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Evolució històricaEvolució històrica

•• CompetènciaCompetència municipalmunicipal seglessegles XIX i XX :XIX i XX :
abastamentabastament ii clavegueramclavegueram..

•• InicisInicis s. XX :s. XX : ServeiServei d’ ”d’ ”aigua correntaigua corrent”. La”. La quotaquota
dede servei dóna dretservei dóna dret a un fluxa un flux continu d’aiguacontinu d’aigua..
L’aigua corrent ésL’aigua corrent és una “una “comoditatcomoditat”, no”, no associadaassociada
alal consum d’aiguaconsum d’aigua..

•• FinalsFinals s.XX : La tarifas.XX : La tarifa ésés la suma dela suma de quotaquota dede
serveiservei ii preu metre cúbicpreu metre cúbic..



MarcMarc legal s. XX (legal s. XX (AbastamentAbastament))

•• Principi jurídicPrincipi jurídic: “Les tarifes han de: “Les tarifes han de cobrir cobrir 
elsels costos delcostos del serveiservei” (la Directiva!!!)” (la Directiva!!!)

•• Àmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicació: el: el municipimunicipi

•• Costos delCostos del serveiservei//abonatsabonats ii metres cúbicsmetres cúbics

•• PreusPreus ii quotes igualsquotes iguals enen tottot elel termeterme

•• DicrecionalitatDicrecionalitat municipal en lamunicipal en la
progressivitatprogressivitat de la tarifa de la tarifa 



MarcMarc legal s.XX (legal s.XX (ClavegueramClavegueram))

•• Taxes per mantenimentTaxes per manteniment deldel clavegueram clavegueram 
simbòliquessimbòliques. (A l’origen, una. (A l’origen, una taxa pertaxa per
complementarcomplementar ingressos municipalsingressos municipals))

•• FinalsFinals s.XX es contempla la idea dels.XX es contempla la idea del ciclecicle
integral deintegral de l’aigual’aigua.. RecàrrecRecàrrec alal preupreu dede
l’aigual’aigua (Girona O.F.1988)(Girona O.F.1988)

•• Parlament Catalunya aprovaParlament Catalunya aprova la primerala primera
Llei Sanejament AnyLlei Sanejament Any 19811981



MarcMarc legal s.XX (legal s.XX (DepuracióDepuració 1)1)

•• Llei SanejamentLlei Sanejament 19811981

•• CreacióCreació ITS iITS i Cànon SanejamentCànon Sanejament

•• Àmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicació:: ConquesConques InternesInternes

•• CostosCostos estrictesestrictes dede depuració per conques depuració per conques 
fluvials finsfluvials fins aa l’anyl’any 19931993

•• IngressosIngressos ii tipustipus ITSITS diferenciats per conques diferenciats per conques 
fluvialsfluvials

•• JuntaJunta SanejamentSanejament (1981) i Junta(1981) i Junta d’Aigüesd’Aigües(1986)(1986)



MarcMarc legal s.XX (legal s.XX (DepuracióDepuració 2)2)

•• 19931993--1999 Junta1999 Junta SanejamentSanejament gestiona ITS i gestiona ITS i 
CanonCanon SanejamentSanejament ((Per depuracióPer depuració))

•• 19931993--1999 Junta d’aigües gestiona CIH (1999 Junta d’aigües gestiona CIH (perper
complementarcomplementar ingressosingressos JuntaJunta d’Aigüesd’Aigües))

•• 20002000 CreacióCreació AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA iAGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i
fusiófusió ITS i CIHITS i CIH perper crear el CÀNON de l’AIGUA crear el CÀNON de l’AIGUA 



Estructura actualEstructura actual preu aiguapreu aigua

•• AbastamentAbastament:: CompetènciaCompetència municipal imunicipal i àmbit àmbit 
d’aplicaciód’aplicació municipal.municipal.

