d’aigua potable, i per una empresa privada de capital íntegrament 

públic per la prestació del servei de sanejament d’aigües residuals (EMSSA). 

Com veurem, l’operació ha estat duta a terme sense la més mínima prudència ni contemplació 

dels interessos públics, als quals de forma indubtable i per mandat legal està obligada l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona. 

 



2. Sobre els títols que SGAB té o tenia per a la prestació del servei d’abastament d’aigua 

potable 

Breument, atès que és una qüestió que clarament rau en seu de la jurisdicció administrativa, és 

primordial per poder fer-se càrrec de la qüestió que tinguem present que la situació del servei 

d’abastament d’aigua potable a la conurbació de Barcelona és del tot punt irregular, sense 

adequar-se a la regulació legal vigent per trobar-se prestada per via de fet per part d’SGAB, qui 

des del segle XIX ha prestat el servei en la majoria dels distints municipis sense cap mena 

d’adequació a la regulació ni concessional ni de les competències dels serveis públics locals. 

Concretament, els municipis en els quals SGAB duia a terme l’abastament domiciliari d’aigua 

potable són els següents: Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Gavà, 

Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Begues, Santa 

Coloma de Cervelló, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Joan Despí, Sant Feliu 

de Llobregat, El Papiol, Pallejà, Torrelles de Llobregat., Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 

Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat i Sant Adrià del Besòs. 

Tret dels municipis de Begues, Pallejà, El Papiol, Sant Climent del Llobregat, Santa Coloma de 

Cervelló i Torrelles de Llobregat, en la resta la gestió del servei d’abastament d’aigua potable 

es duia a terme sense cap títol concessional. En el decurs de tot el període en el que SGAB ha 

dut a terme la gestió del servei d’abastament d’aigua, com dèiem de fet, ha construït i gestionat 

les infraestructures per la prestació del servei, a través de la reposició i manteniment d’aquelles 

ja implementades i per l’extensió de la xarxa a costa dels agents urbanitzadors. Tots aquestes 

quantitats han estat imputades a les tarifes que per via de l’amortització han retribuït en un cas 

les inversions i per via dels costos del servei la reparació i el manteniment. 

Pel que fa a la competència de l’Àrea Metropolitana, la Llei 31/2010, del 3 d'agost, de l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona, estableix en el seu article 14, que: 

“En matèria d'aigües, sens perjudici de les competències de l'Administració hidràulica de 

Catalunya, i de les competències municipals que no són objecte de regulació per aquesta 

llei, i d'acord amb la planificació aprovada per la Generalitat i el règim economicofinancer 

establert, l'Àrea Metropolitana de Barcelona té les competències i la titularitat dels serveis 

següents: 

a) El subministrament domiciliari d'aigua potable o l'abastament d'aigua en baixa; la gestió 

directa o indirecta de l'aigua; la regulació, prèviament a l'autorització de la Comissió de 

Preus de Catalunya, dels preus de les tarifes d'aigua d'acord amb els costos que la 

prestació del servei requereix, que comprèn l'estructura tarifària i els tractaments especials 

o les bonificacions, i altres funcions que corresponen a l'ens local titular del servei. 

b) El sistema públic de sanejament en alta i la depuració d'aigües residuals, i també la 

regeneració d'aquestes aigües per a altres usos, sens perjudici de les competències de 

l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a atorgar els títols habilitants corresponents, 

concessió i autorització, per a la reutilització de les aigües regenerades. 

c) La coordinació dels sistemes municipals de sanejament en baixa i, en particular, la 

planificació i la gestió integrada de l'evacuació d'aigües pluvials i residuals i de les xarxes 

de clavegueram.” 



Podem dir que l’Àrea Metropolitana ha incorporat dins de les seves competències el que la Llei 

de Bases de Règim Local i la Llei Municipal de Catalunya han reservat per als municipis 

respecte del cicle integral de l’aigua. 

Per tant, l’Àrea Metropolitana és efectivament la titular del servei i la que ve encarregada de 

regular la situació que planteja la prestació d’SGAB sense cap títol concessional. SGAB ha 

prestat el seu servei sota un règim de fet, sense empara en cap títol concessional i això ha de 

tenir les conseqüències pròpies del deslligament de la relació concessional que ha de tenir 

l’Àrea Metropolitana al respecte de la contractació del servei d’abastament d’aigua potable que 

fins ara duu a terme SGAB, com queda clar en el propi expedient, sense cap títol concessional, 

per més que de forma totalment apodíctica s’afirma que té un títol concessional des de 1997, 

que clarament es configura per raó d’encabir l’acord que clarament l’Àrea Metropolitana i SGAB 

han assolit. 

