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COMPANYIA D'AIGÜES DE SABADELL, SA 

1. Preàmbul 
 
Companyia d'Aigües de Sabadell, SA (en endavant CASSA, la Companyia o la Societat) és una societat 
mercantil anònima per accions, el capital de la qual pertany parcialment a l'Ajuntament i que va ésser 
constituïda el dia 22 de juliol de 1949, dedicada al subministrament i distribució d'aigua potable, essent 
titular del servei la mateixa Corporació Municipal. 
 
El contingut de les Bases d'Explotació de la Societat fou modificat mitjançant acord plenari de data 5 de 
juliol de 1954, per la seva adaptació a la Llei de Societats Anònimes de l'any 1951. 
 
Amb posterioritat a aquella data, han entrat en vigor diverses disposicions legals en l'àmbit 
local, el contingut de les quals determina necessàriament una nova modificació de les 
bases. 
 
Per altra part l'objecte social de la Companyia, que a l'inici es concretava solament en el subministrament 
i distribució d'aigua potable, s'ampliarà abastant també la depuració d'aigües residuals. 
 
Ateses les consideracions anteriors, així com els acords assolits entre l'Ajuntament de Sabadell i la pròpia 
Companyia, es procedeix a redactar de nou les Bases d'Explotació de conformitat amb els epígrafs que a 
continuació s'assenyalen. 
 
 
2. Caracterització de la Societat com a empresa mixta  
 
Companyia d'Aigües de Sabadell, SA és. una societat de naturalesa jurídica mixta, constituïda entre 
l'Ajuntament de Sabadell i els representants del capital privat, a l'emparament del previst en la legislació 
vigent tant en l'àmbit local, com en el mercantil i, subsidiàriament en el civil, amb la finalitat de 
desenvolupar els objectius previstos en aquestes bases. 
 
La Societat es va constituir per un termini de 99 anys a comptar des de l ' I  d'agost de 1949, data en què 
va començar les seves operacions. 
 

3. Objecte de la Societat  

La Societat té per objecte: 

 
a) L'abastament d'aigua potable a la ciutat de Sabadell, mitjançant la investigació, aflorament i 

aprofitament de tota classe d'aigües aptes per al servei públic, i a través de les corresponents xarxes 
d'aportació, distribució interior pel subministrament d'aigua corrent a domicili i, en general, la 
comercialització de les activitats que n'estiguin relacionades amb ell, inclús sobre aparells, accessoris 
i utensilis relatius al subministrament d'aigua. 
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b) La recollida, tractament i sanejament o depuració d'aigües residuals, així com en el seu cas el 
reciclatge de les aigües depurades per a ser destinades a altres usos diferents al consum humà, tot 
això referit a municipi de Sabadell. 

c) La prestació dels serveis previstos en el apartats a) i b) anteriors, a altres poblacions, municipis, 
polígons, urbanitzacions particulars fora del terme municipal de Sabadell, utilitzant els cabals propis o 
aquells-altres dels que disposin aquests nuclis, així com els mitjans, instal·lacions i activitats 
anteriorment esmentades, encara que sense subjecció al règim de Sabadell. 

d) La redacció i execució de projectes i tot tipus de treballs i activitats relacionats amb els anteriors 
apartats. 

 
 
4. Prestacions a altres poblacions i noves concession s 
 
La Societat, amb l'autorització de l'Ajuntament de Sabadell, podrà abastar i distribuir aigües a altres 
ciutats, poblacions i urbanitzacions, així com prestar el servei de tractament, sanejament i depuració 
d'aigües d'altres poblacions, mitjançant la constitució o participació en altre societats específiques per tal 
finalitat. 
 
La Societat podrà adoptar les mesures necessàries, en la mesura que resulti possible arran de l'establert 
per la normativa vigent, per transferir els serveis relacionats amb el cicle integral de l'aigua que fins a la 
data d'avui ve prestant a altres municipis, en favor de societats participades per ella. 
 
 
5. Efectivitat del monopoli 
 
CASSÀ desenvoluparà l'explotació del servei d'abastament d'aigua al municipi de Sabadell en règim de 
monopoli, amb exclusió de qualsevol altra persona tant física com jurídica denegant l'Ajuntament de 
Sabadell quantes noves sol·licituds es presentin al respecte, i sempre d'acord amb la legislació vigent. 
 
 
6. Capital de la Societat i classes d'accions 
 
El capital social està dividit en dues classes d'accions, A i B, representades mitjançant anotacions en 
compte; les primeres, de titularitat de l'Ajuntament de Sabadell, són accions intransferibles; les segones 
són accions lliurament transferibles. 
 
L'aportació municipal, per l'atribució de les accions classe A, que representen el vint pel cent del capital 
social s'efectuarà bé en efectiu numerari o bé mitjançant aportacions no dineràries aprovades per la 
Corporació municipal i en la forma, prevista en la Llei de Societats Anònimes i en la legislació.  
 
 
7. Col·laboració municipal amb la Societat 
 
La Corporació Municipal prestarà la seva col·laboració i recolzament en quantes gestions siguin 
procedents per l’efectivitat de l'administració, gestió i explotació dels serveis d'abastament i de depuració 
d'aigua, prop d'organismes oficials i privats, estimant com d'utilitat pública i d'interès general del Municipi 
dites gestions. 
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8. Govern de la Societat: Junta General, Consell d*Ad ministració i Comissió Executiva 
 
La Societat serà regida per la junta General d'Accionistes, en la qual correspondrà un vot per cada acció, 
tant de la classe A com de la classe B, i administrada per un Consell d'Administració integrat per tretze 
membres, dels quals cinc representaran necessàriament a les accions de la classe A, pertanyents a la 
Corporació Municipal de Sabadell, essent l'Alcalde Conseller nat, i els altres quatre lliurament designats i 
remoguts per la Corporació d'entre els Regidors, alts funcionaris o representants d'entitats municipals. Els 
vuit restants, representants de les accions de la classe B, seran escollits per la Junta General, per 
períodes fixes, sent reelegits i remoguts per ella. 
 
L'Alcalde de la Ciutat de Sabadell ostentarà en tot cas el càrrec de vicepresident primer del Consell 
d'Administració. 
 
Les Juntes Generals d'Accionistes seran presidides per l'Alcalde de la Ciutat quan hi assisteixi i, en tal 
condició, li correspon la declaració de vàlida constitució de la Junta, així com obrir i tancar les sessions. El 
president del Consell d'Administració serà el vicepresident de la Junta, i president de la mateixa en cas 
d'absència de l'Alcalde; li correspondrà en qualsevol dels casos l'efectiu desenvolupament de la Junta i la 
direcció de les deliberacions. 
 
El Consell designarà del seu sí una Comissió Executiva, que estarà integrada per cinc membres, dos 
d'ells escollits d'entre els Consellers designats per l'Ajuntament, i els altres tres d'entre els restants 
Consellers representants del capital privat. 
 
Els acords de la Junta General s'adoptaran per majoria, llevat dels casos en què per prescripció legal o 
estatutària siguin exigibles majories qualificades o l’anuència Municipal. 
 
Pel nomenament i cessament per part del Consell d'Administració de càrrecs directius es requerirà 
majoria de 2/3 i si no s'assolís aquesta majoria es proposarà una terna que podrà repetir-se fins arribar a 
la majoria de 2/3. També es requerirà majoria de 2/3 de vots del Consell d'Administració per a l'aprovació 
del pressupost necessari a efectes de manteniment de l'equilibri econòmic. En aquest cas, el pressupost 
serà el referent obligatori pel manteniment de l'equilibri econòmic i, si procedeix, pel desenvolupament de 
la política tarifaria. 
 
Si no s'assolís l'acord dels 2/3 el Consell d'Administració podrà presentar per majoria simple la 
corresponent sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic. 
 
Es precisarà l'anuència municipal perquè la junta General d'Accionistes de la Societat pugui acordar 
vàlidament l'emissió d'obligacions, l'augment o la reducció del capital social, i la transformació, fusió, 
escissió o dissolució de la Societat i, en general qualsevol modificació dels Estatuts Socials. 
 
 
9. Retribució del capital 
 
À fi de garantir una adequada retribució del capital, l'Ajuntament reconeixerà a favor de CASSA, de 
conformitat al previst en la llei, i com a retribució bàsica del servei d'abastament d'aigua de Sabadell, la 
quantitat resultant d'aplicar el 12% sobre el total de despeses que formen el pressupost d'ingressos i 
despeses de l'exercici, constituint aquesta retribució una despesa integrant d'aquest pressupost. 
 
Amb la finalitat de incentivar l'estalvi de despeses, es reconeixerà, a més, una retribució complementària 
de la forma següent: 
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Quan el pressupost de despeses de l'exercici sigui inferior al pressupost de despeses de l'exercici 
anterior corregit amb l'IPC, a la retribució bàsica s'afegirà una retribució complementària del 18% de la 
diferència entre el pressupost de despeses de l'exercici i el de l'exercici anterior corregit amb l’IPC. 
 
Quan el pressupost de despeses de l'exercici sigui superior al pressupost de despeses de l'exercici 
anterior corregit amb l'IPC, la diferència entre aquestes dues quantitats es retribuirà amb un percentatge 
igual al que resulta de minorar, en un 18%, el 12% corresponent.  
 
L'IPC que es considerarà serà l'Increment de Preus al Consum previst pel govem per l'exercici 
pressupostat. 
 
 
10. Pressupost d'inversions i titularitat de les ma teixes en funció del seu origen 
 
La totalitat dels actius de l'immobilitzat material i immaterial de CASSA, situats dins del terme municipal 
de Sabadell queden subjectes al règim de reversió al finalitzar la concessió i, per tant, al càlcul del Fons 
de reversió. Queden exclosos de l'anterior aquells que es tenen en caràcter de cessió d'us o de qualsevol 
altre títol de mera fruïció. 
 
Els actius de CASSA que, situats fora del terme municipal, estan adscrits a la prestació del servei 
d'abastament i distribució de la ciutat de Sabadell, queden així mateix subjectes al regim previst en el 
paràgraf anterior. 
 
A partir d'aquesta data, quan sigui precís realitzar qualsevol nova inversió en actius destinats a la millora 
o ampliació del servei de Sabadell, CASSA redactarà i presentarà a l'Ajuntament, per a la seva aprovació 
si ho estima procedent, el corresponent pressupost d'inversió. 
 
El pressupost d'inversió contindrà la descripció de la inversió, la seva justificació tècnica, el cost 
d'execució i la proposta de finançament. 
 
La conservació, manteniment i reparació de tots els actius adscrits al servei de Sabadell seran en tot cas 
a càrrec de CASSA, independentment de què siguin adquirits o cedits en ús. 
 
L’Ajuntament podrà fer aportacions de capital a CASSA, per tal que pugui accelerar les inversions a la 
xarxa d’aigües en els casos que, per raons d’interès públic, sigui urgent la seva execució, prèvia 
signatura del corresponent conveni amb la companyia. 
 
 
11. Reversió a l'Ajuntament 
 
Totes les instal·lacions de portada d'aigües, concessions, xarxa de distribució interior, dipòsits, estacions 
de bombament i repartiment i demés elements de la Societat relatius a la prestació del servei. 
d'abastament a la Ciutat de Sabadell, tant els que són objecte d'aportació i subsisteixin com els de nova 
construcció o instal·lació en els anys successius per la Societat, revertiran de ple dret a l'Ajuntament de 
Sabadell als noranta nou anys de la constitució de la Societat, o sigui al seu termini legal, quedant amb 
això amortitzades les accions municipals -les de classe A- sense ulterior dret ni participació municipal en 
la liquidació de la Societat ni en les adjudicacions derivades de tal liquidació, sense perjudici dels drets de 
l'Ajuntament com a eventual titular de les accions de la classe B. 
 
Igualment s'entendrà, en el seu dia, respecte a aquells actius corresponents al servei de tractament í 
depuració d'aigües en quant estiguin adscrits al servei de Sabadell i tinguin, en conseqüència, la condició 
de revertibles. 
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Per l'efectivitat d'aquesta reversió la Societat dotarà anualment al fons de reversió la part que 
correspongui, sense que el Municipi tingui ulterior responsabilitat, ni pugui afectar-li cap detracció en els 
elements que al mateix reverteixin, davant del capital representat per les accions de la classe B i als 
creditors de la Societat. 
 
No obstant, per a la reversió de totes aquelles instal·lacions i elements que hagin suposat per la Societat 
inversió de capital, propi o aliè mitjançant crèdit, en els vint-i-cinc anys anteriors al termini de la Societat 
serà precís l'acord previ a la inversió entre la Societat i el municipi, fixant-se en el mateix les escales 
d'amortització i el valor de rescat o de reversió a l'Ajuntament, al pagament del qual haurà de procedir 
l'Ajuntament al verificar-se dita reversió o rescat. 
 
L'import total de la dotació anual al fons de reversió serà el resultat de dividir pel número d'anys que 
resten en cada moment fins el termini de la Societat (reversió), la suma de les següents quantitats:  
 
(+) Valor brut dels actius substituïbles abans d'amortitzacions econòmiques. 
 
(-) Valor brut dels actius no substituïbles abans d'amortitzacions econòmiques. 
 
(-) Fons d'amortització econòmica dels actius no substituïbles, acumulat fins l'exercici corrent, és a dir, 
incloent-hi la dotació del propi exercici. 
 
(-) Fons de reversió acumulat fins l'exercici precedent. 
 
(-) Valor teòric comptable de les accions classe A, o valor nominal de dites accions si fos superior. 
 
S'entén per actius substituïbles aquells béns subjectes al règim de reversió a l'Ajuntament dels quals la 
vida útil estimada sigui, en el moment de la seva adquisició, inferior al període que resti fins el termini de 
la Societat. 
 
S'entén per actius no substituïbles aquells béns subjectes al règim de reversió a l'Ajuntament dels quals 
la vida útil estimada sigui, en el moment de la seva adquisició, igual o superior al període que resti fins el 
termini de la Societat. 
 
A partir de l'entrada en vigor de les presents bases, les despeses d'acondicionament associades als 
actius revertibles necessaris perquè en el moment de la seva reversió es trobin en adequades condicions 
d'ús i funcionalitat estaran compresos bé en el pressupost d'inversió o bé en el pressupost ordinari de 
CASSÀ, sense perjudici de la possibilitat de dotar la corresponent provisió per fer front a despeses 
futures. 
 
Els béns subjectes al règim de reversió a l'Ajuntament, adquirits per la Societat fins a la data d'avui, es 
classificaran en actius substituïbles i no substituïbles a efectes del càlcul de la dotació anual al Fons de 
Reversió. 
 
 
12. Equilibri econòmic 
 
Anualment es confeccionarà i es sotmetrà a l'aprovació del Consell d'Administració un pressupost que 
contindrà la previsió d'ingressos i despeses, desglossat per activitats i municipis, aplicant a cada cas la 
proporció d'ingressos i despeses que correspongui, constituint la previsió global de CASSÀ el consolidat 
de tots ells. 
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En cas de desequilibri econòmic de la Companyia, aquest es restablirà normalment mitjançant la tarifa, 
sense perjudici de la facultat de l'Ajuntament per establir en el seu cas les compensacions econòmiques 
necessàries en cas d'insuficiència d'aquesta. 
 
En el cas de què la previsió aplicada pel servei al municipi de Sabadell resultés deficitària, la Societat 
formularà en base a la mateixa la corresponent sol·licitud per al restabliment de l'equilibri econòmic, 
segons el procediment legal establert. L'estructura d'aquesta sol·licitud s'ajustarà a la legislació vigent en 
la matèria, així com a les previsions establertes en el Reglament del Servei Públic de Subministrament 
d'Aigua al municipi de Sabadell. En tot cas, s'inclouran específicament en dita sol·licitud les partides 
corresponents previstes en les presents bases. 
 
L'Ajuntament adoptarà els acords necessaris per garantir sempre l'autofinançament del servei mitjançant 
el manteniment de l'equilibri econòmic-financer. No obstant això, si concorren circumstàncies que 
aconsellen establir una quantia inferior, caldrà que per part de l'Ajuntament s'estableixin simultàniament 
les compensacions econòmiques necessàries. 
 
A part del cas contemplat fins ara, la Societat solament podrà sol·licitar el restabliment econòmic quan 
l'increment de costos vingui motivat per actuacions de la pròpia Administració. 
 
Respecte als serveis corresponents a altres municipis, el Consell d'Administració adoptarà en cada 
moment les decisions oportunes. 
 
 
13. Tributs municipals 
 
L'exempció de tributs municipals pactada en el moment de la fundació de la Societat resta sense efecte a 
partir de l'aprovació d'aquestes bases. 
 
En conseqüència, a partir de la data indicada la Societat estarà obligada a pagar els tributs i altres 
exaccions de caràcter municipal que li siguin d'aplicació. El seu tractament comptable serà el de despesa 
d'explotació. 
 
Queda així mateix suprimida la participació de l'Ajuntament en els ingressos bruts per facturació de la 
Societat. 
 
 
14. Subministrament d'aigua per a usos municipals 
 
La Societat aplicarà als subministraments per a usos municipals una reducció del seixanta per cent sobre 
el preu de la tarifa d'ús industrial. 
 
Tindran la consideració d'usos municipals aquells subministraments dels quals és titular l'Ajuntament de 
Sabadell i que presta gratuïtament per serveis municipals, beneficència, cultura, sanitat, extinció 
d'incendis, rec i demés objectius públics anàlegs. En cap cas es considerarà subministrament municipal 
el que es presti a les empreses concessionàries de qualsevol servei públic -exclòs el consum que les 
pròpies concessionàries apliquin als objectius públics abans esmentats- ni el que es pugui utilitzar pel seu 
comerç o revenda. 
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ANNEX DE LES BASES D’EXPLOTACIÓ DE LA COMPANYIA D’A IGÜES DE SABADELL, SA EN 
RELACIÓ A LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE TRACTAMENT  DE LES AIGÜES RESIDUALS DEL 
SISTEMES  DE SANEJAMENT RIU SEC I RIU RIPOLL, DE RE TORN D'AIGÜES DEPURADES DEL 
RIPOLL I DEL TRACTAMENT D’ASSECATGE DE FANGS A RIU SEC   

 
 

1.  Preàmbul 
 
“Companyia d’Aigües de Sabadell, S.A.” (en endavant Aigües de Sabadell) és una societat mercantil 
anònima per accions, el capital de la qual pertany parcialment a l’Ajuntament i que va ésser constituïda el 
dia 22 de juliol de 1949, per un termini de 99 anys a comptar des de l’1 d’agost de 1949. 
 
Constitueix l’objecte de la Societat, segons estableix la Base d’Explotació 3a: 
 
“a) L’abastament d’aigua potable a la ciutat de Sabadell, mitjançant la investigació, aflorament i 
aprofitament de tota classe d’aigües aptes per al servei públic, i a través de les corresponents xarxes 
d’aportació, distribució interior pel subministrament d’aigua corrent a domicili i, en general, la 
comercialització de les activitats que n’estiguin relacionades amb ell, inclòs sobre aparells, accessoris i 
utensilis relatius al subministrament d’aigua. 
 
b) La recollida, tractament i sanejament o depuració d’aigües residuals, així com també, si és el cas, el 
reciclatge de les aigües depurades per a ser destinades a altres usos diferents al consum humà, tot això 
referit al municipi de Sabadell. 
 
La prestació dels serveis previstos en els apartats a) i b) anteriors, a altres poblacions, municipis, 
polígons, urbanitzacions o particulars fora del terme municipal de Sabadell, utilitzant els cabals propis o 
aquells altres dels que disposin aquests nuclis, així com els mitjans, instal·lacions i activitats anteriorment 
esmentades, encara que sense subjecció al règim de Sabadell. 
 
La redacció i execució de projectes i tots tipus de treballs i activitats relacionats amb els anteriors 
apartats.” 
 
Les relacions entre l'Ajuntament, com a titular del servei, i la societat, com a gestora del servei, estan 
regides per les Bases d'Explotació, en la redacció aprovada pel plenari municipal de 15 de desembre de 
1994, a les quals es subjecta l'activitat de la societat i que defineixen entre d'altres qüestions l'objecte, la 
naturalesa d'empresa mixta, les potestats de direcció i de control de l'Ajuntament i el règim econòmic, així 
com pel Reglament del servei públic de subministrament d’aigua al municipi i el Reglament del servei 
municipal d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament en alta d’aigües residuals 
urbanes a Sabadell.  
 
Per acord del Consell de Direcció de la Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya, de data 3 de novembre de 1998, es nomena a l’Ajuntament de Sabadell com 
Administració Actuant del Sistema de sanejament del riu Sec, amb efectes del dia 1 de gener de 1999. 
 
El Sistema de sanejament del riu Sec es composa bàsicament de: 
- Una xarxa de col·lectors en alta, que abasta els termes municipals de Sant Quirze del Vallès i 

Sabadell 
- L'estació depuradora d'aigües residuals (en endavant EDAR) de riu Sec.  
 
Per acord del Ple del 28 d'abril de 1999 s'aprova l'annex de les Bases d'Explotació de la Companyia 
d'Aigües de Sabadell, SA (Aigües Sabadell) en relació a la gestió del Servei Públic de tractament de les 
aigües residuals del sistema de sanejament de riu Sec. Aquest regula les relacions entre Ajuntament i 
Aigües Sabadell en relació l’encàrrec de gestió del Sistema de Sanejament de Riusec, del qual 
l’Ajuntament ostenta la condició d’Administració Actuant i alhora estableix el model de procediment pel 
moment en que l’Ajuntament de Sabadell passi a ser Administració Actuant del Sistema de Sanejament 
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del Ripoll, per tal d’avançar cap a un model de gestió integral del cicle de l’aigua. 
 
Per acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya, de 
data de 4 de juliol de 2002 s'aprova el model de conveni entre l'ACA i l'Ajuntament de Sabadell on es 
reconeix a l'Ajuntament Administració competent per a la gestió del Sistema de Sanejament del Ripoll i 
s'estableix el règim d'aportacions econòmiques. 
 
El Conveni es signat per ambdues parts al juliol de 2002 amb efectes a partir de l'1 d'octubre de 2002 
 
El sistema de sanejament del riu Ripoll es composa actualment de: 
 
- Col·lector interceptor del Ripoll 
- Estació de bombament de Sant Oleguer 
- Col·lector de pujada / baixada de l'estació de bombament a l'EDAR del Ripoll 
- Estació depuradora d'aigües residuals de riu Ripoll amb tractament biològic, situada al Polígon de 

Can Roqueta 
- Col·lector interceptor de Can Roqueta i estació de bombament 
- Col·lector del Poble Nou (Riera de Santiga) i estació de bombament 
 
L'Ajuntament de Sabadell mitjançant el seu pressupost ha construït l'emissari d'aigües depurades que 
condueix les aigües abocades a la zona de Sant Oleguer fins a dos punts diferents del Ripoll (Molí 
Torrella i Torrent de Colobres). L'Ajuntament és titular d'aquesta infraestructura estant al seu càrrec la 
construcció i el manteniment 
 
Aquest sistema està constituït per: 
 
- Canonada de retorn de les aigües depurades 
- Estació de bombament del Molí Torrella 

 
Aquest sistema va entrar en funcionament l'1 de gener de 2003 
 
D’acord amb el punt 3.1 “Instal·lacions d’assecat tèrmic eficient a l’edar de Riu Sec” de la modificació de 
l’annex de bases d’explotació en el que es deia textualment “ En el sistema de sanejament de riu Sec, 
existeix una unitat de forn d’assecat de fangs generats en la planta depuradora, que conjuntament amb la 
propera construcció d’una planta complementaria de cogeneració, forma part d’una concessió de la Junta 
de Sanejament, actualment l’Agència Catalana de l’Aigua, per un termini de 15 anys, a l’empresa 
Sabadell Tractament Tèrmic Eficient, SA. Donat que l'objectiu de la present modificació de l'annex de les 
Bases d’explotació, és avançar cap a una gestió integral del cicle de l’aigua i per tant cap a una gestió 
unitària dels cicles de tractament de les instal·lacions (depuradores, retorn d'aigües depurades, 
tractament de fangs i cogeneració) , per tant l’Ajuntament de Sabadell i Aigües Sabadell, fixaran com a 
objectiu comú que l’Ajuntament sigui l’Administració Actuant o Competent del conjunt d’instal·lacions i 
Aigües Sabadell la companyia gestora, estudiant els mecanismes jurídics de subrogació del contracte del 
tractament tèrmic eficient dels fangs de riu Sec”, ja sigui al final del termini concessional de 15 anys o si 
és possible amb anterioritat, mitjançant els sistemes o pactes necessaris per no lesionar els interessos 
existents. “ 
 
Per acord del Consell d’Administració de l’ACA en data de 16 de novembre de 2007 i per Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Sabadell en data de 15 de desembre de 2007 s’aprova el Conveni de 
col·laboració entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Sabadell per a la gestió de l’assecatge 
tèrmic eficient de fangs de l’edar Sabadell- Riusec, on l’Ajuntament de Sabadell es reconeix com 
l’Administració competent per a la gestió d’aquest sistema. 
 
Ateses les consideracions anteriors es modifica l'annex de les bases d’explotació d’Aigües de Sabadell en 
relació  a la gestió del servei públic de tractament de les aigües residuals del sistemes  de sanejament riu 
Sec i riu Ripoll i de retorn d'aigües depurades que completarà la regulació de les relacions entre 
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l'Ajuntament de Sabadell i Aigües de Sabadell en relació a l'encàrrec de gestió de l’assecatge  tèrmic de 
fangs de riu Sec. 
 
 
2. Regulació de les relacions entre Ajuntament i Ai gües de Sabadell en la gestió dels Sistemes de 
Sanejament Riu Sec, Riu Ripoll, el retorn d'aigües depurades i l’assecatge tèrmic de fangs. 
 
Les relacions entre Ajuntament i Aigües de Sabadell en la gestió dels sistemes de sanejament riu Sec, riu 
Ripoll,  emissari i assecatge tèrmic de fangs  es regularan per les Bases Explotació vigents, per aquest 
annex, pel Reglament del servei municipal d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de 
sanejament en alta d’aigües residuals urbanes a Sabadell i en el seu defecte el Decret 130/2000 de 
sanejament de la Generalitat de Catalunya i el Plec de Bases d’Explotació dels assectages tèrmics de 
l’Agència Catalana de l’aigua, sens perjudici d’altra  normativa aplicable. 
 
 
3. Contingut i objecte de la gestió dels Sistemes d e Sanejament Riu Sec, Riu Ripoll, emissari i 
assecatge tèrmic de fangs 
 
L'Ajuntament de Sabadell encarrega a Aigües de Sabadell, en compliment del seu objecte social, la 
prestació dels serveis necessaris per a les operacions dels Sistemes de Sanejament de riu Sec, riu Ripoll, 
de l'emissari i de l’assecatge tèrmic de fangs, amb la finalitat d'assegurar el seu funcionament normal a 
les capacitats nominals, així com la correcta realització de les activitats necessàries per tal d'assolir 
aquest fi .Per portar a terme aquest objectiu l'Ajuntament de Sabadell cedeix en ús a Aigües de Sabadell 
les instal·lacions que composen el Sistema de Sanejament de riu Sec, riu Ripoll, emissari d'aigües 
depurades i assecatge tèrmic de fangs , les quals hauran de ser retornades a la finalització de 
l'explotació, en els termes de la base núm. 11 (primer paràgraf)  
 
Per tant, Aigües de Sabadell no dotarà per aquest bens el fons de Reversió establert en la Base 
d'Explotació núm. 10, ja que en disposarà d'ells en caràcter de cessió d'ús. En cap cas aquesta cessió té 
caràcter gratuït i la contraprestació a aquesta cessió serà la constitució d'un fons de reinversió definit en 
el punt 6.4 d'aquest annex. 
 
D'acord amb la legislació vigent, Aigües de Sabadell no tindrà cap dret sobre la propietat, utilització o 
destí de les aigües depurades, ni de qualsevol producte o subproducte que es generi en els processos de 
tractament. 
 
Així mateix, no adquirirà cap dret sobre els terrenys, les obres, instal·lacions, maquinària i d'altres 
elements que composen el Sistema en el moment actual o es puguin incorporar en el futur. 
 
D'acord amb la legislació vigent, Aigües de Sabadell no podrà utilitzar la subcontractació d’altres 
empreses només per aquells casos considerats com a prestacions accessòries. 
 
L'Ajuntament de Sabadell no contraurà cap obligació laboral amb el personal d’Aigües de Sabadell durant 
la vigència de l'encàrrec de la gestió 
 
 
4. Termini  
 
La prestació del servei d’explotació i gestió dels sistemes de sanejament de riu Sec, riu Ripoll i emissari  
s’haurà d’efectuar durant el termini que resta de vigència Aigües Sabadell, és a dir fins el 31 de juliol de 
2048. 
 
La prestació del servei d’explotació i gestió del sistema s’assecatge tèrmic dels fangs tindrà una durada 
de tres anys a partir de l’1 de febrer de 2008 i es podrà prorrogar . 
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5. Creació d’una comissió de seguiment tècnic 
 
Aigües de Sabadell disposarà dels mitjans tècnics, econòmics i de personal pel compliment de les 
condicions del servei. 
 
A fi i efecte de poder revisar i avaluar el seu funcionament es constituirà una Comissió de seguiment 
tècnic que vetllarà per buscar el consens i els acords entre l’Ajuntament de Sabadell i Aigües de 
Sabadell. 
 
Les seves funcions consistiran en: 
 
� seguiment del sistema d’abonament de les certificacions del servei 
� seguiment de les condicions tècniques del servei 
� estudi de propostes de millora o ampliacions de les instal·lacions 
� propostes de pressupost pels exercicis següents 
� preparació del programa d’actuació i pressupostos anuals 
 
La Comissió de seguiment podrà ser convocada a petició de qualsevol de les dues parts i en tot cas de 
forma obligada durant els primers dies del mes d’octubre de cada any, amb la finalitat de procedir a una 
avaluació del desenvolupament del servei i a la preparació dels pressupostos de l’exercici següent. Amb 
aquest pressupost, un cop aprovat pels òrgans de direcció de l’Ajuntament i d’Aigües de Sabadell, 
l’Ajuntament de Sabadell formalitzarà la sol·licitud d’atorgament de fons per l’exercici davant l'Agència 
Catalana de l'Aigua pel que fa als dos sistemes de sanejament riu Sec i riu Ripoll i per l’assecatge tèrmic 
de fangs. 
 
 
6. Règim econòmic de la prestació del servei 
 
6.1.- El pressupost  
 
6.1.1. El pressupost de l’Ajuntament com Administra ció competent del Sanejament de Riu Sec, 
Ripoll i assecatge tèrmic. 
 
Vistes les disposicions de la Llei de Bases de Règim Local, de la Llei Municipal de Catalunya, i el 
procediment d’atribució de recursos que preveu el Pla de Sanejament, que es realitza segons 
procediment definit per la Llei 19/1991, de reforma de la Junta de Sanejament, i  el Decret 64/1985, de 7 
de febrer, sobre atribució a les Administracions Actuants de recursos econòmics generats pel règim 
econòmic-financer previst a la Llei 5/1981, l’Ajuntament de Sabadell ha de sol·licitar a l'Agència Catalana 
de l'Aigua l’atribució de fons per a cada exercici, per fer front a les actuacions de sanejament que es 
prevegin en cada anualitat. 
 
La sol·licitud d’atribució de fons de l’Ajuntament a l'Agència Catalana de l'Aigua, incorporarà a més del 
pressupost de gestió i explotació dels sistema de sanejament de riu Sec, riu Ripoll i assecatge tèrmic, 
altres recursos necessaris per les actuacions de direcció d’explotació i gestió, reposició i altres millores, 
així com altres actuacions que puguin ser acordades en el seu moment.  
 
 
6.1.2. El pressupost de l’Ajuntament per a la gesti ó de l'Emissari 

 
L'Ajuntament de Sabadell es compromet a garantir a Aigües Sabadell els ingressos necessaris per cobrir 
les despeses del manteniment de l'emissari d'aigües tractades i d'acord amb els informes de la Comissió 
tècnica de seguiment, dotar dels recursos necessaris per fer front a possibles despeses extraordinàries 
de funcionament i especials d'inversions. 
 
6.2.- El pressupost d’explotació del servei. 
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6.2.1. Pressupost d'explotació dels sistemes de san ejament de Riu Sec i Ripoll 
 
Els pressupostos d’explotació dels sistemes de sanejament  de riu Sec i de Ripoll seran confeccionats 
durant el mes d’octubre de cada exercici, per tal de poder preparar la sol·licitud d’atribució de fons a 
l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
Es realitzarà un pressupost per a cada un dels sistemes de sanejament (riu Sec i riu Ripoll) 
 
Els pressupostos constaran de l’estructura habitual d’aquest tipus d’instal·lacions: 
 
Despeses fixes (personal, manteniment, energia elèctrica part fixa, serveis generals) 
Despeses variables ( reactius, energia elèctrica consum variable, residus i fangs) 
Despeses generals i benefici industrial 
 
Aquests pressupostos hauran de ser aprovats pels corresponents òrgans competents de l’Ajuntament i 
d’Aigües Sabadell. 
 
