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Ajuntaments i depuracio

Com ha assenyalat Alvarez Rico, a Espanya < la administracion local tiene

amplias y pormenorizadas competencias en la materia de lucha contra la contamina-

cion de las aguas , que abarca desde el tratainiento de las aguas residuales hasta

el ahastecimicnto» (1).

Pero no sempre les autoritats locals tenen capacitat economica per a fer front

a les complexes exigencies que l'administracio de l'aigua, porta en si mateixa.

Efectivament, i des del punt de vista economic , l'aigua que fins fa molt poc era

un recurs lliure, s'ha convertit en un be economic i els seus costos estan identificats

amb la captaeio , emmagatzement , abastament i subministracio d'aigua, el que

configura un determinat tipus d ' activitat economica . A aquestos costos s'hi ha

d'afegir com es sabut el de la recolileccio d'aigues residuals i la seva conduccio al

floc de tractament , el cost del tractament i les despeses d'administracio de tot el siste-

ma.
Pero resulta practicament impossible que els problemes de contaminacio de les

aigucs d'un riu afectin nomes un ens local.
En aquest sentit s'estan creant en Espanya, consorcis , corporacions i mancomu-

nitats de municipis per intcntar descontaminar les aigues d ' un determinat riu.
Endemes , l'associacio de ovarias corporaciones locales afectadas por el mismo

problema , permitc reagrupar afluentes que podran ser tratados por un numero mas

reducido de estaciones depuradoras con las ventajas de escala inherente al mayor

tamano de las plantas, lo que tiene sin duda importancia dado to elevado de los

costes de depuracion» (2).
Per altra banda i des del punt de vista juridic tal com ja hem indicat , en aquest

moment , la legislacio espanyola atribueix molter competencies sobre medi ambient

als municipis (tractament i abastament d'aigues, residus solids, contaminacio atmos-
ferica , etc.). Pero i com hem vingut apuntant , els ens locals es troben ben desbordats

(*) Professors de Politica Economica de la Universitat de Barcelona.
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per talta de tecnics i de financiacio cl que cis impedeix realitzar amb eficacia el

serves de depuraci6 de les aigues residuals.

En aquest sentit un dels principals problemes que es presenten a les autoritats

locals es la manera de financiacio d'aquest tipus de serveis. Es a dir, si han cobrar

aquest serves per mitja dels impostos locals ordinaris iguals per a tots els consumi-

dors, o be mitjantcant carrecs suplementaris en el tractament de les aigues depenent

del tipus d'abocades. El primer sistema. que es concreta normalment en una ia.ca

do contaminacio per volum d'aigua corrsuntida, encara que es miss senzill, es miss

injust ja que suposa donar un tracte preferent a les liars i industries que consumei-

xen poca aigua pero que produeixen grans concentracions d'abocades contaminants,

i que per tant surten beneficiats, i perjudiquen en canvi economicament industries

i Ilars que utilitzen molta aigua i contaminen poc.

Aquest sistema es utilitzat, per exempie, pel Consorci d'Ajuntaments de la

Costa Brava que utilitza com base recaudatoria el consum domestic d'aigua. La

utilitzacio d'aquest tipus de taxa esta justificada en aquest cas per tractar-se d'un

area poc industrialitzada.

La taxa de tractament, es a dir, la segona possibilitat de cobrament, ha estat

permesa pel Ministers d'Hisenda per a ('area metropolitana de Barcelona. Per a la

determinacio de la base imposable pot utilitzar-se la quantitat d'abocades industrials

que scran objecte de tractament i pel cas de les liars es pot utilitzar un standard

per habitant.

En el poligon industrial de la Llagosta (Barcelona) utilitzen un sistema molt

sofisticat que consisteix a distribuir els costos de depuracio de I'aigua entrc les

industries pertanyents al poligon, en base a les quanties i caracterrstiques de les al'o-

cades.

