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1. Presentació

A continuació us donem a conèixer la 
‘Guia sobre el model de gestió coopera-
tiu de l’aigua’, un document informatiu 
per a apropar-vos alguns punts impor-
tants sobre la realitat de la gestió de 
l’aigua al món, a Catalunya i, sobretot, 
per explicar-vos en què consisteix el 
model de gestió cooperatiu de l’aigua 
i les possibilitats d’adaptar-lo al vostre 
municipi.

El món local pateix un infrafinança-
ment estructural respecte els serveis 
que presta a la ciutadania. La Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, va permetre als 
municipis triar entre gestió pública o 
gestió privada. Des de llavors, el sector 
privat de l’aigua ha anat prenent espai 
al sector públic, el qual fins llavors ha-
via estat un monopoli ( l’aigua per na-
turalesa és un mercat captiu). Els ens 
locals varen destinar la seva capacitat 
d’endeutament públic a fer inversions 
més populars, necessitant recórrer al 
finançament privat a costa d’assumir-
lo en la despesa corrent o en els rebuts 
de l’aigua dels ciutadans dels munici-
pis.
 
La immensa majoria dels ciutadans 
no tenen un coneixement suficient de 
què és i el que comporta i representa 
la gestió de l’aigua a la seva ciutat, vila 
o poble. Els veïns són clients d’una em-
presa que gestiona la seva aigua. Són 
ciutadans passius d’un servei públic 
que el municipi els garanteix, però no 
els fa participar d’aquesta gestió.

Actualment no hi ha dia que no es faci 
saber que hi ha Ajuntaments, a casa 
nostra, a Espanya i també a Europa 
que fan gestions per remunicipalit-
zar el servei d’aigua. Aquesta reacció 
col·lectiva està en contra de continuar 
amb la privatització de l’abastament 
d’aigua i opta per una gestió directa, 
més sostenible, més econòmica i més 
participativa.
 
La gestió pública i democràtica de 
l’aigua com una opció més sostenible 
i transparent ha arribat per quedar-
se. Tot això comporta uns reptes a la 
governança municipal marcats per 
l’establiment d’autèntics mecanismes 
de transparència i participació ciuta-
dana. Si fem les coses iguals els resul-
tats sempre seran iguals; si canviem la 
manera de fer el resultat serà diferent. 
Des de la Comunitat Minera Olesana, 
i a través del projecte Aigua.coop, vo-
lem que el ciutadà de cada poble, vila 
o ciutat senti l’aigua com un bé propi, 
com un bé de la comunitat, i que sigui 
un guarda atent d’aquest bé tan preuat 
com és l’AIGUA.

Desitjem que aquesta guia sigui un 
bon punt de partida perquè ciutadans, 
ajuntaments, emprenedors socials i 
col·lectius observin la gestió cooperati-
va de l’aigua com una opció real i fac-
tible a molts més municipis. S’escriu 
aigua, però es llegeix democràcia.

Joan Arévalo i Vilà,  
President de la Comunitat Minera Olesana
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Any 2010: l’Assemblea General de 
les Nacions Unides reconeix l’accés 
a l’aigua i al sanejament com a Dret 
Humà fonamental, reafirmant que 
una aigua potable neta i el seu sane-
jament són essencials per a la realit-
zació de tots els drets humans.

També el dret humà a l’aigua i al sa-
nejament ja estava inclòs als Objec-
tius de Desenvolupament del Mil·leni 
(ODM), en els indicadors de l’objectiu 
7: Garantir el sosteniment del medi 
ambient. Concretament, aquest ob-
jectiu quedava recollit a la fita 10: 
Reduir a la meitat, per a l’any 2015, 
les persones que no disposen d’accés 
sostenible a l’aigua potable i al sane-
jament bàsic. 

A partir del 2015, entren en funciona-
ment els Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS). A diferència 
dels ODM, ara el dret humà a l’aigua 
apareix en un objectiu i no en una 
fita. Concretament a l’objectiu 6: Ga-
rantir la disponibilitat i la gestió soste-
nible de l’aigua i el sanejament per a 
tothom. Aquest objectiu s’acompanya 
de 8 fites específiques d’aigua i sane-
jament a assolir per l’any 2030.

Malauradament, l’informe ‘Why Waste 
Water?’ de les Nacions Unides amb 
motiu de la celebració del Dia Mun-
dial de L’Aigua 2017 ens mostra da-
des que reflecteixen una evident man-
ca de compliment d’aquest dret arreu 
del món:

l 663 milions de persones no dispo-
sen d’aigua potable

l 1.800 milions de persones utilitzen 
com a recurs per a beure aigua conta-
minada de femta, posant-se en risc de 
contraure malalties com la còlera, di-
senteria, febre tifoidea o poliomelitis.

l 842.000 morts cada any es pro-
dueixen per l’aigua insegura, la poca 
higiene i altres causes sanitàries.

l 8% de les aigües residuals indus-
trials i municipals tenen algún tipus 
de tractament als països amb menys 
recursos

l Més del 80% de les aigües re-
siduals generades per l’activitat hu-
mana tornen a l’ecosistema sense ser 
tractades o reutilitzades

Font: ‘Why waste Water?. Nacions Unides. 

