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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. 

Per Decret número XXX de data XXX i segons preveu el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, Decret 179/1995 (ROAS) es va iniciar l’esmentat expedient per a l’establiment del servei públic 
municipal d’abastament d’aigua apta per al consum humà de Granera, i es va disposar la redacció de 
la present memòria, així com de la resta de documents legalment necessaris per a la tramitació de 
l’expedient.  
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EL SERVEI MUNICIPAL 

1. OBJECTIUS DEL PROJECTE DE SERVEI MUNICIPAL 

L’objectiu del servei municipal és l’abastament d’aigua, el tractament i control sanitari de la mateixa i 
la distribució a través d’una xarxa pública als diferents immobles existents al municipi de Granera, a 
través d’una gestió adequada i sostenible. 

Per assolir-ho s’utilitzaran les infraestructures existents per a tal efecte, i es construiran de noves 
segons s’exposa en el Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Granera, amb la destinació de 
fons propis de l’Ajuntament i/o amb l’aplicació de subvencions concedides a l’Ajuntament per a tal 
efecte, es realitzaran els controls sanitaris corresponents, es realitzaran les tasques de manteniment 
corresponents per a garantir la correcció tècnica i normativa de les instal·lacions i la funcionalitat de 
les mateixes durant tot el seu període de vida, així com la gestió administrativa del propi servei en les 
tasques de facturació, atenció a l’usuari, comptabilitat, etc. 

Per tal d’assolir l’objectiu descrit, l’Ajuntament de Granera es planteja, a través del servei públic 
municipal d0abastament d’aigua apta per al consum humà (SAG), la intervenció en diferents punts 
crítics, com són: 

 Promoure les obres de millora i ampliació de la xarxa d’aigua apta per al consum humà al 
municipi de Granera en base al Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de Granera, ja 
sigui a través de la destinació de fons propis o a través de la cooperació i col·laboració 
d’altres entitats públiques mitjançant la sol·licitud de fons específics per aquesta finalitat. 

 Promoure l’adhesió de nous usuaris al SAG. 

 Garantir una correcta gestió del SAG a través d’una gestió indirecta, en règim de contracte de 
concessió de serveis que garanteixi les condicions tècniques i sanitàries del servei municipal, 
així com la qualitat i atenció a la ciutadania vers al servei. 

 Realitzar o incentivar actuacions complementàries a les finalitats del SAG. 

La memòria que acompanya aquest projecte inclou la justificació sanitària, social, ambiental, jurídica, 
organitzativa i econòmica que desenvolupen aquests objectius generals. 

2. ELEMENTS CLAU DEL PROJECTE DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL 

Per tal de garantir l’èxit en la implantació del servei públic municipal, serà necessari assegurar el 
compliment de les següents premisses per tal de que el servei pugui assolir el seu objectiu, i a la 
vegada assenti les bases per a la distribució d’aigua potable al municipi: 

 Un subministrament d’aigua regular i permanent, sanitàriament apta i amb preus adequats al 
mercat. 

 La gestió eficient dels recursos hídrics del municipi sota preceptes ambientals. 

 La conservació, manteniment i millora de les xarxes d’abastament, punts de bombeig i xarxa 
de distribució de aigua. 
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 La correcció entre les relacions entre el SAG i els usuaris del mateix, minimitzant les 
incidències i analitzant convenientment les propostes de modificació i millora que puguin 
sorgir d’iniciatives populars. 

 La ampliació de la xarxa de distribució a la major superfície possible del territori, sota criteris 
d’usabilitat i funcionalitat de la mateixa.   

 La adhesió de nous usuaris al SAG. 

 Els beneficis generats pel circuit comercial generat hauran de distribuir-se al llarg de tota la 
cadena d’actors participants. 

 Establir controls de qualitat i sanitat de l’aigua distribuïda i consumida al municipi. 

 Evitar, en la mesura en que sigui possible, que els habitants del municipi s’abasteixin a través 
de la obtenció d’aigües a través de medis particulars o bé a través de la compra d’aigua 
externa al servei públic municipal. 

3. DEFINICIÓ DELS USUARIS 

Els usuaris potencials d’aquest servei públic municipal serà qualsevol persona física, jurídica, 
comunitat d'usuaris o de béns amb interès de rebre subministrament d’aigua apta per al consum 
humà en el seu domicili o en un altre lloc fixat de mutu acord amb el concessionari o prestador del 
servei. 

