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Desenvolupament del Pla de Sanejament de Cataluna
A titol d'inici cal subratllar que el Pla de Sanejarnent de Cataluna a es la primera
iniciativa seriosa que, a nivell dun ambit territorial de certa envergadura, es pren
a I'Estat espanyol en materia d'evacuacio i tractament d'aigues residuals. Efectivament, el punt clau d'aquest pla es en 1'establiment d'un sisterna de financamcnt
per a les actuacions de descontaminacio. cosa encara no feta per l'administracio
de l'Estat, que fins at moment s'ha limitat a imposar una normativa restrictiva
que si be ha situat molts abocaments fora de la legalitat, de fet no ha contribuit
gran cosa a millorar la qualitat de Ies nostres aigues.
Cronologicament el Pla de Sanejament de Catalunya s'ha desenvolupat de la
manera i amb els continguts que a continuacio s'assenyalen:
Ju111' (/c, 1981: Desplegament legislatiu en materia d'evacuacio i tractament
d'aigues residuals (I ).
Es aquesta llei la que ha servit de fonament per a tot el Pla de Sanejament.
Dins d'clla i com a element conceptual basic es defineix que les obres i serveis
acollits dintrc la llei scran financats mitjancant un increment de tarifa o canon de
sanejament , imposats sobre el cost del metre cubic d'aigua consumida per a usos
domestics o industrials . L'increment de tarifa o canon de sanejament s'anomena
CIT.
D'altres conceptes que configuren els trets mes importants de la llei son:
- Les obres i serveis acollits a la Ilei hauran d'esser formulades dins d'un pla de
sanejament o d'un projecte d'obra o servei.
- La quantia del CIT es fixara en funcio del volum consumit i de la carrega
contaminant , be avaluada per estimacio o be mesurada directament . Tanmateix,
en la fixacio del CIT s'assenyala I'aplicacio per als usos domestics d'uns factors
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de concentracio demogra1 ca i per als usos industrials d'unes primes de depuraciu
als establiments amb instal • lacions correctores dels seus abocanlcnts.
- La gestio recaptadora correspondra a la Generalitat , la qual pot assumir - la directament o delegar - la als organismes actuants en cada cas . Els recursos obtinguts
seran atribuits per la Generalitat a 1'6rgan encarregat de l'execucio de l'obra o
de la prestacio del servei , i aquesta atribucio es produira de forma automatica
quan la recaptacio i l'execucio siguin efectuades per un mateix organisme actuant.
En qualsevol cas pertoca a la Generalitat fiscalitzar la gestio recaptadora i controlar les inversions de les quantitats assignades.
- La llei contempla tambe la creacio de la Junta de Sanejament , com un organisme
de caracter administratiu al qual correspon la promocio , orientacio , coordinacio,
informacio i fiscalitzacio de les actuations concernents a la planificacio , execucio
i explotacio d'obres i infrastructures de sanejament . La Junta es presidida pel
Conseller de Politica Territorial i Obres Publiques, n ' es vicepresident el Director
General de Politica Territorial i actuen com a vocals el Director General d'Obres
Hidrauliques i representants dels departaments d'Economia i Finances , Sanitat
i Seguretat Social , Governacio , Industria i Energia, Agricultura , Ramaderia i
Pesca , Comers i Turisme , aixi com dos representants de I'Administracio local.
Ja finalment cal esmentar que del text de la llei es poden deduir els seguents
graus de competencies per als diferents nivells i organismes de 1'administraci6:
l) El Conseil Executiu de la Generalitat es a qui pertoca l'aprovacio de plans i
projectes de sanejament , la implantacio i revisio del regim economic-financer
i l'aprovacio dels diversos parametres que intervenen en la quantificacio del CIT.
2) La Junta de Sanejament to com a funcions especifiques la recaptacio , administracio, gestio i distribucio dels recursos economics , l'autoritzacio de despeses i
1'elaboraci6 del projecte del seu pressupost anual.
3) El Departament de Politica Territorial i Obres Publiques , a traves de les Directions Generals de Politica Territorial i d'Obres Hidrauliques , s'encarregara de
la preparacio i gestio dels assumptes encomanals a la Junta i de la planificacio
i execucio d ' obres.
4) A 1'administraci6 local correspon la proposta de plans i projectes , aixi com de
tarifes, la contractacio i execucio d'obres i la prestacio del servei , sempre sota
el control de la Generalitat . Ocasionalment 1'administraci6 local es podra encarregar tambe de la recaptacio del CIT.

Soembre de 1982: Desplegament parcial de la llei (2).
En aquest decret es desenvolupa Ia Ilei 5/1981, la fa practicament operativa a
1'espera de les futures promulgations dels valors base per a la determinacio del
CIT. Dins del decret s'inclouen com a punts mes importants:
La definicio dels cabals objecte d'aplicacio del regim economic-financer.
L'establiment de les diferents modalitats de facturacio, be per volum be per
quantitat de contaminacio.