Informe Dia Mundial de l’Aigua 2017.

2. L’aigua: un dret i un servei que cal garantir
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La realitat més propera

Garantir el dret a l’aigua al nostre en-
torn més proper és a les nostres mans. 
La realitat a Catalunya, tanmateix, ens 
diu que encara queda molt camí per 
recórrer perquè tots els ciutadans i 
ciutadanes disposin de manera per-
manent del servei d’aigua domès-
tic. Un punt de partida essencial és 
que les concessions d’aigua passin 
a mans públiques, un fet que només 
gaudeixen un 17% dels habitants a 
Catalunya. 

El 83% restant rep l’aigua mitjançant 
la gestió privada del servei, amb con-
seqüències negatives pel que fa al 
preu del rebut i a la qualitat i garantia 
del subministrament.

l El preu mig de l’aigua de consum 
domèstic a Catalunya el 2016 va ser 
de 2,466€/m2

l L’aigua és un 22% més cara per 
a les poblacions petites i mitjanes si 
tenen el servei privatitzat

l La gestió privada té unes pèrdues 
a la xarxa un 30% majors i realitza una 
inversió un 15,5% inferior a la que fa 
el sector públic 

l A nivell de grans ciutats, el cost de 
la gestió privada s’eleva fins al 25% 
més respecte la gestió pública. 

l 120.000 persones es van veure 
privades d’aigua corrent el 2014 a Ca-
talunya a casa seva per no poder fer 
front al rebut de l’aigua.

l El 75% dels municipis amb gestió 
privada realitzen talls d’aigua, mentre 
que en aquells municipis on la gestió 
és pública el percentatge baixa fins al 
8%.
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Al costat de les concessions d’aigua 
gestionades per empreses privades, la 
Comunitat Minera Olesana ha apostat 
des de la seva fundació, el 1868, per 
un model de gestió cooperatiu partici-
pat pels ciutadans de manera demo-
cràtica a través d’una cooperativa de 
consumidors i usuaris.

La recuperació de la gestió directa 
(municipalització) no té la garantia 
ni la seguretat de que el Servei sigui 
participat pels propis usuaris i compti 
amb la participació i implicació de la 
majoria del ciutadania.

El Model Públic, per sí mateix, no és 
garantia d’una gestió eficient, sosteni-
ble i participada pels propis usuaris. 
Els funcionaris i tècnics municipals 
poden estar o no motivats en prestar 
un servei eficient al conjunt de ciu-
tadans. L’autocontrol de la gestió pú-
blica pot ser poc exigent atès que el 
propi govern municipal és jutge i part 
a l’hora de verificar i avaluar el servei.
El Model que proposem per garantir 
una Gestió Pública participada pels 
propis usuaris seria un Model de Ges-
tió Mixt. L’Ajuntament ha de ser el soci 
col·laborador de la Cooperativa cons-
tituïda per autogestionar el servei inte-
gral de l’aigua al municipi.

Per tal d’afrontar els canvis, els em-
prenedors de l‘Economia Social han 
d’impulsar la innovació en el camp de 
la prestació de Serveis Públics com 
l’abastament d’aigua als municipis.

Característiques principals del model 
de gestió cooperatiu:

l Gestió pública de l’aigua a través 
d’una cooperativa d’usuaris i consu-
midors.
l L’aigua com a bé comú i servei, no 
com a mercaderia.
l Projecte amb vocació 100% social, 
sota els principis del cooperativisme i 
l’economia social.
l Reinversió de capital en infraes-
tructures per millorar l’eficiència i mi-
llorar la qualitat de l’aigua.
l Projecte sostenible amb l’entorn, 
amb menys pèrdues i amb un impac-
te minimitzat al medi ambient.
l Fons Social per a garantir el servei 
a tots els ciutadans i per a altres pro-
jectes socials de la vila i l’entorn.
l Iniciatives i activitats obertes al po-
ble al voltant de l’aigua, la natura o la 
cultura, entre d’altres.
l Sensibilització sobre el model coo-
perativista i l’economia social.

El model cooperatiu, per tant, veu 
l’aigua com un element vital de caràc-
ter identitari, que s’ha d’administrar i 
gestionar com un bé comú d’interès 
públic, participada democràticament 
pels propis usuaris.

3. El model de gestió cooperatiu de l’aigua
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El model de gestió cooperatiu de 
l’aigua és replicable a la realitat d’altres 
municipis que actualment disposen 
d’una gestió sota un altre model. 