 

3. Sobre la manca d’interès públic que motivi la constitució de la SEM 

Un dels elements fonamentals de tot acte administratiu és el de la seva fonamentació, en 

principi, atesa la situació actual de la prestació del servei de les distintes fases del cicle integral 

de l’aigua el que ha de motivar l’expedient és l’assoliment de l’eficiència en la gestió, la millora 

per al ciutadà tant del servei com del que haurà de pagar per la seva prestació. Sota aquests 

mandats, ha de justificar-se tot l’expedient, des de la gestió integral del cicle de l’aigua, el propi 

conveni i la forma de contractació amb la limitació de la normativa legal. Tot això, tanmateix, 

s’entén que sigui impossible en l’expedient plantejat si tenim en compte que en el propi 

expedient, es preveu que les despeses d’explotació de la nova entitat, la SEM, en el primer any 

siguin de 246.733 milers d’euros (sense cap evolució o punt d’inflexió negatiu), mentre que el 

servei agregat de l’abastament d’aigua i sanejament a integrar, és de 229.006 milers d’euros. I 

sobre les despeses es determina el benefici o marge a obtenir per la SEM. No hi ha cap 

motivació per a dur a terme el conveni que dona lloc a la SEM en els termes que es planteja, 

per contra aquest conveni és un compendi de privilegis i cessions en favor d’SGAB, que hauran 

de suportar els ciutadans no tant sols durant els 35 anys del Conveni sinó de forma perpètua. 

I és que no podem obviar que fins avui el servei públic de proveïment d'aigua potable es 

prestava en perfectes condicions. Si bé és cert que el servei no es trobava sota el paraigua 

d'una relació perfectament configurada d'acord amb la gestió pública dels serveis locals, no és 

menys cert que no hi ha cap motiu ni econòmic, ni jurídic perquè el ciutadà hagi d'afrontar tots 

els sobrecostos que veurem més endavant. La pròpia prestació actual del servei és prova 

irrefutable d'això. Si el servei es prestava correctament, no hi ha cap raó legítima per generar-

se tot el conjunt de sobrecostos i, en definitiva, de l'augment de la càrrega dels ciutadans per 

retribuir un servei que no variarà del que actualment rep del prestador del servei. 

 

4. Sobre la manca de rigor en la determinació de les contrapartides que les parts es 

reconeixen 

Però en àmbit de l’actuació d’aquesta Oficina Antifrau, el que és precís cridar l’atenció i 

denunciar és la manca absoluta de rigor dels ens públics en la preservació de l’interès públic i 

en la defensa dels ciutadans que són sense cap aturador qui pagaran a través de les tarifes del 



servei de la mixta aquest desori que plantegem. És un autèntic escàndol sota el que s’albira la 

vulneració de normes que pot donar lloc a incórrer en les normes antifrau. 

A l’expedient, concretament a la memòria, es valoren les empreses de sanejament, aportada 

per l’Àrea Metropolitana, i d’abastament, per SGAB en, respectivament, 50,5 milions d’euros i 

476 milions d’euros. Això dóna lloc a la participació final d’SGAB a la SEM en un 85% i de 

l’Àrea Metropolitana en un 15%, ja que una part de l’aportació d’SGAB, valorada en 190 milions 

d’euros, es duu a terme a través d’una compra d’aquests actius per la SEM. 

El que en cap cas es justifica és l’origen de les dades, no hi ha cap indici dels fets que 

justifiquen el resultat de l’actualització dels fluxos de caixa que és el mètode emprat per valorar 

les dues empreses. No hi ha cap revisió, ni comprovació per part de ningú del valor que 

s’atribueix a les participacions aportades i en concret del valor d’SGAB. És increïble que en 

aquest expedient notabilíssim i que per quantia i transcendència difícilment es superarà per les 

futures accions de l’Àrea Metropolitana, no es faci cap comprovació, no hi hagi la verificació, 

l’autenticació del que les parts manifesten, ja que les valoracions de les empreses no surten 

més que d’acord amb el que les parts “diuen”, i més quan la participació privada en resulta tant 

superior respecta la pública. 

Això és encara més sagnant quan la pròpia Àrea Metropolitana és la reguladora fins ara del 

servei que prestava SGAB i que en cap cas es contrasten o certifiquen els beneficis que es diu 

que tenia SGAB, que per altra banda, són molt superiors en termes relatius als que un 

concessionari pot esperar. 

És impensable que una transacció en el sector privat d’aquest volum no intervinguessin bancs 

de negocis que valorin els negocis ni auditors que verifiquin la transacció. És absolutament 

improcedent i opaca la forma en la que es valoren les participacions de les parts. Ho és també, 

com s’han valorat les empreses i en concret com s’ha valorat l’aportació d’SGAB que és força 

més important, en aquest sentit, en qualsevol valoració de qualsevol negoci s’hi fan intervenir 

diversos mètodes de valoració, estàtics, dinàmics o mixtes sobre el que es pondera la seva 

idoneïtat. Aquí res d’això s’ha fet. 

A resultes de la valoració de l’aportació d’SGAB, una part d’aquest valor s’imputa al capital de 

la SEM, la qual cosa li atorga una participació, com hem dit del 85%, i la resta del valor 

s’instrumenta mitjançant l’adquisició d’actius a SGAB per un import de 190 Milions d’euros, la 

qual cosa és del tot sorprenent doncs a més de que SGAB ven actius que no són seus per ser 

actius afectes a un Servei Públic, molts dels quals fa anys que haurien d’haver revertit a l’AMB 

o als seus antecessors, l’AMB es mostra disposada a pagar per un actius que són seus. 

