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1. Introducció

Aquest estudi té l’objectiu d’analitzar la garantia
del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament (DHAS),
i concretament de la seva dimensió d’assequibilitat, a la demarcació de Barcelona, en relació
amb les dinàmiques globals. Des del 28 de juliol
de 2010 el DHAS està reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides [1]. No obstant, que es compleixi la seva garantia de manera generalitzada i en totes les seves dimensions
és encara una demanda dels moviments socials
en defensa de l’aigua arreu del món [2].
Mentre el gruix de la població mundial segueix
essent abastida per un operador públic, les
privatitzacions d’aquest servei, que es van fer
especialment visibles a partir dels anys 90, han
avançat. Tal i com s’indica al recent informe del
Relator Especial sobre la extrema pobresa i els
drets humans, la privatització comporta l’eliminació sistemàtica de mecanismes de protecció
dels drets humans, doncs redueix la rendició de
comptes que han de portar a terme els Estats
en relació amb els drets humans i margina a les
persones que es troben en situacions de vulnerabilitat (Assemblea General. Nacions Unides,
2018).
No obstant, davant seu s’aixeca també l’onada
de remunicipalitzacions que pretén fer contrapoder i revertir aquesta dinàmica. Organismes
com el Banc Mundial han defensat aquest tipus
de privatitzacions, així com la teoria que la manera d’augmentar l’oferta d’aigua era tractar-la
com un producte més del sòl i del subsòl, i que
com a tal ha d’ésser explorada, explotada i desenvolupada per capitals privats que tindran així
l’al·licient de la generació de beneficis que els
animarà a invertir-hi.
Paral·lelament, les situacions d’endeutament de
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les famílies en situació de vulnerabilitat relacionades amb els subministraments bàsics a la llar
no escapen al servei de l’aigua. Des de l’entrada
en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, s’han aturat a Catalunya 39.000 talls de
subministrament d’aigua, llum i gas [3]. Aquest
fet ens situa en un context en que el DHAS està
garantit, específicament en la seva dimensió
d’accessibilitat, ja que s’ha de garantir el subministrament a les persones que per trobar-se en
situació de vulnerabilitat no puguin assumir-ne
els rebuts. No obstant, el fet que el punt 6.3 de la
llei, referent a la signatura de convenis [4] entre
les empreses subministradores i l’administració, no s’hagi dut a terme (o s’hagi implementat
insuficientment) fa que malgrat a Catalunya no
es donen talls a famílies en situació de vulnerabilitat, s’hagin començat a acumular importants
quantitats de deute que apunten a un possible
incompliment de l’assequibilitat del DHAS, així

com a la manca d’informació i transparència sobre les situacions en què part d’aquest deute ha
estat condonat sense més explicació ni criteri
conegut.
A través d’una petició d’informació realitzada a
Aigües de Barcelona l’any 2016, emparant-se en
la Llei de Transparència es van donar a conèixer
les següents dades: malgrat segons Aigües de
Barcelona el 2016 ja no hi havia talls de subministrament a la ciutat de Barcelona, les factures
ajornades en acabar 2015 al mateix municipi
ascendien a 16.406. Tal i com es pot veure al
Gràfic 1, la situació que s’havia anat generant
des de 2012 es caracteritzava per una davallada
en els talls (que entre 2008 i 2016 superaven els
75.000), a mesura que augmentaven les factures ajornades. Mentrestant, el cost de la tarifa
seguia pujant.
Així, es dona una dinàmica de posposar les situacions de vulnerabilitat i la mateixa problemàtica,

Gràfic 1.- Talls, factures ajornades i preu tarifa, 2008-2015, municipi de Barcelona. Font: Elaboració
pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el 2016.
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més que no pas d’adreçar-la; és a dir, s’intercanvien els talls per les situacions d’endeutament (a
qui no se li talla el subministrament se li acumula
el deute), la qual cosa no deixa de ser indicador
de les situacions de vulnerabilitat i de l’angoixa
associada a no poder pagar. És precisament
l’agreujament o cronificació -mitjançant l’endeutament- d’aquestes situacions de vulnerabilitat, així com la voluntat que el DHAS sigui efectivament garantit en totes les seves dimensions,
el que motiva l’anàlisi de dades i de models de
gestió de l’aigua que planteja aquest estudi.
Es compta, a més, amb dades que apunten a que
hi ha encara talls i avisos de tall d’aigua. De les
llars ateses pels Punts d’Assessorament Energètic (PAE) de Barcelona entre gener i octubre del
2017 es van detectar 592 avisos de tall d’aigua,
dels quals 6 van resultar finalment en un tall de
subministrament. Així mateix, es van reportar
58 connexions irregulars d’aigua. Aquests casos sovint estan associats a famílies en situació
de vulnerabilitat que després d’un tall no han
tornat a donar d’alta el servei, o que s’han vist
obligades a recuperar un habitatge en el qual no
han pogut regularitzar el subministrament d’aigua [5].
El fet que Aigües de Barcelona gestioni el servei
d’aigua a la majoria dels municipis de l’AMB fa
que sigui pertinent analitzar si aquest creixent
endeutament s’està donant de manera generalitzada a la resta de municipis gestionats per
Aigües de Barcelona. Alhora, és necessari comparar què està succeint paral·lelament als municipis gestionats per operadors públics de la demarcació de Barcelona, per entendre les causes
d’aquest endeutament i proposar mesures i models que promoguin, no només l’accessibilitat,
sinó també l’acompliment de la resta de dimen-

sions del DHAS, posant un focus especial en l’assequibilitat, i en la informació, la transparència i
la participació en aconseguir-la.
Així mateix, també es tracta el cas d’El Saltillo (Mèxic) a on un canvi de gestió de pública a
privada està provocant un augment de tarifes
constant, incomplint clarament l’assequibilitat del Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament en
aquesta població mexicana.
La dimensió de l’assequibilitat en el DHAS pretén garantir que més enllà de que el servei de
l’aigua sigui accessible, el seu cost i preu no impedeixin a les persones gaudir-ne en la quantitat necessària i suficient, o acabin recorrent a
serveis o fonts més barats però insegurs, o facin
front als pagaments en detriment d’altres necessitats bàsiques. Amb l’objectiu que aquests
serveis siguin assequibles i, alhora, el sistema
sigui sostenible, les administracions han d’elaborar esquemes adients de tarificació, preus
i subvencions o descomptes, que s’ajustin a la
realitat dels costos de gestió propis del servei i a
les possibilitats econòmiques de les famílies. El
marc legislatiu vigent planteja que l’esfera pública hauria de vetllar per aquesta assequibilitat, ja
es tracti de models públics, mixtos o privats [6].
Aquesta necessària perspectiva de drets, sumada al principi de la recuperació dels costos del
cicle de l’aigua i els seus serveis, que va introduir
la Directiva Marc de l’Aigua (DMA), planteja el
repte d’aconseguir que efectivament el rebut de
l’aigua pagui els costos de fer arribar aigua potable als habitatges, però sense deixar ningú pel
camí. Des d’una perspectiva de drets i de defensa dels bens comuns, l’aigua mai ha d’esdevenir
un producte financer ni servir a inversions allunyades del cicle de l’aigua.
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2. Metodologia
2.1. Anàlisi
quantitativa
S’ha realitzat l’anàlisi i interpretació de dades
estadístiques sobre el subministrament de l’aigua sol·licitada a Aigües de Barcelona (sobre els
23 municipis on gestiona el servei d’aigua), així
com als 5 operadors públics o cooperativa consultats per a aquest estudi:
• Dades sobre factures ajornades, pòlisses [7]
implicades i imports pendents. Si escau, deute
condonat d’aquests imports pendents i pòlisses implicades.
• Dades sobre famílies acollides a Fons de Solidaritat (o Fons Socials) i imports descomptats.
• Dades sobre famílies acollides a Tarifa Social i
imports descomptats.
• Dades sobre famílies acollides a altres descomptes, bonificacions o ajuts (cànon social
de l’Agència Catalana de l’Aigua, ampliacions
de trams, bonificacions de la taxa de clavegueram o residus, etc.).
• Factures de famílies en situació de vulnerabilitat, membres de l’Aliança contra la Pobresa
Energètica.

2.2. Anàlisi
qualitativa
Així mateix, s’ha procedit a l’anàlisi i interpretació de contingut teòric i pràctic sobre l’actuació i
experiències dels actors implicats:

10

• Informes, notes de premsa, campanyes publicitàries i d’altres informacions disponibles sobre Aigües de Barcelona i el Grup Agbar-Suez.
• Informe de Despeses de Publicitat 2017
– abril 2018
• Comptes Anuals
• Memòries d’explotació
• Entrevistes en profunditat amb 5 operadors
públics o cooperativa (2 d’ells pertanyents a
l’AMB i 3 d’ells de fora l’AMB):
• Aigües del Prat S.A. (operador públic,
AMB)
• Serveis i Aigües de Barberà Empresa
Municipal S.A., SABEMSA (operador
públic, AMB)
• Aigües d’Arenys – Gestió Urbanística i
Serveis Arenys de Munt S.A.M, GUSAM
(operador públic, fora de l’AMB)
• Companyia d’Aigües de Vilanova i la
Geltrú S.A.M (operador públic, fora de
l’AMB)
• Comunitat Minera Olesana S.C.C.L.
(cooperativa, fora de l’AMB).
• Breu estudi de cas sobre Aguas del Saltillo
(Mèxic), per a exemplificar l’actuació d’Aigües
de Barcelona al Sud que també té un impacte
pel que fa a l’assequibilitat del DHAS.
• Breu estudi de cas sobre l’endeutament en el
servei de l’aigua de 2 persones afectades per
la problemàtica.
• Bibliografia referent al DHAS i als processos
de privatització i municipalització del servei
de l’aigua a nivell global.

2.3. Aclariments
sobre les dades
analitzades
Pel que fa a les dades sobre factures ajornades,
els imports corresponents a les factures ajornades cada any són els imports encara pendents a dia d’avui, malgrat van ser contrets a
l’any en qüestió. Això ens permet sumar-los entre ells per poder fer una aproximació del deute
acumulant durant un període concret. Es tracta
de dades corresponents a domicilis i a famílies
en situació de vulnerabilitat.

tre els imports totals pendents de les factures ajornades un any i el nombre de factures
ajornades el mateix any.
· Desagregació per gènere de les dades de persones beneficiàries de Fons de Solidaritat o
Fons socials i Tarifa Social (excepte en el cas
d’Aigües d’Arenys, que sí que han estat lliurades). La mancança de dades sobre aquesta
qüestió, i el fet que segons Aigües de Barcelona la desagregació per gènere de les dades
“no es configura com a informació pública
necessària ni rellevant per a la prestació del
servei” són analitzades a l’apartat 4.2.5.

Pel que fa a les dades sobre deute condonat, els
imports condonats un any poden referir-se a
quantitats acumulades anys anteriors, per això
alguns anys el deute condonat és superior a l’import total de factures pendents aquell mateix
any.
Les famílies vulnerables que s’han acollit al
fons de solidaritat i/o a qui s’ha condonat el
deute un determinat any poden coincidir amb
les que s’hi acullen l’any/s següent/s. Per aquest
motiu s’ha optat per no fer sumatoris sinó mitjanes, per al període determinat d’anys que es
vol analitzar, ja que de no fer-ho així molt probablement s’estaria comptabilitzant una mateixa
família diverses vegades.
Cal també deixar constància de les dades sol·licitades i no lliurades:
· Import màxim, mínim, mig i desviació, de les
factures ajornades (excepte en el cas d’Aigües
d’Arenys, que sí que han estat lliurades). Per
aquest motiu s’ha hagut de calcular l’import
mig de les factures ajornades de la divisió en-
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3. Caracterització 3.1. Característiques
comunes
dels models
analitzats

Els models analitzats en aquest estudi comparteixen part de l’esquema tarifari i un seguit
de conceptes associats a la factura de l’aigua.
A continuació s’exposa una infografia per a
aquests conceptes en el cas dels municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, així
com el detall del percentatge aproximat que suposa cadascun d’aquests conceptes respecte el
total de la factura.

Concepte

Import

A qui es paga?

A. Quota del servei

Base

B. Trams de consum

Volum m³ * €/m3
(cada tram té un
import)

SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

A+B

C. Trams de consum

Volum m³ * €/m3
(cada tram té un
import)

CÀNON AIGUA

% sobre el total de Hi ha
la factura?
descompte?

Aigües de Barcelona

47-76%

Tarifa Social

C

ACA (l’operador ho
recapta per a l’ACA i
n’és subsidiari)

6-23%

Cànon Social

IVA

(A+B+C)*10%

IVA (l’operador ho
recapta per a Hisenda i n’és subsidiari)

7-9%

-

D. Taxa de Clavegueram (si
escau)

Volum m³ * €/m3

Ajuntament

6-7% [9]

(A Barcelona hi
ha exempció si
s’està en situació
de vulnerabilitat)

E. Taxa Metropolitana de Tractament de Residus Municipals
(TMTR)

Base

AMB

9-22%

TMTR social

TOTAL FACTURA

(A+B+C) * 10%
+D+E

100%

Infografia 1 -. Conceptes que composen la factura de l’aigua als municipis de l’AMB gestionats per
Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades disponibles als webs corresponents (Aigües de
Barcelona, Agència Catalana de l’Aigua, Àrea Metropolitana de Barcelona), excepte el detall sobre el
% de la factura que suposa cada concepte [8].
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En el cas dels municipis de l’AMB gestionats per
operadors públics, com és el cas de Barberà del
Vallès [10] i del Prat de Llobregat, es manté majoritàriament aquesta estructura tarifària, però
amb tarifes i preus diferents (i podent variar el
concepte de taxa de clavegueram, que depèn
dels municipis), que poden consultar-se a la Taula 26 de l’Annex. En el cas dels municipis de fora
l’AMB també es manté majoritàriament aquesta
estructura tarifària, tot i que no es compta amb
la TMTR, i de nou, la taxa de clavegueram pot
variar o no estar-hi associada en diversos casos.
A la Taula 26 de l’Annex es poden consultar el
detall de les tarifes d’Aigües de Barcelona als 23
municipis de l’AMB que gestiona, així com dels
municipis de la resta de la demarcació de Barcelona gestionats per un operador públic o cooperatiu analitzats per a aquest estudi.

3.1.1. Cànon de
l’aigua de l’Agència
Catalana de l’Aigua
El cànon de l’ACA és un tribut amb finalitat
ecològica sobre l’ús de l’aigua, a través del qual
els usuaris contribueixen als costos dels serveis
del cicle de l’aigua. De manera genèrica, el cànon
de l’aigua fa efectiu el principi de qui contamina i
qui consumeix paga, i permet fer front a les despeses necessàries per a complir els requisits de
la Directiva Marc de l’Aigua. D’aquesta manera
l’objectiu és fomentar l’ús eficient de l’aigua i
estimular la reducció dels consums més elevats
[11].
Cal tenir en compte que els operadors són sub-

sidiaris de l’ACA des de 2012 (igual que sempre
ho han estat de l’IVA). És a dir, si la persona no
paga l’operador ha de pagar igualment a l’ACA.
Per demostrar que una persona no ha pagat i
no haver de fer aquest pagament cal iniciar un
seguit de tràmits amb l’ACA, que poden durar
fins a 2 anys. Això fa que molts operadors donin
aquests diners com a “perduts”, ja que tot i que
els han pagat per avançat els és molt difícil recuperar-los [12].
Per a situar el que representen aquests imports
en el total de la factura, s’han modelitzat diferents factures (bonificades i no bonificades) de
diferents municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, resultant en que el cànon de
l’aigua pot representar entre el 6 i el 23% de la
factura.

Cànon social [13]
El cànon social de l’ACA representa un descompte aproximat del 50% respecte la tarifa del
cànon de l’aigua. En el primer tram (fins a 9m3/
mes) el cànon no bonificat és de 0,4936/m3 i el
bonificat és de 0,24 €/m3.

Ampliació de trams [14]
Precisament perquè el consum va sovint associat al nombre de persones a la llar, aquesta
mesura permet ampliar els m3 al primer i segon
tram en funció del nombre de persones empadronades a la llar. Aquesta ampliació aplica per
unitats de convivència de 4 o més membres (les
persones amb grau de discapacitat superior al
75% o amb un nivell III de dependència compten
com a 2) i permet afegir 3m3/persona/mes als
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límits de consum d’aigua establerts pel primer
tram, i 2m3/persona/mes pel segon tram.

3.1.2. Taxes de
clavegueram
Les taxes de clavegueram es contemplen dins
la factura de l’aigua només a alguns municipis i
habitualment es destina a cobrir el cost de conservació i manteniment de la xarxa de clavegueram, des del punt de consum fins als punts
d’abocament als col·lectors i depuradores. Més
endavant, a la Taula 13 es detallaran els municipis que compten amb aquesta taxa dins l’estructura tarifària.
Per a situar el que representen aquests imports
en el total de la factura, s’han modelitzat diferents factures (bonificades i no bonificades) de
diferents municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, resultant en que la taxa de
clavegueram pot representar entre el 6 i el 7%
de la factura. En ocasions també el 0%. [15]
Cal destacar que a Barcelona hi ha 6.316 persones exemptes d’aquesta taxa el 2018 [16].
Comparades amb les famílies que s’han acollit
al Fons de solidaritat (1.571 famílies) o a la tarifa social (7.557) a Barcelona l’any 2017, la xifra
sembla força ajustada a les necessitats, ja que
els requisits per a l’exempció estan relacionats
amb trobar-se en situació d’exclusió residencial,
tal i com recull la Llei 24/2015 (requisits no coincideixen exactamet amb els de la tarifa social).

3.1.3. Taxa
Metropolitana
de Tractament de
Residus
La Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR) de l’AMB és una “taxa que contribueix a la correcta gestió i tractament dels
residus municipals mitjançant les diferents
instal·lacions i sistemes metropolitans de reciclatge, valorització, etc. d’acord amb la legislació
vigent” [17], i que aplica als municipis de l’AMB.
Per a situar el que representen aquests imports
en el total de la factura, s’han modelitzat diferents factures (bonificades i no bonificades) de
l’AMB, resultant en que la TMTR pot representar entre el 9 i el 22% de la factura. En ocasions
també el 0% [18].
Segons dades revelades per alguns mitjans de
comunicació, el total de la facturació d’aquest
concepte, així com de la taxa de clavegueram per
part de l’Ajuntament de Barcelona i de l’AMB al
període 2016-2017 ascendia a 1.735.787 € [19].
Ambdós administracions han anunciat la bonificació d’aquests tributs o taxes per a les famílies
en situació de vulnerabilitat, però a dia d’avui
només la taxa de clavegueram compta amb un
protocol al respecte [20].

Taxa Metropolitana de Tractament
de Residus (TMTR) social
La TMTR social representa un descompte del
50% [21]. Gaudeixen de la bonificació aquells
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contribuents titulars de contractes de subministrament d’aigua per ús domèstic destinats
a domicilis particulars, de seixanta anys o més,
que acreditin que són pensionistes del sistema
de la Seguretat Social per jubilació, incapacitat
permanent o viduïtat, i que percebin la pensió mínima per qualsevol d’aquests conceptes.
També hi tenen dret els subjectes passius que
acreditin que pertanyen a una unitat familiar
en què tots els membres es troben en situació
d’atur.
També s’ofereix una bonificació del 5% per persona a partir del 4t membre a les unitats familiars de 4 o més membres. Les persones amb
grau de discapacitat superior al 75% o amb un
nivell III de dependència compten com a 2. Així
mateix, s’estableixen bonificacions per l’ús dels
punts verds segons el nombre de visites: 2 vegades (1%); 3 (2%); 4 (3%), i així successivament
fins arribar a 15 vegades o més, amb un 14% de
descompte.
La TMTR social hauria de ser d’aplicació automàtica si la persona abonada està acollida a
la tarifa social o al cànon social de l’ACA. D’altra banda, durant 2018 es va aprovar una nova
mesura que contempla l’exempció de la TMTR a
les persones que estiguin en situació d’exclusió
residencial.

