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Aquest estudi pretén analitzar en una petita mostra de municipis si l’estructura tarifària i el preu que
els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la garantia
del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de forma
general, com l’existència de mesures a aplicar en casos de dificultats econòmiques.
En un primer apartat s’introdueix la consideració dels serveis d’abastament i sanejament com a serveis
socials bàsics a nivell internacional, i es fa referència a l’administració pública com a responsable de
garantir-los. També es fa esment a les conseqüències que la tarifa té sobre les persones.
En un segon apartat es plantegen els objectius que ha de cobrir la tarifa i es fa un breu resum de les
tipologies de tarifa més habituals.
Finalment, es passa a fer l’anàlisi de diferents propostes tarifàries que s’apliquen en municipis de Catalunya i Espanya per tal de valorar quins aspectes fan que les tarifes siguin més adequades socialment
per tal de garantir l’assequibilitat universal de l’accés a l’aigua i al sanejament. En un primer punt es
comparen les estructures tarifàries dels municipis, i tot seguit es passa a valorar el pes de la factura
de l’aigua en l’economia familiar.

1. La tarifa de l’aigua com a garant de
l’assequibilitat: impacte de les tarifes en les
persones.
La forma de finançar els serveis d’abastament i sanejament ha estat motiu d’interès a nivell internacional
de fa dècades. Ja les cimeres de Copenhaguen (1995) i Oslo (1996) van establir que l’accés a l’aigua
i al sanejament, juntament amb l’educació bàsica i la salut materno-infantil són els serveis socials
bàsics universals, i que caldria garantir la seva cobertura per l’any 2000. Des d’aquest punt de vista
la despesa social en serveis socials bàsics sembla tenir efectes redistributius importants en els grups
relativament més pobres de la població. Aquesta manera d’entendre els serveis d’abastament d’aigua
i sanejament plantejaria un sistema de finançament amb fons provinents dels pressupostos públics.
En el nostre entorn el subministrament d’aigua ha estat vinculat, de forma habitual, al pagament d’un
preu per part dels usuaris. El debat rau en quin percentatge del cost total del servei cobreix aquest
preu, i si l’ha de cobrir íntegrament.
Segons l’últim estudi presentat per la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento
(AEAS) i la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones (AGA)
corresponent a dades del 2012, el preu mig de l’aigua per ús domèstic a Espanya era de 1,59 €/m3,
sense considerar l’IVA. Aquest valor, però, arriba als 2,35 €/ m3 a Catalunya (IVA inclòs), segons l’últim
informe publicat per l’Observatori del preu de l’aigua a Catalunya, corresponent al 2014. Aquests valors
promig, així com la comparació amb el que les famílies destinen a altres serveis, amaga el fet que en
els darrers anys, a la nostra societat hi ha hagut un increment dels problemes que moltes persones
tenen a l’hora de fer front al pagament de la factura pel servei d’aigua i sanejament. Si bé la situació
de les famílies arran de la crisi econòmica ha propiciat aquest fet, també hi ha incidit l’augment de
preus dels últims anys.. Des del 2009, el preu de l’aigua ha pujat prop d’un 26% en les principals
ciutats espanyoles, i fins un 65% a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Segons les últimes dades de
l’INE referents al 2012 en l’últim any el preu unitari global d’abastament i sanejament havia augmentat
un 12,3%.
Com a conseqüència s’ha produït un augment en el nombre de talls de subministrament del servei
d’aigua. La mateixa AEAS reconeix que un total de 970.000 llars d’Espanya ha rebut un avís de tall del
subministrament durant l’últim any, i la plataforma Aigua és Vida calcula que 120.000 persones es van
quedar sense aigua a Catalunya el 2014 per motius econòmics.
La legislació bàsica de règim local inclou l’abastament domiciliari d’aigua potable i el sanejament
entre els serveis mínims que han de prestar tots els municipis. Així doncs, l’administració local ha
d’exercir les seves competències independentment de la modalitat de gestió escollida per prestar els
serveis. Entre aquestes hi ha l’aprovació dels preus de les tarifes, la definició de l’estructura tarifària,
la regulació dels drets de les persones consumidores, el reglament per al procediment de talls de
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subministrament, així com l’aplicació de qualsevol mesura per garantir l’accés a l’aigua dels col·lectius
vulnerables.
No cal oblidar, però, la responsabilitat d’altres administracions públiques de nivell autonòmic que tenen
competències en matèria de planificació i ordenació de l’abastament i el sanejament, construcció i
explotació de depuradores, protecció del medi natural, entre d’altres, i que tenen capacitat per imposar
tributs vinculats al cicle integral de l’aigua. Per exemple, bona part de l’augment dels preus de l’aigua a
Catalunya dels darrers anys ha estat causat per la pujada del preu del cànon de l’aigua i per l’augment
de la tarifa en alta de l’empresa ATLL, adscrita a la Generalitat de Catalunya.
A més, en els últims anys s’ha fet un gran èmfasi en la Directiva Marc de l’Aigua i, especialment, en el
principi de recuperació de costos que s’explicita en el seu article 9. Cal assenyalar que la Directiva és
una norma de caràcter essencialment ambiental, orientada a la qualitat de l’aigua i els ecosistemes, i a
l’ús dels recursos hídrics de forma eficient mitjançant una política de preus que proporcioni incentius
a l’estalvi i que contribueixi a la recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua. En el
mateix article, però, la pròpia directiva obre la porta a no aplicar aquesta recuperació de costos per
determinats usos de l’aigua sempre que això no comprometi ni la finalitat ni l’assoliment dels objectius
de la directiva. Des del punt de vista del dret humà a l’aigua, existeixen límits a la recuperació dels
costos mitjançant les tarifes. Aquest límit és el punt en que l’aigua es torna inassequible per certs
col·lectius.

2. L’estructura tarifària
La prestació del servei d’abastament d’aigua potable té unes característiques específiques, com el
subministrament continu, la garantia de servei i la garantia de qualitat, que fan que el seu sistema
de pagament sigui un sistema complex, fins i tot més, que en d’altres subministraments bàsics. Les
administracions competents són les que defineixen el sistema de pagament del servei, i que en el
nostre entorn sol ser mitjançant una política tarifària.
La definició de la política tarifària suposa encaixar de la forma més convenient variables molt diverses:
grau de cobertura dels costos de servei que es traslladarà a la tarifa, ingressos fixes desitjats, els tipus
d’usuaris i el nombre de cada classe, les conductes que es desitja afavorir i les que es vol contenir.
Les tarifes han adoptat formés molt diverses, de major o menor complexitat pel que fa als paràmetres
i coeficients que la composen. En un extrem es trobarien les factures amb un únic càrrec fix, i en
l’extrem oposat trobaríem les fórmules polinòmiques que sumen components fixes i variables. En
general es poden establir, dues grans famílies de tarifes:
• Tarifes monòmies, en les que s’estableix un únic concepte de pagament. Pot consistir en una
quota fixa com a tant alçat cada període de temps, com una tarifa plana, és a dir, independent
del consum d’aigua, o vinculada només al consum mesurat per comptador (ja sigui amb un preu
únic per m3, amb preus creixents o decreixents).
• Tarifes binòmies o en dues parts, en les que es considera una part fixa en la que es pot incloure
o no un cert consum, i una altra part variable en funció del consum. La part variable pot ser
lineal o progressiva, fet que permet introduir mesures correctores, d’ordre familiar, social i
mediambiental, per mitjà de les quals es puguin bonificar determinats consums o situacions
personals, i gravar-ne d’altres.
En general, l’objectiu de la tarifa de subministrament és trobar el millor encaix per al compliment de
tres objectius:
• El dret del ciutadà a tenir aigua a un preu assequible.
• L’incentiu a l’estalvi.
• La necessitat de cobrir el cost del servei.
Les tarifes per blocs creixents de consum intenten donar resposta a aquesta equació i són les més
utilitzades en el nostre entorn. La dificultat rau en aconseguir establir uns criteris raonables en la
progressió dels blocs tenint en compte el consum òptim per habitant, així com els consums bàsics
que caldria garantir.
També cal tenir present que conjuntament amb les tarifes per al subministrament d’aigua potable s’inclouen
les tarifes de clavegueram, així com els diferents cànons de sanejament. Aquests altres serveis disposen
d’una estructura tarifària similar a la del subministrament d’aigua, tot i que amb menor grau de complexitat.
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3. Implementació del DHAS en la tarifa
d’aigua. Anàlisi de casos
L’objectiu de l’estudi és analitzar, en una petita mostra de municipis (8), si l’estructura tarifària i el preu
que els habitants d’aquestes localitats paguen per la factura de l’aigua permet el compliment de la
garantia del dret humà a l’aigua. Per això es considera tant l’estructura tarifària i els preus aplicats de
forma general, que garantiria l’accés de totes les persones, com l’existència de mesures a aplicar en
casos de dificultats econòmiques, que garantiria l’accés de forma particular a certs col·lectius. Per
tant, no és objecte d’aquest estudi fer un anàlisi exhaustiu per a l’obtenció dels preus promig que els
habitants d’un territori paguen per la factura de l’aigua.
La pròpia definició del dret humà a l’aigua i al sanejament inclou la perspectiva del cicle integral de
l’aigua, de forma que no es pot dissociar l’abastament d’aigua de la resta del cicle, independentment
que, a la pràctica, hi hagi diferents entitats prestadores per cadascun dels serveis integrants del cicle.
Per altra banda, en el context de l’estat espanyol, majoritàriament tots els serveis del cicle integral de
l’aigua s’inclouen en el mateix rebut. Així doncs, per tal de valorar l’assequibilitat de l’accés al dret humà
a l’aigua i al sanejament és pertinent considerar el cicle integral.
Tant per l’anàlisi de les tarifes existents com pel càlcul del preu de la factura de l’aigua en els diferents
municipis s’han tingut en compte les següents consideracions:
• S’ha tingut en compte el cas d’abonats definits com a usos domèstics amb comptador, deixant de
banda els abonats per sistema d’aforament.
• S’ha considerat una tipologia de comptador de 13mm o un habitatge tipus C, tot i que quan s’ha
disposat d’informació sobre la tipologia més habitual d’abonat en un cert municipi s’ha considerat
aquesta dada.
• Per al càlcul del preu del subministrament d’aigua s’ha considerat la quota de servei, la quota
variable en funció dels trams de consum definits en cada cas, així com la quota per conservació
de comptador i altres recàrrecs vinculats al servei en cas d’existir.
• Pel que fa al clavegueram s’han considerat les tarifes que disposen d’una quota fixa o que prenen
com a base el consum d’aigua, i no s’han tingut en compte aquelles tarifes vinculades a altres
elements com els metres lineals edificats o el valor cadastral de l’IBI. Això fa que en alguns dels
casos analitzats no es consideri el preu del clavegueram de forma explícita en el càlcul del preu
total del cicle de l’aigua, dificultant la comparació amb la resta de municipis on sí es considera
aquest terme.