Igualment i en la línia de tot l’expedient, l’AMB adquireix a SGAB actius per import de 190 

milions d’euros sense el més mínim estudi, valoració independent ni res que s’hi assembli, la 

qual cosa per molt que sigui habitual en aquest expedient no deixa de sorprendre, pel grau com 

a mínim d’irresponsabilitat que això implica doncs, com sempre seran els ciutadans qui hauran 

de pagar aquest import a SGAB, doncs serà incorporat com una inversió dins la tarifa del servei 

que exaccionarà la nova empresa mixta. 

Addicionalment a la compra d’actius, en el conveni es preveu el finançament dels 190 Milions 

d’euros destinats a l’esmentada compra a un tipus d’interès absolutament astronòmic i fora del 

mercat, del 7,5% anual, a pagar durant els propers 10 anys. És a dir, es concerta una operació 

financera directament amb SGAB, una altra vegada més sense cap mena de promoció 

d’ofertes ni contrast econòmic de l’operació. Per acabar en aquest punt, simplement indicar que 



els ciutadans, només durant 2013, hauran de pagar a SGAB 14,25 Milions d’euros per aquest 

concepte i així durant els propers 10 anys, doncs aquest import també té la seva repercussió 

en les tarifes del servei. 

Un dels aspectes més flagrants de l’expedient, és el fet que s’ha valorat l’empresa d’SGAB 

mitjançant el mètode de descompte de fluxos de caixa, és a dir, capitalitzant els beneficis 

futurs, la qual cosa és plenament plausible, però el que és del tot punt inversemblant, 

directament impossible, és el que es pretén quan s’atribueix el valor d’aquest mètode de 

valoració al valor comptable dels béns. No només és impossible i necessàriament fals sinó que 

això opera en detriment dels interessos públics i dels ciutadans en particular, sens perjudici de 

constituir necessàriament una falsedat comptable. 

La Clàusula Sisena del Conveni disposa que entre els drets que li corresponen a la nova 

empresa Aigües de Barcelona està el de “disposar d’unes tarifes suficients per autofinançar-se i 

mantenir l’equilibri econòmic de l’empresa (...) Per les despeses de gestió es tindrà en compte 

la relació de la Memòria així com el Plec de clàusules Tècniques” Això significa, ni més ni 

menys, garantir la indemnitat econòmica i els beneficis anuals que obtindrà la nova empresa 

Aigües de Barcelona, i en conseqüència SGAB en un 85% dels mateixos, que per 2013 ja 

resten quantificats en 19,17 Milions d’euros anuals que aniran evolucionant fins col·locar-se a 

un nivell de 30 Milions anuals a partir de l’any 2023. En definitiva es garanteix a SGAB un 

benefici mínim entre 19,17 i 30 milions d’euros anuals en els propers 10 anys. Això sí, en el 

Conveni s’estableix el compromís de pagar un cànon de 20 Milions d’euros anuals a l’AMB, 

però el que també queda clar és que aquest cànon el paga l’empresa mixta (No SGAB) el que 

vol dir que el paguen els ciutadans doncs resta incorporat dins la tarifa del servei que 

s’exaccionarà als usuaris del servei. 

Per acabar-ho d’adobar, s’atorga el dret a SGAB de facturar de forma anual a la SEM un import 

equivalent al 3,5% en concepte de cessió de Know-how, que “tindrà consideració de despeses 

de gestió als efectes de les clàusules 6.1.1 i 7.1.2”. És a dir, que per si a algú no li ha quedat 

clar encara, es blinda clarament en la clàusula 19.3 que SGAB tindrà dret a percebre una 

quantitat que només l’any 2013 s’estima en 11,17 milions d’euros anuals i que anirà creixent de 

forma paral·lela amb l’evolució de la facturació. Tot això sense cap mena de justificació ni 

tècnica, ni econòmica, ni jurídica i molt menys sense determinar quins és la relació cost benefici 

d’aquestes despeses que no obstant resta perfectament assegurat el seu cobrament per part 

de SGAB. No podem deixar de dir que si el que s’ha valorat és l’empresa que aporta SGAB a la 

SEM, no té cap mena de sentit que, addicionalment, la SEM li pagui a SGAB un preu pel 

coneixement que aquesta disposa per fer la feina que encarregues, doncs aquest és condició 

sine qua non per constituir-se en soci de la SEM.. 

A la vista de tot l’anterior i atenent al fet de que amb aquest negoci que han concertat el 

responsables de l’AMB amb la Direcció d’SGAB, a falta de la més mínima informació, estudi 

viabilitat, justificació econòmica per la no promoció de la concurrència i, més enllà dels 

ingressos, els beneficis anuals que se li garanteixen a SGAB durant els propers 35 anys per la 

gestió de part del cicle de l’aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona són equivalents a més 

de 60 milions d’euros anuals de beneficis, és a dir, més 2.100 milions d’euros en els propers 35 

anys. Tot això, al marge dels 190 milions que se li paguen per uns actius que haurien de 

revertir al servei públic i sense tenir en compte altres marges indirectes, ja que com veurem el 

control públic sobre la SEM no passa per més enllà del que li correspon a l’Àrea Metropolitana 

pel seu 15% de participació. 



