PER QUÈ
MUNICIPALITZEM
L’AIGUA...
—És un bé comú indispensable per a la població i
per als ecosistemes. No és una mercaderia. Per
tant, no pot ésser objecte de negoci.
—És un dret humà essencial per a gaudir
plenament de la vida. Així ho reconeixen les
Nacions Unides en una resolució de 2010.

Què és
la remunicipalització
de l’aigua?

—És molt més que un simple canvi de propietat.
Representa també una nova possibilitat per a la
realització d’idees col·lectives de desenvolupament,
com el dret humà a l’aigua o la seva gestió sostenible.
—És una tendència mundial. Moltes grans ciutats,
entre les quals trobem París, Berlín, Stuttgart,
Buenos Aires, Budapest, Jakarta o Kuala Lumpur,
han optat per la municipalització amb bons resultats.

—L’estudi d’experiències demostra que amb la
recuperació de serveis privatitzats s’ofereixen
serveis més equitatius, més transparents i més
eficients, amb més qualitat en el servei i millor
sostenibilitat a llarg termini.
—A casa nostra també hi ha exemples d’èxit de
municipalització de l’aigua, com Arenys de Munt,
Montornès o Figaró-Montmany. Terrassa ja té
molt avançat el procés de reversió. I ciutats com
Barcelona, Sabadell, Sant Cugat, Badalona o
Cerdanyola han obert un debat sobre com abordar-lo.

l’aigua?
L’AJUNTAMENT,
al servei
de la població
Per aquest motiu, el servei municipal
de l’aigua es vol gestionar amb caràcter públic
i no privat. Els principis de la gestió pública
de l’aigua es basen en:
—L’aigua com a dret humà: l’aigua és de totes i per
tant cal garantir-ne l’accés a tothom i amb un
preu just, sense que cap persona pugui perdre el
servei per incapacitat de fer front als rebuts.
—L’aigua com a servei públic: gestionant amb
recursos públics, amb qualitat, de manera
sostenible i basant-se en els principis de la Nova
Cultura de l’Aigua i el treball en xarxa.
—L’aigua amb control ciutadà: municipalitzant
es democratitza l’aigua, perquè s’integren en
el dia a dia del servei la participació ciutadana,
la transparència i la fiscalització per part de la
ciutadania i d’auditories externes.
—L’aigua amb sostenibilitat: la recuperació
del control sobre la gestió pot permetre
la sostenibilitat ecològica i financera
del servei així com una gestió
sostenible, eficaç i eficient.

QUÈ HA PASSAT
AMB L’AIGUA
1968B 1999B
Octubre

Des de fa 50 anys,
SOREA presta el servei
d’abastament d’aigua a
Ripollet, amb un contracte
inicial de 8 anys que s’ha
anat prorrogant de forma
tàcita. B

Tot i que s’hauria d’haver tret
a concurs públic perquè ja no
eren factibles més pròrrogues,
SOREA continua prestant
la gestió del servei . B

2015B
Maig

A les eleccions municipals
molts programes electorals
de diferent signe polític es
fan ressò d’una pràctica fins
aleshores minoritària,
la gestió pública. B

2017B
Juny

S’aprova al Ple municipal,
per unanimitat, una
moció promoguda pels
treballadors de Sorea
i CCOO per garantir
l’estabilitat de la plantilla
en cas de municipalització.
B

Gener

Es nomena una intervenció
tècnica que prepari la liquidació
amb SOREA.
Les instal·lacions han de
retornar en perfecte estat de
conservació i funcionament, i
cal analitzar el balanç econòmic
del servei i la seva coherència
amb les infraestructures
existents. B

Setembre

L’Ajuntament impulsa un
Pacte Social per rescatar
la gestió de l’aigua i el
sanejament com un
procés d’apoderament
de la ciutadania en
defensa dels seus drets, i
recuperar així el control
democràtic i transparent
dels recursos. S’inicia el
procés participatiu ciutadà
per a l’elaboració del nou
Reglament de l’Aigua.
Creació de la comissió
tècnica. Realització de la
memòria justificativa del
canvi de gestió. B

A RIPOLLET?
2016B
Juliol

El nou equip de govern de
Ripollet anuncia la seva
voluntat de municipalitzar
el servei de l’aigua. B

Gener

S’inicia l’estudi de viabilitat
de la gestió directa. S’aprova
al Ple municipal la creació
d’una comissió d’estudi sobre
la municipalització del servei
de l’aigua amb partits polítics,
el Defensor del Ciutadà i un
representant de les associacions
de veïns. B

Abril

Es celebren les Jornades
sobre la municipalització
de l’aigua amb xerrades
públiques i reunions
tècniques. Es signa un acord
amb altres municipis per
col•laborar en matèria de
municipalitzacions. B

ProperamentB
Setembre

El Ple de l’Ajuntament
nomenarà la comissió
tècnica que ha d’elaborar la
memòria sobre el canvi de
gestió. B

Desembre

Es tancarà la memòria tècnica
que inclourà el reglament
elaborat en el procés
participatiu. B

Gener de 2018

El Ple de l’Ajuntament
proposarà l’aprovació
inicial del nou Reglament de
l’Aigua i la gestió directa del
servei.