3.2. Model
privatitzat: municipis
de l’AMB gestionats
per Aigües de
Barcelona
El model analitzat a continuació s’ha estudiat a
través del cas d’Aigües de Barcelona i el servei
que aquesta presta a 23 municipis de l’AMB.
Malgrat es tracta d’una empresa mixta, el servei
d’aigua ha patit un procés de privatització.

3.2.1. Dades generals
Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana
de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua ABEMGCIA [22] és una empresa mixta majoritàriament
controlada per capital privat (85%), amb una
participació pública del 15%, que recau en mans
de l’AMB. L’accionariat privat es reparteix entre
Agbar, amb un 70%, i Criteria Caixa, amb un 15%
[23]. Malgrat sovint l’empresa mixta ha intentat
traslladar una imatge de proximitat i d’empresa
“local”, val la pena descriure fins a quin punt Aigües de Barcelona és part d’un engranatge molt
més gran i complex.
Agbar, al seu torn, pertany actualment en un
100% al grup Suez. No obstant, fins el 2014
també comptava amb capital de Criteria Caixa
(24,14% de les accions) [24], i ja des de 2008
tenia a Suez com el primer accionista del grup
(56%). Per la seva banda, Suez és una de les empreses transnacionals que més concessions de
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gestió del subministrament d’aigua té arreu del
món. Subministra aigua potable a 92 milions de
persones i proporciona serveis de sanejament
a 65 milions [25]. Suez és, a més, un entramat
d’empreses que més enllà de l’aigua ha penetrat
també àmbits essencials per a la vida, com és el
sector de l’energia. En el marc de les dinàmiques
globals mencionades a la introducció d’aquest
estudi, que pretenen fer de l’aigua un negoci,
mentre Suez (Suez Environnement entre 2008 i
2015) protagonitzava la privatització del subministrament de l’aigua i el sanejament a diversos
països i ciutats, Engie (abans Suez GDF) penetrava els mercats de l’energia i les infraestructures, sovint amb conseqüències nefastes per
a les poblacions i el territori [26]. Tot plegat en
un context de constant extracció de recursos i
riquesa i de penetració de l’esfera financera en
els béns comuns [27].
Pel que fa als orígens del context actual que
s’analitza en aquest estudi és essencial tenir en
compte que l’any 2010 un jutge va afirmar que
Agbar operava a Barcelona i a 10 municipis més
sense contracte [28]. El 2012 va ser l’any en que
va constituir-se l’empresa mixta que a dir d’avui
segueix operant als 23 municipis de l’AMB i el
2013 s’hi van succeir un seguit d’al·legacions,
recursos de reposició i 7 contenciosos administratius al respecte de l’adjudicació. Finalment el
2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va anul·lar la creació de l’empresa mixta
Aigües de Barcelona, considerant que no era
fruit d’una adjudicació per concurs públic i per
la manca de justificació tècnica de que l’empresa mixta era l’opció més adequada. L’empresa ha
recorregut aquesta decisió davant el Tribunal
Suprem, però mentrestant segueix gestionant
el servei en precari, amb totes les irregularitats
que això comporta. Així doncs, sense aquests re-
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quisits previs de transparència, difícilment pot
iniciar-se una relació de confiança mútua cap a
la ciutadania usuària.

3.2.2. Descomptes
que ofereix Aigües
de Barcelona
A continuació s’exposen les característiques del
sistema de tarificació [29] d’Aigües de Barcelona
als 23 municipis de l’AMB que gestiona [30].

Tarifa social
La Tarifa Social d’Aigües de Barcelona s’aplica
des de 2014 i implica un descompte del 25%
sobre la quota de servei de l’aigua i sobre el
consum del primer tram [31]. Com s’analitzarà
a l’apartat 4.1.2, la Tarifa Social d’Aigües de Barcelona representa un descompte comparativament menor a les tarifes socials (o tarifa de baix
ingrés) que plantegen els operadors públics que
hem analitzat.
Les persones beneficiàries són les persones
sol·licitats [32] amb les següents característiques:
• que formin part d’unitats familiars amb tots
els membres a l’atur o perceptores de pensió
mínima contributiva (sempre que els ingressos mensuals de la unitat familiar no superin
en dues vegades el límit fixat per l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya, IRSC,
fixat el 2017 en 569,12€ mensuals) [33].
• perceptores de pensió no contributiva per
jubilació.
• perceptores de la Renda Mínima d’Inserció

(RMI).
• perceptores del Fons d’Assistència Social
(FAS).
• perceptores del fons de la Llei d’integració
social de minusvàlid (LISMI).
• o perceptores d’altres prestacions socials de
caràcter econòmic.
Cal tenir en compte que hi ha un acord marc dins
l’AMB que no permet canviar els criteris que
s’han d’aplicar per a la determinació de la tarifa
del servei d’abastament fins el 2019 [34].

Fons de Solidaritat
El Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona va
ser creat l’any 2012, i segons la mateixa empresa té la “voluntat de contribuir a superar les
greus dificultats econòmiques que cada vegada
pateixen més famílies com a conseqüència del
persistent context de crisi” [35]. Aquest fons
s’ha aplicat als municipis on Aigües de Barcelona
gestiona el servei d’aigua en col·laboració amb
els Serveis Socials municipals de cada municipi.
Pel que fa a les persones beneficiàries, a l’informe que Ivàlua va publicar el desembre de 2016

sobre el Fons de Solidaritat d’Aigües de Barcelona [36] es recull que a mitjans de 2015, després de 3 anys en funcionament, hi havia prop
de 8900 llars que rebien ajudes d’aquest fons.
Aquest nombre, però, no coincideix amb les dades que el present estudi ha analitzat: l’any 2015
el nombre de famílies acollides al Fons de Solidaritat va ser de 4.052.
Veient la tendència a que el nombre de famílies
beneficiàries s’estabilitzi al llarg dels anys, i tenint en compte la més que probable prevalença
de les famílies d’un any per l’altre -que el mateix
informe d’Ivàlua recorda-, no seria ajustat a la
realitat realitzar un sumatori dels diferents anys,
ja que podrien estar-se sumant les mateixes famílies més d’una vegada.
A nivell d’imports i límits de consum, segons les
cartes que envia Aigües de Barcelona a les persones beneficiàries aquest fons té l’objectiu de
“facilitar l’accés al consum bàsic”, que s’estableix
en 100 litres per persona i dia (lpd) [37]. Es tracta
d’ajuts de 56 € cada 4 mesos, és a dir, un màxim
de 168 € anuals per família. No obstant, la mitjana dels imports anuals destinats per família,
segons les dades facilitades per Aigües de Barcelona, i que s’analitzen amb més detall a l’apar-

Municipis de l’AMB gestionats per
Aigües de Barcelona

Famílies acollides al Fons de Solidaritat

Any 2015

4052

Any 2016

3479

Any 2017

3088

Any 2018 (fins juliol)

4460

Taula 1.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat als municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
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tat 4.1.2., és de 589,14 € anuals per família, molt
més elevat del que en principi marca el límit que
ells mateixos anuncien. Aquest és un altre senyal d’incoherència i manca de transparència
pel que es refereix als imports aportats pel Fons
de Solidaritat. Malgrat en la pràctica s’estaria
aportant més del que la mateixa empresa informa a les seves cartes, aquest fet no és positiu per
se, ja que això posaria en dubte quins consums
s’estan bonificant, i perquè és necessari aportar
tants fons? O el que és el mateix, perquè les famílies vulnerables tenen factures tant elevades?

2017 i 949.000 euros en els primers quatre
mesos de 2018. Per posar un exemple, només la
seva campanya “Barri a barri”, que s’analitzarà a
l’apartat 3.2.4, va tenir un cost de 402.000 €, o
la “Festa d’aigües”, 377.000 €.

A més, els imports aportats anualment descrits
en l’apartat 3.1.2 no coincideixen amb els que es
presenten als Comptes Anuals, tal i com s’observa a la Taula 2.

3.2.3. Aplicació Llei
24/2015, gestió
de situacions de
vulnerabilitat i dels
impagaments

Caldria, a més, comparar aquests imports amb
les partides destinades a publicitat dels últims
anys, per veure fins a quin punt el cost de donar
difusió a les accions de “responsabilitat social
corporativa” és igual o més car que el que realment aquestes accions aporten a la ciutadania.
Segons l’Informe de Despeses de Publicitat
2017 – abril 2018, que Aigües de Barcelona va
entregar al ple de l’AMB, l’empresa va tenir unes
despeses d’1,08 milions d’euros en l’exercici

Pel que fa a l’aplicació de la Llei 24/2015, Aigües
de Barcelona ha defensat en els últims anys que
prèviament a la llei, l’empresa ja vetllava per
garantir el subministrament a les persones en
situació de vulnerabilitat. El fet és, però, que
l’empresa va seguir tallant el subministrament
fins a finals de 2015, segons les dades de la mateixa empresa que s’han presentat al Gràfic 1 (i
actualment els PAE encara han detectat talls,
encara que són menors).

Fons de
Solidaritat

Imports destinats al Fons de Solidaritat segons dades aportades en la
resposta a la instància.

Imports destinats al Fons de Solidaritat segons dades dels Comptes Anuals
d’ABEMGCIA

Any 2014

1.067.290,00 €

758.384,00 €

Any 2015

1.751.219,00 €

1.476.400,00 €

Any 2016

2.203.204,00 €

2.085.290,00 €

Any 2017

2.735.284,00 €

2.883.768,00 €

Taula 2.- Imports destinats al Fons de Solidaritat. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües
de Barcelona el juliol de 2018.
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Més enllà dels talls, Aigües de Barcelona té un
dels preus de l’aigua més cars de l’AMB. Això ho
provoca una mala interpretació del plantejament
de “l’aigua paga l’aigua”: Aigües de Barcelona
compta dins les despeses (costos de l’explotació)
conceptes com la publicitat, entre d’altres. També, com s’exposarà als propers apartats a través
de l’anàlisi de dades, els imports descomptats
de la Tarifa Social (en realitat molt baixos) i els
Fons de Solidaritat (més elevats però poc clars i
fluctuants) podrien no estar sent suficients per a
cobrir les situacions de vulnerabilitat existents, i
no solucionen el problema de fons dels impagaments.
Així doncs, tot i que no es talli el subministrament a cap família vulnerable, si no s’està garantint l’assequibilitat del DHAS sí que es pot parlar
de pobresa hídrica, així com també de la vulneració indirecta d’aquest dret o d’una garantia
parcial d’aquest subministrament. “Gaudir” d’un
subministrament que et deixa endeutat i o que
t’implica destinar massa part de la teva renda
per a sufragar-lo, no és el tipus de garantia del
DHAS que entenem cal que els diferents actors
implicats persegueixin.
Tal i com exposa l’informe d’Ivàlua (2015) sobre
el Fons de Solidaritat, es pot parlar de pobresa
hídrica quan consumir un nivell estàndard d’aigua (100 lpd) suposa per a una família més del
3% de la seva renda. L’informe parla de l’existència d’unes 110.400 llars en situació d’hidrovulnerabilitat allà on opera el Fons, amb 56.800
llars a la ciutat de Barcelona i 53.600 llars a la
resta de l’AMB. En el conjunt dels municipis analitzats la mitjana és un 8,4% d’afectació de la hidro-vulnerabilitat (en relació als contractes del
subministrament d’aigua al municipi), i en cercar
quins municipis estan més afectats per aquesta

situació l’estudi apunta a Sant Adrià del Besòs,
Santa Coloma de Gramenet i Gavà, amb més
d’un 10% de llars hidrovulnerables.
L’informe calcula també el nivell de cobertura
[38] d’aquesta hidro-vulnerabilitat per part del
Fons de Solidaritat, és a dir, el percentatge que
les llars beneficiàries del Fons de Solidaritat representen respecte el total de llars en situació
d’hidro-vulnerabilitat. Tots els municipis a excepció del Papiol estan per sota d’un 30% de cobertura, i la mitjana és una cobertura del 8,7%, la
qual cosa resulta preocupant, ja que això apuntaria a una mesura que com ja s’ha exposat seria
insuficient donada l’afectació de la problemàtica. És especialment greu la situació de Barcelona, on la cobertura de la hidrovulnerabilitat que
permet el Fons de Solidaritat és menor al 5%.
Amb tot, malgrat la Llei 24/2015 ha permès aturar els talls d’aigua en la seva majoria, la situació
de les famílies en situació de vulnerabilitat respecte el subministrament d’aigua segueix sense
estar resolta. A la llum dels fets, molta gent no
coneix els circuits del Fons de Solidaritat i es
queda fora. Alhora, mecanismes com aquest no
resolen la qüestió de fons: fer que el subministrament d’aigua sigui assequible (en comptes de
cobrir amb el Fons de Solidaritat un subministrament d’aigua car). Els convenis signats no han
permès millorar aquesta assequibilitat ja que
Aigües de Barcelona aporta quantitats similars
anualment a través del Fons de Solidaritat i tot i
així no s’arriba a tothom qui ho necessita. A més,
la Generalitat, l’AMB i els municipis segueixen
pagant rebuts d’aigua allà on opera l’empresa.
Segons les dades publicades per la Generalitat
l’octubre de 2018 sobre els ajuts en matèria de
pobresa energètica de 2017 [39], hi ha un elevat
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percentatge d’ajudes en aigua, que no difereixen
massa de les ajudes en llum i gas. A la província
de Barcelona aquestes ajudes per a pagar rebuts de l’aigua, cobertes per la Generalitat,
representen el 31% del total d’ajudes (a Catalunya representen el 29%) i l’import mig anual
per família ha estat de 181 €. Així doncs, tenint
en compte que els 23 municipis gestionats per
Aigües de Barcelona representen un gruix important de la població de la província, podríem
qüestionar si els convenis signats amb Aigües
de Barcelona han servit per alguna cosa. Existeix també un fons per a pobresa energètica en
l’àmbit de l’AMB, o el que és el mateix, les ajudes
del Programa contra la pobresa energètica de
l’AMB [40]. Es tracta d’un fons aprovat el 2015,
per una quantitat d’11 milions d’euros, que el
2017 tenia un grau d’execució baix, del qual no
es coneix la part destinada a pagar cadascun
dels rebuts (aigua, llum, gas). En qualsevol cas
sembla evident que, per defensar l’assequibilitat del DHAS, cal garantir que ningú es quedi
fora alhora que és necessari qüestionar que se
segueixin cobrint amb diner públic factures que
puguin contenir imports no ajustats a aquesta
assequibilitat.
No podem oblidar que també queda fora la gent
que tot i conèixer les ajudes i descomptes no
té el subministrament al seu nom (per exemple
persones que lloguen una habitació) o no pot
acreditar dret d’ús (famílies que després d’un
procés de desnonament s’han vist obligades a
ocupar un habitatge). Malgrat Aigües de Barcelona ha iniciat, des que la 24/2015 és vigent, un
seguit de regularitzacions i altes de contractes
provisionals, en molts casos instada per moviments socials com l’Aliança contra la Pobresa
Energètica, entitats de la societat civil o associacions de veïns, com ja s’ha mencionat, el fet és
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que només s’ha inclòs un protocol al respecte al
conveni amb l’Ajuntament de Barcelona.
Per últim, cal recordar un fet que Aigües de
Barcelona oblida, i és que la “relació de màxima
confiança” que segons Aigües de Barcelona hi ha
entre ells i els serveis socials dels ajuntaments,
a través de la qual s’atorguen els ajuts del Fons
de Solidaritat, podria donar-se igualment, o fins
i tot fer-se més estreta, si el servei d’aigües fos
gestionat directament de forma municipal [41].

3.2.4. Mecanismes
per a la informació
i participació de les
persones abonades
Aigües de Barcelona dedica una important suma
a la comunicació i difusió dins els seus Comptes. No obstant aquesta promoció dista molt de
generar una informació veraç i una participació
activa entre les persones usuàries ja que, com
s’exposarà a continuació, sovint aquestes informacions han estat confuses, o fins i tot enganyoses. Específicament quant a la participació,
el grup Agbar-Suez va iniciar diversos recursos
per aturar iniciatives com la consulta ciutadana
sobre la gestió de l’aigua a la ciutat de Barcelona [42]. Hi ha hagut una clara voluntat de frenar
un procés de participació i transparència amb la
judicialització d’una iniciativa d’aprofundiment
democràtic. Aigües de Barcelona ho va acompanyar d’una campanya mediàtica de contrapès
per a mostrar la cara més amable de la seva gestió. Davant la voluntat ciutadana d’obrir temes
d’interès general al debat públic, l’empresa va
torpedinar la iniciativa i va afanyar-se a fer cam-

panyes publicitàries de contingut i finançament
opacs.
D’una banda, malgrat es parla d’entre 20.000
[43] i 23.000 [44] famílies beneficiàries des que
existeix el Fons de Solidaritat, de les quals prop
de 7000 resideixen a Barcelona, l’anàlisi de les
dades realitzat al present estudi apunta a que
aquests nombres no són els que realment s’estan
produint. La probabilitat que les famílies acollides un any siguin beneficiàries l’any següent és
molt elevada, però Aigües de Barcelona fa els
sumatoris d’any en any de les ajudes concedides, cosa que li permet eixamplar els números
i l’aparença de cobertura. D’altra banda, les
dades facilitades per l’empresa apunten a que
hi ha un elevat i creixent endeutament, que
l’empresa aprofita per a fer provisions a l’alça
i apuntar a beneficis menors dels que realment
tindrà.
Aigües de Barcelona va anunciar el passat mes
de febrer de 2018 que condonava diversos deutes a les famílies en situació de vulnerabilitat beneficiàries del Fons de Solidaritat, en un comunicat que ja no està disponible [45]. Es va tractar
d’una campanya mediàtica portes enfora que
no va aclarir els dubtes dels usuaris endeutats
ni va eixugar la major part dels deutes acumulats.
A més, el mateix febrer va iniciar la campanya
“Barri a Barri” [46] (en la línia també de la seva
iniciativa dels llibres de “Memòries del districte”
[47] [48]) on, entre d’altres continguts, l’empresa
es feia ressò de la quantitat de famílies que es
beneficiaven del Fons de Solidaritat En relació a
la informació que Aigües de Barcelona ha difós,
s’ha detectat un ús de dades que creen confusió
i que han volgut presentar una imatge distorsio-

nada de la realitat. A continuació es presenten
diferents afirmacions de la campanya i es comparen amb les dades reals que la mateixa empresa
ens ha facilitat:
“A Cornellà 922 famílies paguen el servei de l’aigua a 0 €”, quan l’any amb més famílies beneficiàries hi ha 259 famílies.

Cornellà de
Llobregat

Famílies acollides al
Fons de
Solidaritat

2015

217

2016

166

2017

95

2018

259

Taula 3.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat
a Cornellà de Llobregat. Font: Elaboració pròpia.
Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
“A Gavà 325 famílies paguen el servei de l’aigua
a 0€”, quan ni tan sols el 2018 s’arriba a una xifra
similar (i tenint en compte que la campanya Barri
a Barri es va llançar a principis de 2018, quan es
venia d’un precedent de 39 famílies beneficiàries
en acabar 2017).

