
Quin model de 

gestió de l’aigua 

volem pel municipi? MULLA’T PER ALFARRÀS! 

T’animem a participar  

a la votació 
 

Del 5 al 16 d’Octubre 

OBJECTIU 

Segons diferents estudis comparatius, així 
com diferents argumentacions fetes per 
organismes públics europeus, existeixen tot 
un seguit de factors diferencials entre un 

model públic o privat de la gestió de 
l’aigua de boca en  un municipi.  

 
Sobre cadascun d’aquests models, 
s’intenta aportar informació objectiva que 
ajudi al ciutadà a prendre una decisió. 
 
Finalment, cada veí/na podrà emetre el 
seu vot vers aquell model de gestió de 

l’aigua que consideri millor per al municipi 
d’Alfarràs.  

Butlleta de Votació.- 

 
En relació a la gestió de l’aigua per al 
municipi d’Alfarràs, voto a favor d'adoptar 
una gestió basada en: 
(Assenyala amb una creu l’opció escollida) 
 

MODEL PRIVAT 

 

MODEL PÚBLIC 

------------------------------------------------------------- 



MOTIVACIÓ GESTIÓ PÚBLICA                                                     

INFORMAT!  

Moment per informar-te sobre els 

pros i les contres de cada model 

de gestió de l’aigua.   

Del 21de setembre al 2 d’octubre. 

VOTA!   

Moment per expressar les teves 

preferències a les urnes. 

Qui pot votar?  Els majors de 18 anys 
empadronats a Alfarràs. 

Quan?    del 5 al 16 d’octubre. 
Com?  
 Online: al web de l’Ajuntament o a 

través d’aquest l’enllaç: 
http://votacions.ajuntamentalfarras.cat 
Presencialment : 

 Anant a les oficines municipals. 
 Vot a domicili (trucant a l’Ajuntament i un 

funcionari es desplaçarà a recollir el seu vot) 

(Per a qualsevol opció, tenir a ma el 
DNI i data naixement) 

RETORN DEL RESULTAT 

Moment per conèixer el 

resultat obtingut a la votació.  

A partir del 16 d’octubre. 

FASES DEL PROCÉS 

La necessitat de tramitar de forma 
immediata els expedients de creació dels 
serveis i gestió de l’aigua, ha plantejat a 
l’Ajuntament d’Alfarràs si continuar oferint 
el servei a través d’una empresa privada 
o municipalitzar la seva gestió. 

Per a la qual cosa valora imprescindible i 
convenient que una decisió d’aquesta 
transcendència se sotmeti a referèndum 
per part dels veïns i veïnes a través d’una 
votació. 
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Eficiència i Sostenibilitat 

Preu de la gestió 

Impacte en el rebut  

Solvència tècnica  

El regulador 

Capacitat d’inversió  

Retiment de comptes  

Impacte en el rebut  

Solvència tècnica  

El regulador 

Capacitat d’inversió  

Retiment de comptes  

Tots dos poden ser igual d’eficients.  Tots dos poden ser igual d’eficients.  

Inferior.  Per llei no pot tenir beneficis. 
Si hi son, s’han de reinvertir.  

Superior. Ha de contemplar el 
benefici empresarial.  

En general el preu és Inferior.  A més 

l’IVA és desgravable. 
En termes generals, el preu és 
superior.   

Poden arribar a ser molt similars. Poden arribar a ser molt similars. 

Correspon sempre a l’administració. Cal 
separació entre gestió i supervisió  

Correspon sempre a l’administració. 
Hi ha separació entre gestió i 
supervisió. 

Les inversions fetes fins ara, s’han 
finançat amb diners públics: de 
subvencions i del propi Ajuntament. 

És menor. Fins a l’actualitat no n’ha 
fet. 

La gestió privada, legalment 
protegida pel dret a la privacitat en 
la informació, acaba limitant la 
transparència.  

Les institucions públiques es deuen a la 
ciutadania, per tant la seva gestió 

permet exigir transparència.  

Eficiència i Sostenibilitat 

Preu de la gestió 

Capacitat tecnològica  

Inferior 

Capacitat tecnològica 

Potencialment més elevada, donat el  
coneixement i sinèrgies amb d’altres  
municipis. 

Per ampliar sobre els anteriors aspectes podeu consultar el document més extens disponible al Web de l’Ajuntament http://ajuntamentalfarras.cat/ 

GESTIÓ PRIVADA                                                     

http://votacions.ajuntamentalfarras.cat/
http://votacions.ajuntamentalfarras.cat/