 

5. Sobre la naturalesa jurídica de la SEM 

Les empeses mixtes impliquen una cogestió entre el sector públic i privat d’un servei públic. 

Però es que això no es dóna de cap manera en el supòsit analitzat ja que la participació pública 

es d’un míser 15% el qual no es preveu que atorgui cap més dret polític que el que li correspon 

amb aquesta participació. Havia inicialment en la LCAP una regulació que preveia que la gestió 

indirecta per una empresa d’economia mixta quan la participació pública era superior a la 

privada. Això s’ha superat, però el que segueix en peu és la idea de cogestió. 

L’empresa mixta resta configurada en la legislació vigent com una forma de gestió indirecta 

d’un servei públic. El model que ens planteja l’AMB amb el seu soci SGAB no s’ajusta per res al 

previst a la llei. 

Per començar el que resta configurat en el Conveni és un esquema on SGAB aportarà uns 

actius per la creació de l’empresa mixta, la majoria dels quals tornaran cap a SGAB un cop 

finalitzat el termini del Conveni. Si alguna cosa caracteritza la gestió indirecta de servis públics, 

amb independència de la seva forma, és el pacte de reversió per això es un servei públic quina 

gestió simplement resta delegada a un operador privat. Aquí però succeeix el contrari, la 

reversió opera però en favor del privat, que continuarà essent el titular d’aquests actius i 

gestionant el servei en perjudici del servei públic. 

En segon lloc la pròpia participació del 15% de l’AMB desnaturalitza l’empresa mixta entesa 

com a forma de gestió indirecta, si bé és cert que en la legislació vigent no s’estableix cap 

mínim de participació per determinar quan s’ha de considerar que ens trobem davant d’una 

empresa mixta, el mínim sentit comú porta a concloure que una participació de l’AMB del 15% 

no és més que una participació testimonial per donar aparença d’empresa mixta al què en 

definitiva és una gestió (directa) per part de SGAB. Si es vol i essent molt condescendents, 

més que d’empresa mixta es podria parlar de societat de capital mixt. 

Una altra vegada es posa de manifest la convivència de l’AMB amb SGAB i la 

instrumentalització de diverses figures jurídiques per tal d’assolir un fi totalment contrari al de la 

figura jurídica utilitzada. Com és fàcil de comprovar, resulta que el què ens planteja l’AMB és 

crear una empresa mixta, pels avantatges que presumptament té, doncs aglutinarà sota ella 

algunes de les activitats del cicle integral de l’aigua, però per altre costat el propi Conveni 

disposa que bé sigui en cas de resolució anticipada o venciment del termini, tota aquesta 

integració es desfà d’immediat tornat la majoria dels actius a SGAB i quedant l’empresa mixta 

sense cap sentit. Valgui la pena recordar que l’empresa mixta és una forma de gestió indirecta 

que implica que al venciment del seu termini l’empresa continua subsistint i operant el servei, 

amb tots els actius i l’únic que s’aparta tant de l’accionariat, com de la gestió és el soci privat, 

just tot el contrari del què succeeix en aquest cas, on SGAB si que s’aparta però emportant-se 

tots els actius i continuant prestant el Servei d’abastament domiciliari d’aigua potable i deixant a 

l’empresa mixta buida i sense cap sentit. En aquest cas l’AMB ens torna a sorprendre per la 

seva capacitat d’interpretar i utilitzar la llei en benefici d’SGAB i en clamorós perjudici dels 

ciutadans. 

 



6. Absència de cap valoració econòmica externa que justifiqui les magnituds de 

l’expedient 

En aquest punt iniciem l’anàlisi de les relacions contractuals que estableix la proposta de 

Conveni, que ja podem dir que són un autèntic escàndol. 

A l’expedient, concretament a la memòria, es valoren les empreses de sanejament, aportada 

per l’Àrea Metropolitana i d’abastament, per SGAB en, respectivament, 50,55 milions d’euros i 

476 milions d’euros. Això dóna lloc a la participació final d’SGAB a la SEM en un 85% i de 

l’Àrea Metropolitana en un 15%, ja que una part de l’aportació d’SGAB, valorada en 190 milions 

d’euros, es duu a terme a través d’una compra d’aquests actius per la SEM. 

Com hem dit, en cap cas es justifica l’origen de les dades, no hi ha cap indici dels fets que 

justifiquen el resultat de l’actualització dels fluxos. No hi ha cap revisió, ni comprovació per part 

de ningú del valor que s’atribueix a les participacions aportades i en concret del valor d’SGAB. 

Per contra, coneixem que només la inversió pública executada en el sanejament en alta a 

l’AMB per part de l’Agència Catalana de l’Aigua és de l’ordre dels 968 milions d’euros. Per què 

l’AMB només valora la seva aportació en 50,55 milions d’euros? 