Gavà

Famílies acollides al
Fons de
Solidaritat

2015

65

2016

37

2017

39

2018

188

Taula 4.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat
a Gavà. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
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“A Santa Coloma Cervelló 43 famílies paguen el
servei de l’aigua a 0€”, quan cap dels anys analitzats arriba a les 9 famílies beneficiàries i el total
dels 4 anys analitzats (suposant que d’un any per
l’altre no coincideix cap família) és de 17.
Santa Coloma de
Cervelló

Famílies acollides al
Fons de
Solidaritat

2015

7

2016

9

2017

4

2018

7

Taula 5.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat
a Santa Coloma de Cervelló. Font: Elaboració
pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
“A Sant Just Desvern 70 famílies paguen el servei de l’aigua a 0€”, quan cap any dels estudiats
s’han superat les 17 famílies beneficiàries. I amb
un sumatori de 50 famílies, suposant que d’un
any a l’altre cap família coincideix (la qual cosa,
com ja s’ha exposat, és molt poc probable).

Sant Just Desvern

Famílies acollides al
Fons de
Solidaritat

2015

17

2016

10

2017

7

2018

16

Taula 6.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat
a Sant Just Desvern. Font: Elaboració pròpia.
Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
Pel que fa a Barcelona, durant la campanya Ba-
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rri a Barri, Aigües de Barcelona va difondre les
següents informacions i missatges a diferents
espais publicitaris repartits per tota la ciutat:
• “A Nou Barris 1.570 famílies paguen el servei
de l’aigua a 0€”.
• “A Sant Martí 903 famílies paguen el servei de
l’aigua a 0€”.
• “A Ciutat Vella 922 famílies paguen el servei
de l’aigua a 0€”.
Només sumant les “famílies que paguen el servei
de l’aigua a 0€” segons Aigües de Barcelona, a
aquests 3 barris, estaríem parlant d’una xifra de
3.395 famílies, quan al total de la ciutat cap any
s’han superat les 1.900 famílies beneficiàries.

Barcelona

Famílies acollides
al Fons de Solidaritat

2015

1673

2016

1893

2017

1571

2018 (fins juliol)

1236

Taula 7.- Famílies acollides al Fons de Solidaritat a Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades
facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de
2018.

3.2.5. Objectiu del
servei i paper de
l’operador
Per tal d’il·lustrar quin és l’objectiu del servei i el
paper de l’operador en un esquema privatitzat
com el d’Aigües de Barcelona als 23 municipis de
l’AMB s’han emprat testimonis i informacions en

dos sentits. D’una banda l’experiència de famílies
vulnerables endeutades amb Aigües de Barcelona. De l’altra, el cas d’Aguas del Saltillo a Coahuila (Mèxic), concessió guanyada i gestionada per
Aigües de Barcelona des de l’any 2001. Des
d’una perspectiva de justícia socio-ambiental
global, no podem entendre l’actuació d’Aigües de
Barcelona a l’AMB o del grup Agbar-Suez a l’Estat espanyol sense conèixer també quin és el seu
comportament i pràctiques al Sud. Malgrat el cas
d’Aguas del Saltillo a Coahuila és lluny geogràficament es tracta també d’un cas de privatització
del servei amb una empresa mixta al capdavant,
en un context de ciutadania mobilitzada. En el
seu cas, però, sense una Llei 24/2015 que protegeixi la garantia de subministrament i amb un
context econòmic i social amb situacions de vulnerabilitat molt més agreujades.

percep una aparent situació de millora on ja no
es produeixen talls a famílies en situació de vulnerabilitat però on els ajornaments de factures i
els deutes acumulats actuen de manera similar
al tall: generant angoixa per tenir un deute pendent, plantejant consums per sota del necessari
o portant a reduir la despesa d’altres necessitats
bàsiques per a pagar la factura de l’aigua. De
fet, Aigües de Barcelona va continuar enviant
les cartes recordatori del deute a les famílies
vulnerables de l’AMB fins el febrer de 2018.
Així mateix es van seguir cobrant recàrrecs per
factures ajornades o pendents, cobrant 9,80 €
per factura, per despeses de gestió de l’impagament, fins 2016 [50].

Precisament perquè no podem oblidar que
Aigües de Barcelona forma part del grup Agbar-Suez, és pertinent analitzar el paper de
l’empresa de manera global, ja que Aigües de
Barcelona i el grup Agbar-Suez actuen sota una
mateixa lògica i objectius, això sí, davant marcs
legislatius diferents, i criteris ètics tant flexibles
com aquest marc (i el context social del lloc i el
moment) ho permeti.

A més, malgrat les campanyes de publicitat
sobre el Fons de Solidaritat i les diferents bonificacions, no hi ha homogeneïtat sobre la informació que es dona a les famílies sobre els
descomptes [51], ni hi ha hagut transparència
i informació suficient sobre les diferents condonacions que Aigües de Barcelona va dur a
terme el febrer de 2018. Algunes famílies s’han
presentat múltiples ocasions a la seva oficina
per demanar el detall de les factures condonades i d’aquelles que segueixen pendents, sense
èxit.

Pel que fa a les famílies en situació de vulnerabilitat que tenen un deute acumulat amb Aigües de
Barcelona [49] cal destacar que es troben amb la
contradicció d’un aparent marc d’amabilitat i
oferiment de bonificacions per una banda, però
alhora amb un subministrament amb un preu
creixent, i una lògica recaptatòria que s’allunya
de la voluntat d’oferir un servei assequible.

Si en un marc de protecció com el que ofereix la
Llei 24/2015 es produeixen encara aquest tipus
d’actuacions, què no es produirà en contextos
més laxes? És en aquest sentit que no podem
separar l’actuació d’Aigües de Barcelona als municipis de la demarcació de Barcelona o del grup
Agbar-Suez a Catalunya, amb les seves pràctiques a altres parts del món.

Relacionant aquesta dinàmica amb el cas d’Aigües de Barcelona als municipis de l’AMB, es
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Aguas de Saltillo: La gestió -noresponsable d’Aigües de Barcelona
La Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo,
A.C. (AUAS) és una associació nascuda a resposta a la gestió d’Aigües de Saltillo, al municipi
Coahuilense de Saltillo, des que la concessió del
servei de l’aigua va començar a ser gestionada
per Aigües de Barcelona (ara per Suez Espanya).
L’empresa de participació privada Aguas de Saltillo es va crear el 2001, en vendre el 49% de les
accions de l’organisme operador de la ciutat a
InterAgbar de Mèxic, filial d’Agbar. A partir de
llavors es van començar a aplicar diversos augments de tarifes per sobre de la inflació [52] i
altres serveis, a més un gran nombre de talls
d’aigua i càrrecs per reconnexió, suspensions
permanents del servei a les persones usuàries
que tenen un deute molt alt, etc. que han acabat
implicant la violació del DHAS.
Existeixen actualment 15.054 famílies sense
accés al servei de l’aigua, arran de la suspensió
de l’aigua per no poder pagar, i que tenen un
deute mitjà per família de més de 8000 pesos
(364 €). Aquestes famílies representen aproximadament 60.000 persones, un 7,4% de la població del municipi.
Les dades sobre els talls de subministrament
són preocupants, i mantenen la població en una
situació d’alerta constant. Actualment hi ha més
de 100.000 talls a l’any (segons dades facilitades
per la mateixa empresa), que afecten un 40%
dels abonats (250.124 abonats). Cada reconnexió implica més de 13 € addicionals, en un
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país on el salari mínim mensual és de 113,06 €.
El procediment de tall s’efectua als tres mesos.
Un cop el subministrament està suspès la família
ha de pagar el deute i el cost de la reconnexió,
o signar un conveni (un acord amb terminis de
pagament). A partir de llavors la manca de pagament, un sol mes, ja és motiu per a un nou tall
de subministrament i un nou cobrament de reconnexió.
Existeixen, a més, persones que viuen en colònies o assentaments sense accés a aigua potable
a la llar, on es pot accedir a una “presa comunitària” (una espècie de presa o font “pública” a la
colònia, però de pagament). Tot i que es tracta
de famílies que han d’anar a buscar l’aigua a
aquesta presa (o col·locar una mànega per omplir els recipients que tenen a casa), estan obligats a pagar la tarifa mínima (corresponent a la
tarifa popular anteriorment esmentada), amb
un consum de fins a 10m3 / mes, volum que mai
consumeixen.
D’una manera similar, la privatització del servei
resulta sovint en la privatització del coneixement i en un fre per a la participació ciutadana.
El saber acumulat sobre la gestió, els procediments, etc. queda relegat a un àmbit opac. A la
pestanya “Tot mecanisme de participació que
permeti la presa de decisions” de la secció de
Transparència de la pàgina web d’Aguas de Saltillo, s’indica: “AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
es una empresa mercantil constituida conforme

a las leyes de nuestro país, y como tal se rige por
sus estatutos sociales, teniendo como órgano
supremo la Asamblea General de Accionistas
quien se ocupa de lo referente a la distribución
de dividendos, incrementos o reducciones del
capital de la sociedad, y en general la aprobación
de cualquier acto cuya solución no sea prevista
por la asamblea extraordinaria; razón por la cual
la participación ciudadana no puede tomar
decisiones respecto del funcionamiento de la
sociedad anónima, toda vez que esto es competencia solamente de la Asamblea General de
Socios” [53].
AUAS denuncia que Aigües de Barcelona tracta
l’aigua com una mercaderia i que a l’empresa el
que li preocupa és com cobrar als usuaris aquest
servei, també als que més dificultat tenen per
pagar-lo.
Segons l’article 4 de la constitució de Mèxic “tota
persona té dret a l’accés, disposició i sanejament
d’aigua per a consum personal i domèstic en forma suficient, salubre, acceptable i assequible”.
No obstant això, en la pràctica, el que ha passat
amb les autoritats és que s’ha promogut la privatització dels sistemes d’aigua des de 1992, en
què es va promulgar la Ley de Aguas Nacionales.
Des de 2001, la Comisión Nacional del Agua
també va promoure la privatización, a través del
programa “PROMAGUA”, ja desaparegut. Una
proposta de Ley General de Aguas –presentada
a la Càmara de Diputats el 2017- va promoure
les Asociacions Públic-Privades (APP), com una
solució per atraure finançament, la qual cosa suposadament no implicada privatització. Però tal
i com defensen des de la mateixa AUAS, privatitzar implica transferir una empresa o activitat

pública al sector privat, i en una APP o empresa
mixta es transfereix el control de la gestió dels
serveis al sector privat, i per tant, es privatitza
aquesta gestió. A més, sovint es donen amenaces amb demandes legals de les empreses als
governs quan aquest tipus de contractes volen
ser acabats.
En la mateixa línia, les autoritats municipals han
deixat que l’empresa fes i desfés sense control
públic. Segons els acords a què es va arribar durant el procés de privatització, el municipi podria
anar comprant progressivament les accions, per
tal de passar de tenir el 51% al 100% al final de
la concessió, amb la qual cosa a dia d’avui el govern municipal hauria d’estar en possessió de
prop del 80% de les accions. Sembla, però, que
la mateixa empresa ha dissuadit les autoritats
locals de comprar accions i ara mateix el municipi disposa només el 55% dels títols.
El control efectiu per part de l’empresa de la
totalitat de la gestió fa que s’hagin contractat
serveis que AUAS posa en dubte a nivell de remuneració i efectivitat, com és el servei de suport tècnic, concessionat al soci privat de l’APP,
InterAgbar, pel qual aquesta empresa rep al voltant de 55.000 € al mes [54]. El nivell de fuites
físiques s’ha mantingut al voltant del 40% durant la gestió de l’empresa.
No existeix tampoc per part de l’empresa una
actitud (o almenys voluntat) que l’ús sostenible sigui una prioritat. AUAS ha denunciat l’explotació d’aqüífers, així com també una manca
d’informació i divulgació sobre aquesta qüestió.
Segons denuncia l’associació, el que s’inverteix
anualment a l’Àrea de Cultura de l’aigua (90.000
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€ a l’any de mitjana en els últims cinc anys) és
molt inferior a la suma del concepte “ingressos
per re connexions” (de l’ordre de 1,5 milions
d’euros a l’any), que segons l’article 86 la Ley de
Aguas de l’Estat s’ha de destinar a l’àrea esmentada.
Cal destacar, a més, el poc èxit que el mateix
grup Agbar-Suez ha tingut en altres municipis de
Mèxic. D’una banda, l’experiència a Veracruz, on
Suez Espanya va decidir marxar de la concessió,
en haver-se trobat indicis de corrupció del soci
amb qui compartia la concessió (Odebrecht, del
Brasil). I finalment una sortida encara més estrepitosa és la de Suez Espanya a la localitat de
Ramos Arizpe, on la gestió va durar poc més d’un
any. La lluita per la remunicipalització a Ramos
Arizpe va sorgir després d’un procés de privatització a esquenes de la ciutadania, dut a terme el

De les pràctiques analitzades s’acaba deduint
que les tarifes i el seu encariment durant aquesta gestió privatitzada sovint va acompanyat de
mecanismes de tall de subministrament (o en el
seu defecte l’endeutament). Aquests s’empren
com a maniobra de cobrament i d’enriquiment
per part de l’empresa. D’una banda es tracta
d’un mecanisme de cobrament “eficient” per a
l’empresa per la pressió que exerceix l’avís de tall,
produint situacions en les que la família prioritza
pagar la factura pendent per sobre d’altres necessitats bàsiques com el menjar. D’altra banda
és també un mecanisme d’enriquiment perquè
a cada tall se li associarà una nova reconnexió
(que habitualment té un cost [56]), generant així
un recàrrec i acumulació constant del deute ja
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2012. La recentment creada Aigües de Ramos
Arizpe (AGRA) no va complir les promeses ni
els objectius pactats, i la població va començar
a ser víctima dels mateixos abusos i violació del
DHAS que s’ha exposat respecte a Aguas de Saltillo. A Ramos Arizpe la iniciativa de recuperació
va arribar a l’ajuntament de les mans de la ciutadania i es va aconseguir amb èxit a causa de la
sol·licitud d’una majoria de la població del municipi. Al juliol de 2013 hi va haver eleccions a
l’Alcaldia i tots els candidats van rebre la petició
-i van prometre complir-la- de remunicipalitzar
el sistema d’aigua en cas de ser elegits. Després
d’una forta mobilització ciutadana en contra de
l’empresa i la privatització del servei, l’alcalde
entrant prendre la decisió de municipalitzar de
nou el servei al gener de 2014 i l’abril del mateix
any es va crear la nova empresa pública.

pendent, que impossibilita a les famílies recuperar-se del mateix i poder començar de nou.
Això és degut a que l’objectiu d’empreses transnacionals com Agbar-Suez no acaba sent la garantia del DHAS a la població, sinó garantir la
generació de beneficis multimilionaris en tant
que es gestiona un servei bàsic per a la vida, del
qual ningú pot prescindir.

3.3. Model públic o
cooperatiu
3.3.1. Dades generals
Els operadors públics o cooperatius analitzats
tenen característiques molt diverses, les quals
han estat resumides a la taula següent. Sovint
s’ocupen també d’altres serveis municipals, altres vegades només de l’aigua però tots tenen
una relació molt propera tant amb l’Ajuntament
com amb la ciutadania.
Més enllà de les característiques pròpies de
cada operador en relació al servei que presta,
es especialment interessant per a aquest estudi
l’anàlisi de la provisió d’impagats o fons de reserva. Aquests són fons que es preveuen d’any
en any que suposaran pèrdues pels impagats, i
que en ocasions actua com a Fons social, ja que
permet en la pràctica “condonar el deute” de
les famílies vulnerables que no han pogut pagar alguna/es factura/es. Per a alguns aquest
fons o provisions són només per a casos molt
extrems, i d’altres disposen d’un Fons social a
banda de les provisions, etc. Només per posar
un exemple, Arenys de Munt té unes provisions
(o fons de reserva) molt més elevades que Olesa de Montserrat -tot i tenir menys de la meitat
d’abonats- però Olesa disposa, a banda, d’un
Fons social que amplia la cobertura d’aquestes
provisions [57]. A l’apartat 4.2.4. es comparen
aquestes provisions amb les provisions d’Aigües
de Barcelona, i el volum que representen aquestes quantitats respecte el nombre d’abonats i el
nombre de famílies endeutades.
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Aigües d’Arenys
de Munt – Gestió
Urbanística i
Serveis Arenys
de Munt S.A.M
(GUSAM)

Serveis i Aigües
de Barberà Empresa Municipal
S.A. (SABEMSA)

Comunitat Minera
Olesana S.C.C.L

Aigües del
Prat S.A.

Companyia
d’Aigües de
Vilanova i la
Geltrú S.A.M

Arenys de Munt

Barberà del
Vallès

Olesa de Montserrat

El Prat de
Llobregat

Vilanova i la
Geltrú

Població

8.728

32.860

23.552

63.897

66.077

1 d’octubre de
2011 (municipalització del
servei)

1982

1868

1988

Any creació i/o
inici de la gestió

1967 (municipalització
del servei)

1 d’octubre de
2011
(també hi havia
hagut gestió
municipal prèvia
a 1999)

2016
(Els anys 80
l’Ajuntament va
arribar a tenir
el 85% i la resta
eren propietat
de treballadors,
abonats i entitats associatives
del municipi)

1992

1988

1 d’octubre
de 2004
(creació de
l’empresa)

Km de xarxa

51 km

140 km

120 km

200 km

200 km

Rendiment de la
xarxa

69%

92-93%

87-88%

80%

75-80%

Consum del tram
domèstic (lpd,
litres per persona
i dia)

<100 lpd

105 lpd

108 lpd

98 lpd

<100 lpd

Deixalleria,
escola bressol,
neteja edificis
municipals, aula
de formació
d’adults i urbanisme.

Manteniment
enllumenat
i semàfors,
zona blava,
pàrquings, etc.

4.000 (3.637
domèstics)

15.200

11.027 (10.184 són
persones sòcies)

29.354
(25.014
domèstics)

31.000
(aprox. 400
són aforats)

3.000€

5.000€

A 2017 van
preveure’s 500€ i el
2018 s’han previst
1000€

20.000€

15.000€
(casos extrems).

Municipi

Any des que és
100% pública (o
any conversió a
cooperativa)

Serveis que
ofereixen a part
d’abastament

Nº Abonats / Subministraments
Provisions d’impagats
(o fons de reserva)

Taula 8. Dades generals sobre els operadors públics o cooperatius analitzats. Font: Elaboració pròpia.
Dades facilitades pels operadors a les entrevistes realitzades entre maig i juliol de 2018.
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3.3.2. Descomptes
que ofereixen els
operadors públics
o cooperatius
analitzats
Els operadors públics o cooperatius analitzats
ofereixen diferents descomptes, els quals han
estat resumits a la taula 9.
Entre les diferents aportacions dels operadors
públics i cooperatius entrevistats sobre el sistema de tarificació, destaquen les següents:
• És necessari que els números i els comptes
quadrin, en referència al principi de l’”aigua
paga l’aigua”, per tant cal trobar fórmules que
permetin gestionar els casos de vulnerabilitat
però mantenint aquest equilibri. Per aquest
motiu no és possible aportar un fons de les
característiques i dimensions del Fons de Solidaritat d’Agbar sense apujar tarifes.
• Si al final de l’exercici hi ha beneficis, aquests
s’han de destinar a la xarxa i al seu manteniment i renovació. No s’entén que la gestió
d’un servei bàsic i d’un bé comú com l’aigua
permeti uns beneficis tant elevats com els
d’Aigües de Barcelona.
• S’ha d’intentar no perdre l’autonomia municipal, com pot succeir amb ens com l’AMB o
amb la figura regulador únic). L’operador únic
plantejaria fixació de preus a nivell autonòmic o estatal, i tot i que això podria permetre
més control a les grans empreses, el consum i
context d’un territori o un altre no tenen res
a veure. Cal tendir a una gestió propera i als

circuits curts.
• Amb la Tarifa Social s’ha de promoure un
consum responsable i sostenible. Per tant
aquesta bonificació ha d’anar acompanyada
d’informació i assessorament.
• La dependència d’ATLL també determina les
tarifes. Operadors com Aigües de Barberà o
Aigües de Vilanova depenen d’ATLL en gran
part perquè tenen poques opcions d’abastir-se de fonts pròpies i això els dificulta la diversificació. També Aigües d’Arenys de Munt,
que tot i no comprar aigua a ATLL sí que ho
fa a la Xarxa Maresme Nord, titularitat del
Consell Comarcal del Maresme i gestionada
per SOREA. Aquesta xarxa de distribució en
alta obté l’aigua de 2 fonts principals, l’ETAP
de Palafolls (també del Consell Comarcal del
Maresme i gestionada per SOREA) i de la
Dessaladora del Tordera (a Blanes), que forma part de la xarxa regional d’ATLL. L’aprovació d’augments de tarifes d’ATLL a final
d’any també fa que els operadors de vegades
hagin d’aprovar preus a cegues. El Prat també
s’abasteix de fons pròpies però depèn d’ATLL
per garantir el servei. La Comunitat Minera
Olesana sí que ha pogut abastir-se de fonts
pròpies i això també li ha donat més marge de
decisió en aquest sentit.
• La dependència del crèdit extern pot ser
també una limitació o un element que resti
sobirania als operadors. Per exemple Aigües
de Vilanova intenta gestionar les inversions
amb fons propis (2014 va ser últim any que
van demanar un préstec). També ha succeït
sovint que els operadors privats promouen
inversions elevades abans de finalitzar contractes per haver de recórrer al finançament
privat –encara que s’iniciï després un procés
de remunicipalització- que finalment es repercuteix al rebut

Endeutament i Dret Humà a l’aigua i al Sanejament. L’assequibilitat del DHAS a la demarcació de Barcelona i al Sud Global.

