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BreuBreu descripciódescripció de “tarifa”de “tarifa”

•• La tarifa municipal de La tarifa municipal de l’aigual’aigua ésés l’instrumentl’instrument
necessàrinecessàri perper poder donar poder donar aquestaquest serveiservei

obligatoriobligatori, , pocpoc popular entre popular entre elsels usuarisusuaris i i gairebégairebé
sempresempre criticatcriticat pelpel seuseu costcost. En definitiva una . En definitiva una einaeina

que que dónadóna suportsuport a un a un delsdels principalsprincipals serveisserveis
municipalsmunicipals i i puntpunt de mira a de mira a l’horal’hora de valorar la de valorar la 
feinafeina feta feta perper un un governgovern. Tarifes . Tarifes estudiadesestudiades i i 

estructuradesestructurades perper aguantar un aguantar un serveiservei complertcomplert
que que incentiviincentivi l’estalvil’estalvi d’aiguad’aigua i i convidiconvidi a fer un a fer un 
serveiservei eficienteficient, que , que ésés el que es el que es demanademana alsals

responsables responsables municipalsmunicipals..
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TipusTipus de tarifade tarifa
•• DomèsticaDomèstica

ÉsÉs la la mésmés importantimportant i i estàestà volaradavolarada en en diferentsdiferents
tramstrams en en funciófunció del del consumconsum..

●● Industrial i HoteleraIndustrial i Hotelera
SovintSovint mmééss econeconòòmicamica que la que la domdomèèsticastica i i perper
tanttant, en , en partpart, subvencionada., subvencionada.

●● Municipal.Municipal.
PreuPreu mmééss econeconòòmicmic ( ( dd’ú’úss ppúúblicblic). No incentiva ). No incentiva 
les mesures les mesures dd’’estalviestalvi ni les ni les accionsaccions dirigidesdirigides a fer a fer 
un un consumconsum mmééss moderatmoderat..

CàrreguesCàrregues financeresfinanceres d’unad’una tarifatarifa

•• AquestAquest concepteconcepte varia varia segonssegons elsels recursos recursos 
propispropis d’aiguad’aigua de cada de cada municipimunicipi: : 
Personal…………………………………………...25%Personal…………………………………………...25%
TransportTransport i i TractamentTractament……………………...12%……………………...12%
ConservacióConservació d’infraestructures…………d’infraestructures…………….11%….11%
DespesesDespeses tècniquestècniques i i financeresfinanceres……….…15%……….…15%
ReposicionsReposicions i i retribucionsretribucions…………………..25%…………………..25%
DespesesDespeses generalsgenerals i i taxestaxes ………………...12%………………...12%
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IngressosIngressos fixesfixes i variablesi variables
•• FACTURACIÓ DE MÍNIMSFACTURACIÓ DE MÍNIMS

-- facturaciófacturació de de mínimsmínims ((ingrésingrés fixefixe))
-- conservacióconservació de de contadorscontadors ((ingrésingrés fixefixe))
-- la resta (variables)la resta (variables)
-- aquestaaquesta facturaciófacturació no incentiva no incentiva l’estalvil’estalvi d’aiguad’aigua ni ni l’eficièncial’eficiència del del 
serveiservei..

-- el el resultatresultat seria del 40% seria del 40% fixefixe i del 60% variablei del 60% variable

•• FACTURACIÓ DE CONSUM REALFACTURACIÓ DE CONSUM REAL
-- quotaquota de de serveiservei ((ingrésingrés fixefixe))
-- conservacióconservació de de contadorscontadors ((ingrésingrés fixefixe))
-- facturaciófacturació de m3 de m3 realsreals
-- el el resultatresultat seria de 46% seria de 46% fixefixe i del 54% variablei del 54% variable
-- aquestaaquesta modalitatmodalitat incentiva incentiva l’estalvil’estalvi, beneficia les , beneficia les familiesfamilies que fan que fan 
un un úsús correctecorrecte i i permetpermet fer fer campanyescampanyes perper l’eficièncial’eficiència del del serveiservei

DespesesDespeses fixesfixes i variablesi variables

•• Les Les despesesdespeses del del serveiservei sónsón majoritàriamentmajoritàriament
fixesfixes (personal, (personal, materialsmaterials, , retribucióretribució, , 
financeresfinanceres). ). AquestAquest serveiservei representa el 80% del representa el 80% del 
total ( no total ( no hihi ha compra ha compra d’aiguad’aigua))

•• Si Si analitzemanalitzem elsels resultatsresultats d’ingressosd’ingressos i i despesesdespeses
fixesfixes i variables, i variables, quinquin ésés el el seuseu equilibriequilibri??
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RelacióRelació entre entre ingressosingressos i i despesesdespeses
fixesfixes i variablesi variables

