Per on començar
Guia pràctica per caminar cap a una
gestió no mercantil i democràtica de l’aigua

L’aigua és un bé públic molt preuat i per tant tenim una immensa responsabilitat
sobre ella. Les privatitzacions que hem patit només han suposat augment de tarifes,
empitjorament del servei, menyspreu al medi ambient i passar de ser ciutadans amb
drets i deures a ser mers clients.
Per sort, cada vegada som més les persones que treballem per revertir la situació. La
remunicipalització de l’aigua és ja un fet a casa nostra, però volem molt més. Volem
introduir la democràcia profunda i l’interès general a la gestió de l’aigua.
I com que cada vegada som més, es fa imprescindible compartir els aprenentatges
que anem fent. Per això, amb tota la humilitat, però també amb tot el convenciment
pel que fem, apuntem aquí unes idees per a que tothom, des de la seva posició, pugui
treballar en aquesta direcció.
Tots els elements aquí descrits serveixen per quan la gestió a la teva localitat està
privatitzada; i una bona part també per quan es fa des del sector públic.

Investiga què passa al teu poble
Tot i que hi ha molts estudis que demostren com la privatització de l’aigua encareix els preus
sense oferir un millor servei, no hi ha res més efectiu que esbrinar què passa al teu poble o ciutat,
ja que això permet aterrar els “grans discursos” a la realitat local.
Saber com està funcionant la gestió de l’aigua a la teva localitat no sempre serà fàcil, però hi ha
alguns documents i elements que poden ajudar a donar informació. Els documents citats són
públics i les administracions els han de facilitar (llei 27/2006 i llei 2/2003, art 3.1 e).

Plec de condicions i contracte
Descriuen el marc de relacions entre el municipi i l’empresa subministradora. En ells hi
apareixen, per exemple, els terminis de la concessió (privatització), els actius o infraestructures
que s’hi inclouen i les inversions acordades amb les seves respectives amortitzacions.
• Quan s’acaba la privatització? És una data relativament propera o falten molts anys? 
ajudarà a definir l’estratègia
• Hi ha alguna pròrroga prevista en els plecs? Només si ho preveuen els plecs hi pot haver
pròrrogues.
• S’estan fent les inversions previstes i d’acord amb el calendari establert? Com es financien
les amortitzacions (en import de l’interès i en quants anys?
• Quin cànon municipal preveu el contracte (import i moment en que s’abona)
• Quins edificis o serveis municipals estan exempts de pagar l’aigua que consumeixen?

Memòria econòmica i informe de tarifes
És on es descriuen els costos del servei que acaben definint la tarifa i per tant la factura de l’aigua
que rebem a casa.
• Hi ha partides o conceptes que no tenen a veure amb l’aigua? Com es justifiquen? És
important entendre què significa cadascuna de les partides.
• Hi ha conceptes que tenen imports aparentment molt elevats? Com es justifiquen?
En aquest sentit és molt interessant consultar la documentació justificativa que el concessionari
ha d’entregar a l’Ajuntament per justificar les diferents despeses. Per exemple veure quants
vehicles hi ha al contracte, quants treballadors i quin és el seu sou mig, i consultar la justificació
de les diferents despeses.

Protocol de talls i nº de talls
És totalment inacceptable que a algú se li pugui tallar l’aigua per motius econòmics. El juliol’15
el Parlament va aprovar la ILP d’habitatge i pobresa energètica, que així ho estableix, i elaborà
un protocol d’actuació pels municipis:
• S’està aplicant aquest protocol al municipi?
• Com s’està comportant l’empresa? Quants talls d’aigua domiciliaris per motius econòmics
s’han fet els darrers anys? És l’ajuntament conscient de la situació?
• Qui paga les ajudes, descomptes i fons socials?

Amb qui pots comptar
Per sort, cada vegada som més les persones i organitzacions que apostem per defensar els béns
comuns. Intenta anar de la mà amb molts dels aliats que pots trobar.
Aquí en citem alguns:
Plataforma Aigua és Vida i les organitzacions que en formem part, òbviament.
Associacions de veïns, Observatoris Ciutadans Metropolitans, la PAH o Aliança Contra la
Pobresa Energètica més propera, entitats ecologistes i altres entitats que hi hagi a prop, ...
Partits polítics: ERC, ICV, EUiA, la CUP, Barcelona en Comú i Procés Constituent han
firmat públicament el Pacte Social de l’Aigua a Catalunya, que recull moltes de les nostres
demandes a nivell municipal. Que aquest compromís es vegi reflectit en fets depèn de
la capacitat que tinguem tots i totes de recordar-los les seves obligacions. Tot i així no
t’oblidis de la resta de partits, l’aigua és cosa de tots i no d’uns pocs, ni tampoc que el fet
d’haver signat aquest pacte no implica que necessariament estiguin actuant de manera
coherent a aquest.
El Consorci per la Gestió Integral de l’Aigua a Catalunya (CONGIAC), agrupa les empreses
públiques d’aigua catalanes. Han acompanyat processos de remunicipalització a municipis
com El Figaró, Arenys de Munt o Montornès del Vallès. Si el teu alcalde o alcaldessa té
dubtes tècnics és bo que sàpiga que hi ha llocs on buscar suport.

Escampa-ho!
L’aigua és un bé comú, pertany tant a la ciutadania com al medi. La millor garantia d’una bona
gestió és amb un model radicalment democràtic. Per això, no et quedis la informació només per
tu, intenta implicar a tothom:
Fes xerrades, jornades, debats oberts a tothom
Elabora tríptics, infografies, cartells
Recull firmes
Publica-ho al teu facebook, blog, twitter, Instagram, per Whatsapp o el que tinguis!
Convoca una concentració davant de l’ajuntament o l’empresa, denuncia els abusos
Tingues present els mitjans de comunicació -tant locals com comarcals i nacionals- al fer
tot això.
Fes pedagogia. De l’aigua i la seva gestió se’n parla molt poc. L’únic objectiu reconeixible
a un servei d’abastament d’aigua és que els ciutadans puguem consumir la millor aigua al
menor preu, aquest ha de ser el veritable objectiu final.
L’aigua no ha de ser un objecte de mercantilització. La gestió directa municipal és l’únic
mètode que garanteix la gestió pública, però també se li ha d’exigir no perdre de vista ni el
preu ni la gestió democràtica del servei.

Materials per aprofundir al web
• Pacte Social per l’Aigua a Catalunya i Compromís per l’Aigua a Catalunya
• Infografia sobre la tarifa de l’aigua a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
• Posa’t al dia en 10 minuts
• Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència habitacional en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica
• Publicació “Un futur per l’aigua pública”
• Publicació “Llegó para quedarse”
• “Informe anual sector local”, Tribunal de Comptes, 2011

Vols més informació? Contacta’ns!
aiguaesvida@gmail.com
www.aiguaesvida.org
@aiguaesvida
/aiguaesvida
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