29

Tarifa social
[63]

Aigües d’Arenys - Gestió
Urbanística i Serveis
Arenys de Munt S.A.M
(GUSAM) [58]

Serveis i Aigües de
Barberà Empresa
Municipal S.A. (SABEMSA) [59]

Comunitat
Minera Olesana S.C.C.L
[60]

Aigües del
Prat S.A.
[61]

Companyia
d’Aigües de
Vilanova
i la Geltrú
S.A.M. [62]

50% de la quota de
servei
50% reducció al 1r tram
25% reducció al 2n tram
[64].

50% de la quota de
servei.
50% reducció al 1r
tram
50% reducció al 2n
tram, només fins els
9m3/mes (en comptes
de fins els 12m3/mes)

No hi ha tarifa social com
a tal però el
primer tram
és a cost 0
per a totes
les persones
sòcies.

50% de la
quota de
servei.
Aplicació
del preu del
1r tram fins
a 100 lpd.

Descompte
aprox. 30%
en la quota
de servei i
en el 1r i 2n
tram.

Si es passen els 100
lpd no hi ha bonificació.

Sí que
s’ofereix
una tarifa
especial a
“preu públic”
per a escoles,
hospitals,
residències,
etc.

La factura reflecteix la
unitat familiar i també
es tenen en compte
els ingressos. S’aplica
automàticament a les
persones estan per sota
del SMI (+20% afegit per
membre).
S’aplica automàticament

= Trams ACA
Ampliació
de trams

Cànon
Social

Tramiten ells la bonificació del cànon social i
l’ampliació de trams de
l’ACA a les persones que
s’acullen a la tarifa de
baix ingrés.

Descomptes
taxa clavegueram

Reducció del clavegueram és automàtica perquè és un percentatge.

Comptadors
solidaris
(per als casos en que
no es pot
acreditar
dret d’ús).

S’hi acullen automàticament aquells a qui
se’ls aplica el cànon
social.

Amplien el 1r tram
fins a 100 lpd.

= Trams ACA

Si es passen
els 100 lpd
no hi ha
bonificació.

Amplien el
1r tram fins
a 100 lpd.

Ampliació
de trams
fins a 21m3
trimestre
(9m3/mes)

Tramiten
ells la
bonificació
del cànon
social.
(No hi ha
taxa clavegueram)
Compten amb
protocol (aprovat
per l’Ajuntament).

(No hi ha
taxa clavegueram)
Compten
amb protocol (aprovat
pel Consell
d’administració de la
companyia)

Taula 9. Descomptes que ofereixen els operadors públics o cooperatius analitzats. Font: Elaboració
pròpia. Dades facilitades pels operadors a les entrevistes realitzades entre maig i juliol de 2018.
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• El cas de la Comunitat Minera Olesana és
diferent al de la resta, per la seva condició
de cooperativa. Es necessiten certs ingressos per a cobrir la inversió en la xarxa, però si
s’obtenen beneficis via tarifa cal apujar tarifes
(i pagar a Hisenda la part corresponent dels
beneficis). La intenció és, doncs, no obtenir
beneficis via tarifa però fer aportacions de
capital dels socis que permetin els fons suficients per a la inversió en la xarxa.

3.3.3. Aplicació Llei
24/2015, gestió
de situacions de
vulnerabilitat i dels
impagaments

•

•

•
Pel que fa a l’aplicació de la Llei 24/2015 els
operadors entrevistats comparteixen diferents
visions al respecte, encara que difereixen també
en alguns dels procediments:
• Des de la posada en marxa de la llei 24/2015
s’ha detectat un flux d’informació fluida amb
l’Ajuntament corresponent, que tot i que ja es
donava, ara s’ha especialitzat més. Ja no hi ha
gairebé cap cas de vulnerabilitat que s’escapi.
• Els operadors coincideixen en que sols no podrien fer front a tots els casos d’impagats en
situació de vulnerabilitat: per condonar deutes caldria apujar tarifes.
• La majoria també s’han coordinat amb Serveis Socials per accedir als fons per a pobresa
energètica. El que es preveuen com a fons,
és en general per cobrir els casos extrems

•
•

que acabaran sent despeses, així que com a
tal, queda reflectit a la tarifa. Si es preveu una
quantitat i finalment les pèrdues són menys,
es gastarà en la millora de la xarxa.
No està resolta la qüestió de què passa quan
deixen de ser vulnerables. Si la Generalitat o
el municipi obren una bossa/fons per a aquest
motiu es cobrirà però sinó, el que quedi fora
dels casos extrems, quedarà “congelat” i caldrà veure si són pèrdues, avaluar quanta gent
hi ha en aquesta situació i equilibrar despeses
amb ingressos.
L’objectiu és buscar solucions. L’empresa és
del municipi i aquest tracte proper fa que la
gent esperi una resposta, però cal anar amb
compte en fer pensar a la gent que l’aigua no
s’ha de pagar (com succeeix amb campanyes
com la de “Barri a barri” d’Aigües de Barcelona). L’aigua és un bé comú però el que es paga
pel servei és la captació, la transferència, la
depuració, etc.
S’ha identificat que alguns serveis socials tenen dificultat per fer informes positius perquè no es tracta només d’una comprovació
de barems econòmics. Hi ha consens en que
han de ser ells qui decideixi i estudiï la situació
de cada família, i que l’empresa no ha de fer de
Serveis Socials.
La informació no pot estar només al web, ja
que hi ha gent que no té accés a eines digitals.
En el cas d’Aigües d’Arenys de Munt les
persones amb factures ajornades, si són vulnerables, s’espera a veure com acaben l’any
per veure si se’ls pot incloure en el fons, i condonar els deutes acumulats en acabar l’any.
Serveis Socials de l’Ajuntament no aporta
fons, sinó que ho cobreix tot l’empresa amb
un Fons que recau en la tarifa. Per a la gestió
de la vulnerabilitat, cada inici d’any es fa una
campanya per veure qui pot acollir-se a la ta-

Endeutament i Dret Humà a l’aigua i al Sanejament. L’assequibilitat del DHAS a la demarcació de Barcelona i al Sud Global.

31

rifa de baix ingrés i per a tenir identificades
les persones en situació de vulnerabilitat. De
tota manera hi pot haver persones no identificades i en el procediment de tall s’envien els
llistats a Serveis Socials, tal i com determina la
Llei 24/2015 [65]. Abans de la llei es negociaven fraccionaments, però ara aquests rebuts
es deixen a l’espera de cobrir-ho amb el Fons.
• La Comunitat Minera Olesana té un conveni amb Serveis Socials de l’Ajuntament però
també treballa amb Càritas. Per a aquelles famílies que tenen rebuts impagats es pregunta
a Serveis Socials si es tracta d’una família vulnerable i si és el cas se’n fa càrrec la cooperativa. Els socis que no poden pagar tenen un capital aproximat de 400 € que també els avala
si algun trimestre no poden pagar [66]. Per als
no socis (arrendataris) l’alta de servei també
es fa servir com a fons (60 €). Abans de la Llei
24/2015 es tallaven (i es segueixen tallant) els
fraus i alguns arrendataris, que en general no
són domicilis, sinó industrials o comerços. De
tota manera el tall en última instància l’havia
d’aprovar Serveis Socials, amb la qual cosa hi
havia pocs talls.
• La qüestió dels subministraments punxats
o els habitatges ocupats sense subministrament regulat segueix sent un repte. Alguns
dels operadors compten amb protocols per a
fer-hi front però d’altres no han trobat la fórmula per poder adreçar aquestes situacions,
per dificultats jurídiques o perquè manca encara trobar l’acord amb l’Ajuntament sobre
el procediment implementar. Els operadors
tenen identificades les zones on els subministraments punxats són habituals, de vegades
en barris o zones determinades.
• Abans a la Llei 24/2015 s’agrupaven alguns
processos de tall per a fer-los alhora i els pro-
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cediments de tall s’allargaven més, però ara
s’esclareix més ràpid si es tracta d’una llar en
situació de vulnerabilitat perquè estan més al
dia dels casos. L’atenció a la vulnerabilitat es
feia ja amb el vincle amb Serveis Socials, amb
qui sempre s’ha treballat des de la proximitat.
No hi havia persones dins l’operador que treballessin aquesta qüestió de manera específica, com succeeix ara en diversos dels casos.

3.3.4. Mecanismes
per a la informació
i participació de les
persones abonades
(o sòcies)
Pel que fa als mecanismes per a la informació i la
participació activa de les persones abonades o
sòcies, els operadors entrevistats destaquen els
següents aspectes:
• Aigües d’Arenys de Munt: Compta amb un
consell d’administració format per 10 consellers, dels quals normalment 4 no són regidors. Són persones del teixit associatiu del
municipi i que han estat vinculades d’alguna
manera en l’històric de l’empresa, amb una
mica de perfil tècnic que els permeti entendre
el funcionament del servei. També informen
de les bonificacions a través de Serveis Socials, a la ràdio, es posen cartells al municipi,
al web de l’Ajuntament i al web de l’empresa
municipal.
• Aigües de Barberà: Consell administració in-

clou 4 membres que no són polítics (persones
implicades en el municipi) que vetllen pel bon
funcionament de l’operador.
• Aigües del Prat: Consideren que la transparència està més treballada que la participació, ja que no disposen d’òrgans més enllà
del Consell. El Consell d’administració és
estrictament polític. A nivell d’informació hi
ha difusió a diferents àmbits i es promou la
transparència. Es fan xerrades divulgatives
però hi ha la sensació que no s’aconsegueix
arribar a gent nova.
• Comunitat Minera Olesana: L’òrgan de participació i decisió és l’assemblea. De les 10.000
persones sòcies hi ha unes 450-500 que voten òrgans de govern, i 100 o 150 actives.
Compten amb un apartat de transparència al
seu web i també realitzen enquestes qualitat
(a més de disposar de la ISO 9001:18). Tenen
relació amb les escoles i hi fan formació.
• Aigües de Vilanova i la Geltrú: El Consell
d’administració és proporcional a la foto del
ple de l’Ajuntament. La divulgació s’ha fet fins
ara només a través del rebut, però a partir
d’ara es vol fer també a través dels mitjans de
l’Ajuntament i de la relació amb les escoles.

3.3.5. Objectiu del
servei i paper de
l’operador
Malgrat cada operador té la seva pròpia visió sobre quin ha de ser el paper d’un operador i quin
ha de ser l’objectiu del servei, a continuació es
recullen diferents aspectes coincidents fruit de
les entrevistes.

• El vincle estret amb l’esfera pública municipal
fa que de vegades també pugui haver problemes segons quina sigui la voluntat política:
què passa si no es validen les tarifes perquè
és una mesura poc popular? Cal anar de la
mà i fer pedagogia sobre les necessitats del
servei, sobre la tasca de l’operador, sobre el
cicle integral de l’aigua, que la gent sàpiga
qui li porta l’aigua a casa, etc.
• Cal compensar la manca de coneixement amb
la que comencen alguns operadors públics.
Els sabers i l’experiència en la gestió del
servei és molt valuosa i cal anar-la nodrint
amb els anys, acompanyant-se també d’altres
operadors públics o ens de l’economia social i
cooperativa amb qui poder teixir aliances.
• L’objectiu no és fer els beneficis sinó cobrir
un servei amb qualitat, i per a poder-ho fer
s’han de tenir ingressos, però els justos per
al cost de donar el servei. Per això no s’entén
que tenint més clients Aigües de Barcelona
no pugui oferir el servei a preus més baixos.
L’economia d’escala hauria de facilitar la prestació del servei a municipis més grans i a un
preu més ajustat.
• Cal trobar un equilibri entre ser una empresa que ha de presentar uns resultats, i que
alhora ha de cobrir uns costos de gestió de
l’aigua, però que tot això no perjudiqui les
famílies vulnerables, ja que es tracta d’un
dret bàsic. Es tracta d’aconseguir que l’aigua
no sigui cara, amb més trams d’aigua a preu
econòmic, amb fraccionaments, amb el Fons
si l’operador en disposa, i en definitiva tenint
en compte la situació de les famílies. Que tothom pugui pagar l’aigua; i si no poden, que
no es quedin fora, però sense que això repercuteixi en tenir resultats negatius.
• És clau la tasca d’assessorament a les famílies
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en situació de vulnerabilitat. Així com també
la divulgació a la ciutadania en general sobre
l’estalvi de l’aigua.
• Des d’Aigües d’Arenys coneixen, a més, les
implicacions dels processos de remunicipalització. Quan van arribar a gestionar el servei l’estat de la xarxa era molt deficitari. Els
rendiments que tenen actualment són en part
heretats de llavors, tot i que els estan intentant millorar cada any amb inversió a la xarxa.
Han tingut, a més, un contenciós amb Sorea,
on ja hi ha una sentència a favor de l’operador
públic [67].
• Per a la Comunitat Minera Olesana la manera més democràtica de gestionar l’aigua
(un bé comú i un dret humà) és l’economia
social, i per tant el sistema cooperatiu, ja que
consideren que una empresa pública d’aigua
només permet una democràcia representativa, no participativa. Per exemple, a la cooperativa l’Ajuntament és un soci més, però
abans de ser cooperativa l’ajuntament tenia
111 títols perquè tenia molt de consum. S’han
trobat també amb què en l’àmbit de la cooperativa en un inici mancava formació, i van haver-ho de pal·liar amb el temps i l’experiència.
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4. Anàlisi de
dades
Les companyies subministradores d’aigua a
l’AMB van servir durant l’any 2017 més de 124
hm3 d’aigua potable als més de 1,4 milions d’abonats domèstics que viuen a l’AMB [68]. Aquestes
xifres corresponen a un total de 36 municipis,
dels quals analitzarem a continuació aquells
gestionats per Aigües de Barcelona. Posteriorment, es compararan aquestes dades amb les
corresponents a municipis amb operadors de
propietat 100% municipal o cooperativa. L’any
2017, el consum mig de l’AMB va ser de 105,2
lpd (litres per persona i dia).

4.1. Model privatitzat:
municipis de l’AMB
gestionats per
Aigües de Barcelona
La gestió de l’aigua es troba a Catalunya molt
més privatitzada que a l’Estat espanyol i a la
resta del món. Aquesta dinàmica s’accentua a
l’AMB i a la província de Barcelona, on el grup
Agbar-Suez té un quasi-monopoli (des de la
compra d’Agbar per part de Suez el 2016), pel
que fa al subministrament metropolità, sigui
directament a través d’Aigües de Barcelona, de
Sorea o alguna altra empresa privada amb majoria accionarial com el cas de CASSA [69].

període 2013-2018 referents a l’assequibilitat
del DHAS, en especial aquelles dades relacionades amb les famílies en situació de vulnerabilitat.
Tal i com ja s’ha mencionat, des d’agost de 2015
l’entrada en vigor de la llei 24/2015 va permetre
garantir el subministrament d’aigua i energia a
les famílies en situació de vulnerabilitat, de tal
manera que les famílies que no poguessin pagar
els subministraments per motius econòmics no
es veiessin privades d’aquests serveis bàsics. No
obstant, a mesura que els talls d’aigua tendien
cap a 0 (segons dades d’Aigües de Barcelona),
les factures s’ajornaven de manera creixent,
generant un important endeutament a les famílies. Aquesta situació planteja una problemàtica
a llarg termini ja que, malgrat no se’ls suspèn el
subministrament en aquest període, si tornen
a recuperar les seves fonts d’ingressos mai podran començar de zero perquè han de fer front
al deute que han contret mentre estaven en situació de vulnerabilitat.
Igual que succeeix amb la pobresa energètica
-amb factors com el preu de l’energia, l’eficiència energètica i el nivell d’ingressos- el grau
d’assequibilitat del DHAS, juntament amb altres
elements com els patrons de consum i estalvi
d’aigua (i el nivell d’ingressos), determinen el
nivell de pobresa hídrica. Segons la llei 24/2015
aquestes situacions han d’ésser pal·liades garantint que es concedeixin “ajuts a fons perdut a
les persones i unitats familiars en situació de risc
d’exclusió residencial o els apliquin descomptes
molt notables en el cost dels consums mínims”
[70].

En aquest apartat s’analitzen les dades corresponents a la gestió d’Aigües de Barcelona en el
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4.1.1. Factures ajornades
Si analitzem el que ha succeït als municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona mentre els talls d’aigua a famílies en situació de vulnerabilitat tendien a 0 podem observar que el
total de factures ajornades en el període agost
2013 – abril 2018 és de 173.404 factures, corresponents a una mitjana d’unes 10.000 famílies endeutades anualment. S’intueix, però, que
un gruix important de les famílies endeutades
en un any poden coincidir amb aquelles endeutades anys posteriors.
El nombre mig de factures ajornades anualment és d’entre 3 i 4 factures per pòlissa/família. Aquesta dada apunta a que hi ha voluntat de
pagament entre les persones usuàries, ja que de
les 6 factures bimestrals que s’emeten al llarg de
l’any, gairebé la meitat s’aconsegueixen cobrir.
L’import mig de les factures ajornades és de
121 € per factura.
L’import pendent acumulat en el mateix període als municipis de l’AMB gestionats per Aigües
de Barcelona, corresponent a aquestes 173.404
factures, és de més de 18 milions d’euros.
Per últim, el total de pòlisses afectades al llarg
del període agost 2013 – abril 2018 és superior
a 45.000, però basant-nos en l’experiència i suposant que hi hagi com a mínim una prevalença
del 50%, és a dir, que almenys la meitat de les
famílies repeteixen situació més d’un any [71],
estaríem parlant de 22.500 famílies, amb un
deute acumulat de 800 € per pòlissa/família
en el període agost 2013 – abril 2018. Si la prevalença és major, l’import acumulat per família
augmentaria, i si és menor, el volum d’endeutament per família disminuiria.
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Dades reals
Import pendent acumulat:
18 milions €
Factures ajornades:
173.404
Aproximació de dades
pòlisses/famílies afectades:
22.500
Deute acumulat per pòlissa/família: 800 €

Infografia 2: Factures ajornades, imports pendents i pòlisses/famílies implicades, durant el
període agost 2013 – abril 2018, Municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font:
Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües
de Barcelona el juliol de 2018 i aproximacions
fetes a partir d’aquestes dades.
A la Taula 10 podem observar la comparativa
entre les provisions d’impagats del període
2014-2017 [72] prevista per Aigües de Barcelona, que ascendeix a 19.789.714 €, i la xifra corresponent al mateix període segons les dades
treballades per a aquest informe, que sumen
14.801.518 €. Especialment en els anys 2016 i
2017, malgrat el 2015 s’havia fet una previsió
més ajustada, s’observa que es fan provisions
molt per sobre dels imports reals d’impagaments. Malgrat dins les provisions hi pot haver
quantitats no associades als abonats amb factures impagades, el decalatge en les xifres podria
apuntar a una provisió d’impagats més alta que
la real que permet presentar resultats amb un
benefici més baix del que finalment es té.
Davant aquesta situació d’important endeutament, que tot i així és menor del que Aigües de
Barcelona reporta, l’empresa ha anunciat en di-

Provisió impagats segons
Comptes Anuals

Imports pendents (de factures ajornades) segons dades lliurades per Aigües
de Barcelona

Any 2014

1.721.611,00 €

3.643.453,43 €

Any 2015

4.893.363,00 €

4.295.985,38 €

Any 2016

6.078.997,00 €

3.124.860,00 €

Any 2017

7.095.743,00 €

3.737.220,00 €

TOTAL
2014-2017

19.789.714,00 €

14.801.518,81 €

Taula 10.- Comparativa entre els imports de la provisió d’impagats dels Comptes Anuals i els imports
pendents de factures ajornades 2014-2017, Municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
verses ocasions les diferents accions que considera necessàries per a afrontar aquesta situació.
Més enllà dels descomptes de la Tarifa Social i el
Fons de Solidaritat, que seran analitzats posteriorment, Aigües de Barcelona va difondre àmpliament a principis del 2018 que havien dut a
terme una campanya de condonació del deute a
les famílies vulnerables per tal de pal·liar aquesta situació. En el Gràfic 2 es mostra l’evolució de
les factures condonades respecte les ajornades.

