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ANTECEDENTS 

El municipi de Granera es troba situat a la comarca del Moianès. Amb una extensió de 23,95km2, 
disposa d’una població de 79 habitants (2016), essent aquest un dels municipis menys poblats de la 
demarcació.  

Fins al moment de la posada en servei de la xarxa d’aigües, el municipi de Granera no disposava de 
xarxa de subministrament d’aigua potable, fet que condicionava negativament les condicions de vida 
i de desenvolupament del municipi. L’aigua de consum de la població s’obtenia d’aqüífers subterranis 
mitjançant pous, o bé es transportava amb camions cisterna fins als dipòsits dels immobles del 
municipi. L’aigua apta per al consum humà s’obtenia majoritàriament a través de la compra. 

A l’any 2003 es va redactar, a petició de l’Ajuntament de Granera, diversos projectes tècnics per a la 
construcció d’un dipòsit d’aigua potable a la part alta del nucli urbà, xarxa de captació en alta, estació 
de bombeig, xarxa de distribució en baixa, etc. 

D’aquesta manera, a través de la construcció de la xarxa de subministrament d’aigua realitzada i 
costejada per l’Ajuntament de Granera, es va dotar al municipi d’una xarxa d’abastament d’aigua 
potable. 

En data 2 de maig de 2005 i mitjançant resolució d’Alcaldia, l’Ajuntament de Granera va resoldre 
autoritzar a la mercantil Sobregrau-Esteve, SCP la prestació del servei d’abastament d’aigua a la 
població per a consums domèstics, amb caràcter provisional. Tot i això, les instal·lacions que 
permeten la prestació d’aquest servei (pou, canonades de captació, equips de bombeig i distribució) 
són de titularitat municipal, essent l’Ajuntament qui costeja el manteniment correctiu i les inversions 
de conservació i millora de la xarxa, així com possibles ampliacions de la mateixa. 

En data 25 de juny de 2005 i mitjançant acord de l’assemblea Veïnal fou aprovat definitivament el 
Reglament unificat del Servei de forniment domiciliari d’aigua apta pel consum humà, havent estat 
publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona núm. 12 de data 14/01/2006. Aquest 
reglament serà des del moment de la seva aprovació el que regirà les bases de la prestació del servei 
públic. 

En data 29 de març de 2008 i mitjançant acord de l’Assemblea Veïnal fou aprovat el Pla Director del 
Servei d’Abastament d’Aigua del municipi de Granera, elaborat per l’empresa Cassa Aigües i 
Depuració, SL. 

En data 26 de març de 2011 i mitjançant acord de l’Assemblea Veïnal fou aprovat inicialment el Plec 
de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del contracte de gestió del servei 
municipal d’abastament d’aigua de consum humà en la modalitat de concessió, havent estat publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 2 de maig de 2011. 

Posteriorment, en data 30 de juny de 2012 novament i mitjançant acord de l’assemblea Veïnal fou 
aprovat inicialment el Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l’adjudicació del contracte 
de gestió del servei municipal d’abastament d’aigua de consum humà en la modalitat de concessió, 
havent estat publicat al BOPB de data 27 de juliol de 2012. 

Tot i això, en tots dos casos el procediment de licitació no va tenir continuïtat. 
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OBJECTE DE LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

La finalitat d’aquesta memòria és justificar l’establiment del servei públic municipal d’abastament 
d’aigua apta per a consum humà (SAG) des del punt de vista sanitari, social, ambiental, jurídic, 
organitzatiu i econòmic. 

1. JUSTIFICACIÓ SANITÀRIA 

L'aigua és un bé escàs i un recurs fonamental per a les persones que té una importància decisiva en la 
salut. 

Com a conseqüència de l'activitat humana, ja sigui industrial, agrícola, ramadera o domèstica, les 
aigües subterrànies i superficials poden incorporar substàncies o microorganismes que les poden fer 
perjudicials i no aptes per al consum humà. 

Això fa necessari tractar l'aigua natural mitjançant processos tecnològics com són la filtració, 
coagulació, floculació, desinfecció, etc., que permeten fer‐la apta per al consum humà i donar‐li 
garantia sanitària. 

En les captacions subterrànies i/o pous particulars dels immobles que no disposen xarxa d’aigua 
potable, és habitual que els controls de les aigües extretes, tot i que necessaris i obligatoris, es 
realitzin amb menys periodicitat i rigor de la reglamentada o fins i tot, en cassos extrems, que no es 
realitzin, essent aquest un risc per a persones i animals que en consumeixen. 