Basant-se en la seva experiència cen-
tenària, la Comunitat Minera Olesana 
va iniciar l’any 2016 el projecte Aigua.
coop, un punt de contacte a dispo-
sició dels ajuntaments, ciutadans, 
emprenedors socials i col·lectius que 
busquin informació sobre com consti-
tuir una Cooperativa per a autogestio-
nar l’abastament d’aigua municipal al 
seu poble.

La plataforma  té la voluntat pública i 
social per afrontar els canvis, exposant 
les diferències substancials, econòmi-
ques i socials existents entre els mo-
dels que cada municipi pot adoptar.
Així, Aigua.coop donarà tot el su-
port tècnic, administratiu i jurídic a 
aquells col·lectius, emprenedors i 
Ajuntaments que estiguin interessats 
en adoptar el sistema Cooperatiu per 
gestionar serveis públics essencials, 
com l’abastament integral de l’aigua 
municipal.

Aquests són els serveis principals que 
ofereix Aigua.coop per ajudar a qual-
sevol municipi a adoptar el model de 
gestió cooperatiu de l’aigua:

Oferta tècnica de serveis d’Aigua.Coop:

l Assessorament Constitució i Ges-
tió Cooperatiu.
l Programa de Gestió Integral Ad-
ministratiu: comptabilitat, facturació i 
liquidació cànons aigua.
l Enginyeria de l’aigua.
l Projectes d’enginyeria relacio-
nats amb la captació (superficial o 
subterrània), tractament, distribució i 
sanejament de l’aigua.
l Plans Directors d’abastament i/o 
sanejament d’aigua.
l Inventaris de xarxa, plans de 
renovació, sectorització.
l Projectes d’aprofitament d’aigua 
freàtica per a abastament, reg, usos 
geotèrmics.
l Descontaminació d’aqüífers.
l Projectes energètics sostenibles 
SMART WATER, optimització de 
xarxes a través de sensorització de la 
qualitat de les aigües al “núvols” en 
temps real.
l Realització d’Estudis d’Impacte 
Ambientals per la realització de pro-
jectes d’infrastructures de l’aigua.
l Recuperació de pous.

4. Aigua.coop: ¿Com adoptar el model de 
gestió cooperatiu al meu municipi?
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Com puc demanar assesorament 
per al meu municipi?

Vies de contacte amb Aigua.coop:

Secció de contacte al web: 
http://aigua.coop/contacte/

Telèfon Comunitat Minera Olesana: 
937781899

Email: correu@cmineraolesana.cat
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5. La veu del cooperativisme
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6. Infografia de l’Aigua



13



14



15



16

Nacions Unides. Informe ‘Why waste water’. 2017.
http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_
WWD2017_EN.pdf

Aigua és Vida. Un futur per l’aigua pública A CURA DE Satoko Kishimoto, Ema-
nuele Lobina i Olivier Petitjean L’experiència mundial de la remunicipalització. 
2015.
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-
cat.pdf

Aigua.coop. ‘El negoci de l’aigua a Espanya’.
http://aigua.coop/noticies/el-negoci-de-laigua-a-espanya/

Enginyeria Sense Fronteres –
http://esf-cat.org/tag/aigua/

7. Recursos i bibliografia

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf
http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf
file:///C:/Documents%2520and%2520Settings/xavi%2520villalvilla/Mis%2520documentos/Downloads/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf%0D
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-cat.pdf%0D
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-cat.pdf%0D
http://esf-cat.org/tag/aigua/


17



Nacions Unides. Informe ‘Why waste wa-
ter’. 2017.
http://www.worldwaterday.org/wp-content/
uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_
EN.pdf

Aigua és Vida. Un futur per l’aigua pública 
A CURA DE Satoko Kishimoto, Emanue-
le Lobina i Olivier Petitjean L’experiència 
mundial de la remunicipalització. 2015.
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/
uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-
cat.pdf

Aigua.coop. ‘El negoci de l’aigua a Espan-
ya’.
http://aigua.coop/noticies/el-negoci-de-
laigua-a-espanya/

Enginyeria Sense Fronteres –
http://esf-cat.org/tag/aigua/

www.cmineraolesana.cat

Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat

Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86

correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl    
Twitter: @CMineraOlesana                 
Canal YouTube: Comunitat Minera

http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf
http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf
http://www.worldwaterday.org/wp-content/uploads/2017/01/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf
file:///C:/Documents%2520and%2520Settings/xavi%2520villalvilla/Mis%2520documentos/Downloads/Fact_sheet_WWD2017_EN.pdf%0D
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-cat.pdf%0D
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-cat.pdf%0D
http://www.aiguaesvida.org/wp-content/uploads/2015/10/ourpublicwaterfuture-cat.pdf%0D
http://esf-cat.org/tag/aigua/