L'establiment dels coeficients de concentracio demografica, progressivament creixents d'acord amb el nombre d'habitants dels municipis.
- La definicio dels parametres i condicions per a la avaluacio de la contaminacio
industrial. Aquests parametres base triats son: les materies en suspensio, les
materies oxidables, el contingut en sals solubles i les materies inhibidores.
L'establiment de les condicions per a l'aplicacio de primes als dispositius de
depuraciu en funcionament.
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La divisio del territori de Catalunva en trctzc zones a clcctes de I'aplicaci-:i a
aquesta Ilei (vegueu figura 1).
La definicio de les conditions i del contingut dels Plans Zonals de sanejament,
que han d'incloure totes les actuacions previstes dintre de la zona considerada.
Dels seus continguts cal destacar : el programa d'actuacio d ' invcrsions i financament, els objectius de proteccio del medi a assolir i la proposta per a I'avaluacio
economica del CIT.
La classificacio de les interventions directes i modalitats d ' ajuda economica,
dins la quals es preveu I'assumpcio total amb carrec at Pla de Sanejament dels
costos d'implantacio i d'explotacio de les actuacions publiques, mentre que per
als establiments privats esta previst tan cols una bestreta o aval sobre el cost
d'implantacio de les obres de depuracio.

Per ultim es regulen al decret les formes de liquidacio i cobrament del CIT.
Octubre de 1982: Pla Global de Sanejament de Catalunya (3).
Figura 1. DivisiO territorial de Cataluna segons el Pla de Sanejament
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El Pla Global de Sanejament (4) preten donar una visio general de quina es la
situacio actual de les aigues a Catalunya i quina seria la situacio desitjable a mig
termini.
Dins del Pla i per cada una de les tretze zones en que es divideix el territori
de Catalunya s'efectua una descripcio qualitativa i semiquantificada, en base a un
index simplificat de qualitat de l'aigua, de quin es 1'estat actual de les aigues
superficials, subterranies i costaneres i de quins son els usos a que es poden destinar.
Tambe s'avaluen les carregues contaminants vessades al medi receptor i finalment
defineixen uns objectius de qualitat de les aigues en funci6 dels usos a que es
pensen destinar en el futur.
La resta de desplegament legislatiu pot resumir-se a continuaci6:
Norentbre de 1982: Modalitats i procediments d'analisi d'aigues ( 5). Classes de
dispositius de depuraci6 i els seus rendiments ( 6). Fixac16 de proeediments per a
la mesura directa del coeficient de prima (7).