• No s’ha considerat l’IVA en el preu obtingut de la factura de l’aigua.
• No s’han considerat altres conceptes que en alguns municipis s’inclouen dins la factura de l’aigua,
com ara les taxes de gestió de residus, ja que aquests conceptes no estan directament relacionats
amb el cicle de l’aigua i per tant no haurien d’afectar a l’accés al dret a l’aigua.
• S’han considerat les tarifes vigents a 01/06/2014. Per a l’obtenció de la informació s’han consultat
les ordenances fiscals aprovades per cada ajuntament i publicades als butlletins oficials de la
província, així com altres dades proporcionades pels ajuntaments o per les pròpies entitats
gestores del servei.
• S’han calculat els preus mensuals per diversos consums fins un màxim de 16m3 al mes. Per això
s’han tingut en compte els consums per càpita que poden ser considerats com a garantia del dret
a l’aigua (màxim 133 litres per persona i dia).

3.1. Dades bàsiques dels municipis analitzats
S’han analitzat les dades d’un total de 8 municipis, 6 de Catalunya, dels quals 3 pertanyen a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i 2 de la resta de l’Estat. Pel que fa a població, s’han considerat municipis
de diferents dimensions, de forma que oscil·len entre els poc més de 8.500 i el 1.600.000 habitants.
Pel que fa al servei d’abastament d’aigua s’han considerat municipis amb diferents formes de gestió.
Així doncs, n’hi ha dos on la gestió es duu a terme mitjançant una empresa privada concessionària del
servei, dos més on es fa a través d’una empresa mixta amb una certa participació de l’administració,
tres on la gestió la porta una empresa pública municipal o metropolitana, i un cas on el servei el porta
directament l’ajuntament.
Pel que fa a l’estructura tarifària, tot i que formalment és la mateixa en els 8 municipis considerats,
s’han seleccionat dos casos on la tarifa s’aplica per habitant en lloc del cas més habitual, que és per
abonat o llar, amb l’objectiu d’analitzar si aquest tipus de tarifació permet una major garantia d’accés
al dret humà a l’aigua.

En el següent quadre es detallen les dades bàsiques dels municipis analitzats.

• S’han tingut en compte els diversos cànons existents en cada cas, ja siguin autonòmics o d’altre
tipus.
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Municipi
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Superfície
del Municipi
(km2)

Població
padró
(01/01/2014)

Arenys de
Munt

21,30

8.654

406,50

Barcelona

101,40

1.602.386

Girona

39,10

Molins de
Rei

Entitat gestora del servei
d’abastament d’aigua

Tipus de gestió del
servei d’abastament

Gestió Urbanística i
Serveis Arenys de Munt
SA-GUSAM

Empresa pública

15.810,40

Aigües de Barcelona,
EMGCIA S.A.

Empresa mixta (85%
participació privada)

97.227

2.485,40

Aigües de Girona, Salt i
Sarrià de Ter, S.A.

Empresa mixta (80%
participació privada)

15,90

25.152

1.577,90

AQUALIA, Gestión Integral
del Agua S.A.

Concessió a empresa
privada

El Prat del
Llobregat

31,40

62.866

2.001,50

Aigües del Prat, S.A.

Empresa pública

Terrassa

70,20

215.517

3.071,80

Mina Pública d’Aigües de
Terrassa SA

Concessió a empresa
privada

Saragossa

973,78

666.058

683,99

Ajuntament de Saragossa

Gestió directa
(ajuntament)

141,31

696.676

4.930,13

Empresa Metropolitana
de Abastecimiento y
Saneamiento de Sevilla,
S.A.-EMASESA

Empresa pública

Sevilla

Densitat
(2014)
(hab./km2)

Taula 1. Informació bàsica dels municipis analitzats.

3.2. Estructura de la tarifa dels municipis analitzats
a. La tarifa d’abastament d’aigua
L’estructura tarifària és la mateixa en tots els casos analitzats, i està formada per una component fixa
que no inclou cap consum, la quota de servei, més una component variable per trams en funció del
consum que, en tots els casos imputa preus unitaris superiors als abonats amb major consum.
La quota de servei és funció del diàmetre del comptador instal·lat o de la tipologia d’habitatge (segons
els punts de consum) i varia, per a la tipologia més habitual en abonats domèstics, entre els 1,38 €
mensuals de Girona i els 6,77 € mensuals de Barcelona. Només en el cas de Terrassa la quota de
servei també té definits tres valors en funció del consum realitzat, corresponents als mateixos trams
definits en la part variable. Més endavant s’analitza la repercussió que té aquesta quota fixa en el total
de la factura.
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Cal destacar que en dos dels municipis analitzats, Arenys de Munt i Sevilla, la component variable de la
tarifa considera el nombre de persones residents a la llar, de forma que la mida dels trams de consum
es defineix per cadascuna d’aquestes persones. En la resta de casos els trams de consum estàndard
es defineixen per abonat independentment del nombre de persones que convisquin, i es consideren
mesures com l’ampliació de la mida d’aquests trams per llars amb major nombre de residents.
Pel que fa al nombre de trams de consum definits, el cas més estès entre els municipis analitzats
és el que considera 3 trams de consum, seguit del que en considera 5. Només en un municipi dels
analitzats es consideren 4 trams de consum. Tot i que l’estructura de 5 trams de consum permet, a
priori, un millor ajust dels preus als diversos consums, cal tenir en compte la mida d’aquests trams i
el preu unitari definit per tal de poder valorar si la tarifa permet accedir a un consum bàsic a un preu
assequible.
El cas més habitual és aquell en que es considera un primer tram de consum de fins a 6m3 al mes per
llar, que equivaldria a 200 litres al dia per llar. Això representa un consum de 67 litres per persona i dia
en el cas d’haver-hi 3 persones, i de 100 litres per persona i dia en el cas d’haver-hi 2 persones, valors
que entrarien dins el que es pot considerar consum humà bàsic. El problema rau en el cas d’habitatges
amb més de 4 persones, en els que el consum considerat bàsic no entraria en el primer bloc (tot i
que en molts casos s’han adoptat mesures consistents en l’ampliació d’aquests trams a partir d’un
cert nombre de persones que conviuen en una llar), i en habitatges amb una única persona on s’estan
facturant consums de fins a 200 litres per persona i dia, molt per sobre del que seria considerable
com a accés al dret, al preu del primer bloc. En canvi, en el cas de municipis en els que el primer tram
és més petit (fins a 3, 4 o 5m3) es penalitzen les llars on hi conviuen 3 o més persones. En aquest
sentit, i des del punt de vista de garantir uns certs mínims de consum a preus reduïts, les tarifes que
consideren el nombre d’habitants a la llar s’adapten millor a aquests fets, de forma que no penalitzen
les llars amb més habitants ni beneficien les que tenen una única persona amb dotacions elevades
a preus reduïts. Dels municipis analitzats n’hi ha 2 on s’aplica aquest tipus de tarifa: Arenys de Munt i
Sevilla. En el primer el tram amb preu més reduït considera consums de fins a 3m3 per persona i mes,
que representa una dotació mensual de 100 litres per persona i dia. En el cas de Sevilla el primer bloc
de consum arriba fins als 4m3 per persona i mes, essent una mica més de 130 litres per persona i dia,
tot i que defineix una bonificació consistent en un preu per m3 inferior al d’aquest primer bloc per
consums mensuals que no excedeixin els 3m3 per persona.
En la comparació del preu per m3 aplicat a cadascun dels blocs s’observa una gran dispersió de valors.
Si ens centrem en els dos primers trams de consum els preus més elevats es donen a Barcelona,
mentre que els més baixos es produeixen a Girona i Saragossa. En els trams superiors els preus
unitaris més alts són els d’Arenys de Munt, essent aquest el municipi on més es penalitzen els consums
excessius per habitant, per sobre dels 200 litres per persona i dia. Com hem comentat, però, cal
considerar no només el preu unitari, sinó també la mida dels trams per poder veure com afecten
aquestes tarifes a l’accés de les persones a un consum bàsic que es pugui considerar com a garantia
del dret.
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Per altra banda hi ha municipis que incorporen altres conceptes vinculats al servei d’abastament.
Aquest és el cas de Barcelona, Girona i Terrassa, on es facturen quotes pel manteniment del comptador
a banda de la quota de servei. També Girona considera una quota per a la millora d’infraestructures
que és funció dels metres cúbics consumits.

(1) S’entén per resident tota persona que estigui empadronada a l’habitatge. En cas d’una unitat de consum domèstica
sense cap resident empadronat, s’aplica l’estructura de trams corresponent a un únic resident.
(2) S’ha considerat la quota de servei per un comptador de 13 mm o un habitatge tipus B-C.
(3) Segons informació disponible al web, a Girona existeix una quota de servei diferenciada per al cas d’habitatges

Quota bonificada <=3 m3:
0,3700 (5)
>18 m3:
2,6377
>18 m3:
1,5490

0

(6) S’ha considerat el cas de règim de lloguer.

0
15-18 m3:
1,9782
15-18 m3:
1,1359

>5 m3: 1,6110
9-15 m3: 1,3188 >10 m3: 1,4017 >18 m3:
1,2580
9-15 m3:
0,9810
>12 m3:
0,865959
10-15 m3:
1,8564

1,4600
0
0
0,5082
3,0567

quota ETAP:
0,0275480
€/m3

0

>13,33 m3:
3,9745
4art tram (m3/
mes i €/m3)

Manteniment
de comptador
(€/abonat/
mes) (6)

6-13,33 m3:
2,5640
3er tram (m3/
mes i €/m3)

>18 m3: 3,094

quota CAG:
0,0213160
€/m3

3-6 m3:
1,0208
2on tram (m3/
mes i €/m3)

5è tram (m3/
mes i €/m3)

0-3 m3:
0,5845
1er tram (m3/
mes i €/m3)

16-18 m3:
2,4752

5,9400
Quota de servei (€/abonat/
mes).

Altres quotes

4-5 m3:
0,8470
6-18 m3:
0,5030

quota de
servei +
variable

3-9 m3:
0,6594

5-10 m3:
0,8583
6-9 m3:
0,9036
6-12 m3:
0,550502
7-9 m3: 1,2376

0-4 m3:
0,5000

(5) Bonificació per ús eficient de l’aigua: Tarifa aplicable només en cas d’haver acreditat el nombre d’habitants i el
consum sigui > o = a 3 m3/hab/mes.

b. La tarifa de clavegueram

Estructura
tarifària

1-3 m3: 0,2776 0-5 m3:
0,3339
1-6 m3:
0,5163
0-6 m3:
0,167007
0-6 m3:
0,6188

0-6 m3:
0,2100

3,8630
2,2974 (4)
Consums
dins 1er
tram: 4,3649;
Consums
dins 2on
tram: 4,9158;
Consums
dins 3er tram:
6,3033
3,6667
1,385535 (3)
6,7700

5,2700

quota de
servei +
variable
quota de
servei +
variable
quota de servei (variable)
+ variable
quota de
servei +
variable
quota de
servei +
variable
quota de
servei +
variable

quota de
servei +
variable

Per resident
(1)
Per abonat
Per
abonat
Per abonat
Per resident
(1)
Tarifa per
abonat (llar) o
per resident

Per abonat

Per abonat

trimestral
trimestral
trimestral
trimestral bimestral
trimestral
bimestral
trimestral
Periodicitat de
facturació

Terrassa
El Prat del
Llobregat
Molins
de Rei
Girona
Arenys de
Munt

Barcelona

Per abonat

Sevilla
Saragossa

buits, de 2,772070 €/abonat/mes.
(4) El valor es defineix per dia, essent de 0,07658 €/dia. Aquí s’ha considerat un mes de 30 dies.

Cal dir, abans d’entrar en l’anàlisi de l’estructura tarifària, que no en tots els municipis existeix una tarifa
associada al servei de clavegueram. Aquest és el cas del Prat del Llobregat i Terrassa, on l’ajuntament
és el responsable de la gestió d’aquest servei, tasca que realitza a través d’empreses municipals en
ambdós casos, però el cost del qual no es trasllada al ciutadà a través d’una taxa específica pel servei.
Per altra banda, cal tenir en compte el cas diferenciat de Sevilla on, a més de considerar una tarifa
pel servei de clavegueram (quota d’abocament), també hi ha una tarifa en concepte de depuració de
les aigües residuals, a banda dels corresponents cànons. En la resta de casos estudiats el servei de
depuració de les aigües residuals es cobreix mitjançant els cànons o tributs autonòmics.
Dels municipis on sí existeix una tarifa, n’hi ha en els que l’entitat gestora del servei d’aigua recapta
la taxa per compte de l’ajuntament, i n’hi ha en els que això ho fa la pròpia entitat gestora del
clavegueram. Val a dir que l’aplicació de l’IVA en la factura és funció de la forma de gestió del servei i
de la naturalesa de la tarifa, i en casos amb diferents tipus de gestió en abastament i clavegueram això
es pot traduir en una factura de l’aigua difícil d’entendre per part de la ciutadania.
En tots els casos on existeix una tarifa per clavegueram el preu va lligat al consum d’aigua, tot i que
no sempre s’aplica una estructura de blocs de consum, sinó que hi ha municipis on la tarifa es calcula
com un cert percentatge del preu a pagar pel servei d’abastament. Aquest seria el cas de Girona i
Arenys de Munt.
Dels casos on la tarifa considera blocs de consum, n’hi ha dos (Barcelona i Molins de Rei) en els que
aquests no coincideixen amb els blocs definits en la tarifa d’abastament, fet que també pot complicar
la comprensió de la factura total. En els municipis on els trams definits per abastament i sanejament
coincideixen, Sevilla i Saragossa, a més disposen d’una quota fixa pel servei de clavegueram.

Taula 2. Dades de la tarifa d’abastament d’aigua dels municipis analitzats
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m3: 0,2210+0,2360 (4)

Quota bonificada <=3

(4)

blocs de consum abans d’impostos.
(3) El valor es defineix per dia, essent de 0,054020 €/dia. Aquí s’ha considerat un mes de 30 dies.
(4) Es considera una tarifa per abocament i una altra per depuració.

En molts casos el servei de clavegueram està gestionat per una entitat diferent de la que gestiona
el servei d’abastament (independentment que la recaptació es faci de forma conjunta a través d’una
única factura). Aquest fet pot ser la causa de la divergència existent entre la tarifa d’abastament i la
de clavegueram d’un mateix municipi (diferència de nombre i mida de blocs quan n’hi ha, diferència
d’IVA aplicat), i pot generar confusió en la comprensió de la factura del servei per part de la ciutadania.

1,5820

(4)

4-5 m3: 0,5390+0,5620

>5 m3: 0,9000+0,9730
>18 m3:

0,6330

6-18 m3:

(4)
0,2640

0-6 m3:

0-4 m3: 0,3070+0,3200

quota

per depuració: 1,1280

quota de servei +
quota de

1,1280

S.A.-EMASESA
dad pública

quota per abocament:

Saneamiento de Sevilla,
SAU (Sociemunicipal)

1,6206 (3)

de Abastecimiento y
Zaragoza
(empresa

corresponents bonificacions.
(2) Es considera el percentatge sobre la quantia del servei d’aigua corresponent a la quota de servei més el preu dels

-

0

Empresa Metropolitana
Ecociudad
Eco-Equip

variable

S.A.-EMASESA
dad pública

variable

Saneamiento de Sevilla,
SAU (Socie-

servei +

de Abastecimiento y
Zaragoza
de Terrassa

gestora)

Empresa Metropolitana
Ecociudad
Ajuntament

(1) La quantia de la taxa del servei de clavegueram s’obté aplicant un únic coeficient multiplicador sobre la base
imposable resultant del servei de subministrament d’aigua en el període corresponent, un cop aplicades les

pública)
SA-GUSAM

quota varia-

ble (% de la

clavegueram

Estructura

tarifària

Altres quotes

mes i €/m3)

3er tram (m3/

>15 m3:

0,2253
0,2293
mes i €/m )

tament (2)
>12 m3:
tament (1)
2on tram (m3/

3

0,1729
servei d'abas-

l'import del
mes i €/m )

0,1529

l'import del

servei d'abas-

0-15 m3:
34,15% de
0-12 m3:
18% de
abonat/mes).

servei (€/

3

0
tament)

0

tament)

0
Quota de

0

tarifa d'abastarifa d'abas-

1er tram (m3/

ble (% de la
variable

variable

quota variaquota

quota

Per al càlcul del preu de la factura de l’aigua en els diversos municipis analitzats s’han considerat els
diversos cànons o impostos existents associats al cicle de l’aigua.

0
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del Prat del
de Molins
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c. Els cànons de l’aigua
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Molins de Rei

El Prat del
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Com garantir l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament mitjançant les tarifes

En el cas de Catalunya és d’aplicació el cànon de l’aigua, que va entrar en vigor l’1 d’abril del 2000,
i està regulat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya. A través del cànon els usuaris de l’aigua contribueixen
als costos dels serveis del cicle de l’aigua, que comprenen, entre d’altres, les despeses d’inversió i
d’explotació de les infraestructures de sanejament, producció i transport d’aigua, així com la prevenció
de la contaminació, la recuperació d’aqüífers contaminats i en general totes les despeses que genera
la planificació hidrològica. Amb la publicació de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2014, i la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, financeres,
administratives i del sector públic, s’aproven i entren en vigor els nous tipus del cànon de l’aigua
actualitzats per a consums produïts a partir del 31 de gener de 2014, i que són els que s’han considerat
en aquest estudi.
Per als municipis d’Aragó és d’aplicació el «Impuesto sobre la contaminación de las aguas» (ICA),
amb l’objectiu d’obtenir ingressos públics destinats al finançament de les activitats de prevenció de
la contaminació, sanejament i depuració previstes en la «Ley 6/2001, de 17 de mayo, de Ordenación y
Participación en la Gestión del Agua en Aragón». Des de l’1 de gener del 2014 s’exigeix aquest tribut a
la totalitat dels municipis de la Comunitat Autònoma d’Aragó, a excepció de la ciutat de Saragossa, on
s’aplicarà a partir del 2016 fruit d’un acord entre l’ajuntament i el Govern d’Aragó. Aquest acord rau en
el fet que el municipi de Saragossa ja havia realitzat, per compte propi, diverses actuacions en matèria
de sanejament i depuració. Així doncs, en aquest anàlisi no s’ha considerat aquest cànon per al càlcul
del preu de la factura a la ciutat de Saragossa.

Taula 3. Dades de la tarifa de clavegueram dels municipis analitzats
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En el cas del municipi de Sevilla són d’aplicació dos cànons: el cànon del Consorcio Provincial de Aguas
de Sevilla, i el cànon autonòmic de la Junta d’Andalusia. El primer constitueix un ingrés finalista per
a les entitats gestores del cicle de l’aigua per al finançament d’infraestructures hidràuliques, i té una
durada definida (fins l’any 2028). El cànon autonòmic de la Junta d’Andalusia està regulat en la «Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía», i grava l’ús de l’aigua en l’àmbit urbà amb l’objecte de
finançar les infraestructures hidràuliques corresponents al cicle integral de l’aigua del cicle urbà, entre
elles les infraestructures de depuració.
En tots els casos són les entitats subministradores del servei d’abastament les que fan la recaptació de
l’import mitjançant la factura de l’aigua. Els preus que s’han utilitzat en aquest estudi per al càlcul del
preu de la factura de l’aigua són els vigents a 01/06/2014.
Aquest estudi pretén centrar-se en l’estructura tarifària que els diferents municipis tenen definida per
als serveis d’abastament i clavegueram, i que és responsabilitat de les administracions locals, pel
que no s’analitza de forma detallada l’estructura que tenen aquests cànons autonòmics. Cal tenir en
compte, però, que la definició i estructura d’aquests cànons afecta al preu final del rebut de l’aigua que
paga la ciutadania per poder disposar dels serveis associats al cicle integral de l’aigua.
Actualment, no és possible dissociar el pagament dels diversos serveis que conformen el cicle integral
de l’aigua i tampoc creiem que tingués sentit dissociar-los, motiu pel qual caldria estudiar de forma
detallada tant l’estructura tarifària definida en els cànons com la relació d’aquests amb la resta de
conceptes inclosos en la factura de l’aigua. En aquest sentit cal tenir en compte que la definició de
blocs de consum de diferent mida als existents en les tarifes d’abastament i de clavegueram afegeix
més confusió en la factura del servei.

Com garantir l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament mitjançant les tarifes

3.3. El preu de la factura de l’aigua i el seu pes en
l’economia familiar
S’ha calculat el preu de la factura de l’aigua que paguen els habitants dels municipis analitzats per
diversos consums mensuals, i s’ha comparat amb alguns indicadors econòmics per tal de poder valorar
si aquest és assequible des del punt de vista econòmic.
Tenint en compte que aquest estudi pretén analitzar si l’accés a una quantitat diària considerada com
a consum bàsic és assequible, de forma que es pugui facilitar el compliment del dret humà a l’aigua,
s’han pres com a base els valors de consum diari que han definit diversos organismes internacionals. Si
bé és cert que la quantitat necessària d’aigua no és uniforme a tot arreu i aquesta depèn de diverses
circumstàncies, sí que hi ha certes directrius, com les de la OMS, que fixa el consum bàsic en 100 litres
per persona i dia.
A Catalunya, la Llei 6/1999 d’Ordenació, Gestió i Tributació de Aigua defineix el consum bàsic com el
volum d’aigua mínim, suficient per cobrir les necessitats ordinàries de tipus higiènic d’una persona en
un context social determinat. També cal tenir en compte els valors de consum promig que, segons
dades de l’INE per l’any 2012 es van situar en 137 litres per persona i dia a Espanya i 126 litres per
persona i dia a Catalunya.
Així doncs, els consums mensuals que s’han utilitzat per al càlcul es corresponen a dotacions de 133,
100 i 50 litres per persona i dia, per habitatges en els que hi viuen des d’una fins a 4 persones. Això
dóna lloc a consums per abonat i mes de 1,5m3, 3m3, 4m3, 4,5m3, 6m3, 9m3, 12m3 i 16m3.
Un altre motiu pel que també s’ha cregut oportú plantejar el càlcul considerant el nombre de persones
que conviuen en una llar i el seu consum diari és poder comparar els resultats en el cas dels municipis
on la tarifa considera el nombre de persones empadronades per habitatge, així com per veure l’efecte
de l’ampliació dels trams de consum en el cas dels municipis que considerin aquest fet en la seva
tarifa.
Per valorar si el preu de la factura mensual de l’aigua que paga una família (una llar) és assequible, s’ha
comparat aquest amb diferents indicadors econòmics: la renda familiar disponible bruta per càpita1,

1. La Renda familiar disponible bruta (RFDB) és un indicador macroeconòmic que mesura els ingressos anuals de què
disposen els habitants d’un territori per destinar a consum o estalvi. En aquest estudi s’han considerat els valors de
referència per Catalunya i per cadascun dels municipis catalans corresponents a l’any 2010 (última dada disponible
a l’IDESCAT), i els corresponents a l’any 2011 per Saragossa, Sevilla i pel conjunt d’Espanya (última dada disponible
a l’INE).
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l’indicador de la renda de suficiència de Catalunya2, l’indicador públic de la renda d’efectes múltiples3,
i la renda mínima d’inserció de Catalunya4. Tot i que habitualment s’utilitza la renda familiar per valorar
què suposa el cost de l’aigua per a l’economia familiar, en aquest estudi es fa especial èmfasi en la
resta d’indicadors amb l’objectiu de considerar els casos més desfavorables i valorar si en aquests
supòsits s’acompleix l’accés al que s’ha definit com a consum bàsic.
Finalment, i per tal de poder considerar l’efecte de l’ampliació dels trams de consum en funció de les
persones residents a la llar s’ha optat per representar de forma separada els casos en els que hi ha 3 o
menys persones a la llar d’aquells en que n’hi ha 4, atenent a que aquest és el valor de referència que
prenen la majoria d’entitats subministradores per aplicar l’ampliació dels trams de consum.

Com garantir l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament mitjançant les tarifes

Preu mensual del servei d’aigua domèstic per diferents consums (sense IVA)
Arenys de Munt (3 hab)

25

Barcelona
20

Girona
Molins de Rei

15

El Prat de Llobregat
Terrassa

Llars de fins a 3 habitants.
Tot seguit es representa el preu de la factura del servei de l’aigua i el preu de la factura del cicle
integral de l’aigua (sense considerar l’IVA) per al cas de dotacions diàries de 50, 100 i 133 litres per
persona i dia per llars de fins a 3 habitants. Per tal de simplificar la lectura de la gràfica, en el cas
d’Arenys de Munt i Sevilla es representa només el cas de 3 persones empadronades a la llar. En la resta
de casos no es fa aquest diferència perquè fins a 3 habitants és independent el nombre de persones
que conviuen en una llar.
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2. L’Indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC) valora la situació de necessitat de les famílies per a poder
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El Prat de Llobregat

tenir dret o accés a les prestacions establertes. Es va establir en la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials
de caràcter econòmic i el valor es fixa periòdicament per la Llei de pressupostos de la Generalitat. En aquest estudi

Terrassa

15

s’ha considerat l’import bàsic corresponent a l’any 2014, essent aquest de 569,12 eur mensuals.
3. L’Indicador públic de la renda d’efectes múltiples (IPREM) és un indicador o referència del nivell de renda que
serveix per a determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis
o serveis públics de l’Estat. Anualment, a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat es determina la quantia del citat
indicador. En aquest estudi s’ha considerat el valor corresponent a l’any 2014, que és de 532,51 eur mensuals.
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Saragossa
5% IRSC

5

5% IPREM

4. La renda mínima d’inserció (RMI) és una prestació econòmica assistencial subjecta al desenvolupament satisfactori
d’un pla individual de reinserció. La Resolució TRE/496/2011, de 21 de gener, fixa els imports de la prestació econòmica
bàsica i dels complements per membre addicional de la renda mínima d’inserció per a l’any 2011, així com els ajuts
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complementaris, imports que han seguit vigents al 2012. En el present estudi s’ha considerat el valor promig de l’any
2012 obtingut de l’Observatori Empresa i Ocupació, i que correspon a 468,43 eur mensuals.
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Gràfiques 1 i 2. Preu mensual del servei d’aigua i del cicle integral per llars de fins a 3 habitants.
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En general es constata en tots els municipis analitzats un cert augment del preu de la factura al voltant
dels 6m3 mensuals, i un augment més acusat a partir dels 9m3 coincidint amb els límits de tram de
consum més habituals entre els municipis analitzats. Per una llar amb 3 habitants aquests consums
mensuals equivalen a dotacions de 67 i 100 litres per persona i dia respectivament.
Tant si es considera el preu d’accedir només al servei d’abastament com si es considera la globalitat
dels serveis del cicle integral de l’aigua, es constata que és a Barcelona on el preu de la factura de
l’aigua és el més car de tots els municipis analitzats. A l’extrem oposat es situen Saragossa i Girona.
Si bé és cert que les tarifes fixades, i per tant el preu final de la factura, depenen de factors com el
cost d’oferir el servei, fet que va lligat a les característiques del municipi (orografia, densitat i tipologia
de població, origen del recurs, etc.), es fa difícil entendre que aquest cost sigui més car en el cas
de Barcelona, on, per economies d’escala el major nombre d’abonats i la major densitat poblacional
haurien de ser factors que permetessin reduir els costos imputables al servei i oferir un menor preu.
Per a la comparació del preu de la factura de l’aigua amb els indicadors econòmics descrits més amunt
s’han considerat els valors de referència considerats pel PNUD i altres organismes de Nacions Unides,
i segons els quals el cost de disposar del servei d’abastament no hauria de suposar més del 3% dels
ingressos de la llar, i del 5% en cas d’incloure la resta de components associats al cicle integral de
l’aigua.
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d’inserció (RMI), el pes de la factura de l’aigua també es situa per sota del 5% dels ingressos per
consums de 9m3 mensuals, fet que, segons els paràmetres considerats, facilitaria l’accés a 100 litres
per persona i dia per una família de 3 membres. Val a dir, però, que en el cas de Barcelona està molt
a prop d’aquest. A més, si en lloc d’agafar la renda mínima d’inserció mitjana es considera el cas més
desfavorable, és a dir, aquell en que la persona beneficiària no rep cap tipus de complement, la factura
per un consum de 9m3 mensuals en el cas de Barcelona ciutat es situa lleugerament per sobre del
valor del 5% de la RMI. Durant l’any 2012 hi va haver a Catalunya una mica més de 24.000 persones
titulars de la RMI, que implica un nombre total de persones beneficiàries de prop més de 58.000,
essent aquestes les que presentarien dificultats per assumir el preu de l’aigua.
Així doncs, tot i que actualment en cap dels municipis analitzats el pes de la factura total de l’aigua
per un consum de 9m3 supera el valor del 5% dels ingressos familiars, considerant aquests iguals als
diversos indicadors descrits, en el cas de Barcelona ciutat es fa palès que no és assumible cap més
augment de preu de la factura per tal de garantir l’accés a l’aigua com a dret humà, considerant aquest
estàndard de 100 litres per persona i dia. En la resta de municipis, tot i que el preu està bastant més
per sota, caldria tenir en compte aquests indicadors en el moment de plantejar augments del preu
de l’aigua.
Llars amb 4 habitants.

Si s’analitza el pes de la factura de l’aigua sobre la renda familiar disponible bruta de cadascun dels
municipis analitzats per un consum de 9m3 mensuals, aquest representa entre el 0,65% i el 1,60%, força
per sota del 5% establert com a valor de referència a nivell internacional. Així doncs, per una llar de 3
membres amb un consum per càpita de 100 litres per persona i dia, valor que es considera garanteix
la quantitat d’aigua susceptible de ser considerada com a dret humà, el preu de la factura de l’aigua
és assequible per als municipis analitzats. Cal observar que aquest indicador no s’ha representat en la
gràfica, atès que el seu valor és molt més gran que el de la resta d’indicadors considerats i, per tant
quedaria fora dels límits de la representació.

Tal com s’ha comentat a l’inici d’aquest punt, el cas de llars amb 4 persones s’ha representat de forma
separada per poder considerar l’efecte de l’ampliació dels trams de consum que s’aplica en alguns
municipis. Tot seguit es representa el preu de la factura del servei de l’aigua i el preu de la factura del
cicle integral de l’aigua (sense considerar l’IVA) per aquest tipus de llar considerant dotacions diàries
de 50, 100 i 133 litres per persona i dia.

Si la comparació es fa amb l’Indicador de la renda de suficiència de Catalunya s’observa que en tots
els municipis analitzats el preu de la factura total per un consum de 9m3 mensuals es troba per sota
del 5% de l’IRSC. Per un consum de 12m3 mensuals l’import a pagar a Barcelona sí que supera aquest
llindar de referència en una mica més de 3 euros, però cal tenir en compte que això suposa un consum
per persona i dia de 133 litres en llars de 3 habitants, ja per sobre del que podríem considerar consum
bàsic.
En el cas específic de Sevilla i Saragossa seria més correcta la utilització de l’Indicador públic de la
renda d’efectes múltiples (IPREM) per fer la comparació, donat que aquest és un indicador fixat a nivell
estatal. En ambdós casos també es compleix que el preu de la factura total per un consum de 9m3
mensuals es troba per sota del 5% d’aquest indicador.
En el cas més desfavorable, és a dir, en llars on solament es percep com a ingrés la Renda mínima
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Preu mensual del servei d’aigua domèstic per diferents consums (sense IVA).
Llars de 4 persones.
30

Arenys de Munt
Barcelona

25

Girona
Molins de Rei
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5

3% IPREM
0
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3% RMI
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Preu mensual del cicle integral de l’aigua domèstic per diferents consums
(sense IVA). Llars de 4 persones.
45

Arenys de Munt

40

Barcelona

35

Girona

30

Molins de Rei

25

El Prat de Llobregat
Terrassa

20

Sevilla

15

Saragossa
10

5% IRSC

5

5% IPREM

0
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8
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5% RMI

m3 / abonat / mes

Cal dir que en tots els municipis es considera una ampliació dels trams de consum en llars on
convisquin més de 3 persones, a excepció de Girona, on l’ampliació té lloc en llars a partir de 5
persones i Saragossa, on l’ampliació té lloc en llars on hi convisquin més de 6 persones. Tot i aquest
fet, aquestes dues ciutats continuen tenint els preus més baixos per una llar amb 4 persones i els
consums considerats.
Per consums baixos (corresponents a 50 litres per persona i dia) l’ampliació dels trams per nombre
d’habitants a la llar no afecta al preu de la factura de l’aigua, ja que aquests valors ja estan inclosos
dins el primer bloc en la majoria dels municipis. L’efecte positiu de l’ampliació del nombre de trams
sí s’observa per un consum mensual de 12m3, equivalent a 100 litres per persona i dia, on la factura
és entre 1 i 3 euros més econòmica en el cas de llars on hi hagi 4 habitants declarats. Per als casos
específics de Sevilla i Arenys de Munt, aquest fet també s’observa en consums a partir dels 12m3
mensuals, sent, respectivament, 3 i 1 euro més econòmica la factura que en el cas del mateix consum
per 3 habitants declarats.
Comparant el preu de la factura total de l’aigua per un consum de 12m3 mensuals amb l’IRSC i amb
l’IPREM, es veu com en tots els municipis analitzats es troba per sota del 5% d’aquests indicadors, a
excepció del cas de Barcelona, on el preu coincideix amb el valor del 5% de l’IPREM. Per tant, en el cas
d’una llar a Barcelona en la que només es percep la RMI caldria destinar més del 5% dels ingressos a
pagar la factura del cicle de l’aigua, pel que es torna a fer palès que en aquest cas no és assumible cap
més augment del preu de la factura per tal de garantir l’accés a l’aigua a un preu assequible.
En la resta de municipis analitzats el preu total de la factura es situa per sota del 5% de la RMI mitjana
però molt proper a aquest valor en els casos de Terrassa, Arenys de Munt i Sevilla.
Si es considera només el preu del servei d’abastament d’aigua, una llar d’aquestes característiques
a Barcelona hauria de destinar més del 3% del valor de l’IRSC i de l’IPREM i, evidentment, de la RMI
al pagament de la factura pel consum de 100 litres per càpita. A Terrassa aquesta situació també es
produeix en el cas de considerar la RMI.
Per tant, es pot dir que una família de 4 membres amb aquest nivell d’ingressos podria accedir a
consums de 100 litres per persona i dia, amb les tarifes actuals i en tots els municipis analitzats a
excepció de Barcelona, a un preu que, segons els estàndards internacionals es considera assequible.
Tot i això els preus de les tarifes actuals en la majoria dels casos són molt propers a aquest llindar,
pel que caldria considerar aquest fet en el moment de plantejar possibles augments d’aquests preus
en el futur.
En el cas de Barcelona, on ja s’ha superat aquest llindar, caldria aplicar mesures que permetin reconduir
aquesta situació, com la reducció del preu de la tarifa o l’adequació de les mesures compensatòries ja
existents per la població vulnerable. En aquest punt s’incidirà més endavant.

Gràfiques 3 i 4. Preu mensual del servei d’aigua i del cicle integral per llars de 4 habitants.
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Preu mensual del cicle integral de l’aigua domèstic per diferents consums
(sense IVA)

Anàlisi dels casos de tarifació per habitant.
Com ja s’ha exposat a l’inici del capítol, en dos municipis dels analitzats, Arenys de Munt i Sevilla, la
tarifa contempla el nombre d’habitants residents a la llar, de forma que la mida dels trams de consum
definits en la component variable es defineix per cadascuna de les persones residents a la llar. En
ambdós casos la quota fixa no té aquesta consideració i s’estableix per cada llar o abonat.
En el cas de llars on no hi hagi cap persona empadronada s’estableixen els mateixos trams de consum
que en el cas d’una persona empadronada. Aquest fet serveix per evitar el tracte discriminatori envers
les llars sense residents tal com va estipular una sentencia del Tribunal Suprem referida a les segones
residències. Des del punt de vista del dret humà a l’aigua i al sanejament, però, s’hauria de contemplar
la discriminació positiva envers les llars que són de primera residència.

Arenys de Munt (1 hab)

45

Arenys de Munt (2 hab)

40

Arenys de Munt (3 hab)

35

Barcelona

30

Girona
Molins de Rei

25

El Prat de Llobregat
Terrassa

20

Sevilla (1 hab)

15

Per tal de poder veure les implicacions d’aquesta tipologia de tarifa en comparació amb la resta s’ha
representat el preu de la factura de l’aigua i del cicle integral que pagaria un abonat en aquests dos
municipis en funció de si hi ha 1, 2 o 3 persones residents a la llar.
S’observa en ambdós casos com la factura per llars amb una única persona s’encareix de forma molt
acusada per consums a partir de 3m3 mensuals (100 lpd), pel que es fa efectiva la penalització a
consums elevats. En el cas de llars amb 2 o 3 persones empadronades el preu de la factura de l’aigua
es manté dins els rangs habituals.

Preu mensual del servei d’aigua domèstic per diferents consums (sense IVA)
Arenys de Munt (1 hab)

30

Arenys de Munt (2 hab)
Arenys de Munt (3 hab)
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Girona
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Molins de Rei
El Prat de Llobregat
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Sevilla (3 hab)
Saragossa

5

5% IRSC
0
6

8
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m3 / abonat / mes

14

16

5% IPREM
5% RMI

Gràfiques 5 i 6. Preu mensual del servei d’aigua i del cicle integral. Casos de tarifació per habitant.

3.4. El pes del component fix sobre el total de la factura
Com ja s’ha comentat en l’anàlisi de l’estructura tarifària, habitualment les tarifes d’abastament (i en
alguns casos també les de clavegueram i depuració) inclouen una component a un preu fix, independent
del consum generat. Aquesta component que s’associa a la garantia del servei, és a dir, al fet de poder
disposar d’aigua en quantitat i qualitat adequada, pot arribar a ser un percentatge important del que
es paga pel total de la factura. En aquest sentit, doncs, pot suposar una dificultat afegida en el cas de
llars amb baixos ingressos, i especialment en consums baixos, ja que és en aquests on la repercussió
de la component fixa de la factura en el preu per metre cúbic és més notòria.

Sevilla (1 hab)

10

Sevilla (2 hab)
Sevilla (3 hab)

5

Saragossa
3% IRSC

0
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3

4

5

6
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8

m / abonat / mes
3
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Sevilla (2 hab)

10

9

10

11

12

3% IPREM

En aquest estudi s’ha fet la comparació del que representa el component fix sobre el total del preu de
la factura de l’aigua en cadascun dels municipis analitzats, amb l’objectiu de valorar en quins municipis
té més pes aquest component. Per això s’han considerat dos consums de referència corresponents a
4,5m3/abonat/mes i 9m3/abonat/mes, que en el cas de llars amb 3 persones correspondrien a dotacions
de 50 i 100 litres per persona i dia respectivament.

3% RMI
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Component fix i variable de la factura del cicle integral de l’aigua
Consum de 4,5 m3/mes
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Gràfica 7. Pes del component fix i del variable per consums mensuals de 4,5m3.

Cal comentar que en els municipis amb tarifa per persones residents a la llar, per un consum donat,
el pes de la part fixa creix a l’augmentar el nombre de persones residents. Això es deu a que la part
variable s’abarateix mentre que la part fixa es manté, ja que aquesta no és funció del nombre de
persones.

Component fix i variable de la factura del cicle integral de l’aigua.
Consum de 9 m3/mes
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Des del punt de vista de garantir l’accés a un consum bàsic a un preu assequible, seria necessari
plantejar la reducció al màxim d’aquests components fixos, ja que penalitzen les llars amb baixos
consums, com els que solen donar-se en casos de famílies vulnerables, i no incentiven l’estalvi. L’opció
de diferenciar diverses quotes de servei a aplicar en funció del consum podria ser una opció, tot i que
cal garantir que el pes en el total de la factura no sigui desproporcionat.
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A Barcelona i Terrassa es considera una quota pel manteniment del comptador diferenciada de la
quota de servei, fet que augmenta la contribució de la part fixa respecte del total de la factura. Com
s’ha vist anteriorment, Barcelona és el municipi on el preu del cicle integral de l’aigua és més car per
tots els consums i si a més, una bona part de la factura correspon a càrrecs fixes, la reducció del
consum de les famílies no es tradueix en una disminució substancial del preu de la factura. En el cas
de Terrassa es diferencien 3 valors de la quota de servei que s’apliquen en funció del tram de consum,
amb la intenció de reduir l’efecte d’augment del preu mig de l’aigua generat per la part fixa, però tot i
això segueix sent, pels dos consums analitzats, un dels municipis amb major pes de la part fixa sobre
el total de la factura.
A l’altre extrem, els municipis on el pes de la part fixa és menor pels consums analitzats són Girona
i Molins de Rei. En aquests casos la reducció del consum per part dels abonats es tradueix de forma
més directa en un menor preu de la factura de l’aigua.
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Per als dos consums estudiats els municipis on la part fixa té un major pes són Saragossa, Sevilla,
Barcelona i Terrassa. En els dos primers casos cal dir que les tarifes de clavegueram i dels cànons
respectius també incorporen una part fixa, pel que la repercussió sobre el total de la factura és major.
Tot i això, a Saragossa el preu total de la factura de l’aigua és el més baix de tots els analitzats per
tots els consums.

Part Fixa

Part Variable

Gràfica 8. Pes del component fix i del variable per consums mensuals de 9m3.
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3.5. Els costos d’alta al servei

Es constata que no hi ha criteris unificats dels conceptes a considerar per les entitats operadores

Una de les qüestions que s’ha cregut convenient analitzar per tal de poder valorar l’accessibilitat
econòmica al servei és el cost de donar d’alta el servei d’abastament d’aigua. No s’ha considerat el cost
d’alta al servei de clavegueram ja que aquest sol fer-se efectiu una única vegada en el moment de fer
l’escomesa, i no es pot donar de baixa per tractar-se d’un servei d’obligada recepció en zona urbana.
Habitualment, doncs, aquesta quota la satisfà el promotor en habitatges de nova creació, i ja ha d’haver
estat liquidada amb anterioritat per la resta d’habitatges.
Per al càlcul dels preus pels diferents municipis s’han tingut en compte les següents consideracions:
• S’ha considerat el cas d’un habitatge en el que prèviament havia estat donat d’alta el servei, amb
l’escomesa i les instal·lacions correctes (pel que no cal fer obres per fer la connexió), i amb la
modalitat de lloguer de comptador en els casos on és possible aquesta opció.
• S’ha considerat el preu de l’alta al subministrament així com la resta de conceptes necessaris per
fer efectiva aquesta alta (instal·lació de comptador, etc.).
• S’ha considerat l’IVA del 21% sobre tots els conceptes (exceptuant les fiances que estan exemptes
d’aquest impost), excepte en el cas de Saragossa, on no cal abonar aquest impost pel fet que el
servei el presta directament l’administració.
El resum de les dades obtingudes pels municipis analitzats és el següent:

Alta al subministrament

Arenys
de Munt

Barcelona

Girona

Molins
de Rei

El Prat
de Llobregat

Terrassa

Sevilla

Saragossa

191,12

29,04

199,26

48,80

19,00

63,64

47,60

18,50

44,45

70,29

147 (1)

24,99

0,00

Fiança (exemp d'IVA)

21,79

40,00

Lloguer comptador
(contracte)

26,71

133,42

Instal·lació del comptador

40,00

0,00

IVA

40,14

11,71

41,84

38,27

43,26

18,61

10,00

0,00

Total a pagar

231,26

89,25

241,10 €

260,49

249,26

151,69

127,89

18,50

Existència de bonificacions per raons
econòmiques

sí

no

no

no

no

no

no

sí

Cost canvi titular

0

0

0

fiança

0

21,60

fiança

10,00

dels municipis analitzats, ni del què inclou cadascun dels conceptes. Si bé és cert que el servei de
contractació és comú en tots els casos, el que inclou varia d’un municipi a un altre (drets de connexió,
despeses de tramitació per alta al subministrament), a banda d’haver-hi conceptes no comuns (fiança,
lloguer / compra i instal·lació de comptador, etc.).
Pel que fa a les tarifes establertes en els municipis contemplats, la diferència en el cost que suposa
donar d’alta el servei és molt gran, i va dels poc més de 18 € de Saragossa als 260 € de Molins de Rei.
També s’ha comparat el preu del canvi de titular del contracte, tràmit que és gratuït en tots els
municipis analitzats excepte a Terrassa, on cal abonar 21,60 €, i a Saragossa, on cal abonar 10 € (5 €
si el nou abonat facilita la lectura del comptador). En general, en els municipis on s’aporta una fiança
el nou titular ha de fer efectiu aquest import, que es retornarà quan es produeixi la baixa del servei.
Per últim, cal comentar que només en dos casos dels analitzats s’apliquen bonificacions per raons
econòmiques: a Arenys de Munt es bonifica el 50% del cost de l’alta al servei d’abastament i
clavegueram per famílies amb baixos ingressos, i a Saragossa es defineixen dues bonificacions (del 25
i del 50%) en funció dels ingressos de la llar.

3.6. Les mesures de protecció social per col·lectius amb
dificultats econòmiques
En els darrers anys, arran de l’actual situació econòmica i, possiblement, fruit de l’augment dels preus
en la factura de l’aigua, en diversos municipis s’ha impulsat la creació de mesures que tenen l’objectiu
de permetre que determinats col·lectius puguin accedir a un consum bàsic a un preu més assequible.
Així mateix, l’aprovació de la Iniciativa Legislativa Popular sobre emergència habitacional i pobresa
energètica per part del Parlament de Catalunya el mes de juliol de 2015 estableix que les administracions
públiques han d’arribar a acords amb les entitats subministradores d’aigua, electricitat i gas per tal
que aquestes concedeixin ajuts a fons perdut o descomptes molt significatius a aquelles famílies que
estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica.
En aquest estudi s’han analitzat les mesures que s’apliquen en els 8 municipis analitzats per raons
econòmiques, deixant de banda altres mesures que en algun cas s’aplica per altres raons (disminució
de consum, família nombrosa, pagament dins de termini, persones amb discapacitat, etc.).

(1) Només existeix la possibilitat de compra de comptador per part de l’abonat.
Taula 4. Costos d’alta al servei d’abastament d’aigua per municipi.
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En les tarifes de 5 dels municipis analitzats s’han implementat mesures d’aquest tipus. En canvi en els
altres 3 municipis, Sevilla, Molins de Rei i Girona5 no es disposa de tarifes o bonificacions específiques
per aquests motius. En aquests darrers casos la problemàtica es deriva als Serveis Socials municipals
respectius.
Tot seguit es fa una taula resum dels diferents descomptes aplicats als municipis analitzats.

Arenys de
Munt

Barcelona

Girona

Molins de
Rei

El Prat del
Llobregat

Terrassa

Saragossa

Sevilla

% de reducció
en quota de
servei

50%

25%

0%

0%

50%

90%

50%

0%

% de reducció
en 1er tram

50%

25%

0%

0%

0%

0%

90%

0%

% de reducció
en 2on tram

25%

0%

0%

0%

0%

0%

75%

0%

% de reducció
en clavegueram

Automàtic

0%

90% (1)

0%

-

0%

Igual que
pel servei
d'abastament

0%

Ampliació del
1er tram

-

-

-

-

Fins a 100
lpd

-

-

-

Cobertura del
fons social

100% de
la factura

Màx. 57
eur/llar

-

-

100% de
la quota
de servei
i de consum fins a
100 lpd

Màx. 28
eur/llar/
any

-

-

(1) A banda de la reducció en el preu de la tarifa es considera l’exempció per al cas de persones
desnonades.
Taula 5. Resum de descomptes i bonificacions per col·lectius vulnerables.

• Tarifa Social: correspon a una reducció del preu a pagar de la tarifa d’abastament d’aigua i, en
certs casos, de la del clavegueram. Aquesta reducció pot ser per una rebaixa en el preu de la
quota de servei i/o dels primers blocs de consum o per una ampliació d’aquests. El percentatge
de bonificació, així com els criteris per tal d’acollir-s’hi varien d’un municipi a un altre, essent els
més habituals pertànyer a un col·lectiu vulnerable (pensionistes, persones aturades, etc.) o els
ingressos familiars. L’atorgament el realitza l’ajuntament o la pròpia entitat gestora segons el
municipi.
• Fons Social o de solidaritat: correspon a un fons que es destina a pagar el 100% de les factures
d’aigua de famílies en situació de vulnerabilitat per un cert període de temps. Habitualment
es col·labora amb els serveis socials de l’ajuntament per tal de definir quines són les famílies
beneficiàries d’aquest fons. Els recursos poden venir de l’administració local o dels pressupostos
de les pròpies entitats gestores del servei. En dos dels casos analitzats (Barcelona i Terrassa)
aquests fons es vehiculen a través de les fundacions privades de les empreses gestores del
servei.
Cal considerar que l’Agència Catalana de l’Aigua també defineix el conegut com a cànon social que
pretén garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor reduït del cànon de
l’aigua per llars en situació de vulnerabilitat. Aquesta bonificació és aplicable als consums sempre que
no superin el límit del primer tram del cànon de l’aigua (9 m³/mes) considerant les ampliacions per
nombre de persones a la llar. Si se supera, no s’aplica el preu del cànon social.
L’existència d’aquest tipus de bonificacions permet que les polítiques sectorials d’aigua i sanejament
incloguin un component de benestar social. Tot i això, es detecten certes mancances en la seva
definició i aplicabilitat, que tot seguit s’anomenen:
- Pel que fa als trams de consum d’aigua bonificats, caldria que el descompte arribés a cobrir consums
de fins a 100 litres per persona i dia. Això és així en la majoria dels casos analitzats, a excepció de
Barcelona, on només es bonifica el 1er tram de consum, que equival a 67 litres per persona i dia en
habitatges tant de 3 com de 4 persones (considerant l’ampliació del tram).

En aquells municipis on existeix algun tipus d’instrument de protecció social en les tarifes d’abastament
d’aigua i clavegueram, aquests es poden classificar en 2 tipologies:

- Pel que fa a l’import de les bonificacions, caldria assegurar que aquestes contribueixin realment a
reduir el pes de la factura de l’aigua en l’economia de la llar. Calculant el pes en l’economia d’una llar
de Barcelona amb 4 persones que només percep la RMI, la factura per un consum de 12m3 considerant
l’aplicació de la tarifa social, representa el 4,90% dels ingressos de la llar. Si no s’apliqués la tarifa social
representaria el 5,70%. Aquesta reducció, doncs, no es pot considerar suficient.

5. El Ple de l’Ajuntament de Girona corresponent al mes de desembre de 2014 va aprovar la incorporació d’una tarifa

- El concepte del clavegueram no és susceptible de ser bonificat en la majoria de casos analitzats. Es
considera que caldria incloure aquest concepte en la tarifa social.

social a aplicar a partir de gener de 2015. Per aquest motiu no s’ha considerat en aquest estudi atès que es prenen
com a base les tarifes vigents a 01/06/2014.
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- En general les bonificacions tampoc arriben a cobrir el cost de donar-se d’alta al servei. Dels municipis
analitzats només en dos casos, Arenys de Munt i Saragossa, es contempla.
- La diferència de criteris i d’indicadors econòmics utilitzats segons el municipi per determinar qui
té accés a les bonificacions o ajuts socials, pot dificultar la comprensió per part de les persones
susceptibles de rebre’ls. Aquest fet hauria de quedar resolt amb l’aprovació de la Iniciativa Legislativa
Popular sobre emergència habitacional i pobresa energètica, on es defineixen els criteris per establir
les unitats familiars en situació de risc d’exclusió.
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servei haurien de ser públics i accessibles per a tota la ciutadania.
De nou la ILP sobre emergència habitacional i pobresa energètica incorpora novetats importants
en aquest camp. Així, en matèria de talls de subministrament s’estableix l’aplicació del principi de
precaució, segons el qual a ningú se li pot tallar l’aigua si no es demostra que té capacitat econòmica
per poder fer front als rebuts. Aquesta consideració suposa un salt endavant en matèria de protecció
del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament, si bé cal encara implementar-la de forma completa al conjunt
dels municipis.

- La tramitació de la tarifa i del fons social pot arribar a comportar un nivell elevat de complexitat per
part de les persones sol·licitants, que han de fer diverses gestions per acreditar la seva situació. Altra
vegada, el desplegament de la llei sobre emergència habitacional i pobresa energètica hauria de
simplificar aquest fet.
- Caldria, en certs casos, una major publicitat de l’existència d’aquests mecanismes i garantir que la
informació és clara i entenedora, de forma que totes les persones que puguin acollir-s’hi disposin de
la informació necessària.
A banda de les bonificacions que s’apliquen mitjançant la tarifa social o els fons socials, caldria
considerar altres mesures d’aplicació en casos excepcionals, com per exemple desnonaments. En
aquestes situacions caldria garantir que no es genera un nou deute a càrrec de la persona desnonada
des del moment en que aquesta abandona l’habitatge. Fins i tot potser caldria plantejar la condonació
del deute previ existent.
Talls de subministrament
La situació més dramàtica que es pot donar en els serveis d’abastament d’aigua és el tall de
subministrament per impagament per raons de vulnerabilitat econòmica. Això posa en evidència la
manca d’efectivitat de les mesures de protecció social comentades prèviament.
En motiu d’aquesta situació, en certs municipis s’ha vist la necessitat de coordinar accions entre
les entitats gestores i els serveis socials municipals per evitar que s’acabi produint la suspensió del
subministrament. A tall d’exemple, a Terrassa es va anunciar a mitjans de 2013 l’existència d’un protocol
d’actuació consistent en donar informació relativa a la tarifa social, fraccionar i ajornar el deute pendent,
i atorgar un ajut d’emergència des dels serveis socials com a últim recurs.
De forma general, cal recordar que són els ajuntaments les administracions responsables de verificar
i autoritzar la realització dels talls de subministrament, independentment de la forma de gestió del
servei, i que el procés per a fer-los efectius hauria de complir amb les garanties establertes en la
legislació de la matèria, especialment pel que fa al nombre de factures impagades que donen lloc a
l’inici del procediment. Igualment, els protocols de tall de subministrament de les entitats gestores del
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4. Conclusions
De l’anàlisi dels municipis
• Barcelona és el municipi on el preu del cicle integral de l’aigua és més car per tots els consums i
a més, una bona part de la factura correspon a càrrecs fixos, pel que la reducció del consum de
les famílies no es tradueix en una disminució substancial del preu de la factura. A l’extrem oposat
es situen Girona i Saragossa que, a més de tenir els preus per metre cúbic més baixos per tots els
consums, són les que tenen una estructura menys progressiva i, per tant, és on els consums elevats
es penalitzen menys.
• Per als municipis amb tarifa per habitant, Arenys de Munt i Sevilla, la factura per llars amb una
única persona s’encareix de forma molt acusada per consums a partir de 3m3 mensuals (100 lpd),
pel que es fa efectiva la penalització a consums elevats. En el cas de llars amb 2 o 3 persones
empadronades el preu de la factura de l’aigua es manté dins els rangs habituals.
• Per un consum de 9m3 mensuals el pes de la factura total de l’aigua sobre la renda familiar disponible
bruta de cadascun dels municipis analitzats representa entre el 0,65% i l’1,60%, força per sota del 5%
establert com a valor de referència a nivell internacional. Pel mateix consum de 9m3 mensuals el pes
de la factura total de l’aigua no supera el valor del 5% dels ingressos familiars en cap dels municipis
analitzats, considerant aquests iguals als diversos indicadors descrits (IRSC, IPREM, RMI). Així doncs,
de forma generalitzada es pot dir que per una llar de 3 membres amb un consum per càpita de
100 litres per persona i dia, valor que es considera garanteix la quantitat d’aigua susceptible de
ser considerada com a dret humà, el preu de la factura de l’aigua és assequible per als municipis
analitzats.
• Per un consum de 12m3 mensuals (considerant l’ampliació de tram corresponent a 4 habitants) el
pes de la factura de l’aigua en tots els municipis analitzats es troba per sota del 5% dels indicadors
considerats (IRSC, IPREM, RMI), a excepció del cas de Barcelona, on es supera el valor del 5% de
la RMI. Per tant, una família de 4 membres amb aquest nivell d’ingressos podria accedir a consums
de 100 litres per persona i dia, amb les tarifes actuals en tots els municipis analitzats a excepció
de Barcelona, a un preu que, segons els estàndards internacionals es considera assequible. Així
doncs, es fa palès que a Barcelona no és assumible cap més augment del preu de la factura per tal
de garantir l’accés a l’aigua a un preu assequible. En la resta de municipis caldria tenir en compte
aquests indicadors en el moment de plantejar augments del preu de l’aigua.
• La diferència entre les entitats operadores pel que fa a tipologia de zones servides (urbana densa
o dispersa rural, segones residències), nombre de llars servides (municipis estudiats des de 8.000
a 1.600.000 hab) i gestió del cicle de l’aigua (abastament, clavegueram, depuració) fa que sigui
impossible establir una única mesura a càrrec de les entitats per garantir l’accés a l’aigua. En el
cas de grans entitats es pot plantejar crear un primer bloc gratuït o a cost molt baix a càrrec de
la mateixa entitat. En el cas d’entitats petites (o on el % d’abonats no domèstics sigui molt petit)
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això és impossible fer-ho a càrrec de l’entitat aplicant polítiques de recuperació total de costos a
través de les tarifes. En aquests casos caldria mirar com s’assumeix aquest cost (aportació dels
ajuntaments, etc.).

Conclusions generals i recomanacions
• Sens perjudici de la garantia de subministrament, els sistemes tarifaris haurien de fomentar l’estalvi,
penalitzar el malbaratament de recursos escassos i traslladar als consums excessius o sumptuaris el
cost dels subministraments bàsics dels consumidors vulnerables. Per aconseguir-ho caldria que en
alguns casos les tarifes fossin més progressives, de forma que es pogués augmentar els ingressos
procedents dels trams alts de consum, cosa que permetria mantenir uns trams inicials a preus
menors.
• La tarifa binòmia amb una quota de servei fixa i una component variable per blocs ha de permetre
els objectius de recuperar part dels costos del servei d’abastament i incentivar l’estalvi, però
aquest segon objectiu no sempre s’aconsegueix. Quan el pes de la component fixa és elevat es
desincentiva l’estalvi d’aigua i s’afecta negativament als col·lectius amb dificultats per fer front a
la despesa d’aigua, que no poden obviar ni reduir aquests càrrecs sense recórrer a polítiques
d’atenció social. Caldria, doncs, reduir el pes de la component fixa de la factura per tal de facilitar
l’accessibilitat econòmica al servei a la major part de població possible. Per això es planteja establir
un valor màxim d’aquest component, o establir diversos valors creixents en funció del tram de
consum (en aquest cas caldria seguir els blocs de consum definits en la component variable per no
introduir més complexitat en la factura).
• La definició de la mida dels blocs de la component variable de la tarifa d’abastament depèn de
la tipologia de consumidors de cada municipi, pel que es fa difícil harmonitzar el nombre i la mida
d’aquests. Des del punt de vista de l’accés a un consum bàsic associat al dret humà, però, no té
sentit aquesta diferència, a banda que es donen missatges erronis a la ciutadania. Es proposa
estandarditzar la mida dels primers blocs de consum per al cas d’usuaris domèstics de forma que en
la serva definició es considerin criteris d’accés al dret humà. Segons això es podria definir un primer
bloc que garantís un consum de fins a 50 lpd, i un segon bloc fins als 100 lpd.
• Els preus establerts pels blocs de consum no sempre compleixen els objectius de garantir un
consum bàsic i incentivar l’estalvi. Per això es planteja fixar un preu màxim per als blocs inicials
plantejats en el punt anterior, amb l’objectiu que la quota fixa més la variable fins a un consum de
100 lpd no superi el 3% dels ingressos familiars, considerant per això l’ISRC.
• Les tarifes que consideren el nombre d’habitants a la llar permeten un millor compliment dels
objectius d’incentivar l’estalvi i garantir un consum bàsic, de forma que no penalitzen les llars amb
més habitants ni beneficien les que tenen una única persona amb dotacions elevades a preus
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reduïts. Des del punt de vista del dret humà són més equitatives, tot i que pot haver-hi alguns casos
en els que podria ser difícil fer l’empadronament allà on es fa el consum. Cal comentar, però, que
en aquest tipus de tarifa, per un consum donat, el pes relatiu de la part fixa creix a l’augmentar el
nombre de persones residents pel fet que aquesta component es factura per llar o abonat. Per això
es proposa tendir progressivament a implementar tarifes que considerin el nombre d’habitants a la
llar, i aplicar mesures per tal d’evitar l’augment del pes relatiu de la component fixa de la factura a
mesura que augmenta el nombre de persones residents en una llar.
• Cal plantejar quin tracte han de rebre les segones residències, ja que per poder garantir el
servei els mesos en que aquestes estan ocupades, generen una despesa fixa superior que no es
compensa pels ingressos que produeixen. En les tarifes per habitant, per llars on no hi hagi cap
persona empadronada s’estableixen els mateixos trams de consum que en el cas d’una persona
empadronada. Aquest fet serveix per evitar el tracte discriminatori envers les llars sense residents
tal com va estipular una sentencia del Tribunal Suprem referida a les segones residències. Des del
punt de vista del dret humà a l’aigua i al sanejament, però, s’hauria de contemplar la discriminació
positiva envers les llars que són de primera residència.
• En alguns casos la factura inclou altres conceptes vinculats al cicle de l’aigua, com quotes d’inversió
i quotes per lloguer o manteniment de comptadors. Això fa que augmenti encara més la component
fixa de la tarifa. Caldria, doncs, limitar aquest tipus de càrrecs.
• La tarifa del clavegueram, com a part fonamental del cicle integral de l’aigua, hauria d’estar vinculada
al consum d’aigua i no a d’altres criteris com ara el valor cadastral de la finca, etc.
• El preu de les tarifes de clavegueram i dels cànons afecta al preu final del rebut de l’aigua que
paga la ciutadania per poder disposar dels serveis associats al cicle integral de l’aigua, essent
impossible dissociar-ne el pagament. Per aquest motiu caldria garantir que el preu de la factura del
cicle integral de l’aigua, considerant abastament, clavegueram i els cànons, per un consum bàsic de
100 lpd no supera el 5% dels ingressos familiars, considerant l’IRSC.
• Habitualment la tarifa d’abastament i la de clavegueram d’un mateix municipi es calculen de forma
diferent (diferència de nombre i mida de blocs quan n’hi ha, diferència d’IVA aplicat, i fins i tot altres
criteris), com a conseqüència de la gestió per entitats diferenciades. A això s’hi suma la tarifa del
cànon corresponent, amb uns criteris propis i diferenciats dels utilitzats en la resta de conceptes, fet
que pot generar confusió en la comprensió de la factura del servei per part de la ciutadania. Caldria
una harmonització dels criteris per al càlcul de les tarifes d’abastament, clavegueram i cànons. Per
altra banda, es proposa unificar en una mateixa entitat la gestió de l’abastament i del clavegueram
a nivell municipal.
• L’aplicació de l’IVA a la factura de l’aigua suposa una dificultat afegida per aquells col·lectius
que es troben en situació de vulnerabilitat, ja que en fa augmentar el preu i en certs casos pot
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implicar una limitació a l’accés als serveis per manca de capacitat econòmica. Per altra banda,
considerant que els serveis d’abastament i clavegueram conformen els serveis socials bàsics
que permeten accedir al DHAS, seria convenient que aquests, com a mínim, s’equiparessin amb
altres béns considerats de primera necessitat pel que fa al tipus d’IVA, com és el cas d’aliments
bàsics amb un IVA del 4%. Es proposa modificar la legislació reguladora de l’IVA per aplicar el tipus
super reduït del 4% a la prestació dels serveis d’aigua i clavegueram per a consums domèstics.
Per altra banda existeixen sentències del Tribunal Suprem establint que el servei d’aigua, en tant que
servei d’obligada prestació per les entitats locals, està subjecte a una taxa i no a una tarifa, per la
qual cosa el servei estaria exempt d’IVA. Tot i així, a dia d’avui els rebuts de l’aigua es construeixen
sota una lògica de tarifa de forma unànime als municipis estatals, fet pel qual caldria veure com
implementar la jurisprudència del TS.
• Hi ha una gran diferència de preus en el que cal pagar per donar d’alta el servei segons el municipi,
així com divergència de conceptes i del què inclouen en els costos d’alta al servei. Seria necessari
unificar els criteris que es consideren en els costos d’alta al servei, i es planteja fixar un preu màxim
per aquest tràmit.
• Les tarifes socials són un mecanisme que han de permetre accedir a un consum bàsic a un preu
molt assequible a aquells col·lectius que tenen dificultats per fer front a la tarifa general. Per això
cal que les administracions locals que encara no ho han fet aprovin tarifes socials i que actualitzin
els convenis amb les entitats subministradores d’aigua per a que es facin responsables d’aquesta
despesa no coberta per l’usuari. Per altra banda, hi ha casos en els que els trams bonificats no
arriben a cobrir aquest consum bàsic, i també hi ha casos en els que els preus bonificats no suposen
grans canvis en el pes que té la factura de l’aigua en l’economia familiar. Així doncs caldria garantir
que el descompte arribés a cobrir consums de fins a 100 litres per persona i dia, fixant també
un màxim de consum per rebre la bonificació. Pel que fa a l’import de les bonificacions, caldria
assegurar que aquestes contribueixin realment a reduir el pes de la factura de l’aigua en l’economia
de la llar.
• En general els descomptes per raons econòmiques no consideren el concepte del clavegueram
ni els costos de donar-se d’alta al servei. Caldria incloure bonificacions o tarifes especials per
col·lectius amb dificultats econòmiques en la tarifa de clavegueram i d’alta al servei.
• La informació associada a l’existència de tarifes socials i fons socials no sempre és fàcilment
accessible. A més, la tramitació pot arribar a comportar un nivell elevat de complexitat per part de
les persones sol·licitants, que han de fer diverses gestions per acreditar la seva situació. Caldria
simplificar els tràmits per a l’obtenció de la condició de beneficiari/a de la tarifa i/o el fons social.
Caldria, en certs casos, una major publicitat de l’existència d’aquests mecanismes i garantir que la
informació és clara i entenedora, de forma que totes les persones que puguin acollir-s’hi disposin
de la informació necessària.
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• La diferència de criteris i d’indicadors econòmics utilitzats segons el municipi per determinar qui
té accés a tarifes o ajuts socials, pot dificultar la comprensió per part de les persones susceptibles
de rebre’ls. Seria necessari estandarditzar els criteris per rebre la condició de beneficiari/a de les
tarifes i ajuts socials, i establir coordinació amb els serveis socials municipals per a la seva aplicació.
• L’augment dels talls de subministrament per impagament posa en evidència que no hi ha suficients
mecanismes per detectar les llars amb problemes per fer front a les factures, a pesar de la nova
legislació entrada en vigor el passat mes de juliol en l’àmbit català, que estableix l’aplicació del
principi de precaució. Cal que existeixi, i estigui publicat, accessible i sigui entenedor, un mecanisme
que permeti identificar les llars amb problemes per fer front a les factures, i permeti donar resposta
a aquesta situació sense haver d’arribar a iniciar el procediment de tall de subministrament. Cal que
les administracions locals exerceixin les seves competències de forma especial en aquest tema, i
disposin de la informació relativa als talls de subministrament.
• El fet que en alguns municipis s’inclogui en la factura de l’aigua altres conceptes no vinculats
al cicle integral de l’aigua, com ara és el cas de la taxa municipal de residus, en pot dificultar la
comprensió, a banda que dificulta la comprensió del què s’entén pel cicle integral de l’aigua i què
inclou. A més, cal tenir en compte que no es pot deixar de pagar una part de la factura, pel que en
casos en que no es pogués fer front a aquests tributs podria suposar el tall del subministrament
d’aigua. Per això es proposa eliminar els conceptes de la factura de l’aigua no vinculats al cicle
integral de l’aigua, i elaborar un model de factura que inclogui tots els conceptes vinculats al cicle
integral de l’aigua, que sigui clara i entenedora.
• En certs casos ha estat difícil obtenir la informació necessària per fer l’anàlisi, ja sigui per manca
de pàgina web de l’entitat prestatària del servei, o perquè aquesta no és fàcilment accessible. Això
es fa especialment palès en el cas de municipis on la gestió del servei d’abastament la porta una
entitat diferent de la del servei de clavegueram, ja que en aquests casos, a més, la informació està
disgregada en diferents llocs, com les ordenances fiscals dels ajuntaments i les actes dels plens
municipals. Per altra banda no només cal tenir en compte la facilitat d’accés a la informació, sinó
també la claredat d’aquesta per tal que sigui de fàcil comprensió per la ciutadania. Així doncs, cal
fer accessible i entenedora tota la informació relacionada amb el cicle integral de l’aigua, i de forma
especial aquella que suposi un càrrec per part dels usuaris dels serveis. Tota aquesta informació
hauria d’estar integrada en un únic document, web, etc.
• Cal fer efectives les mesures de transparència i participació ciutadana, garantint la presència de la
ciutadania en els òrgans de decisió municipals encarregats del cicle integral de l’aigua.
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