•• FacturacióFacturació perper mínimsmínims
-- ingressosingressos fixesfixes……………40%……………40%
-- ingressosingressos variables……..60%variables……..60%

•• FacturacióFacturació de m3 de m3 consumitsconsumits
-- ingressosingressos fixesfixes…………….46%…………….46%
-- ingressosingressos variables……….54%variables……….54%
-- despesesdespeses fixesfixes 80%, 80%, despesesdespeses variables 20%variables 20%
-- tenimtenim unsuns ingressosingressos majoritàriamentmajoritàriament variables i variables i 
unes unes despesesdespeses majoritàriamentmajoritàriament fixesfixes. Cal . Cal canviarcanviar
la la dinàmicadinàmica finsfins arribar a les arribar a les recomanacionsrecomanacions delsdels
expertsexperts..

ObjectiusObjectius que que preténpretén aquestaaquesta tarifatarifa

●● Ajustar Ajustar elsels ingressosingressos i les i les despesesdespeses a les a les 
recomanacionsrecomanacions d’ingressard’ingressar el 60% el 60% fixefixe i el 40% i el 40% 
variable. variable. AixòAixò no no ensens limitaría les limitaría les campanyescampanyes
d’estalvid’estalvi..

●● Dotar la tarifa de recursos Dotar la tarifa de recursos perper poder fer poder fer 
renovacionsrenovacions de de xarxesxarxes i i elsels mecanismesmecanismes d’estalvid’estalvi
municipal municipal perper un un serveiservei mésmés eficienteficient..

●● Beneficiar Beneficiar econòmicamenteconòmicament les les familiesfamilies
monoparentalsmonoparentals, , jubilatsjubilats i les que i les que faginfagin un un 
consumconsum raonableraonable ambamb preuspreus baixosbaixos en el primer en el primer 
tramtram de de contatgecontatge..
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EvolucióEvolució del del canvicanvi de tarifade tarifa
•• La primera i La primera i mésmés importantimportant modificaciómodificació ((anyany 2005) va 2005) va 

ser ser canviarcanviar el el concepteconcepte de de mínimsmínims perper una una quotaquota de de 
connexióconnexió i i elsels m3 m3 realsreals consumitsconsumits. El primer bloc a un . El primer bloc a un 
preupreu moltmolt baixbaix, el , el segonsegon bloc al 50% del bloc al 50% del preupreu migmig i el i el 
tercer bloc, un 35% superior al tercer bloc, un 35% superior al preupreu migmig. El . El preupreu
d’industriald’industrial i i hotelerhoteler era era semblantsemblant el del el del segonsegon bloc.bloc.

•• L’anyL’any 2007, va servir 2007, va servir perper analitzaranalitzar i ajustar i ajustar elsels resultatsresultats
obtingutsobtinguts..

•• L’anyL’any 2008, 2008, s’has’ha continuatcontinuat ajustantajustant la tarifa la tarifa domèsticadomèstica
incrementantincrementant el tercer bloc el tercer bloc finsfins al 50% superior al al 50% superior al preupreu
migmig i i l’industriall’industrial i i hotelerhoteler al 90% del al 90% del preupreu migmig..

•• L’anyL’any 2009, 2009, preveiempreveiem l’incorporaciól’incorporació d’und’un 4rt bloc al 4rt bloc al 
consumconsum domèsticdomèstic perper contemplar contemplar elsels consumsconsums elevatselevats i i 
aplicar el 100% del aplicar el 100% del costcost alsals industrialsindustrials i i hotelershotelers..

ObjectiusObjectius assolitsassolits i reptes i reptes pendentspendents

•• EstalviEstalvi d’aiguad’aigua del 10% del 10% l’anyl’any 2008. 2008. 
•• Beneficiar a les Beneficiar a les familiesfamilies conscienciadesconscienciades que cal fer un que cal fer un úsús

raonableraonable de de l’aigual’aigua..
•• Continuar Continuar treballanttreballant perper aconseguiraconseguir que que elsels ingresos ingresos 

fixesfixes s’acostins’acostin al 80% de les al 80% de les despesesdespeses fixesfixes..
•• Dotar la tarifa de recursos Dotar la tarifa de recursos perper renovar la renovar la xarxaxarxa i i 

optimitzaroptimitzar la la informacióinformació perper aconseguiraconseguir millormillor rendimentrendiment i i 
eficiènciaeficiència..

•• Preparar la tarifa Preparar la tarifa perper les noves les noves infraestructuresinfraestructures
d’abastamentd’abastament en alta i la compra en alta i la compra d’aiguad’aigua..
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MoltesMoltes gràciesgràcies