Gener de 1983: Taula de coeficients especifics de contaminacio (8).
f''ebrer de 1983: Pla de Sanejament corresponent a l'ambit territorial Zona 5 i
el seu regim economic-financer (9).
L'anomenada zona 5 compren les conques del riu Llobregat, amb els seus
aflucnts Cardener i Anoia , i del riu BesOs , s'afegeixen tambe les comarques del
Maresme, Garraf i Penedes. A aquesta zona , hi habiten 4 , 5 milions dc persones,
el que representa un 75 % dels habitants de Catalunya , El percentatge d'implantaci6
industrial es tambe molt elevat , es pot considerar igual o superior al citat per a
la poblaci6 . Cal considerar a mes a mes que gairebe el 90 % de tota aquesta
industria i poblacio es concentra a les comarques del Baix Llobregat , Barcelones,
Valles Oriental i Occidental i Maresme, situades tocant al litoral i a les zones
baixes de les conques cosiderades . Aquesta distribucio demografica i industrial
crea importants problemes pel que respecta a l'abastament d'aigua, ja que a una
cobertura molt justa cal afegir-hi tambe una qualitat molt degradada deguda a la
contaminacio abocada a les aigues superficials al llarg de les conques i a la intrusi6
salina originada als aquifers litorals per I'exces d'extraccions.
A partir d ' aquesta situacio apareix el Pla de Sanejament de la Zona 5 ( 10) com
a instrument per a reduir les carregues contaminants actualment abocades als rius
abans esmentats.
El Pla inclou en primer floc una breu descripcio dels nivells de contaminacio
actuals de les aigues continentals i costaneres, i defineix posteriorment els objectius
de qualitat que es pretenen assolir en el termini dels propers dotze anys.
Despres s ' exposa el que s ' anomena Pla basic , on s'han incorporat les obres i
infrastructures ja previstes pels plans de la Corporaci6 Metropolitana de Barcelona
(amb unes inversions de l'ordre de 30 mil milions de pessetes i unes despeses
d'explotacio de 28 mil milions de pessetes per als propers dotze anys ) i del Consorci
d'Infrastructura Sanitaria ( amb unes inversions de 7 milions de pessetes i unes
despeses d'explotac16 a dotze anys de 6 mil milions de pessetes ). A mes el Pla
basic contempla d'altres obres amb una inversi6 de 2 mil milions de pessetes i
unes despeses d'explotaci6 de 300 milions de pessetes en dotze anys . Altres despeses
dins del Pla de la zona 5 venen de 1'anomenat Pla complementari que preveu el
financament de petites obres i serveis no inclosos al Pla basic, del Programa
d'avancades per a les industries , aixi com de la gesti6 i financament del Pla.
Un cop definit el programa de despeses previst , es procedeix a la quantificaci6
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Figura 2 . Distribucio d'ingressos i despeses que representara l'aplicacio del Pla de
Sanejament
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des de la Gencralitat de ('ataluns a, que CS mou dins I'estret marge deixat d'una
banda per una llei d'aigues que considera com a propietat privada les aigues
subterranies i de I'altra per unes Confederations Hidrografiques que tenon les
competencies sobrc les aigues fluvials, ja siguin superficials o subterranies. Malgrat
aixo, el Pla de Sancjament ens ha aportat una eina important, que s'haguera pogut
utilitzar d'una forma mes decidida en la proteccio i adequacio dels nostres recursos
hidraulics.
.Aquesta eina es el Canon o Increment de Tarifa (CIT), aplicat sobre els cabals
d'aigua consumits, i quantificat en funcio dels volums de la carrega contaminant
i dels coefficients de concentracio demografica. Resulta clar que si dins la quantificacio del CIT s'hi efegis el criteri de procedencia dels cabals consumits es podria
estimular la utilitzacio d'uns recursos d'aigua enfront d'altres, la qual cosa contribuiria de forma important a I'ordenacio dels consums d'aigua segons qualitats adequades per als usos a que es destinen, element importantissim dins d'una politica de
preservacio de recursos.
A un altre nivell, pero seguint amb la idea d'autolimitacio, resulta sorprenent
que en cap dels documents que desenvolupen el Pla de Sancjament es faci esment
del greu problema causal per l'evacuacio dels residus industrials. Evidentmcnt
aquest no es un problema d'aigues residuals, pero qui en rep les consequencies
son cis nostres recursos d'aigues superficials i subterranies, ja siguin per abocament
directe o per lixiviacio dels residus. Davant aquesta mancanca caldra, doncs, esperar
que, un cop articulada la infrastructura basica per al tractament i eliminacio d'aquest
residus, els plans zonals, mitjancant les seves revisions anuals, incloguin un programa especific per a aquest tipus de residus.
Un segon aspecte, que representa una critica al desenvolupament del Pla de
Sanejament, es 'a precipitacio amb que s'ha realitzat tant la planificacio economica
com tecnica. Aquest es un punt important ja que pot esser causa d'incomptables
problemes tant d'ordre financer en 1'execuci6 dels plans com d'ordre tecnic en
l'assoliment dels objectius perseguits.
Resulta interessant considerar la situacio socio-economica dins la qual arrenca
el Pla i a la vegada la poca informacio de base a partir de la qua] s'estan elaborant
els plans zonals.
La situacio socio-economica ve marcada per una profunda crisi industrial, clue
ha deturat el creixemcnt demografic dell anys de forta immigracio, ha causal el
tancament de nombrosos establiments industrials i esta obligant a una reconversio
tecnologica de la nostra industria. Forcosament aquesta situacio s'ha de notar en
el consum d'aigua que, per exemple a Barcelona i pel que fa al subministre public,
esta practicament aturat des de fa deu anys. Es aquesta, doncs, una situacio que
obra un interrogant vers el que succeira en el futur, tant amb els consurns d'aigua
com amb els abocaments industrials.