No obstant, si ens fixem en els Gràfics 3 i 4, sobre
els imports pendents i condonats corresponents
a les factures mencionades, veurem que els imports condonats representen un percentatge
molt baix dels imports pendents en el mateix
període. Això ens porta a pensar que el procés
de condonació, que va tenir el seu punt àlgid el
passat mes de febrer de 2018, ha consistit majoritàriament en la condonació de factures amb
imports ja baixos de per si, que no eximeixen les
famílies dels deutes més representatius.

Gràfic 2.- Evolució comparativa factures ajornades i factures condonades, Municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el
juliol de 2018.
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Gràfic 3.- Evolució comparativa imports pendents i imports condonats, Municipis de l’AMB gestionats
per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol
de 2018.

Gràfic 4.- Comparativa % import condonat respecte % factures condonades, agost 2013 – abril 2018,
per municipis. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
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S’observa, a més, que alguns municipis han estat
especialment beneficiats per les condonacions,
com és el cas de Cerdanyola del Vallès, Esplugues de Llobregat i Montcada i Reixac, incomprensiblement no són coincidents amb els municipis amb renda familiar disponible més baixa
[73]. Això comporta que el criteri seguit sigui
difícil de deduir.
Addicionalment, tal i com es pot observar a la
Taula 11, mentre les factures condonades representen de mitjana un 37% de les factures ajornades, si ens fixem en els imports condonats de mi-

tjana s’ha condonat només un 4% dels imports
pendents. El total d’imports condonats durant
el període agost 2013 – 2017 als municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona ascendeix a 660.984 €. L’import mig per factura
condonada és d’11,03 €. Tenint en compte que
una mitjana té sempre valors per sobre i per
sota, es tracta d’una xifra que apunta a que un
gran gruix de les factures condonades eren factures molt baixes o ja bonificades, les quals molt
probablement no constitueixen el gruix de la
problemàtica d’endeutament prèviament presentada [74].

Nº mig
pòlisses
a qui es
condona

Nº factures
condonades

import condonat import mig / fac- % factures contura condonada donades respecte
total factures
ajornades

% import condonat
respecte total
imports pendents

Barcelona

449

21677

217.900,00 €

10,24 €

38,26%

3,14%

Badalona

154

8135

83.264,00 €

10,43 €

41,10%

4,63%

Begues

6

166

1.979,00 €

12,37 €

41,40%

2,51%

Castelldefels

20

987

10.847,00 €

11,09 €

22,55%

1,62%

Cerdanyola

31

1555

16.229,00 €

10,51 €

71,89%

8,33%

Cornellà

85

3461

34.034,00 €

9,89 €

40,51%

4,70%

El Papiol

2

40

460,00 €

13,07 €

14,76%

1,51%

Esplugues Ll.

46

2698

28.959,00 €

11,26 €

87,83%

9,61%

Gavà

39

1888

20.348,00 €

10,70 €

41,84%

3,75%

L’Hospitalet Ll.

174

7417

73.364,00 €

10,08 €

24,32%

2,67%

Montcada
Reixac

40

2240

23.316,00 €

10,56 €

57,26%

6,82%

Montgat

3

127

1.320,00 €

10,88 €

17,96%

1,82%

Pallejà

6

203

2.820,00 €

14,51 €

33,95%

2,56%

St.Adrià Besós

50

2492

25.847,00 €

10,40 €

30,75%

3,20%

Sant Boi Ll.

83

3389

36.896,00 €

10,89 €

43,37%

4,88%

St.Climent Ll.

5

34

351,00 €

10,46 €

20,61%

1,58%

St.Feliu Ll.

24

945

9.776,00 €

10,48 €

39,92%

5,22%

St.Joan Despí

6

247

2.513,00 €

10,05 €

16,25%

1,86%

St.Just Desvern

3

91

998,00 €

10,16 €

17,81%

1,12%

Sta.Coloma
Cervelló

4

146

1.668,00 €

11,93 €

54,07%

4,67%

Sta.Coloma
Gramenet

57

4419

45.001,00 €

10,32 €

41,00%

4,23%

Torrelles Ll.

3

80

923,00 €

12,33 €

24,32%

1,39%

Viladecans

42

2055

22.171,00 €

10,97 €

34,00%

4,18%

TOTAL

1328

64492

660.984,00 €

11,03 €

37,19%

3,62%

Taula 11.- Factures i imports condonats, agost 2013 – 2017, Municipis de l’AMB gestionats per Aigües
de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
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4.1.2. Famílies
beneficiàries de la
Tarifa Social i el Fons
de Solidaritat
Pel que fa a les famílies beneficiàries de la Tarifa
Social i el Fons de Solidaritat, al Gràfic 5 podem
observar que habitualment són més les famílies
acollides a la Tarifa Social que no pas al Fons de
Solidaritat. Això es deu a que per a beneficiar-se
de la Tarifa Social el procediment és habitualment més senzill, ja que els tràmits poden fer-se
virtualment o a l’oficina de l’Agència Catalana
de l’Aigua (ACA), mentre que per a accedir als
ajuts del Fons de Solidaritat cal tenir abans una
visita amb Serveis Socials (o ser-ne usuari habitual i demanar-ho). Els requisits poden també
diferir, i persones que entren dins els requisits
de la Tarifa Social poden no entrar en els requisits del Fons de Solidaritat, no regits per paràmetres exclusivament econòmics, sinó per la
valoració global que en faci Serveis Socials. A
més, a diferència de la Tarifa Social, que és una
bonificació habitualment coneguda pels usuaris,
ja que pràcticament tots els operadors (privats o
públics) en tenen, les bonificacions del Fons de
Solidaritat han estat especialment publicitades
en els últims 4 anys.
Només en el cas de Torrelles de Llobregat, El Papiol i Begues, les persones beneficiàries del Fons
de Solidaritat superen aquelles que s’acullen a
la Tarifa Social. Es tracta de municipis amb una
població inferior als 6000 habitants i amb rendes mitges o altes, on podria succeir que molt
poques persones tinguin dret a beneficiar-se
de la Tarifa Social. Així doncs, malgrat no és
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habitual, podria donar-se el cas que persones
beneficiàries del Fons de Solidaritat no tinguin
dret a demanar la Tarifa Social. No obstant, també cal destacar que el fet que la Tarifa Social
d’Aigües de Barcelona no s’apliqui de manera
automàtica a les persones que compleixen requisits, podria generar que hi hagués persones
que podent-s’hi acollir, no sàpiguen que poden
demanar-la [75].
Pel que fa a l’evolució de les persones beneficiàries, s’han analitzat el període 2015-2018
(juliol), ja que és coincident amb el cicle electoral però també amb l’entrada en vigor de la llei
24/2015. Al Gràfic 6 es percep en aquest sentit
una dinàmica creixent i continuada de les persones que s’acullen a la Tarifa Social, però irregular de les que ho fan al Fons de Solidaritat. Si
bé l’augment en famílies beneficiàries de la Tarifa Social pot ser degut a una major informació
sobre les bonificacions arrel de la Llei 24/2015,
sembla que el Fons de Solidaritat no s’ha promogut de la mateixa manera i ha disminuït del 2015
al 2017 [76]. Sobta, però, que l’any 2018 s’hagi
superat el nombre de persones beneficiàries
l’any anterior en només 7 mesos. Aquest augment és, a més, coincident amb la campanya
per a la consulta sobre la remunicipalització de
l’aigua [77] [78].

Gràfic 5.- Comparativa mitjana de famílies acollides a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat, 2015 2018, per municipis. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de
2018.
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Gràfic 6.- Evolució famílies acollides a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat, Municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona
el juliol de 2018.
Pel que fa a les persones beneficiàries segons
municipi (i tenint en compte la població) al Gràfic 7 s’observa que Viladecans, Barcelona i Santa Coloma de Gramenet són els municipis amb
més persones acollides a la Tarifa Social, on hi ha
entre 4 i 5 famílies beneficiàries per cada 1000
habitants. Respecte al Fons de Solidaritat, són
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat
i El Papiol els municipis que més famílies beneficiàries tenen en relació a la seva població. Per
als dos primers es pot parlar de gairebé 3 famílies beneficiàries per cada 1000 habitants, i al
Papiol, poc més de 2 per cada 1000.
De nou succeeix que no coincideixen del tot
els municipis més beneficiats amb aquells que
tenen una renda familiar disponible més baixa
. Malgrat això pot ésser degut a que els barems
no són exclusivament econòmics, caldria preguntar-se:
• Hi ha municipis on s’ha impulsat de manera
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específica la informació i l’accés a la Tarifa
Social o al Fons de Solidaritat i per què?
• Si és així, pot associar-se a municipis on la
gestió del servei de l’aigua està actualment
portada a debat? o a municipis amb uns serveis socials que han fet un major desplegament de la llei 24/2015?
• Als municipis com Barcelona, on malgrat
haver-hi una renda familiar disponible de
les més altes dels 23 municipis analitzats es
compta amb més persones beneficiàries de la
Tarifa Social, estaríem parlant d’una anomalia causa d’aquest suposat impuls, o aquest
cas s’acosta a un percentatge més ajustat i
realista de les persones que realment s’hi
podrien acollir (similar, per exemple, al de
municipis amb operadors públics)?
Mentre la primera i la segona qüestió tenen difícil resposta en models caracteritzats per la mateixa opacitat sobre la que aquest estudi pretén

posar llum, la tercera tindrà sentit reprendre-la
al l’apartat de comparativa amb el model públic
o cooperatiu.

Si ens fixem en els imports destinats a la Tarifa
Social i al Fons de Solidaritat (Gràfic 8) veurem
que malgrat són moltes més les famílies aco-

Gràfic 7.- Famílies acollides a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat respecte total població, 2015 –
abril 2018, per municipis. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el juliol
de 2018.

Endeutament i Dret Humà a l’aigua i al Sanejament. L’assequibilitat del DHAS a la demarcació de Barcelona i al Sud Global.

43

Gràfic 8.- Evolució imports destinats a la Tarifa Social i al Fons de Solidaritat, Municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona
el juliol de 2018.

Famílies
acollides
al Fons
de Solidaritat

Imports destinats al Fons
de Solidaritat

Fons de
Solidaritat. Import
mig anual
/ família
vulnerable

Famílies
acollides
a Tarifa
Social

Imports
destinats
a Tarifa
Social

Tarifa
Social.
Import
mig anual
/ família
vulnerable

Any 2015

4.052

1.751.219 €

432,19 €

8.180

185.449 €

22,67 €

Any 2016

3.479

2.203.204 €

633,29 €

9.996

242.023 €

24,21 €

Any 2017

3.088

2.735.284 €

885,78 €

11.864

279.924 €

23,59 €

Any 2018
(fins juliol)

4.460

1.807.755 €

405,33 €

12.850

167.054 €

13,00 €

TOTAL

15.079*

9.955.659 €

42.890*

985.067 €

MITJANA

3.770

589,14 €

10.723

20,87 €

* Es realitza el sumatori però la xifra més acurada és la mitjana, ja que no té sentit sumar famílies d’un
any i altre perquè podríem estar sumant les mateixes famílies (que s’han acollit al llarg de diferents
anys) més d’un cop.
Taula 12.- Imports mitjos anuals per família, per al Fons de Solidaritat i la Tarifa Social. Municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de
Barcelona el juliol de 2018.
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llides a Tarifa Social, és el Fons de Solidaritat
el mecanisme a través del qual Aigües de Barcelona destina més fons. Mentre els imports
destinats al Fons de Solidaritat han anat augmentant de manera considerable any en any, els
descomptes de la Tarifa Social han augmentat de
manera constant però menor. Cal tenir en compte que els imports associats a la Tarifa Social són
en realitat imports descomptats, és a dir, que no
s’han aportat sinó que s’han deixat d’ingressar.

Si bé és cert que sense aquestes aportacions les
factures ajornades i els corresponents imports
pendents serien encara més elevats, l’anàlisi de
les dades disponibles apunta a un horitzó poc
o gens sostenible en el que l’elevada provisió
d’impagats genera uns costos que acaben imputats a la factura de tota la ciutadania, fent
augmentar preus i provocant així que menys
gent pugui accedir a un DHAS assequible.

A la Taula 12 podem observar amb més detall a
quins imports mitjos anuals per família correspondrien els imports aportats. Per al Fons de
Solidaritat es calcula un import mig anual per
família de 589,14 €, que corresponen a 98,19
€ per factura. Per a la Tarifa Social es calcula un
import mig anual per família de 20,87 € anuals,
que corresponen a 3,48 € la factura.
Per últim, al Gràfic 9 es pot observar l’evolució
dels imports pendents de factures ajornades
han evolucionat molt per sobre qualsevol dels
altres conceptes que podrien actuar en sentit
contrari (imports condonats, imports descomptats a la Tarifa Social i imports destinats al Fons
de Solidaritat). El Gràfic presenta una situació
de desequilibri, amb un fort i creixent endeutament de les famílies, mentre els imports del
Fons de Solidaritat, malgrat ésser els més elevats, són insuficients per a cobrir els imports
pendents.
Des d’agost de 2013 fins juliol 2017, l’acumulat
d’imports descomptats a la Tarifa Social no arriba al milió d’euros, i els destinats al Fons de Solidaritat no arriben als 10 milions d’euros. Tampoc
els imports condonats representen una quantitat considerable dels imports pendents, tal i com
ja s’ha mencionat anteriorment.
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Gràfic 9.- Evolució imports pendents de factures ajornades en relació a “aportacions” (imports condonats, imports descomptats a la Tarifa Social i imports destinats al Fons de Solidaritat), Municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de
Barcelona el juliol de 2018.
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4.2. Comparativa
amb el model públic
o cooperatiu
En aquest apartat s’exposen les dades corresponents als operadors públics o cooperatius
analitzats en aquest estudi en relació amb les
dades d’Aigües de Barcelona. Per la quantitat
i complexitat de les dades s’ha optat per fer la
comparativa a través d’una foto fixa del 2017,
en comptes de comparar les diferències de cada
any. Malgrat la concreció en un any determinat
no permet entrar a l’històric de divergències,
s’ha prioritzat presentar la comparació de dades d’aquesta manera per a fer-ho d’una manera
més entenedora i contraposant xifres que puguin ser comparables entre elles.

4.2.1. Comparativa de
preus
Segons les dades analitzades per l’Observatori
del preu de l’aigua i el seu informe de 2017 [80],
es constata la diferència de 0,5 € en el preu mitjà
unitari de la factura de l’aigua (IVA inclòs) entre
la gestió directa (pública) i la indirecta (privada
o mitxta), al conjunt de Catalunya. El preu mitjà
unitari per a la gestió directa és que 2,2 € (per
6m3) fins els 3 € (per a 20m3). Per a la gestió indirecta el preu mitjà unitari és de 2,7 € (per a 6m3)
fins els 3,5 € (per a 20m3).
En el mateix sentit, si ordenem els 28 municipis
analitzats m3 / mes per a aquest estudi de major
a menor preu -segons les dades de l’Observatori
del preu de l’aigua 2017 per municipis [81]- es
manté (i amplia) aquesta diferència. Els 5 municipis amb preus més econòmics es corresponen
amb els 5 municipis de gestió pública o cooperativa. Existeix una diferència de, com a mínim
0,34 € (entre el municipi amb gestió privatitza-

Gràfic 10.- Preu mitjà unitari total de la factura de l’aigua per forma de gestió (IVA inclòs), Catalunya.
Font: Observatori del preu de l’aigua, 2017.
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Municipi

Subministrament
€/m3

Cànon ACA
€/m3

Clavegueram
€/m3

TOTAL
€/m3

Torrelles Ll.

1,827

0,654

0,334

2,815

St.Climent Ll.

1,827

0,654

0,254

2,735

Castelldefels

1,827

0,654

0,207

2,688

Begues

1,827

0,654

0,196

2,677

Barcelona

1,827

0,654

0,153

2,634

Montgat

1,827

0,654

0,111

2,592

Gavà

1,827

0,654

0,069

2,550

St.Joan Despí

1,827

0,654

0 [82]

2,481

Badalona

1,827

0,654

0

2,481

Cerdanyola

1,827

0,654

0

2,481

Cornellà

1,827

0,654

0

2,481

El Papiol

1,827

0,654

0

2,481

Esplugues Ll.

1,827

0,654

0

2,481

L’Hospitalet
Llobregat

1,827

0,654

0

2,481

Montcada Reixac

1,827

0,654

0

2,481

Pallejà

1,827

0,654

0

2,481

St.Adrià Besós

1,827

0,654

0

2,481

Sant Boi Ll.

1,827

0,654

0

2,481

St.Feliu Llobregat

1,827

0,654

0

2,481

St.Just Desvern

1,827

0,654

0

2,481

Sta.Coloma
Cervelló

1,827

0,654

0

2,481

Sta.Coloma Gramenet

1,827

0,654

0

2,481

Viladecans

1,827

0,654

0

2,481

Vilanova i la
Geltrú

1,278

0,654

0,211

2,143

Arenys de Munt

1,188

0,654

0,214

2,056

El Prat Llobregat

1,168

0,654

0

1,822

Barberà Vallès

0,867

0,654

0,301

1,822

Olesa Montserrat 0,773

0,654

0

1,427

Taula 13.- Preu consum 12m3/mes del subministrament, cànon ACA i clavegueram, 2017. Municipis
de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, i operadors públics analitzats a aquest estudi. Font: Elaboració pròpia. Dades: Observatori del preu de l’aigua, 2017.
Operadors públics
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da amb tarifa més econòmica i el municipi amb
gestió pública amb tarifa més elevada de les
analitzades) i màxima d’1,39 € (entre el municipi amb gestió privatitzada amb tarifa més cara
i el municipi amb gestió pública amb tarifa més
econòmica de les analitzades).