Tot seguit entrarem a analitzar els distints components que integren el mètode de fluxos de 

caixa on veurem que el rigor és completament nul per a totes i cadascunes de les 

quantificacions del valor de les aportacions, amb errors espantosos de concepte que sempre 

beneficien a SGAB. Solament dir que en cap cas s’acredita cap auditoria ni del valor de la 

companyia ni de l’estat dels actius que s’aporten la qual cosa, endemés de l’exclusió de la 

responsabilitat patrimonial que comporta l’aportació d’uns actius amb vicis o que no es 

corresponguin amb la descripció, té una importància essencial en la valoració. 

 

7. Sobre la valoració pel mètode de fluxos de caixa  

Un dels aspectes més corprenedors de l’expedient és que la valoració dels fluxos de caixa 

s’articula i tergiversa als efectes de poder encabir en l’operació tot el conjunt de prebendes que 

s’atorguen a SGAB. 

Efectivament, com bé es diu a l’expedient, el descompte de fluxos de caixa (DCF) és el 

mecanisme més precís per a poder dur a terme la valoració d’un negoci. En el cas que ens 

ocupa, les magnituds rellevants són el fluxos de caixa resultants del resultat sense 

amortitzacions, les inversions a dur a terme i la taxa d’actualització. Més endavant ens 

ocuparem de tots aquests elements. El que volem destacar aquí és que aquest mètode de 

valoració el que determina, en primera instància, és el que s’anomena valor d’empresa, o el 

que val el conjunt de l’empresa, d’acord amb els seus rendiments futurs. Per tant, el que es 

valora amb el DCF és el valor que genera una empresa, no el valor dels seus actius. El que no 

té sentit es valorar els actius per un DCF de forma diferenciada de la seva gestió. És el conjunt 

de l’empresa d’SGAB relacionada amb la gestió de l’abastament metropolità el que s’ha valorat 

en 476 milions d’euros. 

I això té una transcendència evident a l’expedient. En primer lloc perquè el que no té cap mena 

de sentit és que es valori una empresa en els esmentats 476 milions d’euros i que per la gestió 

i transferència del know how es torni a retribuir a SGAB. El know how és la pròpia gestió del 



negoci que s’ha valorat amb el DCF i que es paga en participació i en la compra dels actius en 

la part dels 190 milions d’euros. Com dèiem, i no ens fa res repetir-ho, el coneixement i la 

gestió ja està inclòs en el valor de l’empresa resultant del DCF. 

Si SGAB vengués en una valoració estàtica els seus actius, ja sigui pel seu valor comptable net 

o per un altre mètode, sí que efectivament tindria sentit retribuir el know how, però en el nostre 

cas la diferència d’aquest valor estàtic i el resultant del DCF és justament una part del know 

how.  

Però no s’acaba aquí la transcendència d’atribuir el DCF al valor dels actius. Efectivament, 

aquests actius així valorats i relacionats tenen en SGAB una valoració comptable que per raó 

del DCF es veuen automàticament revaloritzats. És a dir, que per SGAB tota aquesta 

consideració determina un benefici que lluirà convenientment, però el problema és que aquests 

actius aportats així a la SEM determinen que s’hagin d’amortitzar pel seu valor d’adquisició, la 

qual cosa haurà de pagar l’usuari del servei en un plus respecte del que fins ara pagava per 

aquest concepte i, cal afegir que el termini de durada de l’amortització seguirà sent el que fins 

ara es duia a terme a SGAB. Un increment de despeses que, endemés, amb el règim 

absolutament arcaic de retribució que premia la ineficiència en la gestió fa que sumi al conjunt 

de despeses de la gestió i que a elles s’apliqui com es preveu el benefici de la SEM per 

determinar la tarifa aplicable. És a dir, que l’usuari haurà de pagar el fons de comerç associat 

als actius en forma de major amortització i el benefici que es calcula sobre aquest marginal. 

S’ha de destacar que, com ja hem dit, atès que el bescanvi és tan desfavorable a l’Àrea 

Metropolitana, el que s’ha previst és que uns 190 milions d’euros s’atribueixin a uns actius que 

es compren a SGAB per la SEM. Aquests 190 milions d’euros es pagaran a terminis i per bé 

que SGAB des del minut 0 de la nova SEM serà titular del seu resultat i de la pretesa retribució 

del fee pel know how, li generarà un pagament anual, aproximadament en 10 anys, es a dir, 19 

milions a l’any que produiran uns interessos, gens menyspreables en el primer any de 14,25 

milions d’euros en favor d’SGAB a afegir, com dèiem als 19 milions d’euros. Òbviament, com 

dèiem, en aquesta interpretació impresentable del DCF, els 190 milions des del moment 0, 

donaran lloc al dret a incorporar l’amortització a les tarifes i, conseqüentment a generar un 

benefici segons el que es preveu en el Conveni. 

En definitiva, s’ha valorat la companyia de forma dinàmica i s’ha atribuït els valors de forma 

estàtica amb tots els perjudicis que hem mencionat per a l’interès públic. 

