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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ 

MOCIÓ PER INICIAR L’EXPEDIENT QUE VALORE LA GESTIÓ DIRECTA DE L’AIGUA 
POTABLE A CANALS 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El proveïment domiciliari d’aigua potable és una de les fases del cicle integral de l’aigua. Un 
cicle que comprén, a més, la captació, depuració i distribució de l’aigua, i la recollida i 
tractament d’aigües residuals.

L’Assemblea General de les Nacions Unides, en la seua resolució 64/292 del 28 de juliol de 
2010, reconeix el dret a l’aigua potable i el sanejament com a dret humà essencial per a 
complet desenvolupament de la vida.

La dècada dels 80 i la dels 90 portaren un augment de la privatització per part de les 
administracions públiques de tota Europa, ja que el neoliberalisme imperant va fer de la 
privatització una ferramenta per desplaçar l’activitat pública. Una activitat pública que es 
considerava ineficaç per a l’economia. L’any 1993 diverses directives de la UE i decisions del 
Tribunal de Justícia Europeu van facilitar la tasca privatitzadora a les administracions.

Per sort, aquesta tendència ha variat i en aquests últims anys diverses poblacions i regions 
de països europeus com Alemanya, França, el Regne Unit, Finlàndia o Hongria han obert el 
debat del procés municipalitzador dels serveis públics. Aquests serveis bàsics com l’aigua, el 
fem, la neteja viària… s’han obert ara a un procés municipalitzador que pot permetre a 
aquestes poblacions una gestió pública dels mateixos.

- França i els Estats Units, amb 94 i 58 casos respectivament, concentren la gran majoria 
de remunicipalitzacions dels països desenvolupats. L’exemple de la ciutat de París va 
provocar una acceleració d’aquests processos a França.

- Altres municipis de països amb un índex més baix de desenvolupament com Jakarta 
(Indonèsia), Accra (Ghana), Almaty (Kazakhstan), Antalya (Turquia), Bamako (Mali), 
Bogotà (Colòmbia), Buenos Aires (Argentina), Conakry (Guinea), Dar es Salam 
(Tanzània), Kampala (Uganda), Kuala Lumpur (Malàisia), Maputo (Moçambic)…, han 
estés també el procés remunicipalitzador del servei de l’aigua.

- El parlament andalús està impulsant des d’octubre del 2015 processos de 
remunicipalització del sevei de l’aigua.

- A la ciutat de Medina Sidònia, a Cadis, la companyia de l’aigua ha estat convertida en una 
empresa pública municipal encarregada de l’enllumenat, de l’aigua, de les 
escombrereries… Amb la qual cosa s’han redimensionat els serveis, s’ha generat estalvi i 
s’han creat llocs de treball.

- També a Espanya la tendència en alguns municipis amb dèficit pressupostari i finalització 
de contractes, i en altres casos en clara aposta per protegir béns comuns de la ciutadania 
(Compostela, Ferrol, Ermua, León i el Port de Santa Maria entre altres ) han avançat cap a 
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un procés de municipalització de l’aigua. Des de l’any 2014 nombrosos municipis catalans 
(Vilagrassa, Montornés del Vallés, Arenys de Munt, Santa Maria de Palautordera…) han 
municipalitzat el seu servei d’aigua. Aquest mateix any poblacions valencianes, com 
Xirivella, han aprovat el procés de remunicipalització del servei d’aigua.

Aquestes experiències demostren que el servei millora amb la gestió pública i que els costos 
del mateix tant per a l’administració com per a la ciutadania es reduïxen de manera 
considerable si la gestió du a terme l’administració pública i no una empresa privada. Segons 
el Tribunal de Comptes espanyol l’aigua és un 22% més cara per a les poblacions xicotetes i 
mitjanes si tenen el servei privatitzat, amb l’agreujant que aquesta gestió privada té un 30% 
més de pèrdues d’aigua i realitza, a més, una inversió un 15% inferior a la que fa el sector 
públic.