Per altra banda i referentint-nos a la informacio de base, cal esmentar d'antuvi
la manta de dades existent al nostre pals, la qual cosa dificulta en gran manera
la realitzacio de qualsevol tipus de planificacio. En el camp dels recursos hidrau]ics
ens trobem amb el Marc per al Pla d'aigues (12) com a ultim document en el qual
mitjancant un recull d'estudis anteriors i de dades existents, s'ha elaborat un balanc
general de les disponibilitats i les demandes d'aigua a tot el territori de Catalunya.
Malgrat aixo, segueix mancant un inventari detallat i fiable dels nostres recursos
i de la seva qualitat. Pel que fa referencia als cosums i extractions d'aigua ens
trobem amb unes dades fiables provinents de les companyies i serveis d'abastamcnt
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i despres d'aixo amb un gran desconcixement pel quc respecta als consums per a
usos industrials i agricoles, a causa de la incxistencia d'un inventari actualitzat de
captacions i d'extraccions. Respecte a les carregues contaminants abocades, la
situacio es semblant a 1'antcrior, car, si be les d'origen domestic son facilment
quantificables, no succeeix el mateix amb les d'origen industrial, l'avaluacio de les
quals es practicament impossible , per 1'escassa fiabilitat del cens industrial disponible i el desconeixemcnt dels proccssos tecnologics emprats per les industries.
Tenint en compte el quc s'acaba d'exposar no resultara estrany quc es qualifiqui
com a aventurada la planificacio feta i sobretot clue preocupi la poca voluntat
palcsada per comprovar la fiabilitat de Ies Jades sobre les quals s'cstructuren els
plans zonals, en uns moments en quc encara s'es a temps de reorientar-Ies.
El tercer i ultim aspectc a considerar, aquest com a critica als mecanismes de
funcionament, es l'excessiva centralitzacio amb que s'ha previst gestionar I'execucio
del Pla.
En primer Iloc cal asscnyalar la poca participacio dels usuaris, que queden
relegats a una situacio practicament testimonial. Aixi ho demostra la seva exclusio
tant en la redacci6 i aprovacio dels plans zonals com en el posterior seguiment
de Ilur realitzacio. Queda reduida la intcrvencio dels usuaris a la possibilitat de
constituir unes juntes col-laboradores de l'administracio actuant per tai de «transmetre o canalitzar initiatives, fer suggercncies i formular observations», segons recull
tcxtualment l'article segon de la Bel 5/1981.
Evidentment, aquesta es una pobrissima participacio, que no integra en absolut
l'usuari dins l'elaboracio del Pla i que, per tant, provoca una certa reaccio de
rebuig de qui en ultim extrem son cis qui financicn.
Per altra Banda, un dels graons de I'administracio que en certa manera es pot
sentir privat de les seves competencies es el municipal, qui la Ilei de Regim Local
en cis sous articles 101 i 102 atorga competencies en materia de sanejament. Si
he resulta clar que I'escala municipal no es la major part de les vcgades la mes
adient per a la prestaci6 d'aquest servei, tambe resulta sorprenent comprovar
l'escassa intcrvencio de I'administracio local dins cis mccanismes de gestio del Pla.
Aixo es palesa de forma tiara en la composicio de la Junta dc Sanejament, on hi
ha dos representants dcls municipis i deu represcntants de la Gencralitat, aixi com
en les competencies assenyalades per a les corporations locals quc practicament
son considerades com a organismcs encarregats dc I'execucio i explotacio de Ies
obres incloses al Pla. Aqucsta situacio de desequilibri pot crear problemes en dos
sentits diferents. Per una part pot donar Iloc a conflictes d'enfrontament entre la
Generalitat i cis municipis als que cis plans zonals hi situen infrastructures i. per
un altra part, pot desmotivar completament la gran majoria de petits i mijans
ajuntaments on es recapta el CIT sense que es tingui prevista cap actuacio dins
el scu terme.
Ja, per acabar cis comentaris sobre els mecanismes de funcionament del Pla i
dels problemes que de la seva centralitzacio poden esdevcnir, cal destacar el protagonisme donat al consell Executiu de la Generalitat. a qui pertoquen questions de
detail, com l'aprovacio do tots els projectes d'obres i infrastructures o de les
delcgacions quc en materia do recaptaci6 del CIT vulgui fer la Junta de Sanejament
en altres organismes. Aquests son aspectes inherents a la propia dinamica de cada
Pla zonal, que no s'explica per que han de ser elevats fins al Conseil Executiu, si
es considcra que aquest fet 1'unic quc pot aportar son endarreriments en el ritme
normal de desenvolupament de les tasques del Pla, sense cap contrapartida.
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La nova financiaci6 ambiental
La gran innovacio del Pla do Sanejament, de fit el primer impost nou de la
Generalitat, ha estat el Canon o Increment de Tarifa, anomenat CIT. L'us de taxes
va ser iniciat per 1'Ajuntament de Barcelona 1'any 1972 i aquesta experiencia parcial
sera I'impuls de creacio del nou CIT (13). El CIT to l'objectiu de financar la
depuracio, pero to el mateix defecte que la taxa originaria de 1'Ajuntament de
Barcelona i es que s'aplica sobre el con sum d'aigua, en hoc de sobre les vessadures.
Les taxes aplicades a Franca o Alemanya son mes ajustades a l'objectiu de millora
de depuracio i no afecten o distorsionen el consum d'aigua (14). Les taxes alli
s'apliquen sobre vessadures, a mes de la taxa d'extracci6 d'aigua, i es basen en la
quantificacio dels perjudicis provocats per les vessadures.
Per a corregir el defecte principal d'una taxa sobre el consum que es que una
industria no veu cap millora financera d'una reduccio dels danys que provoquen
les seves vessadures, tres mesos despres de l'ordre de creacio del CIT es va promulgar l'ordre sobre 1'estimaci6 a capmas (15). Amb i'estimacio a capmas la industria