QUINS BENEFICIS
COMPORTA?

LA DEMOCRÀCIA

—Municipalitzar l’aigua
significa recuperar el
control ciutadà sobre la
gestió d’un bé públic.
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formació
educació

—Es treballa en la definició
i creació del Consell
Municipal de l’Aigua
per garantir el control
ciutadà, per assegurar la
participació, vetllar per la
transparència i fiscalitzar
la gestió.

participació

Transparència

comunicació

rendició
de comptes

creació
d’un nou
imaginari

control
públic

1
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la
sostenibilitat
financera
—Quan el servei el presta l’Ajuntament, el benefici
empresarial que abans es quedava l’empresa
concessionària es pot reinvertir en millorar el servei.
—Amb la gestió pública de l’aigua es garanteixen les
inversions necessàries per millorar el servei, ja que
l’objectiu no és treure benefici econòmic.
—Això també permet considerar criteris socials i
garantir el mínim vital de 20 litres per persona i dia.

Cost

del servei

20% MÉS CAR

de mitjana en la concessió privada

inversions

18% d’AUGMENT
de mitjana en la GESTIÓ DIRECTA

què passa ARA
a Ripollet?
—El benefici empresarial és de gairebé 200.000 € anuals.
—Prop del 40% de les canonades encara
són de fibrociment (Uralita).
—Gairebé un 20% de l’aigua es perd a la xarxa.
—Aquesta pèrdua d’aigua suposa més de 200.000 € anuals.
—L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ens multa
per aquesta pèrdua amb 13.366 € anuals.
—Aquestes xifres van a parar al càlcul del cost de l’aigua
i ho paguem els veïns i veïnes al nostre rebut.

I EL
REBUT?

44%

cost associat
a l’aigua:

personal, rebuts,
manteniment de la
xarxa, etc.

56%

cost NO associat
a l’aigua:
beneficis de l’empresa,
pèrdues de xarxa,
pagaments a la
Generalitat, impostos,
publicitat, etc.

actualment,
l’import del rebut
es desglossa així *

* Dades elaborades per Aigua és Vida
a partir d’una mitjana de l’AMB

LA SOSTENIBILITAT
ECOLÒGICA:
—Ripollet és un municipi ric en recursos
hídrics, però els té oblidats.
—La gestió directa pot garantir i millorar la
conservació d’aquests recursos:
els nostres aqüífers, les aigües
subterrànies, antigues fonts i pous
i el riu.

DEPURACIÓ
I RETORN
AL MEDI
NATURAL

CLAVEGUERAM

CAPTACIÓ

TRACTAMENT

DISTRIBUCIÓ

EL CICLE
DE L’AIGUA
—L’aigua no és només la que
ens arriba a les nostres
llars. Cal comprendre-la en
la seva totalitat i preservar
tots els passos del Cicle
Integral de l’Aigua.

La captació consisteix en la
recollida d’aigua del medi
natural, ja siguin aigües
superficials (embassaments i
rius) o subterrànies (aqüífers),
que es condueix a les plantes de
tractament.

100%
DE L’AIGUA
ES COMPRA
A ATLL

Cal optimitzar la captació
i buscar noves fòrmules
més sostenibles

3

Aigues Ter-Llobregat
(ATLL)

DEPURACIÓ
I RETORN
AL MEDI
NATURAL

EN

L’aigua es sotmet a una sèrie
de tractaments físics i químics
per tal que sigui potable i que
compleixi totes les garanties
sanitàries exigides per les
autoritats competents que la
fan apta per al consum.
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Les estacions depuradores eliminen
de l’aigua totes les impureses que ha
anat acumulant en el seu cicle d’ús
per poder retornar-la al medi natural
amb el mínim risc mediambiental.

A

CAPTACIÓ

TRACTAMENT

SOREA
BA
IX

A

amb

N

Una vegada utilitzada, l’aigua bruta procedent
dels habitatges, les indústries, les escoles, els
centres esportius, etc., és recollida per la xarxa
de clavegueram. Aquesta xarxa recull les aigües
residuals i pluvials en el cas de xarxes unitàries
i les condueix cap a les depuradores.
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CLAVEGUERAM

tOT I QUE EL CLAVEGUERAM FORMA
PART DE LA XARXA EN BAIXA, SOREA
NO SE’N FA CÀRREC PERQUÈ NO EN
TREU BENEFICI
Amb la
municipalització
de l’aigua, el cicle
quedaria cobert
en la seva totalitat:
no hi ha lucre
i sí inversió
en la qualitat
del servei.

DISTRIBUCIÓ

L’aigua ja potable arriba als
habitatges a través de les xarxes
de distribució. El control de la
qualitat de l’aigua es manté fins
al moment de ser lliurada als
abonats.

sorea

PÈRDUES
EN XARXA

30%

SUPERIORS
de mitjana
en la concessió
privada
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