4.2.2. Comparativa
de consum
Pel que fa al consum s’han comparat tots els municipis pertanyents a l’AMB analitzats en aquest
estudi. Cal destacar que els dos municipis amb
operador públic analitzats estan per sota la mitjana de l’AMB. S’observa també que els municipis amb un consum per habitant més baix (Santa
Coloma de Gramenet, l’Hospitalet de Llobregat
i Sant Adrià de Besòs) coincideixen amb municipis amb renda familiar disponible més baixa dins
l’AMB, trencant així amb la creença que les persones usuàries amb menys recursos tendeixen
a malbaratar. De fet, tal i com defensen entitats
com l’Aliança contra la Pobresa Energètica, són
sovint aquestes persones les que consumeixen
per sota del necessari precisament perquè si
consumissin més no podrien pagar els seus rebuts.
Paral·lelament, coincideix amb un consum per
habitant més elevat una tipologia de municipi
més associada a habitatges unifamiliars i on les
urbanitzacions són més presents, així com una
renda familiar disponible més elevada, com a
Begues, Sant Just Desvern o Castelldefels.
Respecte 2016 s’observa també que la mitjana
de l’AMB ha augmentat en poc més de dos litres

per persona i dia, ja que malgrat els municipis
que més consumeixen han disminuït una mica
els lpd, la majoria de municipis s’ha mantingut
o ha augmentat el seu consum en petita mesura. En aquest sentit caldria seguir aprofundint
en les mesures que promoguin l’estalvi entre el
conjunt de la població, i especialment a aquelles
que més consumeixen (en part perquè els seus
ingressos no els ho limiten).

4.2.3. Comparativa
de factures
ajornades
Pel que fa a les factures ajornades als operadors
analitzats, tal i com es pot observar a la Taula 15,
l’any 2017 el nombre de famílies endeutades en
situació de vulnerabilitat és similar a Aigües de
Barberà i a Aigües de Barcelona i especialment
baix a Aigües de Vilanova, on aquestes representen només el 0,25% de les persones abonades. A Aigües del Prat i Aigües d’Arenys aquest
percentatge és més elevat, però en mirar nº de
factures i imports, Aigües de Barcelona supera
amb escreix la resta d’operadors. El 2017 l’import pendent mig de les famílies endeutades a
Aigües de Barcelona superaria els 500 €, quan
als operadors públics en cap cas es supera els
250 €.
El nombre de factures ajornades o pendents
per família és a Aigües de Barcelona de gairebé
4 factures per família, la qual cosa representa
dues terceres parts de les factures de tot l’any.
A Aigües del Prat el nombre de factures és similar però l’import pendent representa la meitat
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que a Aigües de Barcelona. A Aigües d’Arenys
[83] i a Aigües de Barberà la mitjana és de menys
de 2 i 3 factures per família respectivament.
Tot i que es donen diferències entre el consum
mig (litres persona dia) als operadors públics
(Taula 8 i 14) i a Aigües de Barcelona (Taula 24

de l’Annex), aquestes no són tant significatives
com per ser l’únic factor generador d’aquesta
disparitat. Per tant, les elevades diferències en
els imports pendents es deuen en gran part als
preus més elevats d’Aigües de Barcelona, també exposats anteriorment a la Taula 13.

Municipi

Consum per habitant
(lpd) 2017

Consum per habitant
(lpd) 2016

Sta.Coloma Gramenet

91,9

92,0

L'Hospitalet de Llobregat

93,7

92,7

St.Adrià Besòs

94,7

93,6

Cornellà de Llobregat

95,2

94,6

St.Feliu de Llobregat

97,5

96,0

El Prat de Llobregat

97,5

97,6

Sant Boi de Llobregat

97,6

97,1

Badalona

99,0

98,2

Montcada i Reixac

99,6

99,2

Viladecans

100,0

99,9

St.Joan Despí

100,2

99,9

Sta.Coloma de Cervelló

102,2

102,7

Barberà del Vallès

104,5

102,7

TOTAL AMB

105,2

105,1

Esplugues de Llobregat

105,5

105,7

Montgat

106,3

106,6

Barcelona

107,6

107,5

Cerdanyola del Vallès

109,4

109,6

Gavà

110,7

110,4

El Papiol

111,3

113,4

Torrelles de Llobregat

113,6

115,3

Pallejà

115,3

118,4

Castelldefels

123,1

125,9

St.Just Desvern

126,5

126,7

Begues

128,3

129,3

Taula 14.- Consum (litres per persona i dia). Municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona i
per operadors públics. Font: Elaboració pròpia. Dades: Àrea Metropolitana de Barcelona, 2017.
Operadors públics
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Municipi

Pòlisses/
famílies
amb
factures
ajornades
o pendents
(de famílies
en situació
de vulnerabilitat)

Pòlisses/
famílies amb
factures
ajornades o
pendents (de
famílies en
situació de
vulnerabilitat)
/ persones
abonades

Nº
Factures
ajornades o
pendents
(de famílies en
situació
de vulnerabilitat)

Nº
Factures
ajornades
o pendents
(de famílies
en situació
de vulnerabilitat)
/ família
endeutada

Imports
ajornats o
pendents
(famílies en
situació de
vulnerabilitat)

Imports
ajornats o
pendents
(famílies en
situació
de vulnerabilitat)
/ família
endeutada

(Aigües de)
Arenys de
Munt

221

5,53%

404

1,83

29.452,02 €

133,27 €

(Aigües de)
Barberà del
Vallès

274

1,80%

229

2,86

38.600,00 €

140,87 €

Olesa de
Montserrat
(Comunitat
Minera
Olesana)

*

*

*

*

*

*

(Aigües de)
El Prat de
Llobregat

702

2,81%

2.613

3,72

173.489,14 €

247,14 €

(Aigües de)
Vilanova i
la Geltrú

77

0,25%

253

3,28

16.274,79 €

211,36 €

23 municipis AMB
gestionats
per Aigües
de Barcelona

7428

0,61%

29.410

3,96

3.737.220 €

503,13 €

* La Comunitat Minera Olesana, en tractar-se d’una cooperativa, no té les factures ajornades i les
famílies endeutades comptabilitzades com a tal. Les famílies en situació de vulnerabilitat, en tant que
sòcies, tenen un capital aportat a la cooperativa i en cas de rebuts pendents es té en compte aquesta
participació mentre s’espera a veure si la seva situació varia. En cas que no ho faci, s’apliquen les mesures plantejades a la Taula 18.
Taula 15.- Famílies amb factures ajornades o pendents, Nº de factures i imports. Operadors públics i
cooperatius analitzats per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, 2017.
Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi el
juliol de 2018.

Endeutament i Dret Humà a l’aigua i al Sanejament. L’assequibilitat del DHAS a la demarcació de Barcelona i al Sud Global.

51

4.2.4. Comparativa
de famílies
beneficiàries de la
Tarifa Social i els
Fons Socials

a Aigües d’Arenys, on s’arriba a un descompte
anual de 77,72 €. La tarifa social d’Aigües de
Barcelona és, entre les dades disponibles, la
menys garantista, amb un descompte anual mig
de 23,59 €, la qual cosa representa un descompte de poc més de 3 € bimensuals.

Quant a les famílies beneficiàries de la Tarifa Social el 2017, destaquen Aigües del Prat i Aigües
de Vilanova com a municipis on més percentatge de població s’acull a la tarifa social.
Els imports descomptats són significativament
més elevats als operadors públics, especialment

Pel que fa a les famílies considerades en situació
de vulnerabilitat acollides a Fons Socials o Fons
de Solidaritat, els operadors presenten comparativament un percentatge de casos similars de
famílies en situació de vulnerabilitat respecte
persones abonades. Excepte en el cas d’Olesa de
Montserrat, que com ja s’ha visibilitzat a la Taula
15, compta amb procediments propis d’un funcionament cooperatiu per a fer front a aquestes
situacions. De tota manera, com es veurà a la

Municipi

Famílies acollides
a Tarifa Social

Famílies acollides
a Tarifa Social
respecte població
(tant x 1000)

Famílies acollides
a Tarifa Social
respecte abonades

Import mig anual
descomptat a la
Tarifa Social /
família

(Aigües de) Arenys de Munt

64

7,33

1,60%

77,72 €

(Aigües de) Barberà del Vallès

10

0,30

0,08%

-

Olesa de Montse- No en té
rrat (Comunitat
Minera Olesana)

No en té

No en té

No en té

(Aigües de) El
Prat de Llobregat

552

8,64

2,21%

32,53 €

(Aigües de) Vilanova i la Geltrú

987

14,94

3,18%

-

23 municipis
AMB gestionats
per Aigües de
Barcelona

11864

4,12

0,97%

23,59 €

Taula 16.- Comparativa famílies acollides a tarifa social. Operadors públics i cooperatius analitzats
per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, 2017. Font: Elaboració pròpia.
Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi el juliol de 2018.
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Taula 18, els imports necessaris per a fer front
a aquesta vulnerabilitat són menors en el cas
dels operadors públics, i en especial a Olesa de
Montserrat. És a dir, en els operadors públics i
cooperatius s’identifiquen proporcionalment
les mateixes (o fins i tot més) [84] persones en
aquesta situació, però no cal aportar tants fons
per a assegurar-los el subministrament.
D’altra banda, pel que fa als Fons Socials necessaris per a cobrir aquestes situacions de
vulnerabilitat i endeutament, cal introduir prèviament el concepte de les provisions o els Fons
de reserva dels operadors. Aquests fons formen
part de la tasca previsora dels operadors, sobre
Municipi

el volum d’impagats que tindran anualment, i
que segons l’operador es planteja per a casos
amb nivells de gravetat diversos. Coincideixen
tots els operadors públics i cooperatius en que
majoritàriament es tracta de famílies en situacions de vulnerabilitat.
El cas d’Aigües de Barcelona és diferent. Com ja
s’ha exposat anteriorment, les provisions que fa
l’empresa anualment estan per sobre del volum
d’impagats que efectivament tenen en la pràctica. Tot i que dins el concepte de provisions hi
puguin haver altres elements més enllà dels
impagaments de les persones abonades, quan
comparem les quantitats en relació al nombre

Famílies considerades vulnerables (acollides a Fons Social o
Solidaritat)

Famílies
considerades vulnerables
(acollides a Fons Social o
Solidaritat)
/ persones
abonades

(Aigües de) Arenys de Munt

11

0,28%

(Aigües de) Barberà del Vallès

80*

0,62%*

Olesa de Montserrat (Comunitat Minera Olesana)

378**

3,43%**

(Aigües de) El Prat de Llobregat

58

0,23%

(Aigües de) Vilanova i la Geltrú

77*

0,25%*

23 municipis AMB gestionats
per Aigües de Barcelona

3088

0,25%

* En aquests casos no es disposava de dades recollides en aquests termes i s’han comptabilitzat les
famílies considerades vulnerables amb factures pendents.
** En aquest cas s’han considerat les famílies acollides als Fons aportats per l’Ajuntament, motiu pel
qual és tracta d’una xifra més elevada que la que podria cobrir l’operador sol.
Taula 17.- Comparativa famílies considerades vulnerables respecte a persones abonades. Operadors
públics i cooperatius analitzats per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona,
2017. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi
el juliol de 2018.
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de persones abonades, veiem que Aigües de
Barcelona està totalment apartada de les xifres
que contemplen la resta dels operadors. Mentre
les empreses públiques i cooperatives consultades preveuen anualment menys d’un euro per
persona abonada, Aigües de Barcelona en preveu més de 5.
Quan comparem aquestes mateixes provisions
en relació a les famílies en situació de vulnerabilitat la diferència es manté. Mentre Arenys
de Munt, el Prat i Vilanova i la Geltrú plantegen
uns imports anuals per família vulnerable entre
els 200 i els 350 €, Aigües de Barcelona arriba a
xifres de més de 2000 €. De nou, ni tan sols su-

posant que la meitat de les provisions d’Aigües
de Barcelona no corresponguin a impagaments
de persones abonades sinó a d’altres conceptes,
parlaríem encara de xifres de prop de 1000 €
anuals per família.
De nou, el cas d’Olesa s’aparta de la resta, plantejant imports inclús menors que els dels operadors públics, degut al funcionament propi de la
cooperativa pel que fa als endarreriments en el
pagament de les famílies vulnerables sòcies.
En relació als Fons Socials o de Solidaritat, els
aportats per Agbar són molt superiors als dels
operadors públics i cooperatius. Aigües de Vila-

Municipi

Provisions o
Fons de reserva
de l’operador [85]

Provisions o
Fons de reserva
de l’operador
/ persones
abonades

Provisions o Fons de
reserva
de l’operador
/ famílies vulnerables

(Aigües de) Arenys de
Munt

2.964,95 €

0,74 €

269,54 €

(Aigües de) Barberà
del Vallès

5.167,20 €

0,40 €

64,59 €

Olesa de Montserrat
(Comunitat Minera
Olesana)

750,00 €*

0,07 €

1,98 €

(Aigües de) El Prat de
Llobregat

19.852,16 €

0,79 €

342,28 €

(Aigües de) Vilanova i
la Geltrú

15.000,00 €

0,48 €

194,81 €

23 municipis AMB
gestionats per Aigües
de Barcelona

7.095.743,00 €

5,78 €

2.297,847 €

* S’ha fet una mitjana entre les provisions per a 2017 i 2018
Taula 18.- Comparativa provisions o fons de reserva en relació a persones abonades i famílies vulnerables. Operadors públics i cooperatius analitzats per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per
Aigües de Barcelona, 2017. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi el juliol de 2018.
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nova ha aprovat un Fons Social durant el 2018
(però encara no s’han aplicat). En la resta, es fa
actuar, en la pràctica, les provisions o Fons de
reserva amb aquest objectiu. Així doncs a la taula 19 s’ha inclòs una columna que permet sumar
els Fons Socials amb les provisions o Fons de
reserva.

vulnerable. Aquest decalatge de xifres entre els
operadors públics i Aigües de Barcelona apunta
a una necessitat desorbitada de fons per part de
l’operador privat, que pot deures en gran part a
un endeutament igualment desorbitat, causat
per preus i tarifes que no estan ajustades a la
realitat de les situacions.

Quan mirem aquestes xifres en relació a les famílies vulnerables, els Fons que aporta Aigües
de Barcelona són més de 7 vegades superior a
l’operador públic que més aporta per família

Cal deixar constància que més enllà d’aquests
imports que aporten els mateixos operadors alguns d’ells també han facilitat les dades del que
aporten els ajuntaments corresponents. Per

Municipi

Fons Solidaritat o
Socials + Provisions o
Fons de reserva
/ família vulnerable

Fons Solidaritat o
Socials + Provisions o
Fons de reserva
/ família vulnerable
(Import bimestral [87])

(Aigües de) Arenys de
Munt

269,54 €

67,39 €

(Aigües de) Barberà
del Vallès

64,59 €

10,77 €

1,98 €

0,33 €

342,28 €

57,05 €

Olesa de Montserrat
(Comunitat Minera
Olesana)

Fons Socials
o de Solidaritat

*

(Aigües de) El Prat de
Llobregat
(Aigües de) Vilanova i
la Geltrú

**

194,81 €

32,47 €

23 municipis AMB
gestionats per Aigües
de Barcelona

2.735.284,00 €

3.183,62 €***

530, 60 €****

* El Fons Social de l’empresa municipal s’ha aprovat el 2018 i encara no hi ha dades
** S’aprova dins els pressupostos socials. Correspondria a la xifra presentada a la Taula 18.
*** En cas de no sumar-hi les provisions l’import seria 885,78 €
**** En cas de no sumar-hi les provisions l’import seria 147,63 €
Taula 19.- Comparativa famílies beneficiàries i imports dels Fons Socials (i provisions o fons de reserva). Operadors públics i cooperatius analitzats per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per
Aigües de Barcelona, 2017. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi el juliol de 2018.
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exemple, el 2017 l’ajuntament d’Olesa de Montserrat va aportar 20.624,39 €, el de Barberà
del Vallès va aportar 56.461,71 €, i el del Prat
de Llobregat 200.308,32 € [86]. Tal i com s’ha
mencionat durant l’anàlisi de les dades d’Aigües
de Barcelona, cal recordar que també els Ajuntaments de l’AMB dels municipis gestionats per
Aigües de Barcelona també han seguit pagant
factures d’aigua. Però en no ésser objectiu principal d’aquest estudi analitzar els pagaments
i l’actuació feta per Serveis Socials, s’ha optat
per comparar les situacions de vulnerabilitat i
la seva cobertura per part dels operadors sense
comptabilitzar els imports aportats pels Ajuntaments.

Municipi

Famílies acollides
a Cànon Social
ACA

4.2.5. Comparativa
de famílies
beneficiàries del
Cànon Social i
l’ampliació de trams
de l’ACA
Quant a les famílies beneficiàries del Cànon Social de l’ACA destaca Aigües del Prat com a municipi on més percentatge de població s’acull a
aquesta mesura, tot i que no trobem en aquest
cas diferències prou significatives.

Famílies acollides
a Cànon Social
ACA respecte
persones abonades

Famílies acollides
a ampliació de
trams

Famílies acollides
a ampliació de
trams respecte
persones abonades

Arenys de Munt

58

1,45%

426

10,65%

Barberà del
Vallès

10

0,08%

1489

11,55%

Olesa de Montse- 3
rrat

0,03%

NS/NC

NS/NC

El Prat de Llobregat

552

2,21%

3440

13,75%

Vilanova i la
Geltrú

91

0,29%

2519

8,13%

23 municipis
AMB gestionats
per Aigües de
Barcelona

13068

1,06%

170257

13,87%

Taula 20.- Famílies acollides a Cànon Social i ampliació de trams de l’ACA. Operadors públics i cooperatius analitzats per a l’estudi i municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, 2017. Font:
Elaboració pròpia. Dades facilitades pels diferents operadors consultats per aquest estudi el juliol de
2018.
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4.2.6. Comparativa
entre persones
afectades segons
desagregació per
gènere

Aigües d’Arenys és l’únic operador públic analitzat en aquest estudi que disposa de les dades
desagregades per gènere de la persona titular.
A continuació es mostren aquestes dades per
a famílies beneficiàries dels Fons Socials, de les
famílies acollides a la Tarifa de baix ingrés i al
Cànon Social de l’ACA.

Any

Famílies beneficiàries
dels Fons Socials

Titular home

Titular dona

2014

6

50,0%

50,0%

2015

16

50,0%

50,0%

2016

11

63,6%

36,4%

2017

15

33,3%

66,7%

Mitjana

12

49,2%

50,8%

Taula 21.- Comparativa famílies beneficiàries dels Fons Socials a Aigües d’Arenys segons desagregació
per gènere del titular. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels Aigües d’Arenys el juliol de 2018.

Any

Famílies acollides a
Tarifa de baix ingrés

Titular home

Titular dona

2017

64

28,1%

71,9%

Taula 22.- Comparativa famílies acollides a la Tarifa de baix ingrés a Aigües d’Arenys segons desagregació per gènere del titular. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels Aigües d’Arenys el juliol
de 2018.