A aquests efectes, la qualitat d’abonat és independent de la de propietari, arrendatari o ocupant per 
qualsevol altre títol, de la finca, la instal·lació o l’immoble de què es tracti. 

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL 

En termes generals, el servei públic municipal constarà de una única línia de prestació consistent en: 

 L’abastament de aigua apta per al consum humà al usuaris del SAG al municipi de Granera. 

El servei públic municipal donarà suport als potencials usuaris o bé als usuaris del servei mitjançant: 

 Suport tècnic, a través dels recursos propis de l’Ajuntament, empresa concessionària del 
servei o recursos cedits per altres organismes públics.  

5. FORMA DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL 

La gestió del SAG serà sota la modalitat de gestió indirecta mitjançant el règim de concessió, essent 
aquest règim una de les formes establertes legalment.  

Serà recomanable la participació en la gestió,  d’empreses d’àmbit privat especialitzades en serveis 
de distribució d’aigua.  

L’elecció d’aquesta via o fórmula de gestió del servei respon a la manca d’experiència d’aquest 
Ajuntament en l’explotació d’aquest servei públic, així com la manca dels recursos materials i 
humans necessaris per a poder prestar directa i adequadament el servei, i a la inoportunitat de 
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l’ampliació de l’estructura de personal de l’Ajuntament a aquests efectes, en l’actual context 
econòmic. 

En el cas d’accions d’assessorament i/o altres treballs que es poguessin realitzar mitjançant recursos 
propis de l’Ajuntament o bé cedits per altres organismes o administracions públiques, el tipus de 
gestió serà directa.  

La gestió del SAG és realitzarà a través d’una comissió tècnica i administrativa integrada per personal 
propi de l’Ajuntament o personal extern al mateix amb una vinculació laboral, ja sigui de tipus 
eventual o indefinida. 

Aquesta comissió serà l’encarregada de realitzar totes aquelles tasques relatives a l’anàlisi de la 
viabilitat dels projectes, al disseny, al seguiment del contracte així com la realització de tasques i 
controls relatius al manteniment de la qualitat del SAG. 

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 de que disposa. 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES 

Cada una de les actuacions que es duguin a terme en el present servei públic municipal es regiran 
pels plecs de clàusules administratives particulars i els plecs de clàusules tècniques particulars de 
cada projecte i/o contracte de serveis. Els plecs esmentats hauran de fer referència com a mínim les 
qüestions següents: 

 S’establiran, sempre que sigui possible, condicions especials en relació amb l’execució del 
servei mitjançant consideracions de tipus social, amb la finalitat de promoure el treball de 
persones amb dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral, eliminar les desigualtats 
de gènere en el mercat laboral, combatre l’atur, afavorir la formació en el lloc de treball, o 
altres finalitats que es puguin establir en referència a l’estratègia coordinada d’ocupació, 
definida en l’article 145 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 

La comissió tècnica i administrativa del servei públic municipal podrà requerir, durant la 
vigència dels contractes, informes de seguiment i documentació necessària per a garantir el 
compliment dels objectius del servei. La periodicitat dels controls o informes de seguiment es 
definirà en els plecs de condicions de cada projecte/contracte i serà com a mínim anual, sens 
perjudici que previ informe es motivin controls extraordinaris. L’informe contindrà els 
paràmetres econòmics del servei relatius al cost, proveïdors, facturació, paràmetres tècnics 
relatius al desenvolupament del servei, incidències succeïdes, millores realitzades i 
paràmetres específics relatius a la qualitat de l’aigua subministrada, etc. 

 Les instal·lacions i actuacions relatives al servei públic municipal hauran de complir amb el 
RD 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l’establiment de requisits de disseny ecològics 
aplicables als productes relacionats amb l’energia, o aquelles normes legislatives posteriors 
que puguin modificar-lo. 

7. ESTUDI ECONÒMIC I FINANCER 

El servei públic municipal està basat en l’aplicació de les subvencions i/o recursos tècnics als que 
l’Ajuntament com a ens local por accedir per, d’acord amb el Pla Director del Servei d’Abastament 
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d’Aigua del municipi de Granera, desenvolupar una política per a l’ampliació i millora de la xarxa 
d’aigua apta per al consum humà al municipi de Granera. 