 

8. Sobre la valoració de l’empresa aportada per SGAB 

Com ja hem dit, SGAB no aporta uns actius, aporta una empresa i la valoració de la seva 

aportació es correspon amb aquesta condició d’un conjunt de béns, drets i recursos humans 

que generen els fluxos de caixa que han donat lloc al valor de l’aportació (novament cridem 

l’atenció en la improcedència d’afegir una retribució per la transferència de tecnologia o saber 

quan aquest ja s’ha valorat tant en el present com respecte del futur). 

El sistema de valoració que s’ha fet servir, com ja hem dit únic, és el de DCF. Res a dir sobre la 

seva aplicabilitat, atès que és un mètode prou empleat i idoni en un context o negoci 

d’ingressos predictibles, com ho és el del subministrament d’aigua potable. 



Tanmateix, la valoració de l’aportació d’SGAB és qüestionable, no tant pel propi mètode i del 

càlcul que el genera, com per la seguretat i verificació dels elements que configuren el càlcul i, 

endemés genera un greuge insuportable al dur a terme la valoració aportada per la part 

pública, el valor comptable de les aportacions de la part pública, amb aquest mètode es veu 

clarament perjudicat, valorant-se molt per sota del que els ciutadans hem esmerçat per a dotar-

nos d’un sistema de sanejament d’aigües residuals. Efectivament, per aquest negoci els 

ciutadans per via de les inversions públiques hem esmerçat 968 milions d’euros en el 

sanejament d’aigües residuals metropolitanes, quan es valoren el mateix als efectes de 

l’expedient en 50,55 milions d’euros. És insostenible. 

Essencialment, el DCF determina el valor d’una empresa a través de la projecció dels resultats 

en el temps, actualitzats mitjançant una taxa, en termes financers WACC que consta en el propi 

expedient. Aquests resultats projectats parteixen del resultat econòmic del negoci, del marge 

final, al que es sumen les quantitats que s’hagin aplicat de les amortitzacions i es resten les 

inversions. Una primera puntualització ens ha de portar a la determinació del WACC. Aquesta 

taxa és molt important atès que amb les magnituds que estem parlant ha de quedar clar com es 

configura. Aquest WACC ha d’explicitar-se com es determina, d’on surt, essencialment, ja que 

és una variable que conforma la valoració. En cap cas es dóna cap explicació.  

Encara, tanmateix que no s’expliciti, si en alguns apartats el cost financer del diner, per 

exemple per finançar la compra dels 190 milions d’euros en actius és d’un 7,25%, el que és 

impossible és que la WACC aplicada pugui ser de 7,18%, de forma raonable. Ha de ser 

superior ja que per definició ha de ser superior al cost financer atès que aquest no té risc. I sent 

la WACC més alta, el valor baixa. Òbviament, encara que sense explicacions, estem novament 

en un supòsit de postració i de manca de rigor en perjudici de l’interès públic.  

Si la qüestió de la taxa de descompte (WACC) és preocupant, no ho és menys la resta de 

magnituds que composen el DCF. El punt de partida d’aquest mètode de valoració són els 

ingressos i despeses i, per tant, el marge resultant. Es determina que el valor d’SGAB parteix 

d’un resultat de 37,32 milions d’euros, als que caldrà addicionar, per determinar el flux les 

amortitzacions i deduir-ne les inversions. Aquest resultat es projecta en el temps i s’actualitza. 

El valor que surt per SGAB és de 476 milions d’euros. Doncs bé, en cap lloc ni de cap forma 

s’acredita la verificació d’aquest resultat, no es compara ni es fa referència als estudis tarifaris 

que SGAB deu d’haver anat presentant cada any, no hi ha, com diem cap verificació, cap 

constatació, és una pura manifestació d’SGAB sobre la que s’ha construït un resultat que pot 

dir-se que no sabem si s’adequa a la realitat i si s’adequa a les dades que periòdicament ha 

presentat a una administració que justament és la receptora d’aquestes dades prèvies com ens 

titular de la competència reguladora de les tarifes. Seria inimaginable això en una transacció 

mínimament seriosa, qualificatiu que no podem atorgar a aquest projecte en detriment, 

evidentment de l’interès públic. Però això és el que ha succeït en aquest expedient, on el valor 

de la part privada no ha tingut cap tipus de verificació ni de contrast. 

Pel que fa a les inversions, que és un altre component del descompte de fluxos de caixa, és 

essencial dins de l’activitat comprovadora d’una transacció com aquesta fer una anàlisi prèvia 

dels actius per tal de valor les magnituds d’inversió que el servei requereix, ja que això va en 

contra del valor final actualitzat. Res d’això s’ha fet. Les inversions que es preveuen, grans o 

petites, no tenen on comparar-se, on contrastar-se. Senzillament, la manca de diligència en 

l’adquisició d’uns actius, no només es fa sense contemplar les possibles contingències 

patrimonials, sinó que representa una indefinició, una contingència, en el propi valor de 

l’empresa que s’adquireix. 



És essencial destacar que no hi ha hagut cap mena de revisió ni verificació sobre l’estat dels 

actius traspassats, la seva competència per a la prestació del servei, ni si són tots els actius 

titularitat d’SGAB que han de ser aportats. 