Per aquest motiu, a les xarxes d’abastiment d’aigua potable és de gran importància el paper de 
l’Administració per tal de vetllar i controlar els diferents tractaments de potabilització de l’aigua i 
assegurar que els habitants del territori disposin de aigua potable al seu abast amb la garantia de 
haver superat els més rigorosos controls de seguretat. 

2. JUSTIFICACIÓ SOCIAL 

Per a un municipi amb expectatives de creixement demogràfic, una xarxa d’aigua potable és una 
condició bàsica, tant per a garantir les condicions de vida dels habitants del municipi així com per a 
garantir el cobriment de les expectatives de possibles nous habitants en comparació a la situació de 
nuclis veïns vers al sistema de aigua potable.  

La absència d’una xarxa d’aigua potable per als habitants pot comportar, a més de problemes de 
salut, provoca major desigualtat entre els habitants al incórrer en major cost econòmic el proveïment 
d’aigua potable (pous, bombeig, potabilització, cisternes, etc.) incidint directament en la renda 
familiar i per tant, en una disminució del poder adquisitiu, al haver de dedicar part del mateix al 
proveïment d’aigua potable. 

D’aquesta manera es pot produir afectacions tals com vergonya o possible discriminació per la 
limitació en la higiene, la neteja insuficient de l’habitatge, males olors o presencia d’insectes. 

Aquestes afectacions, entre moltes d’altres, justifiquen la creació d’un Servei Públic Municipal 
d’abastiment d’aigua apta per a consum humà, per tal de garantir l’accés a aigua potable als 
habitants del municipi a un cost assumible per a tothom. 
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3. JUSTIFICACIÓ AMBIENTAL 

Durant els darrers anys ha augmentat la consciència de les autoritats competents, dels 
concessionaris de les explotacions i de la població en general sobre el fet que els recursos naturals no 
son inesgotables, per tant neix un interès general per la cura dels esmentats recursos. 

De fet ens veiem abocats a presenciar la degradació d’un medi ambient maltractat que ens posa en 
evidencia la fragilitat dels ecosistemes que el conformen i assumir els costos econòmics i socials que 
ens impliquen les actuacions que tendeixen a estabilitzar els cicles naturals alterats. Dins d’aquestes 
actualitzacions, tenen una importància suprema les que tenen a veure amb l’ús de l’aigua potable, 
que prové dels aqüífers naturals cada cop més esgotats, la recuperació i el manteniment dels quals 
depèn en gran mesura de l’ús apropiat que en fem, optimitzant el servei i minimitzant les pèrdues. 

Donades aquestes circumstancies, l’Ajuntament de Granera impulsa la creació d’un servei públic 
municipal d’abastament d’aigua apta per a consum humà que garanteixi un ús responsable de les 
captacions d’aigua apropiades pel consum humà, el seu tractament i les instal·lacions hidràuliques, 
tant de captació com de distribució, que ens permetran optimitzar el seu aprofitament dins uns 
paràmetres de confort socialment exigits per a poder gaudir i oferir a les generacions futures 
l’existència d’aquestes mateixes fonts de les que avui volen gaudir els habitants de Granera. 

4. JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 

El proveïment d’aigua a les poblacions és un dels elements essencials per a l’existència de la vida, 
sent una obligació, per als poders públics, la prestació d’aquest tipus de servei, tal i com es recull a la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 

Els ens locals són, sens dubte, competents en la gestió del subministrament d’aigua potable, 
atribució expressament reservada tant per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (en endavant LRBRL) -article 86.2 i articles 25.2.c) i 26.1.a)1-, com pel Text Refós de la Llei 
municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Per això, les competències dels ens locals són tractades a la LRBRL com a obligacions mínimes i 
serveis obligatoris per part dels ajuntaments de qualsevol municipi, independentment del nombre de 
la seva població.  

La normativa catalana en matèria d’aigües ja va reconèixer com a competència dels ens locals 
l’abastament d’aigua potable, segons s’indica en la llei 6/1999, de 12 de juliol d’Ordenació, gestió i 
Tributació de l’Aigua -article 4.4- i que ha estat derogada pel Text Refós de la Llei aprovat per Decret 
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre i que transcriu el mateix que en l’anterior en matèria de 
competències locals. 

