
 Als municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, remunicipalitzem l’aigua! 
 

 COMPROMÍS PER L’AIGUA PÚBLICA I DEMOCRÀTICA 
 
El creixement de Barcelona va obligar la ciutat a saltar les muralles i urbanitzar l’Eixample. 
Des de llavors la gestió de l’aigua a Barcelona ha estat quasi sempre privada. Així es va anar 
estenent per la gran majoria de poblacions i ciutats de la seva Àrea Metropolitana. Tot i així, el 
2010, un Tribunal de Barcelona va dictaminar una sentència al detectar que no existia cap 
contracte de concessió que regulés aquesta gestió. Dos anys després, el 2012, el govern de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va crear una empresa mixta amb la participació de 
la Societat General d’Aigües de Barcelona (grup AGBAR) per gestionar el cicle urbà de l’aigua 
(abastament i sanejament). 

 
El 2016, aquesta empresa mixta va ser anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) per diverses irregularitats: no s’havia justificat que la gestió mixta fos la millor opció, es 
va adjudicar a dit -sense concurs públic- la part privada de l’empresa mixta i, finalment, la 
valoració dels actius afavoria escandalosament a AGBAR. La sentència judicial del TSJC serà 
valorada en els propers mesos pel Tribunal Suprem que haurà de dictaminar una sentència 
definitiva. Si a causa d’aquesta sentència s’anul·la l’empresa mixta, aquesta podria ser una 
gran oportunitat per remunicipalitzar el servei de l’aigua als municipis de l’AMB1. 

 
Una oportunitat  per la remunicipalització de l’aigua: 
La remunicipalització de l’aigua és una tendència mundial que considera que un dret humà 
essencial per a la vida com és l’aigua i el sanejament mai hauria de ser un negoci. Per això 
proposa recuperar la governança d’aquest bé comú, ara segrestat per la corporació AGBAR. 
Reivindicant la remunicipalització de l’aigua, no només volem passar de la gestió privada a la 
pública, sinó que exigim la participació ciutadana en el servei per poder assegurar l’accés 
universal a l’aigua, rendir comptes de la gestió i preservar els ecosistemes aquàtics, fonts de 
vida. 

 
El nostre compromís: 
Davant la ciutadania dels diversos municipis de l'AMB, les associacions veïnals, socials, 
ambientals, sindicals, fundacions, universitats, escoles i instituts, hospitals, biblioteques, 
negocis i tota la resta d’entitats, persones jurídiques i grups sota signants  fem públic el 
nostre compromís per una gestió pública i amb participació ciutadana de l’aigua a  l’AMB.   

 
Per fer-ho possible, ens comprometem a vetllar per l'acompliment dels següents objectius: 

- Considerar l’accés a l’aigua i al sanejament un dret humà essencial per a la vida i que 
sota cap concepte pugui ésser considerat una mercaderia. 

- Considerar l’accés a l’aigua i al sanejament un bé comú que necessita d’un model de 
gestió pública i una governança democràtica amb participació ciutadana, 
transparència i rendició de comptes. 

- Fer front als reptes actuals com són la preservació de les masses d’aigua i l’adaptació 
al canvi climàtic per mantenir els ecosistemes aquàtics i terrestres, l’equilibri territorial 
i la sobirania alimentària tot garantint l’abastament de tota la ciutadania. 

- Teixir i consolidar un moviment ciutadà a favor de la remunicipalització de l’aigua i 
d’un nou model de gestió de l’aigua pública, participatiu i respectuós amb el medi 
ambient.  

- La creació d'un observatori ciutadà que vetlli per la gestió de l’aigua i el sanejament 
com a bé comú, tal i com s’ha descrit als punts anteriors.  
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Badalona, Barcelona, Begues, Castelldefels, Cerdanyola, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, 
L'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Pallejà, El Papiol, Sant Adrià de Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa 
Coloma de Gramenet, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Viladecans. 


