MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS
(CUP) PER A LA CANCEL·LACIÓ DEL DEUTE DE L’ACA AMB AIGÜES DE REUS
A TRAVÉS DEL CÀNON DE L’AIGUA
El passat 2 de juny, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
Lluís Recoder anunciava públicament la pujada del cànon de l’aigua per tal de resoldre la
difícil situació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua. Una pujada que era aprovada al
Parlament de Catalunya el passat 19 de juliol, fixant-se en un augment del 8,5%, que
repercutirà en la factura del consum d’aigua dels i les ciutadanes a partir del quart trimestre
de 2011.
Aquesta mesura s’aprovava en el paquet conjunt de lleis, anomenades “Lleis Òmnibus”, que
representen la transposició de la Directiva Europea relativa a serveis del Mercat Interior
(altrament coneguda com a Directiva Bolkenstein), que obre la porta a la privatització de la
gestió de l’aigua.
Actualment, l’Agència Catalana de l’Aigua té un deute de 1.380 milions d’euros, quantitat
equivalent al 20% de les necessitats financeres de la Generalitat per al 2011. Si bé aquest
deute ha incrementat substancialment arran de la gran inversió que va haver de realitzar el
període 2007-2010 per fer front a la situació de sequera (quantificada en 2.541 milions
d’euros), la qual va ser finançada amb operacions de crèdit, l’existència de deute a l’ACA
existeix des del mateix any de la seva creació.
L’any 2000, any de fundació de l’ACA, el deute era de 560 milions d’euros. Al 2003, el deute
era de 874 milions d’euros. L’any 2006, de 1.046 milions d’euros. I, fins als 1.380 milions
actuals de deute.
Cal recordar que l’ACA no ha comptat mai amb cap partida pressupostària de la Generalitat,
sinó que el seu finançament s’ha basat, quasi exclusivament, en el cobrament del cànon de
l’aigua que s’aplica directament al i la consumidora, a través de l’administració o empresa
que gestiona l’abastiment de l’aigua a la indústria, les empreses i els domicilis particulars. En
el cas de la nostra ciutat, doncs, és Aigües de Reus, qui cobra aquest cànon al i la reusenca
i, després, aquest l’ha d’ingressar a l’ACA.
Cal recordar també, que el deute de l’ACA afecta directament, no sols al reusenc i a la
reusenca que ara haurà de pagar més diners per a la mateixa quantitat de consum d’aigua,
sinó també afecta greument a Aigües de Reus. Actualment, l’ACA té un deute important amb
Aigües de Reus, provocat per l’impagament de subvencions concedides a l’empresa per a la
realització de diferents projectes.
Aquest impagament, ha obligat a Aigües de Reus ha haver de demanar crèdits a diferents
entitats bancàries per tal d’avançar les quantitats fixades i, per tant, que l’empresa hagi de
fer front a uns interessos que incrementaran la partida pressupostària de l’empresa per a
aquests projectes.
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS:
1. Demanar a l’ACA que el total de la quota del cànon de l’aigua que s’implementarà a
partir del quart trimestre de 2011, serveixi per eixugar el deute de forma progressiva
que l’ACA ha contret amb Aigües de Reus, fins a la seva cancel·lació.
2. Instar al Parlament Català la necessitat d’una revisió en profunditat del model de

finançament de l’ACA.
3. Exigir al Parlament Català el blindatge de la titularitat pública de la gestió de l’aigua.
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