Tan mateix, en l’aspecte del desenvolupament normal del servei públic, a banda de possibles 
actuacions de millora, arranjament i/o ampliació, el servei públic municipal es finançarà 
autònomament a través dels ingressos obtinguts per la corresponent facturació als usuaris per el 
servei d’aigua prestat en cadascun dels punts de subministrament. 

El servei es prestarà, en cada cas, prèvia memòria econòmica ad hoc que ofereixi un balanç no 
negatiu. 

7.1 Paràmetres de càlcul 

L’estudi de costos es basa en les despeses exposades i justificades per Sobregrau-Esteve, SCP, durant 
les últimes tres anualitats de prestació del servei públic municipal mitjançant la autorització de 
prestació atorgada per l’Ajuntament. 

Seguint les directrius administratives que marca el Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova 
el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’estudi econòmic del Servei públic municipal 
d’abastament d’aigua apta per al consum humà de Granera ha d’estar desglossat en despeses 
d’explotació, inversions i amortitzacions, fons de reversió, provisions, cànon de la concessió, 
ingressos, benefici industrial i equilibri econòmic. 

Les despeses indirectes s’estimen en funció d’un coeficient obtingut mitjançant l’estimació de 
participació dels recursos de l’Ajuntament inherents al servei públic com poden ser els corresponents 
a la càrrega financera, la despesa de personal relativa a recursos humans, secretaria i intervenció, 
etc.)  

En quant a les despeses del capítol II, es consideren totes les vinculades a la prestació del servei que 
són contractades a empreses externes (contractació de serveis tals com redacció de projectes, 
consultoria per a estudis de viabilitat, direccions d’obra, contractes de gestió i manteniment de les 
instal·lacions, etc.). 

Les despeses extra pressupostàries corresponen a despeses del capítol V (Fons de contingència 
d’execució pressupostària) del pressupost municipal. Aquestes despeses seran les corresponents a 
situacions d’emergència i/o excepcionals que puguin derivar en la no prestació del servei públic 
municipal o que puguin derivar en un risc per a persones i bens, no contemplades en el normal 
funcionament del servei públic. (abastament d’aigua de compra per esgotament de les reserves 
hídriques del municipi, manteniment correctius de gran envergadura, o altres assimilables a aquest 
concepte). 

Les inversions corresponen a despeses del capítol VI (Inversions reals). Seran totes aquelles 
dedicades a la dotació de serveis, equipaments, ampliació de la xarxa d’aigües o altres, que suposin 
una millora en les instal·lacions, una ampliació de les mateixes o un canvi en les característiques del 
servei per a millorar en la seva qualitat o control, essent totes elles bens de naturalesa inventariable. 

7.2 Relació de despeses previstes 

Les despeses que poden generar les diferents actuacions beneficiàries del servei públic són les 
següents: 

1. Serveis (redacció de projectes, estudis de viabilitat, direcció d’obres) 

2. Inversió 
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3. Personal 

4. Despeses indirectes 

7.3 Relació de ingressos previstos 

Els ingressos a percebre en cada una de les actuacions beneficiàries del servei són els següents: 

1. Subvencions atorgades a l’Ajuntament de Granera a través de qualsevol de les 
Administracions públiques que li són afectes. 

2. Aportació de % per part de l’usuari del servei a la inversió quan la subvenció ho permeti 

3. Aportació de % per part de l’usuari del servei a les despeses indirectes 

4. Finançament per part del concessionari, en cas de ser necessari.  

5. Cànon 

7.4 Balanç i conclusions 

Atès que les subvencions per a inversions a les que pot accedir l’Ajuntament poden comportar un 
percentatge de cofinançament, s’establirà en cada cas la possibilitat de crear una aportació per part 
de l’Ajuntament o bé dels usuaris del servei, de manera que el balanç no sigui negatiu. 

Per tant el servei públic es podrà finançar amb l’aportació de recursos públics i complementats amb 
les aportacions dels usuaris dels serveis (cofinançament). 

Pres a la prestació del servei públic municipal caldrà la consignació pressupostària corresponent a les 
despeses del Capítol II i les del Capítol VI d’inversions.  

Pel que fa a les despeses del Capítol I i les despeses indirectes s’entén que ja estan consolidades i 
incorporades al pressupost municipal. 