Cal afegir a més, que el 75% dels municipis amb gestió privada realitzen talls d’aigua, 
mentre que en els municipis amb gestió pública el percentatge baixa fins al 8%.

Omnium Ibérico SA, forma part del grup Aigües de València, un grup que en els últims anys 
ha guanyat més de 100 milions d’euros, tot aconseguint, junt amb l’empresa SUEZ (Aigües 
de Barcelona) el 70% dels contractes del servei de l’aigua dels municipis valencians. 
Aquestes empreses ofereixen al llarg del nostre territori uns serveis desiguals i que responen 
més a interessos propis que als interessos de la pròpia ciutadania; tot creant grans 
diferències entre els rebuts de municipis amb característiques semblants, rebuts poc 
assequibles per a famílies sense recursos, una discriminació quasi nul·la per raons 
socioeconòmiques, absència de mesures de protecció i deteriorament de rius i aqüifers. 
Aquestes són algunes de les raons, tot atenent un comunicat de la Xarxa Valenciana per 
l’Aigua Pública que fan de les contractacions amb aquestes empreses un pas enrere en la 
construcció d’un projecte social progressista i sostenible.

La situació contractual del nostre municipi, amb un contracte signat l’any 1992, i prorrogat 
des de l’any 2010 (amb una última pròrroga que finalitza el novembre de 2016), permet obrir 
un debat públic sobre aquest servei, tot reflexionant sobre la possibilitat de remunicipalitzar 
un servei bàsic com l’aigua, i així evitar el negoci i l’especulació amb un bé bàsic per a 
l’ésser humà. Donat que les majors dificultats a l’hora d’iniciar un procés remunicipalitzador 
és la finalització del contracte amb l’empresa privada, Canals es troba en una situació idònia 
per iniciar un procés que no tindria cap penalització per incompliment de contracte ni 
suposaria cap litigi amb l’empresa atés que aquest finalitza aquest mateix any.

A més, l’aparició dels tractats signats per la Unió Europea com el TTIP (Tracta Transatlàntic 
pel Comerç i la Inversió), el TTP (Aliança Transpacífica), el TiSA (Acord sobre el Comerç dels 
Serveis) o el CETA (Acord Integral d’Economia i Comerç) dificultaran en un futur la 
reversibilitat dels procés privatitzador dels serveis públics, de forma que no obrir ara la 
possibilitat de la municipalització podria tancar-nos les portes de la mateixa per al futur.

L’estudi que plantegem en aquesta moció no és més que el primer pas que ens permetrà dur 
a terme una avaluació de la possibilitat de recuperar per al nostre poble i la nostra gent el 
control democràtic d’un dret com és l’aigua. L’aigua es tracta d’un bé comú i contribueix a la 
productivitat econòmica, al benestar social i a la construcció conjunta d’un model de poble, 
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un model de poble on les famílies no patisquen talls de subministrament per part de 
l’empresa privada quan no puguen fer front als deutes.

L’aigua és un dret i un bé bàsic que no pot respondre a la lògica del mercat ni a 
l’especulació. Municipalitzar el servei de l’aigua significa fer una aposta de futur que 
garantisca que l’especulació amb un bé comú i nostre com l’aigua no es donarà a Canals. La 
gestió dels serveis públics ha d’estar en mans de les administracions públiques.

Amb aquesta moció pretenem portar a debat, un debat públic i transparent, l’anàlisi d’aquest 
servei: els seus costos, la seua estructura, les inversions, el model de taxes, la contaminació, 
el respecte pel nostre entorn… 

Per tot allò que s’exposa, el Grup Municipal Reiniciem Canals proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Iniciar l'estudi a efectes de valoració de la gestió directa del servei municipal 
d’aigua potable.

SEGON.- Publicar l’informe que se’n derive en els mitjans de comunicació municipals.

TERCER.- Prendre la decisió envers el tipus de gestió del servei municipal d’aigua potable 
tot atenent l’expedient de valoració de la gestió directa del servei municipal d’aigua potable.

Canals, 31 de març de 2016

Vicent Tornero Soriano
Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals






