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Antecedents
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ATLL
•Gestió Directa
•Llei 4/1990
•Entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya
•Dret Mercantil, Civil i Laboral

1990

ATLLCGC
•Gestió Indirecta mitjançant empresa concessionària
•Llei 10/2011 (dissolució ATLL + Licitació contracte administratiu de 
gestió i prestació del servei

• Societat Anònima Mercantil d'accionariat privat
•Dret Mercantil; Llei de societats de capital

2013

ATL
•Gestió Directa
•Llei 4/2018
•Entitat de dret públic de la GenCat.
•Personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera
•Dret civil, mercantil i laboral; Contractació: dret públic
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Antecedents
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ATLL
•Contractació: dret privat (1990-1998); Llei 48/1998 sobre 
procediments de contractació, tot i que els contractes continuen 
segons el dret privat

•Personal: reglament Consell d’Administració (1990-1998); dret 
laboral

•Règim comptable: públic aplicable a empreses públiques

1990

ATLLCGC
•Contractació: obres, serveis i subministraments regulats al contracte 
administratiu de concessió de serveis públics; Òrgan regulador: 
Agència Catalana de l’Aigua

•Personal: dret laboral
•Règim comptable: propi de les empreses mercantils (comptes anuals, 
registre mercantil...)

2013

ATL
•Contractació: Llei de contractes del sector públic i dret administratiu
•Personal: indefinit no fix; dret laboral
•Règim comptable: públic aplicable a empreses públiques

2019



Antecedents
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ATLL
• Tarifa: normativa reguladora dels preus intervinguts; preus privats intervinguts 
per la Junta de Preus i aprovats per la Comissió de Preus.

• Quota de Connexió: prevista per a la incorporació de noves poblacions o 
ampliacions del servei

• Política tarifaria: cobertura dels costos de prestació del servei, incloses les 
despeses d’explotació i gestió, les càrregues financeres, les inversions, les 
amortitzacions, i els impostos.

1990

ATLLCGC
• Tarifa: cobrament directe dels usuaris segons oferta; aprovats pel Consell 
d’Administració de l’ACA; revisió quinquennals en funció dels costos acreditats 
d’operació i manteniment

• Quota de Connexió: existia però no estava contemplada al contracte de 
concessió

• Contraprestació: cànon de 995,5MEUR a pagar pel concessionari a 
l’Administració segons condicions establertes al PCAP.

2013

ATL
• Tarifa: prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari; ingressos 
propis de l’Ens; aprovació pel Consell d’Administració de l’ACA a proposta 
del Consell de Xarxa.

• Quota de Connexió: nou ingrés per a la incorporació de noves poblacions o 
ampliació del servei.

• Política tarifària: deure de l’Administració a adoptar les mesures 
econòmiques necessàries per garantir la recuperació dels costos dels servei 
en el supòsit que, per raons de política econòmica, es modifiqui l’import de la 
tarifa.
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Antecedents
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ATLL
• Patrimoni: xarxa Ter-Llobregat adscrita + obres executades amb càrrec als 
seus recursos econòmics.

• Òrgans de govern: Consell d’Administració (11 Generalitat + 10 entitats 
locals). President: nomenat pel Govern.

• Funció destacada:
• Abans de1999: decisions sobre el repartiment i l’assignació de dotacions
• Des de 1999: aquesta funció l’exerceix l’ACA

1990

ATLLCGC
• Patrimoni: titularitat de la xarxa de la Gen. Cat. El concessionari únicament 
l’explota per a la prestació del servei.

• Òrgans de govern: els propis de les societats mercantils
• Funció destacada: les decisions sobre l’explotació i construcció de la xarxa 
han de ser autoritzades per la Gen. Cat.

2013

ATL
• Patrimoni: xarxa Ter-Llobregat adscrita + obres executades amb càrrec als 
seus recursos econòmics.

• Òrgans de govern: Consell d’Administració (6 Generalitat). La representació 
de les entitats locals recau en el Consell de Xarxa. Director: nomenat pel 
govern.

• Relació amb el departament d’adscripció a través de l’ACA.
• Aprovació del reglament intern
• Aprovació de tarifes
• Aprovació dels Plans d’Inversió i Renovacions
• Aprovació de les Quotes de Connexió
• Adquisició i alienació de bens
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Estratègia empresarial
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Risc Negoci
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Parts interessades
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
O&M
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Resultats econòmics
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Compres i contractació
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Mecanismes per a l’assoliment dels objectius
Gestió de persones
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Conclusions

• La manca de flexibilitat derivada de les limitacions dels processos administratius es una de les principals 
dificultats en la gestió de serveis públics mitjançant empreses públiques. Aquesta manca d’agilitat és 
especialment rellevant en àrees com: la gestió de persones i les compres i contractació.

• Com a conseqüència, les empreses públiques necessiten incórrer en un major esforç de planificació i un 
sobredimensionament de plantilles i contractes per tal de poder gestionar amb agilitat les incidències 
sense perjudicar la prestació del servei. Caldria adaptar la normativa de contractació per adequar les 
seves exigències a la realitat de les empreses de serveis i a criteris d'eficiència econòmica.

• Si bé l’existència d’un contracte que regula la prestació del servei per part d’una empresa privada facilita 
l’avaluació del servei, també es converteix en un limitador en l’assignació de recursos en cas necessari.

• La no reversió de la totalitat dels ingressos en el propi servei (retribucions de l’accionariat), la manca de 
transparència en la gestió i el distanciament dels òrgans reguladors per part de les empreses privades, 
són elements d’ineficiència en la prestació d’un servei públic per aquestes empreses.

• Una correcta gestió del canvi esdevé fonamental per assegurar l'estabilitat i garantia del servei. En cas 
contrari, els canvis de procediment, i fins i tot d'eines informàtiques per gestionar-los, poden ser 
incompatibles amb les necessitats del servei i posar en crisi el negoci.
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