pot demanar, a l'igual que els casos francesos i alemanys, que s'analitzin a boca
d'emissor les seves vessadures i pagar segons la contaminacio que realment es
produeix (16). Es podria argumentar que el consumidor domestic tambe hauria
de gaudir d'aquest avantatge. Pero aquest argument no es teniblc ja que no existeix
realment discrepancies significatives entre consumidors domestics en el consum i
vessadures d'aigues; endemes, el cobrament conjunt amb el rebut d'aigua del CIT
en principi facilita la tasca recaptadora.
En considerar les possibilitats recaptadores dels diversos usuaris s'han de tenir
en compte les variacions de consum i d'Os d'aigua que fan que l'aigua practicament
es podria considerar com un producte diferent segons el tipus d'usuari, encara clue
l'aigua es una i no diferenciable. Les variacions de consum ja son prou conegudes.
La restitucio mitja, es a dir el percentatge de vessadures sobre el consum d'aigua,
va ser assenyalat a Franca com el seguent (17):
93 %
Industria
80 %
Domestic
60 %
Agricultura-rec
30 %
Rec per aspersio
Les enquestes industrials a la Tordera i at Llobregat confirmen aquests percentatges amb un 89 % de restitucio industrial a la Tordera i un 84 % at Llobregat (18).
La proporcio entre aigua consumida i aigua sense retorn no baixa, doncs, del 5 a
1. Aixo porta a una conclusio forta: mcntre els percentatges de restitucio es mantinguin elevats, el problema principal dels rius sera la qualitat de l'aigua. Aportar
noves fonts de suministre nomes amaga el problema de qualitat que tard o d'hora
s'ha d'enfrontar. El consum net industrial en el Llobregat es el 16 % i sobre la
precipitacio anual mitja representa el 5 % (19).
El Pla de Sanejament es basicamcnt un pla de depuracio com diu a la seva
primera pagina: «El marc necessari per a garantir una actuacio coordinada i eficac
en materia d'obres i serveis d'evacuacio, tractament i recuperacio de les gigues
residuals en el territori de Catalunya>> (20). Aixi quc I'orientacio sobre la qualitat,
en lloc de la tradicional sobre la quantitat, es correcta i un trencament amb el
passat. Tot i el canvi d'orientacio, el Pla de Sanejament es un recull dels anteriors
que no s'havien realitzat per falta de diners. El canvi principal es la nova formula
de financiacio (21).
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I a formula de tinanciacio queda afectada pels diversos consurns corn s'ha
assenvalat, i tambe per les variacions en his d'aigua. Aquestes variacions en I'us
d'aigua afecten principalment la industria en el terreny de ]a qualitat. Quant a
quantitat, afecten I'agricultura corn ja s'ha vist en la variaci6 de restitucio entre
regadius i rec per aspersio. Corn el problema que analitzem es el de la qualitat,
veiem quins son cis usos d'aigua industrial. Sobre 288 empreses amb un consum
de 253 mils de m`/dia enquestades I'any 1976 al Llobregat tenim els usos d'aigua
seguents (22):
Refrigeraci6
30 % del consum
Neteja
7% del consum
3 % del consum
Us huma
Vapor
5 % del consum
Proccs de produccio
55 % del consum
Aquesta variacio d'usos pot ser molt Otil per a la minimitzaci6 de costos
financers d'un pla de depuraci6. Aixi els usos de poca qualitat poden abastir-se
d'aigues superficials mentre que els usos humans exigeixen la mes alta qualitat
dels pous. Aquesta diferenciaci6 del consum s'aplica al Ruhr amb gran exit, pero
no s'ha tingut en compte en cl Pla de Sanejament, on en cap dels volums publicats
ni tan sols es tracta el tema de his de I'aigua industrial (23).
La variacio d'usos tambe afecta les perspectives financeres del Pla de Sanejament. En introduir una taxa, els industrials reaccionen variant el seu consurn
d'aigua a mes a mes de les seves vessadures. Les variacions poden agrupar-se en
canvis tecnol6gics en el proces de produccio, depuracio de vessadures i, molt
especialment, reciclatge. Dels percentatges d'us d'aigua citats. els usos de vapor i
refrigeracio -al 35 % del consum- son reciclables en gran mesura i tambe part del
proces de produccio. En realitat si descomptem el 10 % del consum de neteja i us
huma, el reciclatge es la soluci6 normal industrial i no la depuracio de les aigues,
En canvi el Pla de Sanejament no to en compte el reciclatge i es exclusivament
un pla de depuraci6.
Quines son les consequencies financeres d'un reciclatge? [)ones, que la industria
reducix el seu consurn aigua via reciclatge i no necessita dels cabals de depuraci6
previstos en el Pla de Sanejament. La reducci6 de consurn reduira els ingressos
del CIT creant problemes de financiaci6 del Pla mentre que les depuradores construides patiran un exces de capacitat en no produir-se les vessadures previstes.
Es real la posibilitat de reciclatge? La depuraci6 cs una activitat per a una
empresa gran o mancomunada. L'empresa petita dificilment pot justificar la depurac16. En canvi, el reciclatge es accessible a qualsevol tipus d'activitat i per tant tc
un caracter universal. El reciclatge no precisa grans inversions ni la conexi6 amb
la xarxa de clavagueram, ni processos ni tecnics especialitzats i estalvia el consurn
d'aigua en que es basa el CIT. Aquest estalvi es un estimul significatiu quan el
C'IT es basa en el consum d'aigua, pero existiria tambe encara que es bases en la
qualitat d'aigua vessada.
Un recent estudi assenyala les possibilitats de reciclatge (24). De les 165 empreses
estudiades que reciclen al Pirineu Oriental, un cabal subministrat de 221 mils de
m°/dia es transformara en un cabal utilitzat de 720 mils de m'/dia. El reciclatge,
detinit corn la ra6 del cabal utilitzat i el cabal subministrat, es del 33. Aquest
reciclatge es adhuc superior al de la Badia de Chesapeake als Estats Units aportat
en aquest estudi corn comparaci6, on amb 2.851 empreses es reciclava el 2,4 (25).
El Pla de Sanejament denota un greu apressadament i falta d'analisi per especia141