Any

Famílies acollides a
Cànon Social ACA

Titular home

Titular dona

2017

58

32,8%

67,2%

Taula 23.- Comparativa famílies acollides al Cànon Social de l’ACA a Aigües d’Arenys segons desagregació per gènere del titular. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades pels Aigües d’Arenys el juliol
de 2018.
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Per part d’Aigües de Barcelona tampoc es van
facilitar les dades de persones beneficiàries del
Fons de Solidaritat o de les acollides a la Tarifa
Social desagregades segons gènere del titular,
al·legant que “no es configura com a informació
pública necessària ni rellevant per a la prestació
del servei”. No disposar d’aquestes dades impossibilita fer la comparativa esperada, i des de la
necessària perspectiva de gènere en l’anàlisi
de la desigualtat i la vulnerabilitat, aquestes
dades sí que són rellevants per a la prestació
del servei i per a conèixer si la feminització de
la pobresa afecta també en l’àmbit dels subministraments bàsics, concretament el de l’aigua.
Alternativament, es disposa de les dades de
l’estudi d’Ivàlua (2015), que va realitzar una enquesta a 400 beneficiaris del Fons de Solidaritat,
on en el 60% dels casos els titulars del contracte
de subministrament eren dones. Aquestes dades coincideixen amb els percentatges de distribució que presenta Aigües d’Arenys, en els quals
també destaquen una majoria de dones titulars
pel que fa a contractes on s’està podent aplicar
la Tarifa Social, el Cànon social o els Fons Socials.
L’anàlisi de la desigualtat de gènere com a factor
de risc per a patir pobresa energètica [88] [89]
apunta a que efectivament són majoritàriament
les dones les que assumeixen la gestió dels subministrament bàsics a la llar, així com també en
la relació amb serveis socials i les companyies
subministradores per beneficiar-se d’ajuts i
descomptes. Sí bé és cert que les dades analitzades en aquest estudi s’acosten a percentatges
de paritat (40-60%), cal tenir en compte que
històricament han estat majoritàriament els
homes els titulars de contractes de subministraments i que part d’aquesta realitat segueix
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present a dia d’avui. Per tant, que al voltant del
60% de les persones titulars en contractes associats a vulnerabilitat siguin dones és senyal que
aquesta tendència està canviant, però previsiblement no tant perquè ens acostem a l’equitat
en l’assumpció de les tasques de la llar, sinó perquè la feminització de la pobresa no escapa a la
pobresa energètica i hídrica.
Malgrat hi ha força consens sobre la necessitat de la perspectiva de gènere en analitzar la
garantia del DHAS als països del Sud [90], és
urgent reforçar la necessitat d’aquest enfocament també al Nord. Precisament perquè les
dinàmiques globals de privatització d’aquest bé
comú s’estan donant a nivell global dins de processos que no difereixen tant els uns dels altres
(en part perquè les empreses transnacionals implicades són coincidents), és essencial analitzar
aquestes dinàmiques conjuntament. Cal promoure la justícia socio-ambiental global i posar
en valor les experiències de les defensores de
Drets Humans [91] per a entendre que la garantia del DHAS a l’Estat espanyol, a Catalunya
o, concretament, a la província de Barcelona,
haurà de reconèixer també la tasca de les dones
en la defensa dels subministraments bàsics i alhora la seva afectació diferenciada, plantejant
eines per a combatre-la.
Per últim, cal posar de manifest que l’anàlisi de
col·lectius vulnerables dins aquest estudi fa ineludible la menció a la resta de col·lectius que no
han pogut ésser analitzats però que sens dubte
pateixen un impacte específic sobre la seva garantia al DHAS per motius de desigualtat que se
sobreposen a la qüestió del gènere i dels recursos econòmics: l’edat, el país d’origen, la diversitat funcional, la privació de llibertat, el règim
del seu habitatge, etc. entre d’altres [92]. Tenir

en compte la interseccionalitat entre els diferents eixos generadors de desigualtat és clau
alhora de realitzar aquest tipus d’anàlisi. Cal
recordar que una de les dimensions del DHAS fa
referencia a l’accessibilitat no discriminatòria.
No obstant, la manca de desagregació de dades
dificulta enormement aquesta tasca i per aquest
mateix motiu cal seguir aprofundint en l’estudi
interseccional de les dades i sobretot en el recull
desagregat de les mateixes.
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5. Conclusions i
recomanacions
L’estudi de les diferents dades i realitats dels
operadors públics i cooperatius analitzats, així
com d’Aigües de Barcelona, han permès al llarg
de l’estudi un millor enteniment de les característiques i l’actuació dels mateixos pel que fa
a l’acompliment del DHAS, en especial per a la
seva dimensió de l’assequibilitat. El contingut
presentat porta a diferents conclusions i recomanacions que s’exposen a continuació:
• Als 23 municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona l’aigua paga l’aigua, i també el negoci d’Agbar.
• Hi ha un endeutament creixent de les
persones usuàries: 173.404 factures ajornades, que corresponen al voltant de 18
milions d’euros en el sumatori dels últims 5
anys. Es tracta d’uns nivells d’endeutament
de la població insostenible a mig i llarg termini, no només perquè és un símptoma clar
de l’incompliment de l’assequibilitat en el
DHAS, sinó també per l’angoixa que representa per les famílies en situació de vulnerabilitat i perquè, sigui quina sigui la situació de les famílies, tothom mereix pagar un
preu just per un subministrament essencial
per a la vida.
• Els imports de les factures ajornades són
especialment elevats: més enllà de que hi
poden haver consums alts (o factures associades a fuites [93]), hi ha un preu de l’aigua
i una tarificació molt elevada, fins al punt
que no queda clar que a Aigües de Barcelona li convingui que hi hagi estalvi. Cal tenir

60

en compte també que als municipis amb cases unifamiliars no és fàcil adonar-se d’una
fuita fins que la factura és emesa i la rep la
persona usuària. Seria necessari un seguiment més acurat en aquest sentit.
• Es dona un traspàs de costos a la ciutadania: En un context en què la manera més
habitual de finançar les noves inversions és
a través de la participació de capital privat
(no només industrial, sinó també financer,
com en el cas de Criteria Caixa) els costos
es traspassen a la ciutadania a través de
pujades constants de preu [94]. El que més
sobta és que Aigües de Barcelona augmenta preus mentre augmenten els seus beneficis, que acaben sent sovint per sobre de
l’esperat. En la comparativa amb els operadors públics i cooperatius s’observa també
aquesta diferència de tarifes i preus, on els
preus d’Aigües de Barcelona són significativament més elevats.
• Mentrestant, l’empresa ha fet una important inversió en publicitat i campanyes
que res tenen a veure amb el servei de l’aigua, pagades per la pròpia tarifa.
• Els mecanismes de protecció són insuficients: l’exemple més clar és la tarifa social,
que representa només un descompte del
25% [95]. De manera similar, el Fons de Solidaritat planteja una falsa sensació de cobertura, per les “elevades” quantitats que
s’aporten. Però en ésser analitzades s’ha visibilitzat que no cobreixen a tothom afectat
[96], ni tan sols a tothom que s’anuncia que
es cobreix, ja que la presentació i publicitat
de les dades del Fons de Solidaritat que fa
Aigües de Barcelona és, com a mínim, enganyosa. A més, les quantitats aportades
per al Fons no haurien de ser tant elevades
si les factures acumulades tinguessin preus

més ajustats.
• Finalment, la comparativa dels operadors
públics amb Aigües de Barcelona apunta
a molts fons aportats a través de Fons de
Solidaritat que podrien vehicular-se a través de tarifa social.
• El model privatitzat presenta una important
opacitat que s’ha incrementat en els últims
anys.
• El Fons de Solidaritat representa una eina
opaca i reactiva: hi ha 0 talls però la vulnerabilitat i l’endeutament són creixents, amb
la qual cosa l’únic que fa el Fons és actuar
sobre una situació d’endeutament que ja
s’ha produït, a posteriori. Malgrat la comparativa amb els operadors públics mostra
que en models no privatitzats no cal preveure uns fons tant elevats, l’endeutament
és tant pronunciat als 23 municipis de
l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona,
que les aportacions del Fons no permet cobrir tot el deute acumulat. Paral·lelament,
la opacitat apareix també en analitzar qui
rep aquests ajuts, ja que no queda clar amb
quina lògica i criteris s’han atorgat, si que
siguin els municipis amb rendes més baixes
o amb més pobresa hídrica els que més se
n’estiguin beneficiant.
• El Fons de Solidaritat és també una eina per
a “corregir” una balança de per si desequilibrada. Sembla que a Aigües de Barcelona li convingui més fer-ho així que baixar
preus, perquè la gent que no accedeix al
Fons ha d’acabar pagant.
• Especialment en la última maniobra sobre
la condonació del deute, l’import dels deutes condonats ha estat per a aquelles famílies amb factures que ja tenien descomptes
aplicats. O el que és el mateix, s’han condo-

nat les factures més baixes. A més, no queda clar que siguin les famílies amb rendes
més baixes les que s’hagin beneficiat més
de les condonacions.
• Els Comptes Anuals no estan ajustats a
la realitat: S’han fet provisions d’impagats
per sobre de les xifres reals, la qual cosa
permet a Aigües de Barcelona presentar un
resultat i uns beneficis esperats inferiors
als que realment es donen.
• Les experiències dels models públics i cooperatius apunten a que hi ha fórmules que
permeten que l’aigua pagui l’aigua i garantir
alhora l’assequibilitat del DHAS sense deixar
ningú pel camí.
• Cal seguir garantint que ningú es quedi fora
alhora que és necessari qüestionar que se
segueixin cobrint amb diner públic factures que puguin contenir imports no ajustats a aquesta assequibilitat.
• Les tarifes més econòmiques i ajustades
generen un panorama de menys endeutament, ja que s’acosten a un preu que tothom pot pagar, i s’eviten preus difícilment
pagables o l’augment de la morositat, que
altrament caldria cobrir traspassant costos
als usuaris.
• Es valoren positivament les tarifes socials
amb descomptes significatius però que
també promoguin l’estalvi, així com els
descomptes i/o exempcions també en les
taxes.
• Per a evitar la desigualtat entre municipis,
que s’ha visibilitat en el cas dels municipis
gestionats per Aigües de Barcelona cal tendir a una harmonització de la informació
sobre les tarifes socials, descomptes i/o
exempcions, per impedir que hi hagi uns
municipis més beneficiats que d’altres (i
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evitar que aquests no coincideixin amb els
que més ho necessiten).
És clau la transparència en l’oferiment de
descomptes i bonificacions, així com l’automatització dels ajuts sempre que sigui
possible.
És necessària l’assumpció dels casos més
greus a través d’una ajustada provisió.
Es reforça la necessitat de la corresponsabilització en l’acompanyament dels casos
amb els Ajuntaments i els seus Serveis Socials.
És imprescindible una important inversió
en la xarxa per garantir un servei més eficient, així com les eines per a detectar les
fuites amb la major immediatesa possible,
i/o possibilitat de retrospectivitat o tarifes
específiques que permetin ajustar els imports quan sigui el cas.
L’atenció a les situacions de vulnerabilitat cal que sigui propera, apoderadora i
transversal, tenint en compte els diferents
col·lectius que es poden veure afectats i
plantejant mecanismes que trenquin amb
lògiques assistencialistes.

6. Annex
Nº mig
pòlisses
implicades

Nº
factures
ajornades

import pendent

import mig /
factura

Consum en lpd
(litres per persona i dia), 2017

Nº mig
factures
/ família

Barcelona

3098

56660

6.945.715,92 €*

122,73 €

107,6

3,82

Badalona

853

19794

1.798.834,00 €

93,83 €

99,0

4,95

Begues

25

401

78.807,00 €

225,16 €

128,3

2,91

Castelldefels

250

4377

670.311,00 €

156,79 €

123,1

3,15

Cerdanyola

138

2163

194.828,00 €

94,19 €

109,4

3,33

Cornellà

506

8543

724.321,00 €

85,76 €

95,2

3,27

El Papiol

21

271

30.484,00 €

125,78 €

111,3

2,35

Esplugues Ll.

168

3072

301.270,00 €

97,67 €

105,5

3,42

Gavà

265

4512

542.676,00 €

123,90 €

110,7

3,21

L’Hospit. Ll.

1706

30492

2.748.055,00 €

92,46 €

93,7

3,54

Montcada
Reixac

169

3912

341.687,00 €

88,82 €

99,6

4,47

Montgat

40

707

72.486,00 €

109,06 €

106,3

3,42

Pallejà

32

598

110.144,00 €

186,22 €

115,3

3,26

St.Adrià
Besós

252

8104

807.862,00 €

94,99 €

94,7

5,46

Sant Boi Ll.

463

7815

755.941,00 €

98,93 €

97,6

3,28

St.Climent Ll.

13

165

22.186,00 €

133,06 €

102,6

2,27

St.Feliu Ll.

134

2367

187.276,00 €

84,35 €

97,5

3,33

St.Joan Despí

88

1520

135.119,00 €

88,02 €

100,2

3,28

St.Just
Desvern

31

511

89.202,00 €

184,81 €

126,5

2,62

Sta.Coloma
Cervelló

12

270

35.681,00 €

115,99 €

102,2

3,34

Sta.Coloma
Gramenet

553

10777

1.064.980,00 €

88,80 €

91,9

4,27

Torrelles Ll.

20

329

66.364,00 €

211,70 €

113,6

2,65

Viladecans

323

6044

530.043,00 €

90,88 €

100,0

4,05

TOTAL

9159

173404

18.254.272,92 €

121,48 €

105,2**

3,46

*Provinent d’aproximacions
**Mitjana de l’AMB
Taula 24. Factures ajornades i imports pendents als municipis de l’AMB gestionats per Aigües de Barcelona, agost 2013 - abril 2018. Font: Elaboració pròpia. Dades facilitades per Aigües de Barcelona el
juliol de 2018.
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Municipi

Renda familiar disponible
bruta per càpita, en €
(2015) [97]

St.Just Desvern

25700

Barcelona

20600

Begues

20400

St.Joan Despí

19400

Esplugues Ll.

19200

Castelldefels

19100

Montgat

18400

Pallejà

18400

St.Feliu Ll.

18400

Cerdanyola

18100

Sta.Coloma
Cervelló

18100

Gavà

18000

Torrelles Ll.

17600

Viladecans

16500

Sant Boi Ll.

16200

Cornellà Ll.

15800

Montcada
Reixac

15700

Badalona

15500

L’Hospitalet Ll.

15200

St.Adrià Besós

14200

Sta.Coloma
Gramenet

13800

El Papiol

Dades no disponibles

St.Climent Ll.

Dades no disponibles

Municipis més
beneficiats per
condonacions

Municipis més
beneficiats per la
Tarifa Social

Municipis més
beneficiats pel Fons
de Solidaritat

2n

1r

2n

1r
2n

3r

1r

3r
3r

Taula 25. Municipis més beneficiats per condonacions, Tarifa Social i Fons de Solidaritat 2013-2018
en comparació a la Renda familiar bruta per càpita. Font: Elaboració pròpia. Dades (Renda familiar
disponible bruta per càpita) Idescat 2015, consultades el 2018. Dades (condonacions, Tarifa Social i
Fons de Solidaritat) facilitades per Aigües de Barcelona el juliol de 2018.
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Municipi

Aigües de Barcelona, Empresa
Metropolitana de Gestió
del Cicle Integral de l’Aigua
ABEMGCIA [98]

Aigües
d’Arenys
- Gestió
Urbanística
i Serveis
Arenys de
Munt S.A.M
(GUSAM)
[99]

Serveis i
Aigües de
Barberà
Empresa
Municipal S.A.
(SABEMSA)
[100]

Comunitat
Minera
Olesana
S.C.C.L
[101]

Aigües del
Prat S.A.
[102]

Companyia
d’Aigües de
Vilanova
i la Geltrú
S.A.M.
[103]

Periodicitat de
facturació

Bimestral

Trimestral

Bimestral

Trimestral

Bimestral

Trimestral

Tarifa per
persona
abonada /
resident /
sòcia

Abonada

Resident

Abonada

Sòcia
(tot i que hi
ha un 1% de
persones
arrendatàries)

Abonada

Abonada

Quota
de servei
(general o
per a habitatge amb
categoria
més comú,
B-C)

B= 6,66 €/ mes
C= 7,54 €/ mes

5,94 €/ mes

3,28 €/ mes

Per a persones sòcies:
14’8926 €/
Trimestre.
Per a persones arrendatàries:
24’4108 €/
Trimestre.

5,27 €/ mes

7,1779 €/
mes

1r tram

0-6 m3/mes 0,6087 €

0-3 m3/mes
0,5845 €

0-6 m3/mes
0,3485 €

0-3 m3/mes
0€

0-3 m3/mes
0,2776 €

0-6 m3/mes
0,4669 €

2n tram

7-9 m3/mes
1,2175 €

3-6 m3/mes
1,0208 €

6-12 m3/
mes
0,7357 €

3-9 m3/mes
0,3328 €

3-9 m3/mes
0,6594 €

7-12 m3/
mes
0,9368 €

3r tram

10-15 m3/mes
1,8262 €

6-13,33 m3/
mes
2,5640 €

12-15 m3/
mes
1,1809 €

9-15 m3/
mes
0,5512 €

9-15 m3/
mes
1,3188 €

13-18 m3/
mes
1,3908 €

4t tram

16-18 m3/mes 2,4349 €

>13,33 m3/
mes
3,9745 €

15-18 m3/
mes
1,78 €

15-18 m3/
mes
0,7462€

15-18 m3/
mes
1,9782 €

>18 m3/mes
1,8334 €

5è tram

>18 m3/mes
3,0436 €

>18 m3/mes
2,4 €

>18 m3/mes
1,1439 €

>18 m3/mes
2,6377 €

Manteniment
comptador

(Gestionat per l’empresa Musa
[104])
Comptador arrendat: 16,96
€/ any, o 37,67 €/ any per a
comptadors de telelectura.
Comptador de compra: 8,08
€/ any, o 18,36 €/mes per a
comptadors de telelectura

1,21 €

0 € per a
persones
sòcies

0€

0€

3,27 €

Taula 26. Preus i tarifes dels operadors analitzats per a l’estudi.
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Concreció
tram Cànon
de l’ACA

Cànon de
l’ACA [105]
(preu/ m3/
mes)

Cànon
social

Concreció
tram TMTR

TMTR
[106] (base
anual)

TMTR
social

1r tram

Fins a 9 m3
(+3m3/persona si hi ha
ampliació
de trams)

0,4936 €/
m3

Descompte
50%

Fins a 6m3

29,54

Descompte
50%

2n tram

10 - 15 m3
(+2m3/persona si hi ha
ampliació
de trams)

1,1370 €/
m3

6 -12m3

54,89

3r tram

16 - 18 m3

2,8425 €/
m3

12-18 m3

93,54

4t tram

Més de 18
m3

4,5480 €/
m3

Més de 18
m3

140,45

Altres descomptes

Bonificació del 5% per persona a partir
del 4t membre a les unitats familiars de
4 o més membres.
Bonificacions per l’ús dels punts verds
segons el nombre de visites:
2 vegades (1%); 3 (2%); 4 (3%), i així successivament fins arribar a 15 vegades o
més, amb un 14% de descompte.

Taula 27. Tarificació d’impostos i taxes: Cànon de l’aigua de l’ACA i Taxa Metropolitana de Tractament
de Residus.
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7. Notes
1.
http://www.un.org/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/RES/64/292&Lang=S
2.
Basteiro i Serreno (2015) Negocios
Insaciables. Estados, transnacionales, derechos humanos y agua. APY Solidaridad en
Acción - Enginyeria Sense Fronteres http://
esf-cat.org/wp-content/uploads/2017/03/
negocios_insaciables_agua.pdf
3.
Segons dades de l’Agència Catalana
de Consum.
4.
Aigües de Barcelona ha signat els
convenis que preveu la Llei 24/2015 amb
els 23 municipis que gestiona a l’AMB (l’últim a Badalona, l’octubre de 2018 (http://
www.aiguesdebarcelona.cat/pcontenido/-/asset_publisher/yYlkQ7QnmnbA/
content/noticia-aigues-de-barcelona-firm a - c o n - e l - ay u n t a m i e n t o - d e - b a d a lona-el-protocolo-para-garantizar-el-agua-a-quien-no-la-pueda-pagar.
No obstant aquests convenis no inclouen
cap canvi significatiu respecte la situació
anterior a la Llei 24/2015 i es limiten a
posar sobre paper el que la pròpia llei ja
preveu. Només en el cas del conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona s’ha inclòs un
protocol sobre com adreçar la garantia del
subministrament de l’aigua a famílies que
s’han vist obligades a ocupar un habitatge
i no poden acreditar dret d’ús (contracte de lloguer o escriptura), mitjançant un
contracte provisional mentre duri la seva
situació.

