Quin model de gestió de l’aigua volem pel
municipi d’
?
PER QUÈ L’AJUNTAMENT D’ALFARRÀS POSA A DECISIÓ DE LA POBLACIÓ EL MODEL DE GESTIÓ
D’AQUEST SERVEI?
La concessió de la gestió del servei d’aigua del municipi d’Alfarràs a una empresa privada el 2006
amb data de finalització al 2010, s’ha anat allargant fins a l’actualitat, tot i un informe
d’intervenció que al 2016 va informar de la procedència de tramitar, de forma immediata, els
expedients de creació dels serveis i de gestió del mateix.
Aquesta situació suposa una precarietat en el servei i conflictes econòmics amb l’empresa
concessionària que fa necessari posar fil a l’agulla.
En aquest punt, l’Ajuntament ha de decidir si continua oferint aquest servei a través d’una
empresa privada o si municipalitza la seva gestió, i tenint en compte, que aquesta decisió afecta
a la gestió del servei per vàries dècades i que no pot dependre del canvi de legislatura cada 4
anys, es creu convenient que una decisió d’aquesta transcendència se sotmeti a referèndum per
part dels veïns i veïnes a través d’una votació.

PUNTS CLAU DE COMPARACIÓ ENTRE ELS DOS MODELS.Segons diferents estudis comparatius entre els dos models, així com diferents argumentacions
fetes per organismes públics europeus, es podrien destacar, entre d’altres, els següents factors
com els més sensibles a l’hora de diferenciar el model públic i el privat de gestió del servei
d’aigua de boca en un municipi:
1. Eficiència i sostenibilitat: els diferents estudis conclouen l’absència de diferències entre
model públic i privat. Tots dos poden ser igualment eficients.

2. Preu de la gestió: la pública ha d’adaptar el preu al cost real del servei i que per llei no pot
obtenir beneficis. La gestió privada acostuma a tenir cost superior, donat que ha de
contemplar el benefici empresarial.
3. Impacte en el rebut del veí: comparant diferents estadístiques, en general el preu dels
diferents trams és més barat a la gestió pública. A més, l’IVA és desgravable i es pot reinvertir
en inversions al servei.
a. ESTUDI DE PREUS en ús domèstic/m3 segons tram (1r , 2n i 3r) entre municipis de
l’entorn:

ALFARRÀS
ALMENAR
ALGUAIRE
ROSSELLÓ
TORREFARRERA

1r tram
0,21 €/m³
0,187380 €/m³
0,5533 €/m³
0,5866 €/m³
0,2122 €/m³

2n tram
0,28 €/m³
0,187380 €/m³
0,8301 €/m³
0,7056 €/m³
0,4245 €/m³

3r tram
0,36 €/m³
0,312300 €/m³
1,1066 €/m³
1,0033 €/m³
0,5307 €/m³

Gestió Privada
Gestió Pública
Gestió Privada
Gestió Privada
Gestió Pública

De l’anterior taula es desprèn que Alfarràs, tot i ser una gestió privada, te preus similars als preus
dels pobles que tenen una gestió pública, aquest fet es deu a que l’Ajuntament durant tot aquest
temps no ha volgut augmentar el preu, tot i les indicacions fetes per l’empresa, entre d’altres
raons, per la manca d’inversions fetes; fet que la proposta pública planteja corregir. Per tant
molt possiblement el preu augmentarà, però mai arribant als preus actuals que te la gestió
privada.

4. Solvència tècnica: poden arribar a ser molt similars si es compta amb el personal qualificat
adequat. Tanmateix, es poden subcontractar altres empreses per afrontar avaries i/o
manteniments puntuals.
5. Capacitat tecnològica: potencialment més elevada en el sector privat donat l’aprofitament
dels coneixements i sinèrgies del propi sector en altres municipis (know how).
6. El regulador: aquest paper ha de correspondre en ambdós casos a l’administració pública,
per tant, la separació entre la gestió del servei i la supervisió del mateix és necessària.
7. Capacitat d’inversió: els estudis conclouen que és menor per part de l’empresa privada. De
fet, les que s’han fet fins ara al poble només s’han finançat amb diners públics provinents
de subvencions i del propi Ajuntament.
8. Competència: donat el sorgiment de grans monopolis a la majoria de països per donar
serveis als estats i governs, normalment no existeix competència real en la licitació per a
guanyar aquests concursos. Existència d’un monopoli de facto.
9. Retiment de comptes: La gestió pública permet exigir transparència, en la mesura que les
institucions públiques es deuen a la ciutadania, mentre que la gestió privada, legalment
protegida pel dret a la privacitat en la informació, acaba limitant la transparència" (punt 1
del VIII del document "hacia una nueva cultura de la gestión pública del agua”).