Aquest sistema encara que molt ortodox resulta molt complicat d'administrar

ja que fa falta una analisi de la distribucio de costos proporcional al cabal d'abocades

per empresa i al percentatge de contaminacio de les aigues abocades (3).

Dc tot 1'exposat es pot entreveure que existeixen implicacions economiques en

la descontaminacio de les aigues. Un exempie el tenim en els costos de la depuracio.

Actualment. es pot considerar, despres d'haver analitzat alguns casos, que si costa

20 ptes., el metre cubic d'aigua potable, seria de 10 ptes. la seva posterior depuracio

i per tant el preu o tarifa integrada d'ambdos serveis seria de 30 ptes./m'.

Per finalitzar aquest apartat dedicat a depuracio i Ajuntaments nomes indicar

que, com ha escrit Martin Mateo, alas Corporaciones Locales son en todas partes

del mundo incapaces de abordar por si solas los problemas financieros inherentes

al establecimiento de dispositivos para eliminar la contaminacion de los hogares

e industrias radicados en su termino general>> (4).

El problema economic de la contaminacio de les aigues fluvials de Catalunya

Un dels principals problemes que to plantejats la Generalitat de Catalunya es

el de la manca i contaminacio de les aigues continentals (5).

Quatre son els factors que mostren que Catalunya to un dels problemes de

contaminacio d'aigues continentals mes greus d'Espanya . En primer floc Catalunya

to una de les majors concentracions urbanes i industrials de la Peninsula . En se'on

floc la concentracio industrial catalana es realitza precisament en sectors economics

que tendeixen a produir majors index de contaminacio en els cabals dels rius. En

terror iioc a la concentracio de la poblaci6 catalana en grans urbs s'hi ha d'afegir
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la lentitud amb que s'ha posat en marxa cls sistemes de sanejament de les aigues
residuals urbanes, justificat per la falta de recursos economics necessaris per a la
realitzacio de les fortes inversions necessaries per a depurar les abocades. Un quart
.factor important son els escasos recursos hidraulics que posseeix Catalunya, que
en mes d'un 90 % procedeixen de la conca del Pirineu Oriental, conca que, en
aquest moment es troba en diversos dels seus punts excessivament aprofitada, es
a dir, saturada.

Per a una major rapidesa i senzillesa en l'exposicio resumirem aquests quatre
punts en dos: la manca d'aigua i la seva contaminacio.

a) La manca d'aigua

Per a compendre la problematica de la manca d'aigua a Catalunya, es necessari
adonar-se de l'enorme desequilibri existent entre Ies dues conques que Ii subminis-
tren aigua: la conca de l'Ebre i la conca del Pirineu Oriental. Els recursos hidraulics
utilitzats a Catalunya procedeixen en mes d'un 90 % de ]a conca del Pirineu Oriental
i es degut a que les provcncies de Barcelona. Girona i la major part de Tarragona,
es nodreixen de dita conca, mentre que la provincia de Lleida i la zona sur de
Tarragona ho fan de les aiguesde l'Ebre. La conca del Pirineu Oriental ha d'abastar
a practicament tota la industria catalana i mes de 5 milions d'habitants: en canvi
la vessant sur occidental o conca de l'Ebre es limita a subministrar aigua a menys
de mig mili6 d'habitants i en una zona on la industria es troba en relaci6 amb els
recursos hidraulics en una proporci6 molt inferior a la del Pirineu Oriental. Cal
destacar que una quarta part de la produccio industrial d'Espanya s'aconsegueix
en un 3 % del territori -conca del Pirineu Oriental- amb unes disponibilitats
mitges d'aigua del 2,4 % del nacional i una capacitat d'embassaments constructs
del 1,5 % del total nacional.