(81 milions de ptes.), Diputaci6 Provincial de Barcelona (306 milions dc ptes.) I
Generalitat de Catalunya ( 1.512 milions de ptes.), per una serie de depuradores ja
en construcci6 (Gava, Col lector Fontsanta, Igualada, Vilanova i la Geltru, Matarb.
Manresa , Martorell i el Collector de Salmorres ) ( 28). Aquesta aportaci6 extrapressupostaria representa el 2 % dels ingressos totals del Pla . Les partides consignades com a subvencions tambe son aportacions extrapressupostaries necessaries per
a equilibrar el Pla i evitar que es produeixi tresoreria nul-la (29 ). Aquestes subventions representen el 13 % dels ingressos totals del Pla. El deficit previst del 15 %
es cobrira amb aquestes aportacions extrapressupostaries.

Paula 2. Ingressos a la Zona 5

.1lllio/is de ptcs.

C'IT
Altres ingressos
Extra-pressupostari
Subventions
Actius
Passius
Total anual

Interior

1983

1984

1983-1995

1.297

2.710
15
1.350

4.146
15
-

80.148

-

1.297

1.297

15.558

1.297

1.870
7.242

-

14.727
8.895
122.155

32 1 7
8.675

180
2.647

Font: Elaborat del Pla do Sancjament Zona 5. pag. 49.

"Paula 3 . Despeses a la Zona 5

Explotaci6 sistemes
Primes
Gest16
Inversions fisiques
Inversions Gcsti6
Actius financers
Passius financers

Total anual

Interior

1983

.llilioits de pies.
1984

--

1.639
350
215

1.806
375
215

36.467
6.085
3.185

1.297
-

4.045
243
750

4.982
210
750
337

39.943
1.650
9.000
25.824

1.297

7.242

8.675

122.154

1983-1995

Font: Elaborat del Pla de Sancjament Zona 5. pag. 48.

El CIT porta la principal carrega financera , aportant mes de 80 mil milions de
ptes. , o el 66 % del cost de financiaci6. Sera possible mantenir aquesta elevada
aportaci6 del CIT? L'experiencia sembla demostrar que no. En un document repartit
a la Junta de Sanejament , la Direcci6 General d'Obres Hidrauliques ha modificat
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substancialment ICS prev isions linanceres per 1983 i 1984 (els dos inrics ans s
estudiats) quc la posar en grcus dubtes tots cls objectius posteriors d'ingressos I
despeses (30). El reajust 1983 argumenta que el Pla de Sanejament no s'ha pogut
complir a causa del retard en I'aprovacio del Pressupost de la Gencralitat de 1983,
els desfasaments en la recaptacio inicial del CIT, les dificultats a posar en marxa
les inversions previstes, la limitacio de recursos no provinents del CIT. I'exclusio
de poblacions (com Barcelona) que ja aplicaven taxes i canons de sanejarnent i la
necessitat de revisio del sisterna efectiu d'ajudes a la industria. Aquest sistema
estava previst que fora amb uns prestecs preferents atorgats per la Junta de Sanejament d'uns credits aportats per les entitats de credit. El Reajust 1983 preveu que
aquest prestecs es realitzin directament a traves de les entitats de credit. La Junta
subvencionaria la diferencia de tipus d'interes fins a un 9 % d'interes tipus per a
la industria.
Altres modifrcacions respecte at Pla inicial son eliminar les aportacions de
Barcelona ciutat per 1983-84 i descomptar les primes de depuracio del CIT. ja que
no arriben a cobrar-se. Les despeses com a contrapartida eliminen les de Barcelona
per a 1983-84 i es retrasen totes un any. Les modifrcacions resultants es veucn a
les taules 4 i 5. El reajust dell ingressos el primer any de funcionament representa
una reduccio del 64 %. El pes principal de la reduccio recau en el CIT que nornes
cobrira un 12 % del previst inicialment. En part 1'explicaci6 es el retard d'un any
en I'aplicacio del Pla. Per at conjunt del Pla, els ingressos del CIT, en aquest primer
reajust, seran solament un 10% inferiors. En conjunt el Pla reducix les seves
previsions financeres en mes de 30 nil] milions de ptes., passant de 122 mil milions
de ptes. a 92 mil milions de ptes. A part dels 8 mil milions de reduccio del CIT,
el gruix dc la reduccio recau en els credits previstos a les industries que s'hauran
de gestionar amb Ics entitats de credit. Aquest primer reajust implica una reduccio
dificilment recuperable del 25 (Yo en ('import del Pla.
Quines consequcncies produeix en les dcspcscs? La perdua inicial es menor; es
complcix fins un terc del Pla original, gracies a les aportacions extrapressupostaries
i les obres ja comencades. L'eliminacio dels credits industrials representa el total
de la reduccio de les dcspcscs, deixant el Pla en un pla tradicional d'obres publiques,
aixo si, financat si tot va be pet CIT.
El CIT dificilment complira els sous objectius futurs ja quc es basa en previsions
optimistes de creixement. A la zona 5 preveu una expansio de 250 Hm' de consum,
un 50 '%r en 12 ant's, i un creixement de poblacio de 760.000 habitants (31). Aquesta
previsio contrasta amb I'experiencia de la darrera decada en que el consum d'aigua
s'ha estancat i la poblacio tambe.
El consurn industrial subestima 1'6s dels pour per les industries. A la taula 6,
es evident que el CIT recaura sobre Ics industries conectades a la xarxa publica.
Mentre a I'enquesta del Llobregat un 88 % del consum provenia de fonts propies
-pous i un 8'%r d'aigua superficial- el Pla de Sanejanrent nomes considera un 17 %
de consurn aillat, quc passara a scr un 30 % cl 1994. Adhuc aquesta subestimacio
ha resultat optimista vistos els resultats del primer any de funcionament del Pla.
Segons Manuel Suarez de la Direccio General d'Obres Hidrauliques, l'enquesta de
pour industrials encara s'esta rcalitzant. Una primera tramesa de 10.000 enquestes
ha produit 2.500 respostes, per Ics quals s'han conegut uns 300 pous. En aquests
moments es portcn controlats uns mil pous.
Actualment es cobra trimestralment de 141 empreses d'aigua, de les quals
46 son serveis municipals. El CIT cs va iniciar el maig de 1983, Ics primeres
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1^aula 4. Rcajust dell ingressos a la "Long 5
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Taula 5. Reajust de les despeses a la Lona 5

