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L’aigua és un bé comú 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hi ha una tendència mundial a la remunicipalització de 

l’aigua. Un fenomen complex per la multitud de 

casuístiques associades que comença a ser incipient en 

petites poblacions catalanes.   
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serveis privats. Així, avui ja hi ha 86 casos arreu del món d’indrets on 

s’ha decidit tornar a la gestió pública de l’aigua després d’haver-ne 

privatitzat el servei, que inclouen ciutats com Buenos Aires, Houston, 

Indianapolis, Berlín o París. 
 

El cas de París resulta paradigmàtic. França acull la seu de les dues 

empreses privades d’aigua més importants del món, Suez i Veolia. La 

gestió de l’aigua a la capital francesa es trobava en mans privades des 

de 1987, a través d’un consorci format per aquestes dues companyies, 

encarregades de la distribució, i una tercera empresa, en aquest cas 

pública, que s’encarregava de la captació de l’aigua. El contracte de 

concessió que establia la relació entre les empreses i el consistori 

municipal era poc precís pel que fa a objectius de la gestió, no hi havia 

una bona regulació ni control per part de l’administració pública i el sis-

tema d’aprovisionament era complex per a les usuàries, fet que les 

allunyava d’un model de proximitat. La tarifa de l’aigua s’havia encarit 

sense que es notés una millora en el servei. 
 

Veient la gestió que oferien les mans privades, el consistori es va 

anticipar a la fi de la concessió per planificar com hauria de ser el retorn 

a la gestió pública, que es va fer efectiu el 2009. L’any següent, encara 

en ple procés de transició i normalització, el servei de l’aigua va reportar 

uns beneficis de 35 milions d’euros; beneficis que no es van desviar a 

les butxaques de les accionistes, sinó que es van reinvertir en el servei. 

Tenint en compte els bons resultats econòmics, també es van abaixar 

les tarifes un 8%. 
 

A Catalunya, hi ha petits municipis com les del Figaró-Montmany o 

Arenys de Munt que darrerament han remunicipalitzat el servei d’aigua i 

que s’uneixen a poblacions com Mataró, Reus, el Prat de Llobregat, 

Vilafranca del Penedès o Manresa que compten amb una gestió pública 

del servei. 

La remunicipalització és el procés pel qual un servei que originàriament 

havia estat públic i ha passat a mans privades torna a mans municipals. 

Es tracta d’un fenomen relativament complex per la multitud de 

casuístiques associades a cada cas.  
 

En el cas de l’aigua, després d’una primera etapa, durant la qual es va 

crear una incipient xarxa pública i l’aigua potable va començar a arribar 

als domicilis, a cavall dels segles xix i xx, l’abastament d’aigua es va 

privatitzar parcialment. Davant la incapacitat del sector privat d’ampliar 

la xarxa i universalitzar el servei –especialment als barris més 

empobrits–, el sector públic se’n va tornar a fer càrrec, aquest cop fins 

l’arribada del neoliberalisme, als anys 80, moment en què es va tornar 

a impulsar la privatització dels diversos serveis públics. Tanmateix, 

avui, la gestió pública és responsable del 90% de les connexions 

domiciliàries d’aigua al món, davant el 10% de gestió privada. 
 

No obstant això, el concepte de remunicipalització ha agafat força 

darrerament davant la manca de serveis de qualitat i econòmics de 

molts 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

     

https://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/
http://www.xnca.org/
http://www.fnca.eu/
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Platjes_i_Cicle_de_l'Aigua/Documents/Fitxers/GUIA_CiutatiAigua.pdf
http://pobresaenergetica.es/
http://www.auladelaigua.org/
http://www.museuagbar.com/
http://www.congiac.com/ca-es/default.aspx
http://www.somaigua.cat/
http://www.projecterius.org/
http://www.gdter.org/