Els recursos aquifers totals de Catalunya es distribueixen en un 72 % d'aigues
superficials i en un 28 % d'aigues subterranies o pons. L'any 1986 el 35 % del
municipis catalans es veuran seriamente afcctats per deficits d'aigua (6). Per a
1990, es preveu que sera cl 55 % dels municipis els que pateixin _falta d'aigua. Ara
be, aixc com els municipis afcctats per la manca l'any 1986 son petits i nomes
abarquen el 14 % de la poblaci6 total catalana, els municipis afectats el 1990,o
sigui el 55 % indicat, abasten practicament el total de la poblaci6 catalana (en
concret un 86 %). Per tant el trasviament de I'Ebre pot tenir una incidencia impor-
tant tant mes quan els estudis abans indicats mostren que nomes un 56 % aproxima-
damcnt dels municipis afcctats tenen possibilitat d'accedir a noves fonts de submi-
nistrc d'aigua (7).

b) La contaminacio de les aigues municipals

Al problema de la falta d 'aigua, se n'hi uneix un altre de similars proporcions:
la contaminacio . Les dificultats de potabilitat i purificaci6 de l'aigua es deuen a
raons semblants a les que en provoquen la manca: desenvolupament industrial i
concentraci6 de la poblaci6. I es que una cosa porta I'altre. a) La manca d'aigua
en una determinada _ona impedecv una descontaminacio propia, natural, del flit
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del riu. Per aix6 no pot estranvar que, del total del consum espanvol de material
de depuracio d'aigues, el 38 % s'utilitzi a Catalunva encara que la pobla(io catalana
uhicada a la conca del Pirincu Oriental nomes suposa que el 16 Oz del total national.

A Catalunya, del total dels recursos aquifers utilitzats pels ajuntaments es poden

considerar contaminats el 73 %. Les aigues superficials contaminades, que represen-

ten el 90 % del total de les aigues superficials, tenen importants graus de contamina-

cio. Pero les aigues subterranies contarninades (quc representen un 30 % del total

de les aigues subterranies) ofereixen index mes baixos de contaminacio encara que
amb nivells importants en concentrac16 de sal.

En un altre ordre de coses I pet que fa referencia a l'origen de la contaminacio
dels recursos d'aigua podem dir que un 92 % de les aigues contaminades son
contaminades per residents urbans, en un 91 % per la industria, en un 42 % per
l'agricultura i en un 86 % per la ramaderia i avicultura.

A mes, i tambe pet que es refereix a la contaminacio de 1'abastament d'aigua
potable en els municipis catalans, encara que nomes el 60 % de les corporations
locals estan afectades per la contaminacio de les aigues, es tracta precisament dels
municipis que posseeixen major poblacio, pet que resulta que el 90 % del total
dels abonats at subministre d'aigua estan afectats per problemes de contamina-
cio.

Es pot concloure per tant que la major part de les aigues continentals catalanes
sofreixen problemes de contaminacio i el seu origen es troba en les abocades de
tipus organic i industrial. Les impurificacions provenen en general de les fabriques

de paper, salines, industries textils, alimentacib, metalurgies, extraccib d'arids,

escorxadors, industries quimiques i collectors humans.

Algunes conclusions de la investigacio empirica

a) Contatninacio de les aigues

La industria es per als runicipis catalans enquestats, el principal focus contami-

nant de les aigues residuals. La problematica de la contaminacio industrial de les

aigues es mes important en els municipis de major densitat de poblacio que en

els menys densament poblats.

Pero entorn dels 2/3 dels municipis enquestats no controlen, de cap manera,
el nivell de contaminacio de les abocades que efectuen les industries.

Per una altra banda la industria local no informa els ajuntaments de les sexes

emissions contaminants, i aixo s'escau tant en la industria ubicada en municipis

sense greus problemes ambientals com en aquells on no es aixi.

Com a consequencia de 1'anterior manca informaci6 local sobre nivells i focus

de contaminacio que permeti implantar politiques a nivell local. Es tracta d'un

problema relativament familiar en Economia: en ocasions es posseeix un coneixe-

ment prou complet a nivell agregat de certes situations que permet dissenyar linies

generals de politica, per6 manca, a vegades, informacio a nivell desagregat, es a

dir, a nivells locals, que es precisament on s'ha d'aplicar les mesures de politiques

concretes enfront de situations que han d'esser identificades.