6.2.2. Pressupost d’explotació de l’assecatge tèrmi c de fangs 
 
El pressupost d’explotació de l’assecatge tèrmic de fangs de Ripoll serà confeccionat durant el mes 
d’octubre de cada exercici, per tal de poder preparar la sol·licitud d’atribució de fons a l'Agència Catalana 
de l'Aigua. 
 
Els pressupostos constaran de l’estructura habitual d’aquest tipus d’instal·lacions: 
 
Despeses fixes (personal, manteniment, energia elèctrica part fixa, serveis generals) 
Despeses variables ( transport i gestió dels fangs, consumibles del motor, manteniments i conservació) 
 
Els ingressos de venta d’energia elèctrica generada per la coogeneració seran ingressats per l’explotador 
i es descomptaran en la liquidació anual. 
 
Despeses generals i benefici industrial 
 
Aquests pressupostos hauran de ser aprovats pels corresponents òrgans competents de l’Ajuntament i 
d’Aigües de Sabadell. 
 
6.2.3. Pressupost d'explotació de l'emissari d'aigü es depurades 
 
Els pressupostos d’explotació de l'emissari serà confeccionat per la Comissió de seguiment tècnic durant 
el mes d’octubre de cada exercici. 
 
Els pressuposts constarà de: 
Despeses fixes (personal, manteniment,...) 
Despeses variables (energia elèctrica,...) 
Despeses generals i benefici industrial 
 
Aquests pressupostos hauran de ser aprovats pels corresponents òrgans competents de l’Ajuntament i de 
Aigües de Sabadell. 
 
 
6.3.- Abonament del servei. 
 
6.3.1. Abonament del servei d'explotació i mantenim ent dels sistemes de sanejament Riu Sec i 
Ripoll 

 
L’Ajuntament abonarà a Aigües de Sabadell la totalitat del pressuposts que per  a l’explotació dels 
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sistemes de sanejament de Riusec i riu Ripoll aprovi l'Agència Catalana de l'Aigua, llevat dels imports en 
conceptes de direcció d’explotació i gestió de l’Administració Actuant. 
 
L'abonament dels serveis s'efectuarà per aplicació de la fórmula següent : 
 

                    I = nA + qB  
 
Essent : 

 
I = Import mensual del servei contractat per a l'operació del Sistema, expressat en EUROS/ mes. 
n = Nombre de dies del mes considerat, expressat en dies/mes. 
A = Preu diari que representen les despeses fixes del servei contractat independentment de que la planta 
funcioni o no, expressat en EUROS/dia i aproximat fins a les unitats. 
q = Volum d'aigües residuals tractades a l’edar durant el mes considerat, expressat en m3 /mes. 
L'amidament que serà el corresponent als cabals que passin realment per tots els processos de 
tractament previstos en l’edar  
B = Preu de cada metre cúbic d'aigua tractada, degut exclusivament al funcionament de les instal·lacions 
incloent la retirada i eliminació de fangs, expressat en EUROS/m3 i aproximat fins al tercer decimal. 
 
Els valors A, B seran els aprovats per l'Agència Catalana de l'Aigua i seran els únics que s'utilitzaran per 
obtenir el valor I anteriorment descrit. 
 
L'import I cobrirà totes les despeses derivades del servei contractat a Aigües de Sabadell. 
 
Si el destí dels fangs és el forn d’assecat de riu Sec s’abonarà de la certificació el cost del seu tractament 
d’acord amb els preus acordats amb l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
En cas d'avaria del mesurador de cabal, per causes no imputables a Aigües de Sabadell es considerarà a 
efectes de facturació el valor mig dels darrers tres mesos. No és consideraran a l'hora d'efectuar aquest 
càlcul els valors excepcionals (pluges intenses, infiltracions, aturades de planta, etc. ... ). 
 
L’Ajuntament de Sabadell aprovarà les certificacions mensuals emeses per Aigües de Sabadell, les quals 
constituiran els documents acreditatius necessaris per l'abonament dels serveis contractats. 
 
Les actuacions de reposicions, millores i gestió, realitzades prèvia autorització municipal, seran 
certificades mensualment per separat de les d’explotació corrents, i segons model acordat. Aquestes 
quantitats s'incrementaran amb l'IVA corresponent. 
 
Totes les certificacions es faran per separat per cada un dels sistemes de sanejament 
 
El pagament de cada certificació es realitzarà d’acord amb les previsions de Tresoreria i sempre que 
s’hagi rebut la transferència respectiva de l'Agencia Catalana de l'Aigua.  
 
6.3.2. Abonament del servei d'explotació i mantenim ent de l’assecatge tèrmic de fangs 
 
L’Ajuntament abonarà a Aigües de Sabadell la totalitat del pressuposts que per  a l’explotació de 
l’assecatge tèrmic que aprovi l'Agència Catalana de l'Aigua, llevat dels imports en conceptes de direcció 
d’explotació i gestió de l’Administració Actuant. 
 