En la normativa estatal trobem d’una manera clara i precisa que els ajuntaments tenen capacitat per 
intervenir en el subministrament d’aigua, estant facultats d’atribucions suficients atenent al que 
disposa l’article 42.3 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, competència que ha estat 
reconeguda a la vegada per l’article 68 de la llei catalana 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació 
sanitària de Catalunya. Tanmateix, l’obligació de prestar aquest servei, els municipis la poden fer 
efectiva per sí sols, associats entre sí, en mancomunitats, em comunitats (articles 123 a 132 del 

                                                           

1 Aquests articles han estat modificats per la LRSAL, però la nova redacció no canvia el caràcter de competència pròpia d’aquest servei ni la 
seva presentació obligatòria per part del municipi. 
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TRLMC), o bé associats en consorci amb altres Administracions Públiques, tot d’acord amb la 
modificació de l’article 26 de la LRBRL introduïda pel número nou de l’article primer de la LRSAL.2 

Així doncs, queda fefaentment justificat l’assumpció de la competència per part de l’Ajuntament de 
Granera i la creació del servei públic municipal d’abastament d’aigua apta per a consum humà. 

5. JUSTIFICACIÓ ORGANITZATIVA 

El servei públic municipal d’abastament d’aigua apta per a consum humà és de competència 
municipal i per tant, n’assumirà la gestió l’Ajuntament de Granera pel que fa a l’impuls, seguiment i 
control de les actuacions que s’hi acullin. En funció dels recursos materials i humans de què disposi 
l’Ajuntament de Granera, la prestació del servei pel que fa a la gestió dels diferents equipaments i/o 
instal·lacions adscrites al servei podran ser en règim de gestió indirecta utilitzant aquelles formes 
previstes legalment. 

En aquest sentit, ha de prendre’s en consideració que la via de la concessió del servei comporta que 
sigui el concessionari qui assumeixi, sota el seu risc i ventura, la gestió i explotació dels equipaments 
o instal·lacions, aportant ell directament els medis materials, personals i tècnics necessaris. 

En qualsevol cas, aquest Ajuntament garantirà la correcta prestació del servei, la qualitat del mateix, 
i, en definitiva, la seva bona marxa, mitjançant l’exercici de les potestats generals d’inspecció i 
vigilància que té.  

La creació d’aquest servei no requerirà la creació de cap societat municipal, organisme autònom o 
ens descentralitzat, ja que es considera que les concretes funcions esmentades que li correspondran 
a l’Ajuntament podran ser assolides i desenvolupades a través de l’organització administrativa 
existent. 

Tot i això, l’Ajuntament no desestima la possibilitat de que en el servei puguin participar empreses 
d’economia mixta, que puguin garantir a més del correcte desenvolupament de les seves tasques, 
consideracions socials més amplies com per exemple ètica, justícia social, benestar social, etc. que 
puguin revertir directament sobre la ciutadania de Granera o en el seu defecte, sobre la ciutadania 
del Moianès. 

6. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA 

La baixa densitat poblacional del municipi de Granera i la gran superfície que abasta, així com la difícil 
orografia del terreny fa que la realització i manteniment de la xarxa d’aigua apta per al consum humà 
tingui un cost elevat en comparació amb el mateix servei prestat en altres municipis veïns. 

Tan mateix, l’aigua potable és necessària al municipi per a garantir els preceptes de sanitat i 
desenvolupament social del municipi, essent un producte que, en cas de haver de realitzar la 
obtenció per part de cadascun dels habitants del municipi, implicaria uns costos individuals elevats 
creant així una afectació elevada en l’escala de les economies familiars i fomentant la desigualtat 
social entre els habitants del municipi. 

La impossibilitat de garantir un preu adequat per als habitants o bé la inversió i explotació d’aquest 
servei per part d’una empresa a preus assequibles i un marge de benefici adient per a una mercantil 

                                                           

2 El nou redactat de l’article 26 de la LRBRL és el següent” 1. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los Servicios siguientes: a) En 
todos los municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza varia, abastecimiento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.” 
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fan que sigui adient que el prestador del servei sigui l’Ajuntament de Granera a través de un servei 
públic municipal. 

Amb aquest model de negoci, on el titular del servei públic és l’Ajuntament, realitzant les inversions a 
través de fons propis o bé fons cedits per altres administracions públiques en concepte de 
desenvolupament i cohesió territorial, fan que aquest sistema sigui un model “Win-to-Win” 
completament engranat on els agents implicats (concessionari, Ajuntament i usuaris del servei) 
puguin gaudir de un servei públic necessari, a preus adequats, amb les garanties tècnic-sanitàries 
corresponents i sota unes condicions econòmiques favorables per a tots els implicats.  