 

9. Sobre el cànon de 20 milions d’euros 

El projecte preveu el cobrament de 20 milions d’euros per part de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona, en concepte de cànon. És a dir, que els ciutadans metropolitans en retribució de 

l’aigua hauran de pagar 20 milions d’euros més sense cap relació, ni vinculació ni justificació 

que sigui mínimament sostenible. L’essència que justifica un Cànon concessional no és 

aplicable en el nostre cas. El cànon que pagarà la SEM a l’Àrea Metropolitana és una despesa 

més del concessionari que la tarifa haurà de pagar. Els ciutadans per tant, han de fer front a 

una despesa que no existeix, que únicament parteix de la imposició de l’Àrea Metropolitana als 

ciutadans a través del rebut de l’aigua. No hi ha en aquest cànon una modulació dels beneficis 

del concessionari, una participació en ells atès que el seu pagament parteix del preu que 

s’estipula com l’aplicable a les tarifes. Per contra, el cànon és si o si, una despesa que la tarifa 

ha de suportar i que s’integra en l’estructura de costos tarifària. Per tant, ni SGAB ni la pròpia 

SEM pagarà en concepte d’ús del dret concessional al concedent una quantitat com cànon. El 

cànon el pagaran els ciutadans. El cànon s’afegirà a la resta de costos als que s’addicionarà el 

benefici de la SEM i els ciutadans ho hauran de pagar. En aquest punt, la redacció de la 

memòria és sagnant quan en el concepte de retribució de l’explotació, és a dir el benefici que 

han de contenir les tarifes, es diu que un dels seus components és d’un 10 per cent sobre els 

costos, i explícitament es diu sobre els “cànons”. És a dir que els ciutadans han de pagar els 20 

milions anuals a l’Àrea Metropolitana i 2 milions més a la SEM, dels que SGAB es queda la 

gens menyspreable xifra de 1,7 milions d’euros sense fer res. 

 

10. Sobre la reversió 

Novament s’ha de cridar l’atenció sobre la regulació prevista tan favorable per al gestor privat, 

sense tenir en compte en cap cas l’interès públic. 

En el punt 16 del conveni es diu que un cop finalitzada la vigència de la societat s’obrirà el 

període de liquidació que es farà segons el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, que 

regula les societats de capital, i es prescriu que es tindrà especialment en compte el que es diu 

sobre l’amortització. 

Anem per parts: el que es preveu en el conveni és que els actius que s’aportin o que 

s’incorporin a la SEM s’amortitzin per la seva durada tècnica i no per la durada de la concessió. 

Això vol dir, ras i curt, que a la finalització de la vigència de la SEM hi haurà un volum 

importantíssim d’actius amb un valor comptable net que s’hauran de pagar a SGAB, com sòcia 

de la SEM. La SEM, que rebrà uns actius amb uns valors inflats, els amortitzarà tècnicament i 

molts d’ells quan arribin a la finalització del contracte hauran de pagar-se a SGAB com 

aportant. 

I sobre això, encara més, quan diu que la liquidació es farà segons el que diu la llei 1/2010 es 

fa per negligir el que disposa el ROAS que solament fa esment al pagament en la liquidació del 



capital social de la societat. En la Llei 1/2010 el que perceben els socis és la quota de la seva 

participació sobre tot el patrimoni de la SEM i no sobre únicament el capital. 

El que no es diu i s’hauria de dir, és que en el cas que es planteja no pot haver l’amortització 

del capital privat, atès que ja es fa en seu de l’amortització, en aquest esquema negocial. I que 

la part que no es recupera per l’amortització s’ha de pagar a SGAB. 

I finalment, sobre aquest punt, dir que és absolutament intolerable que, segons es disposa al 

pacte 13 del Conveni, SGAB un cop finalitzada la vigència del contracte es digui que percebrà 

els actius aportats segons els seus títols. És a dir, trencant amb la norma general i bàsica que a 

la finalització de la vigència del contracte els actius i passius passen al patrimoni de l’ens 

concedent, aquí segueixen el camí que venia determinat pels títols d’SGAB. 

Com a conclusió no podem deixar de dir que aquesta regulació de la finalització del contracte 

de gestió és pura i simplement una forma de captivar a l’ens concedent, de fer impossible sota 

els pretesos i desconeguts arguments pels quals no s’ha convocat el concurs. La redacció de la 

reversió i liquidació és tant tendenciosa, tan difusa, poc clara i procliu a SGAB que clarament 

es preveu com una forma de perpetuació de la situació que ara es fixa en 35 anys. És una 

manifestació més de l’abandonament de l’interès públic per part de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

 

11. Sobre la manca de risc i ventura per part del Concessionari 

Cal afegir a tot el que s’ha dit fins ara, la manca del risc i ventura per part del Concessionari, el 

que no és poca cosa. Efectivament, a la memòria se’ns diu que la retribució de l’explotació es 

determinarà mitjançant l’aplicació de determinats percentatges sobre els diferents components 

de les despeses d’explotació, agrupades en funció de la seva naturalesa: un 10% sobre les 

despeses d’explotació exclosa la compra d’aigua, els cànons, i el producte brut i un 6% sobre 

aquests elements exclosos. En l’apartat 6.3 del Conveni, es diu que la SEM tindrà el dret 

d’obtenir “en tot cas” una compensació econòmica o una revisió de les tarifes que mantingui 

l’equilibri econòmic del conveni, per al qual s’agafarà com a punt de partida la proposta de 

despeses que s’adjunta com annex al Conveni. 