5.
http://ajuntament.barcelona.cat/
premsa/wp-content/uploads/2018/02/
Indicadors-municipals-de-pobresa-energètica-a-la-ciutat-de-Barcelona-Sergio-Tirado-Herrero-RMIT-Europe-.pdf
6.
http://www.sindic.cat/site/files/240/
pag_154a155_disminucio_preu_aigua.pdf
7.
És el terme que fa referència als contractes, en ocasions també referit com a
abonat/da o família.
8.
Aquests percentatges han estat deduïts d’una modelització de tarifes (amb i
sense descomptes) de persones provinents
de diversos municipis de l’AMB que participen als assessoraments col·lectius de
l’Aliança contra la Pobresa Energètica.
9.
Menys en els casos en que no es
compta amb taxa de clavegueram associada a la factura.
10. L’Ajuntament de Barberà del Vallès,
d’acord amb el Conveni aprovat pel Consell
d’Administració de l’Agència Metropolitana de Residus d’1 d’octubre de 2001, paga
a l’AMB un preu per tona entrada al sistema
metropolità. En el seu terme municipal no
s’aplica la TMTR.
11. http://aca.gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/canon-de-laigua/
12. “Les entitats subministradores sense
capacitat de recaptació en via de constrenyiment poden deduir-se els imports que
considerin incobrables repercutits a factura quan l’abonat hagi entrat en situació
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de concurs de creditors o amb la concurrència dels següents requisits: Que hagi
passat més d’un any des de l’acreditament
de l’import repercutit i que aquesta circumstància hagi estat recollida en la comptabilitat de l’entitat. Que l’import incobrat
corresponent al cànon sigui superior a 150
euros. Que l’entitat subministradora acrediti haver instat el cobrament del deute mitjançant reclamació judicial o requeriment
notarial.” http://aca-web.gencat.cat/aca/
documents/Canon_tributs/canon_aigua/
ent_subministradores/doc_tramits_EESS.
pdf

18. En el cas de les persones que s’acullen
a l’Ajuda Programa Metropolità Mesures
contra la Pobresa Energètica.

13. http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Canon-social-de-laigua-00002

21.

14. http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivenciade-4-o-mes-membres
15. Per als municipis que no compten
amb aquesta taxa. També en el cas de
l’exempció que l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar en cas de situacions de vulnerabilitat acreditades per Serveis Socials.
16. Dades facilitades per l’Ajuntament de
Barcelona el juliol de 2018
17. h t t p : / / w w w . a m b . c a t / w e b /
m e d i - a m b i e n t /g e s t i o - i - o r g a n i t z a c i o /t a x a - m e t r o p o l i t a n a - d e - t ra c t a ment-de-residus / http://www.amb.cat/
documents/11696/5939179/ORD_TMTR.
pdf/ee3a30a7-fd40-412e-a471-df624cf83f35
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19. https://elmon.cat/vida/aigues-barcelona-condonara-deute-del-consum-daigua-families-vulnerables-2
/
https://www.elnacional.cat/ca/bcn-hub/
colau-factura-aigua-families-vulnerables_247710_102.html
20. h t t p : //a j u n t a m e n t . b a r c e l o n a .
cat/hisenda/sites/default/files/ORDENANÇA%203.5%20modif.pdf
Veure la Taula 27 de l’Annex.

22. Tot i parlar d’ABEMGCIA ens hi referirem durant tot l’estudi com a “Aigües de
Barcelona”.
23. Criteria Caixa és un holding d’empreses que pertany al 100% a la Fundació
Bancària “la Caixa”; aquest holding d’empreses gestiona totes les participacions
accionarials del grup ‘La Caixa’ a sectors
estratègics com l’energètic, infraestructures, serveis i el negoci immobiliari, així com
a CaixaBank.
24. https://www.lavanguardia.com/
economia/20140718/54412006051/
la-caixa-sale-agbar-convertirse-accionista-suez.html
25.

www.iagua.es

26. Amb casos de privatització i violació de drets humans a Brasil, Bolivia,
Argentina, Sudàfrica i Indonèsia, entre

d’altres. / https://www.escr-net.org/es/
noticias/2016/mab-reclama-justicia-para-una-activista-desaparecida TNI i Observatori del Deute en la Globalització
(2015) “Suez, Suez Environnement y GDF
Suez” a Soberania de los pueblos versus
Impunidad S.A., pàgs. 82-96 http://cosal.es/
wordpress/wp-content/uploads/2015/09/
impunidadsaes.pdf / https://www.escr-net.
org/es/noticias/2016/mab-reclama-justicia-para-una-activista-desaparecida
27. Suez cotitza a la borsa francesa i de
Brussel·les, així com a l’Euronext (borsa
paneuropea) i és un component dels índex
borsaris CAC40 i BEL20, igual que abans
del 2008 Agbar ho havia fet a l’IBEX35
28. https://www.lavanguardia.com/
vida/20101019/54048955568/un-juezdeclara-ilegal-el-precio-del-agua-en-barcelona.html
29. http://www.aiguesdebarcelona.cat/
facturadelaigua/pdfs/factura_domestica_2018_2_es.pdf
30. http://www.aiguesdebarcelona.cat/
facturadelaigua/preus-tarifes/
31. http://www.aiguesdebarcelona.cat/
facturadelaigua/es/bonificaciones/bonificaciones-sociales/
32. És requisit fer la sol·licitud, encara
que s’acompleixin els requisits. És a dir, la
tarifa no s’aplica de manera automàtica.
33. Per exemple, una família amb tots els
membres a l’atur o perceptors d’una pensió

mínima contributiva amb uns ingressos familiars mensuals de més de 1138,24€ ja no
podria accedir a la tarifa social.
34. http://www.amb.cat/es/web/amb/actualitat/sala-de-premsa/notes-de-premsa/
detall/-/notapremsa/tret-de-sortida-pera-un-nou-marc-tarifari-de-l-aigua-a-partir-del-2019/6953577/11696
35. http://www.aiguesdebarcelona.cat/
facturadelaigua/bonificacions/fons-solidaritat/
36. Ivàlua (2015) Avaluació del disseny
i la implementació del Fons de Solidaritat de l’Aigua d’Aigües de Barcelona.
Institut Català d’Avaluació de Polítiques
Públiques
http://www.ivalua.cat/documents/1/15_12_2015_08_02_42_Informe_
novembre_2015.pdf
37. En anys anteriors el límit s’havia fixat
en 48 € cada 4 mesos.
38. Percentatge que les llars beneficiàries del Fons de Solidaritat representen
respecte el total de llars en situació d’hidro-vulnerabilitat.
39. https://www.parlament.cat/document/bopc/275332.pdf
40. Aquest fons també permet la cobertura de les quantitats associades a les persones abonades amb exempció de la TMTR
41. I oblida també l’empresa que l’informe
d’Ivàlua valora positivament alguns aspectes però negativament d’altres: http://www.
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agbar.es/ca/comunicacio/noticies/188/
linstitut-catala-davaluacio-de-polit i q u e s - p u b l i q u e s - v a l o ra - m o l t - p o s i tivament-el-fons-de-solidaritat-daiguees-de-barcelona
42. http://www.elcritic.cat/investigacio/la-nova-guerra-de-aigua-agbar-contra-la-multiconsulta-de-barcelona-20898
43. https://elmon.cat/vida/aigues-barcelona-condonara-deute-del-consum-daigua-families-vulnerables-2
44. http://www.amic.media/continguts//?id=3502&cam=665
45. http://www.aiguesdebarcelona.
cat/ca/pcontenido/-/asset_publisher/
yYlkQ7QnmnbA/content/noticia-aigues-de-barcelona-condonara-el-deute-acumulat-a-les-families-en-situacio-de-vulnerabilitat
46. http://barriabarri.cat/ca/fons-solidaritat
47. https://www.memoriesdeldistricte.
com
48. Diferents persones que van participar a la iniciativa van denunciar posteriorment que no havien estat informades que
el principal impulsor era Aigües de Barcelona: https://directa.cat/manipulacio-dagbar-als-llibres-de-memories-del-districte/
49. Algunes de les famílies amb deute
acumulat amb Aigües de Barcelona participen activament de l’Aliança contra la Po-
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bresa Energètica, a través de la qual s’han
realitzat les entrevistes pertinents.
50. Informació que Aigües de Barcelona
incloïa a les seves cartes. Cal, a més, comptar amb les despeses de reconnexió si hi ha
tall, al voltant dels 40 €.
51. Diferents famílies comenten que no
entenen perquè alguns mesos se’ls aplica el
Fons de Solidaritat i d’altres no. O famílies
a qui no se les adreçat a serveis socials ni
informat sobre el Fons de Solidaritat malgrat estar en situació de vulnerabilitat i
poder-se acollir a altres descomptes com la
Tarifa Social o el Cànon Social.
52. Malgrat en la secció “2.3 Política Tarifaria del Contrato de Asociación de Aguas
de Saltillo” s’estableix el següent: “Las partes acuerdan que los incrementos mensuales a las tarifas por los servicios de agua
potable y alcantarillado serán iguales al
incremento mensual en el Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) publicado
por el Banco de México”
53. h t t p s : / / w w w . a g u a s d e s a l t i l l o . c o m : 8 0 8 0 /a t t a c h m e n t H e a p /
4c81796e-e665-4da6-be59-d5812b6ce53d/TODO%20MECANISMO%20
DE%20PARTICIPACION%20CIUDADANA.png
54.

Un total de 15.807.484 $ en 2017.

55. “El cargo por reconexión, tratándose
de servicio doméstico, no podrá exceder
de cinco veces el salario mínimo diario vigente en el Estado y sólo podrá aplicarse si

en el domicilio se ha cortado físicamente el
servicio. Lo recaudado por estos cargos se
aplicará en el área administrativa de cultura del agua del organismo operador.”

63. A Aigües d’Arenys no es parla de
Tarifa Social, sinó de “Subministrament
Domèstic Bonificat”. En el cas d’Aigües de
Vilanova es parla de “Tarifa de baix ingrés”.

56. Tot i així, en el cas d’Aigües de Barcelona als municipis de l’AMB s’han donat
casos en els que, a través de la petició i la
protesta expressa de grups com l’Aliança
contra la Pobresa Energètica, no s’ha cobrat la reconnexió.

64. La factura reflecteix la unitat familiar
i també es tenen en compte els ingressos.
S’aplica automàticament a les persones
estan per sota del SMI (+20% afegit per
membre).

57. En el cas d’Olesa, a més, les participacions a la cooperativa s’empren també de
vegades com a “aval” quan una família sòcia
queda amb algun rebut pendent.
58. http://www.gusam.cat/sites/default/
files/triptic_explicatiu_tarifa.pdf / http://
www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2018/
Transparencia/19___TAXA_PEL_SUBMINISTRAMENT_D_AIGUA_I_CLAVEGUERAM.pdf
59. https://www.sabemsa.es/pdf/Tarifes_2017.pdf
60. http://www.cmineraolesana.cat/tarifes-2018.html
61. https://www.aiguesdelprat.cat/
documents/10180/38316/Tarifes+aigua+aprovades+per+la++Comissió%20Preus+Catalunya+7-3-2014.
pdf/906b7ae7-52d7-47f6-be8098d7f33a36aa
62. http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/condicions-i-tarifes

65. Aigües d’Arenys emet la factura amb
codi de barres per qui no ho té domiciliat (i
si ho té domiciliat es fa un càrrec al compte). S’intenta que les que són per codi de
barres es puguin cobrar a partir del dia 10,
per si hi ha persones que cobren alguna
prestació a partir d’aquell dia.
66. En un inici els títols eren de 158€,
però per l’aportació periòdica de capital,
aquests títols han anat augmentant d’import.
67. http://www.radioarenysmunt.cat/
lajuntament-darenys-de-munt-ha-guanyat-en-primera-instancia-el-contencios-amb-sorea/
68. http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua/abastament
69. h t t p : / / w w w . e x p a n s i o n .
com/2013/07/16/catalunya/1373975342.
html
70. http://portaljuridic.gencat.cat/ca/
pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/ ?action=fitxa&mode=single&documentI-
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d=700006&language=ca_ES

tiatives/i-1

71. Situació que també descriu l’informe
d’Ivàlua (2015) sobre el Fons de Solidaritat
d’Aigües de Barcelona.

78. Moltes altres apostes mediàtiques i
publicitàries d’Aigües de Barcelona s’han
desenvolupat en la primera meitat de
2018: la campanya Barri a barri, els llibres de Memòries del districte, o el Segell
Blau d’Agbar a TV3. http://www.elcritic.
cat/investigacio/la-inversio-en-publicitat-daigues-de-barcelona-es-dispara-despres-de-anunci-de-la-multiconsulta-23413

72. No es poden comparar 2013 ni 2018,
ja que no es disposa de les dades de l’any
complert
73.

Veure Taula 25 a l’Annex.

74. L’import mig per factura s’ha calculat
dividint l’import total condonat entre les
factures condonades. Malgrat a la sol·licitud d’informació es van demanar els
imports mínim, màxim, mig i la desviació,
per tal de calcular de manera més acurada
l’import mig d’aquestes factures, Aigües
de Barcelona va determinar que “Aquesta
informació no es configura com a informació pública necessària ni rellevant per a la
prestació del servei”.
75. Les persones abonades tenen coneixement de la Tarifa Social si dins les
oficines d’atenció al client els transmeten
aquesta informació o si se’ls faciliten els
fulletons sobre les diferents bonificacions,
que sovint es troben a la mateixa oficina
d’atenció al client o als serveis socials.
76. Cal destacar, a més, que en no tenir
detall de quins són els requisits per accedir
al Fons, no es pot analitzar si aquesta disminució va associada a que menys acomplien
requisits o que simplement aquestes ajudes s’han ofert o visibilitzat menys.
77.
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https://www.decidim.barcelona/ini-

79.

Veure Taula 25 a l’Annex

80. Agència Catalana de l’Aigua (2017)
El preu de l’aigua a Catalunya 2017 http://
aca-web.gencat.cat/aca/documents/DocuWeb/estudis/observatori_preus_2017_
ca.pdf
81. http://aca.gencat.cat/ca/laca/observatori-del-preu-de-laigua/Preu-per-municipis-i-evolucio/
82.

Base imposable: Valor cadastral

83. Tenint en compte que en aquest cas
hi ha 4 factures l’any, ja que la facturació és
trimestral.
84. Sense que aquesta qüestió sigui per
se negativa, ja que pot voler dir que s’ha fet
una exhaustiva identificació de casos amb
aquestes necessitats
85. En alguns casos en la pràctica es tracta de “condonacions” a finals d’any.
86.

Es tracta d’una xifra elevada en com-

paració a altres municipis però cal tenir en
compte que l’any anterior la despesa va
ésser sis vegades inferior. Els imports depenen dels pressupostos municipals i la disponibilitat dels mateixos i per aquest motiu
poden variar força d’un any per l’altre.
87. Malgrat alguns operadors tenen tarificació trimestral, s’ha calculat bimestral
per a tots ells per a facilitar la comparativa.
88. González Pijuan, I. (2016) Desigualtat de gènere i pobresa energètica. Un
factor de risc oblidat. ESFeres Estudis, Enginyeria Sense Fronteres. https://esf-cat.
org/wp-content/uploads/2017/03/ESFeres17-Desigualtat-de-genere-i-pobresa-energetica.pdf
89. A l’estudi citat s’analitza la pobresa
energètica incloent el subministrament de
l’aigua, entenent que els subministraments
bàsics necessaris per a un habitatge digne
han d’incloure ambdós elements: aigua i
energia.

uploads/2018/04/ESFeres20-ExperienciesIntercanviOperadorsPublicsAigua-web.pdf
93. I tenint en compte que als operadors
públics no s’han detectat factures desorbitades que puguin correspondre a fuites, la
qual cosa podria apuntar a una millor gestió i seguiment d’aquesta qüestió.
94. March, H. (2014), La nova «guerra
de l’aigua» a Barcelona: austeritat, deute i
participació privada. Universitat Oberta de
Catalunya. Documents d’Anàlisi Geogràfica, vol. 60/3 505-521 https://core.ac.uk/
download/pdf/39021573.pdf
95. Fins i tot el bo social de la llum a l’Estat Espanyol, que compta amb un endarreriment palès a nivell de protecció de les
persones consumidores, inclou a dia d’avui
un descompte del 40% per a persones en
situació de vulnerabilitat severa.

90. El rol de les dones en l’aprovisionament d’aigua i la defensa dels rius i el territori al Sud, les ha situat al punt de mira
en diferents campanyes i polítiques per a la
garantia del DHAS http://www.unesco.org/
new/es/natural-sciences/environment/water/wwap/water-and-gender/

96. A més d’una cobertura de només el
8,7% de les persones afectades segons
l’informe d’Ivàlua, cal tenir en compte
que aquelles famílies que no accedeixen o
desconeixen el Fons de Solidaritat només
poden comptar –si acompleixen els requisits- amb el descompte de la Tarifa Social,
és a dir, poc més de 3 € de descompte bimensual.

91.

97.

https://im-defensoras.org/es/

92. Precisament les dimensions de l’acceptabilitat i de l’accessibilitat del DHAS
tenen en compte qüestions de no discriminació:https://esf-cat.org/wp-content/

Últim any amb dades disponibles

98. http://www.aiguesdebarcelona.cat/
facturadelaigua/preus-tarifes/ / http://
www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/pdfs/factura_domestica_2018_2_
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es.pdf
99. http://www.gusam.cat/sites/default/
files/triptic_explicatiu_tarifa.pdf / http://
www.arenysdemunt.cat/ARXIUS/2018/
Transparencia/19___TAXA_PEL_SUBMINISTRAMENT_D_AIGUA_I_CLAVEGUERAM.pdf
100. https://www.sabemsa.es/pdf/Tarifes_2017.pdf
101. http://www.cmineraolesana.cat/tarifes-2018.html
102. https://www.aiguesdelprat.cat/
documents/10180/38316/Tarifes+aigua+aprovades+per+la++Comissió%20Preus+Catalunya+7-3-2014.
pdf/906b7ae7-52d7-47f6-be8098d7f33a36aa
103. http://www.aiguesvng.cat/informacio-tramits/condicions-i-tarifes
104. Pertanyent al mateix grup Agbar, i de
la qual també s’han denunciat pràctiques
comercials abusives: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=29048
105. Segons el DOGC núm. 7340 de
30.03.17 la tarifa es la següent: http://aca.
gencat.cat/ca/laca/canon-i-altres-tributs/
canon-de-laigua/
106. h t t p : / / w w w . a m b . c a t / w e b /
m e d i - a m b i e n t /g e s t i o - i - o r g a n i t z a c i o /t a x a - m e t r o p o l i t a n a - d e - t ra c t a ment-de-residus / http://www.amb.cat/
documents/11696/5939179/ORD_TMTR.
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pdf/ee3a30a7-fd40-412e-a471-df624cf83f35

A Enginyeria Sense Fronteres (ESF) creiem que la transformació social tant
en el Nord com en el Sud és necessària i és una de les claus per aconseguir
un desenvolupament integral. Així, la col·lecció d’estudis Esferes pretén
oferir materials i instruments per a la reflexió i l’anàlisi crítica. L’objectiu és
facilitar l’aprofundiment en les causes de les desigualtats del patró actual de
desenvolupament per contribuir a millorar l’acció política i educativa en el Nord
dels moviments socials, universitaris, ONGD i altres actors de la cooperació
internacional.

www.esf-cat.org
@ESFCatalunya
/EnginyeriaSenseFronteres
telegram.me/ESFCatalunya
/ESFCatalunya

Amb la col·laboració de