do

/ X983-84
Prrxmal
f>rspctic5 ordinarirs
Intcrrsws
I^runt^rcncirs currrntti
Incrrsiuns sistrmrs
^judrs industrirs
In^rrsions grsuci
^Itrrs in^rrsiuns
\rtius financcrs
Passius financcrs
lulal anual

lliG^nn
plci.
I irriuriri « nih r'l Plu i^iirrul
198 3-84
°u
/ 9b'3- / 99h

45

540 )

44
176

X28)

249
5.400
78

150
-

6.142

1983-1996

u^^

-165

-38'%^

-193

-6'%i

32063
39.943
6.300
507
963

3.196
-4.924

-93'%,

596
-785

0^%i
-13°/n

-50^%^

-180

-I I'%

1.302

-1.500

-100'%

-7.698
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-337

100'%^

-'_2.396

-8T%^

9L49R

-11.071

64'%^

-30.637

25'%,.

1.924 J

-725
-^^^

-48^%i
-100%

_"%

I ow: I lahmat del Rcmuw IQN3 thl M de Sanclamew 1(ma 5 i de 5 muh 3.

declaracions es produeixen el juliol, i els primers ingressos son a 1'oetubre. Aixi
q^ie fins el mark de 1984 no s'ha ingressat tot 1'any 1983 que en realitat correspon
en cl millor dell casos a 8 mcsos. Si comparem els ingressos previstos amb el
reajust 1983, tenim que en la posada en marxa s'ha reduit de 6.886 milions de
ptes. a 831 milions de ptes., un 88 % menys (taula 4). En realitat, segons la conversa
amb Manuel Suarez, els ingressos de 1983 no superen els 400 milions de ptes.

Valoracio dell objectius financers del pla
La intcrpretacio del funcionament del Pla do Sanejament depcn de I'organismc
afectat. El Pla de Sanejament. pot veure's com una solucio als problemes de financiacio que afectaven tots els plans anteriors i que per aquesta rao havien fracassat.
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II aula 6. LI prohlema del Consum afiliat
Lnqucva

MCI San('Jalit'll l (1)
1983
1994
11111

Consum de xarxa

Consurn aillat
Consum total

178

37
215

r

°u

83 %

Hill,

208

1976 (2)
uu

70 %

11111

r

ON

8

13 %

17

91

30

56

88 %o

100 %o

299

100

64

100 (Yo

A'olcc
(I) 9.384 empreses del Llobregat i Anoia. i empreses no determinades del Bcsos, Foix i riera d'Argcntona.

(2) 288 empreses del Llobregat, estimat el consum diari per 250 dies laborablcs. El consum aillat
inclou els 5 Hmz any d'aigua superficial.
tons: Elaborat del Pla de Scrctclantent, Lona 5, pags 80-81 i Joscp C. Verges, LI use industrial deal
Llohrci,al, pag. 324.

A falta de traspassos en materies d'aigues, la Direccio General d'Obres Hidrauliqucs
de la Gencralitat de Catalunya opera com un organisme coordinador de les actuacions dels altres organismes amb competencies que son : I'Ajuntament de Barcelona,
la Corporacio Metropolitana de Barcelona , la Diputacio de Barcelona i la Confederacio Hidrografica del Pirineu Oriental , en el cas de la zona 5 que ha inaugurat el
Pla de Sanejament . Coordinar aquests organismes es una tasca meritoria i evidentment la fnanciacio era el punt feble 1 prioritari alhora.
En solucionar el problema de financiacib , la Gencralitat de Catalunya podia
erigir-se en un organisme director de la millora d'aigua a Catalunya , deixant de
banda les transferencies del Govern central dell organismes especifics d'actuacio
en materia d'aigues. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya deixa ben clar quines
son les competencies de la Generalitat en materia d'aigues : aprofitaments hidraulics
quan les aigues discorren integrament per Catalunya ( 32). Encara que el medi
ambient ha de ser emmarcat dins la legislacio basica de I'Estat , correspon a la
Generalitat desenvolupar les normes addicionals de proteccio ( 33). Es mes, la
Gencralitat es la responsable de 1'execuc16 de la legislacio de l'Estat en vessadures
industrials i contaminants a les aigues territorials ( 34). La Generalitat to la facultat
de crear impostos propis , com la taxa del CIT , per la prestacio de serveis propis,
de nova creacio o traspassats ( 35). Finalment la Gencralitat es la reponsable del
control financer de les Entitats Locals de Catalunya (36).
Queda doncs clar quc la Generalitat pot perfectament forniular un Pla de
Sanejament que incideixi sobre els municipis, que coordini les actuacions d'organismes estatals no traspassats i que es financii per una taxa nova com es el CIT.
L'actuacio de la Generalitat s'aproxima al model frances de I'aigua, on les
Agences Financieres coordinen les actuacions concretes de Ies Agences de Bassin
(37). Els diversos organismes que actuen a Catalunya , multiplicats per les divisions
provincials , les dos Confederacions i els Consorcis resulten principalment deu:
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I.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Ajuntamcnt de Barcelona
Corporacio Metropolitana de Barcelona
Diputacio de Barcelona
Consorci d'Infrastructura Sanitaria de Barcelona
Diputacio de Girona