Els municipis es preocupen dels problemes de contaminaci6 d'aigues davant
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de situacions de let. Es podria dir que els ens locals van a remolc del problema i

no existeix per tant una actitud preventiva enfront d'ells. Pero els municipis enques-

tats que son de mida gran, pero no excessivament aclaparats per questions de

densitat de poblacio i creixement urba explosiu, sembla que presten una major

atencio a formules preventives i estan mes relacionats amb les empreses i les seves

abocades contaminants que la resta dels municipis enquestats.

h) Depura(io d'aigues residuals

La major part dels municipis no sols no controlen les abocades industrials sin6

que tampoc no realitzen analisis d'aigues residuals. Pero en els casos que les analisis

es fan, aixo es perque la contaminaci6 de les aigues residuals suposa una perdua

inmediata i a curt termini de la renda municipal.
En aquest mateix sentit, els municipis turistic-costers son els que tenen en

proporcio un major nombre de depuradores ja que els interessos turistics es poden

veure perjudicats davant de situacions contaminants. Aixo confirma que els proble-
mes mediambientals dels municipis catalans es resolen quan es identificable la
seva incidencia negativa sobre un mal economic concret. En la practica, doncs,
descontamina qui es veu perjudicat. Catalunya to en aquests moments unes 20
depuradores municipals en funcionament de les quals 8 (40 %) son situades en
municipis costers.

En aquest seminari sobre politica ambiental a Catalunya i Llenguadoc, els nos-
tres companys de la Universitat de Montpeller varen quedar molt sorpresos quan els
varem indicar que d'una mostra de 131 municipis catalans que representaven de
l'orde del 75 % dell municipis amb mes de 3.000 habitants existents a Catalunya
nomes 18 tenien depuradora.

c) Ahastainent

Les dades agregades , a nivell de Catalunya, constaten un prohlema important
d'ahastarnent, pero els resultats de I'enquesta denoten que els ajuntaments desconei-
xen en bona mida la problematica relacionada amb I'abastament el que potser
sigui degut que la gestio del servei la realitzen companyies privades, o be que el
problema es menys greu del que indiquen les dades agregades.

Es tracta d'una questi6 en que el nivell adequat de competencies i per tant de
soluci6 sobrepassa clarament el nivell municipal.

En quant a les necessitate de subministre la major demanda present i futura
procedeix no d'un creixement poblacional, sino d'un augment de demanda social,
es a dir d'una major extensi6 de la xarxa de subministre per donar servei a un
major nombre de ciutadans . Es tracta d'un element qualitatiu al que s'ha d'atendre
en ordre a millorar la qualitat de vida.

d) CornpetPncies

Encara que constitucionalment es reserven les competencies en materia de
subministre, depuraci6 i contaminaci6 al ens locals, ens trobem que junt a una
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gran dispersio legal. hi ha una varietat real de competencies. Es a dir. existeixen
ditcrencies entre competencies legals i qui les poseeix en la practica. No es tracta
Cant que diversos organismes posecixin competencies en aquesta materia a nivcll
general corn que son difcrents els qui s'ocupen del mateix assumpte en diferents
municipis. A mes no existeixen practiques uniformes de reciclatge. prospecc16
d'aigues, depurac16 d'abocades, pel que no resulta estrany que la coordinaci6 sigui
dilicultosa.

Pero no existeixen conflictes greus entre municipis d'una mateixa conca per
causa de la contaminaci6 de 1'aigua. Es tracta d'un problema generalitzat en quc
practicament tots els ens locals incorren en deter] orament ambiental. 1 son tots
conscients de les dificultais que entranya la seva resoluci6. Potser els problernes
ambientals es solucionarien d'alguna manera mitjancant una autoritat de conca
que es responsabilitzi de forma etectiva dels problemes relacionats amb l'aigua en
un determinat riu.
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