És a dir que les tarifes, o sigui, els ciutadans metropolitans estan obligats en tot moment a 

suportar les ventures i desventures en la pròpia explotació econòmica de l’activitat de la 

societat. Qui mai perdrà és la SEM, ni òbviament els seus socis, per la senzilla raó que sobre 

les despeses a reconèixer s’aplicaran els percentatges que hem vist de benefici i aquest serà 

l’import tarifari. Mai hi ha cap possibilitat de risc per al concessionari. Quan en d’altres 

processos de licitació el concessionari es compromet a prestar el servei per una determinada 

tarifa i un determinat cànon, sobre la seva esfera recau la sort o dissort de la seva gestió i si les 

despeses són superiors a l’import de la tarifa per la que s’ha compromès prestar el seu servei. 

Aquí això mai no succeeix. La SEM, i per tant el seu soci francès, en tot moment tenen garantit 

el seu benefici. No existeix el risc i ventura pel concessionari, quan això és un dels elements 

nuclears de la contractació pública i en especial de la gestió indirecta dels serveis públics. 

Tant és així que el punt 7.3 de la memòria de l’expedient estableix que si les tarifes que 

s’aproven no arriben al llindar dels costos i conceptes indicats, s’haurà de compensar 



econòmicament a la SEM, amb la part del cànon que hagi recaptat, és a dir, que aquest es 

configura com una mena d’assegurança de la rendibilitat del concessionari. 

A tot això, cal afegir que aquests costos, en cap cas es limiten, es controlen, es supediten a 

cap prevenció, ja que com hem vist en cap cas s’ha verificat que tots els actius cedits 

completen l’empresa que s’ha valorat, per la qual cosa no és es pot descartar i no s’ha verificat 

pel poder públic que no s’estigui pagant dues vegades (una per valoració de l’empresa i l’altre 

per costos indeguts) per part dels ciutadans. 

 

12. Sobre els indicis de la participació d’SGAB-AGBAR en la documentació contractual 

Aquesta conculcació dels interessos públics, es referma quan veiem que la preparació de tota 

la documentació, de tot l’expedient té l’origen en SGAB que és qui ha preparat la majoria dels 

documents que conformen l’expedient. 

En pràcticament tots els documents Word que hem tingut accés hi ha vincles amb SGAB-

AGBAR (imaginem que en uns altres podrien donar-se situacions similars). Passem a 

enumerar-los: 

 “Annex 1 Estatuts”: Autor. Elena Mota Torres, treballadora del Grup AGBAR. 

 “Annex 1 bis Estatuts (cat)”. Autor. ASERCO. Marca del Grup AGBAR (www.aserco.es 

es redirecciona a Aquology del Grup *AGBAR.). Organització: AGBAR. Guardat per: 

ict_ccabezas podria tractar-se de Juan Carlos Ruiz Cap, director Oficina d'Ofertes 

Aquology Medi ambient. 

 “Annex 3 Proposta despeses del servei 20120711 CONVENI”. Autor: AIG1546. Guardat 

per: ict_ccabezas. Organització: AGBAR. 

 “PlecCondicionsTecniques”. Autor: Jordi Coll Ferrer, Responsable Area Normalització i 

Materials Adreça de Planificació en Aigües de Barcelona. 

 “REGLAMENT”. Autor: Martín Gullón, extreballador de SGAB-AGBAR ara a l'Àrea 

Metropolitana de Barcelona. Guardat per: uct_ccabezas. Organització: Torno Advocats, 

buffet d'advocats estretament vinculat al Grup AGBAR. 

 

13. Conclusions 

Finalment, no podem deixar d’efectuar unes breu conclusions. Tota administració pública ha de 

tenir com a principi rector de la seva actuació la preservació de l’interès públic. Les seves 

decisions, les seves actuacions han d’estar destinades a defensar el conjunt de la societat. 

Quan és tan evident que l’actuació pública està beneficiant una empresa privada, deixant de 

banda el rigor, la prudència, i l’opció més beneficiosa per a l’entitat concedent, és claríssim que 

som davant d’un frau per al ciutadà. No pot ser que aquest conjunt de pactes i de previsions 

tant desfavorables per a l’interès públic per part dels seus servidors pugui tenir empara en la 

discrecionalitat d’aquests alhora d’exercir la seva funció. No pot tenir empara ni tant sols sota la 

imperícia. És impossible que se’ns pugui dir que estem davant d’una opció plausible per part 

dels gestor públics. Estem davant d’un frau al ciutadà que mereix que la societat faci ús dels 

medis que té per preservar els interessos públics que donen sentit a l’actuació de les seves 

institucions. I per això us adrecem aquest escrit. 