Consorci d'Infrastructura Sanitaria de la Costa Brava
Diputacio de Tarragona
Diputacio de Lleida
Confederacio Hidrografica del Pirineu Oriental
Confederacio Hidrografica de l'Ebre

Es evident la necessitat d'una coordinacio, i encara mes financera. Ara be
aquesta coordinacio ha d'aprofondir-se. En primer lloc, organitzant adequadament
els recursos financers del CIT, tant de recollida, com de tramitacio als diversos
organismes. Si no es recullen els diners previstos, corn es evident que passa, i si
els organismes actuants no tenen una seguretat de rebre els diners previstos, el Pla
de Sanejament fracassara corn els interiors. En segon lloc, les Agences Financicres
no es limiten a financar sing que planifiquen seriosament el seu territori: El Pla
de Sanejament no deixa de ser un recull dels diversos plans dels organismes
existents. Aquests plans han variat per questions historiques i potser tenen una
certa duplicacio inevitable quan hi ha tants organismes actuants. Podem esmentar
els seguents arguments pels quals els Plans son massa ambiciosos, a part de l'argument basic que el CIT dificilment complira les seves previsions financeres:
(1) Les previsions de creixernent corresponen a unes epoqucs superades. Avui no
es pot preveure un creixement ni de poblacio ni industrial que proposa el Pla
de Sanejament.

(2) No es tc en compte la reaccio dels industrials davant el CIT. sobretot potenciant
el reciclatge i reduint el consum.
(3) No es valora el cost d'una depuracio generalitzada enfront sobretot a d'altres
necessitats municipals.
(4) L'exclusio dell usuaris dificilment permetra una planificacio i financiacio adequada del Pla de Sanejament.
(5) Falta de personal qualificat per a portar a terme el Pla, tant en 1'aspecte financer
com d'obres.
(6) Discriminacio dels usuaris de la xarxa, que son els qui pagaran el Pla de
Sanejament, mentre que els usuaris aillats son subestimats i dificilment pagaran
el cost real del seu us d'aigua.
Mes que un reajust anual, bastant inevitable, seria mes util refer el Pla de
Sanejament, utilitzant dades de contaminacio i de financament mes fiables que
les actuals. La zona 5 es la mes gran concentracio urbana i industrial de Catalunya,
amb mes de tres quartos parts de 1'activitat economica i de la poblacio. Aixi que
els errors del Pla de Sanejament de la Zona 5 poden ser molt costosos. Potser ha
estat massa ambicios comencar per la zona mes complexa, amb tantes presses,
amb una taxa nova i sense un coneixement adequat dels problemes de contaminacio
i d'us d'aigua.
A pesar de la polemica arnb la Corporacio Metropolitana de Barcelona, deguda
precisament al fracas del CIT que ha posat en greus dificultats cis programes de
depuracio de la Corporacio, es interessant destacar que el seu responsable, Joan
Parpal, valora en conjunt positivament el Pla de Sanejament per les raons seguents:
I) Reduccio del cost de potabilitzacio de 1'aigua.
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'_)
3)
4)
5)

Rccupcracio (IC cabals inutilit/ats per la contaminacio.
Recupcraci6 d'aigucs residuals.
Frenar la salinitzaci6 de ('aquifer del Delta del Llobregat.
El collector de salmorres to un valor per I'aprofitamcnt industrial do l'aigua,
pel rec agricola 1 per la potabilitzaci6 de l'aigua.
6) Beneficis urbanistics de platges netes, renovaci6 urbana, turisme i renovaci6 industrial.
7) Rccupcraci6 dels rius com a zona de Ileure.

8) Regulac16 dels rius i eliminaci6 dels per16dics 1 alts costos de les inundations.
En contra tenim arguments financers:

1) Les subvencions industrials han quedat eliminades 1 suprimides amb cl Reajust
1983.
2) S'ha retrassat un any I'aplicaci6 del Pla sense actualitzar preus.
3) Perill de doble imposic16 en no buscar subvencions estatals que altres Plans
com el de Madrid obtenen fins un 50 % del seu programa.
4) Mala gesti6 del Pla de Sanejament.
La conclus16 principal es que si I'actuacio es similar a l'Agence Financiers, la
Junta de Sanejament hauria de passar a dependre de la Conselleria d'Economia 1
Finances, millor equipada per a resoldre els problemes de gesti6 fnancera, que
son el centre neuralgic del Pla de Sanejament.
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