La prestació del servei s’abonarà mitjançant un cànon per tona de fang tractat i al final de l’any es 
regularitzarà l’import del cànon considerant els següents aspectes: preu mig mensual del gas natural, 
preu mig de l’energia exportada, preu de contracte de manteniment de motors, valor mig de la sequedat 
d’entrada del fang deshidratat tractat 
 
S’acomplirà el 55% del Rendiment Elèctric equivalent i es cobraran les despeses fixes equivalents a les 
hores d’aturada de la instal·lació per causes no imputables a l’Explotador fins a un màxim de 7000 h/any . 
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Les actuacions de reposicions, millores i gestió, realitzades prèvia autorització municipal, seran 
certificades mensualment per separat de les d’explotació corrents, i segons model acordat. Aquestes 
quantitats s'incrementaran amb l'IVA corresponent. 
 
El pagament de cada certificació es realitzarà d’acord amb les previsions de Tresoreria i sempre que 
s’hagi rebut la transferència respectiva de l'Agencia Catalana de l'Aigua.  
 
6.3.3. Abonament del servei d'explotació i mantenim ent de l'emissari d'aigües depurades 
 
L’Ajuntament de Sabadell aprovarà les certificacions mensuals emeses per Aigües Sabadell, les quals 
constituiran els documents acreditatius necessaris per l'abonament dels serveis 
 
Les inversions extraordinàries realitzades prèvia autorització municipal, seran certificades per separat de 
la d’explotació corrent. Aquestes quantitats s'incrementaran amb l'IVA corresponent. 
 
 
6.4.- El fons de reinversió en infraestructures del  cicle de l’aigua 
 
Per la raó de la prestació d’aquests serveis Aigües de Sabadell posarà a disposició de l’Ajuntament de 
Sabadell un fons de reinversió no reintegrable. 
 
La constitució d’aquests fons serà en base a una quantitat anual igual al set amb vuitanta-set per cent 
(7,87 %) de la facturació anual realitzada per Aigües Sabadell, per la gestió i explotació dels Sistemes de 
Sanejament del riu Sec, riu Ripoll i assecatge tèrmic. 
 
Aquest percentatge es revisarà de mutu acord sempre que es produeixin circumstàncies que així 
l’aconselli, com són modificacions en el finançament, les inversions, característiques tècniques de la 
gestió o altres, i que produeixin una variació en l’estructura d’ingressos i/o despeses, que afectin 
substancialment els rendiments econòmics de l’explotació dels Sistemes de Sanejament del riu Sec, riu 
Ripoll i assecatge tèrmic. 
 
A més de la quantitat indicada en els paràgrafs anteriors, el fons de reinversió anual es veurà incrementat 
en una quantitat fixa anual de seixanta-quatre mil cinc-cents cinquanta-vuit amb disset Euros (64.558,17 
€) durant el període 2004 i 2011, ambdós inclusius.   
 
Aigües de Sabadell posarà anualment a disposició de l’Ajuntament la quantitat meritada en aplicació del 
que s’estableix en els paràgrafs anteriors, constituint un fons de reinversió. 
 
Aquest fons de reinversió es dedicarà bàsicament a finançar inversions que fixarà l’Ajuntament i que en 
qualsevol cas seran destinades als sistemes de sanejament, regeneració, reutilització d’aigües 
depurades, analitzadors automàtics i a la xarxa de distribució secundària. 
 
Atès que el sistema de sanejament del riu Sec està format per una xarxa de col·lectors en alta que 
abasten els termes municipals de Sant Quirze del Vallès i Sabadell, les inversions esmentades es podran 
realitzar en qualsevol d’ambdós termes municipals. 
 
 
L’Ajuntament de Sabadell podrà utilitzar aquest fons de reinversió per finançar la subscripció de les 
possibles ampliacions de capital social que realitzi Aigües de Sabadell, o per la compra d’accions de 
classe B. 
 
L’Ajuntament de Sabadell, abans del 31 de desembre de cada exercici, comunicarà a Aigües de 
Sabadell, les previsions de disposició del fons de reinversió per l’exercici següent. 
 
A aquest càlcul del fons de reinversió que va començar a regir a partir de l’aprovació de la modificació 
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d’aquests annexos, amb efectes de data l’u de gener de 2004, ara s’hauran d’afegir els derivats de 
l’assecatge tèrmic de fangs 
 
 
6.5. Programa d’inversions 
 
Com ja s'indica en el paràgraf anterior, el fons de reinversió servirà per finançar les inversions que 
l’Ajuntament decideixi realitzar relacionades amb els sistemes de sanejament, regeneració, reutilització, 
analitzadors automàtics i a la xarxa de distribució secundària. 
 
Aquestes inversions seran sempre de titularitat municipal i en cap cas seran objecte d’amortització per 
Aigües de Sabadell, ni dotaran el Fons de Reversió previst a l’article 31 dels Estatuts Socials i a l’onzena 
Base d’Explotació de Aigües de Sabadell, si bé ateses les característiques de cada inversió es podrà 
cedir el seu ús a Aigües de Sabadell en les condicions que en cada moment s’acordi, al mateix temps 
l’Ajuntament i Aigües de Sabadell podran arribar a acords pel manteniment i explotació de les 
esmentades inversions si les característiques de les mateixes ho permeten. 
 
Per cada inversió l’Ajuntament decidirà si es fa càrrec de la contractar-la o bé si la delega a Aigües de 
Sabadell, en aquest darrer cas l’Ajuntament designarà un tècnic municipal perquè s’incorpori a l’equip 
tècnic de direcció de la inversió. 
 
Un cop acordada una inversió i valorades les despeses necessàries per a la seva realització, incloses les 
financeres, taxes, impostos i altres si fos el cas, aquestes seran amb càrrec al fons de reinversió existent. 
 
6.6.  Règim tarifari 
 
Les tarifes  que es puguin derivar del servei de distribució d’aigua regenerada o altres subproductes 
seran establertes per l’Ajuntament com a titular del servei. 
 

 
 