•• ClavegueramClavegueram:: CompetènciaCompetència municipal imunicipal i àmbit àmbit 
d’aplicaciód’aplicació municipalmunicipal

•• DepuracióDepuració:: Competència GeneralitatCompetència Generalitat ii àmbitàmbit dede
recaptaciórecaptació i dei de destídestí dede despeses territori catalàdespeses territori català..



ProblemesProblemes estructura actual estructura actual 
(1)(1)

•• ÀmbitÀmbit competencial decompetencial de l’abastamentl’abastament: Municipal: Municipal
però nomèsperò nomès la tarifa…recursosla tarifa…recursos hidràulics forahidràulics fora deldel
termeterme……abastaments supramunicipalsabastaments supramunicipals en alta.en alta.

•• ClavegueramClavegueram:: Reglament Sanejament Reglament Sanejament 
GeneralitatGeneralitat ((DecretDecret 2003),2003), Inspeccions Inspeccions 

•• CànonCànon dede l’aigual’aigua:: DestíDestí dede l’ingrésl’ingrés nono determinat determinat 
específicamentespecíficament. . 



ProblemesProblemes estructura actual estructura actual 
(2)(2)

•• Insuficiència presupuestàriaInsuficiència presupuestària ACAACA

•• Progressivitat Cànon domèsticProgressivitat Cànon domèstic (factor 4)(factor 4)

•• Regressivitat CànonRegressivitat Cànon industrialindustrial

•• Àmbit d’aplicacióÀmbit d’aplicació costoscostos infrastructuresinfrastructures
((exemplesexemples ITAMITAM BlanesBlanes i ITAMi ITAM LlobregatLlobregat..

•• Àmbit d’aplicació subvencions fons eurpeusÀmbit d’aplicació subvencions fons eurpeus
((exemples ITAMsexemples ITAMs,, EDARsEDARs ii TerciarisTerciaris))



TemptacionsTemptacions …… perillosesperilloses !!

•• Establiment preu únicEstabliment preu únic dede l’aigua per tot l’aigua per tot 
CatalunyaCatalunya…(…(només passanomés passa a Israel)a Israel)

•• Progressiva invasió competències localsProgressiva invasió competències locals

•• Pensar que “Pensar que “els problemesels problemes dede l’aigua són  l’aigua són  
problemesproblemes de l’ACA i node l’ACA i no pas problemes dels pas problemes dels 
governs localsgoverns locals…”    …”    



AlgunesAlgunes preguntes…preguntes…

•• Què ésQuè és ii quèquè nono ésés ““costcost” del” del ciclecicle dede l’aigual’aigua. . 
((BrutíciaBrutícia al mar,al mar, descontaminació aqüífersdescontaminació aqüífers,,
actuacions lleresactuacions lleres,, millores ambientals diversesmillores ambientals diverses…)…)

•• Quin és l’àmbit d’aplicació d’ingressosQuin és l’àmbit d’aplicació d’ingressos ii despesesdespeses
((conquesconques,, aqüífersaqüífers, comarques,, comarques, mitges mitges 
conquesconques…)…)

•• Apliquem principis acceptatsApliquem principis acceptats ?? QuiQui contamina contamina 
paga ? Paguenpaga ? Paguen els beneficiarisels beneficiaris de lesde les
infrastructuresinfrastructures?? Millorem progressivamentMillorem progressivament ??



Alguns objectius possiblesAlguns objectius possibles……
ÀmbitÀmbit locallocal

•• Millors estudisMillors estudis de tarifesde tarifes d’abastamentd’abastament i dei de
clavegueramclavegueram:: Progressivitat raonableProgressivitat raonable de la de la 
tarifa;tarifa; reestudireestudi oo eliminacióeliminació ““mínims mínims 
facturablesfacturables”;”; implantació quotes serveiimplantació quotes servei;; lectures lectures 
telemàtiques comptadorstelemàtiques comptadors; tarifes; tarifes estacionalsestacionals;;
incentivacióincentivació fiscalfiscal estalviestalvi..



Alguns objectius desitjablesAlguns objectius desitjables … … 
ACAACA

•• DefinicióDefinició normativa denormativa de l’aplicació dels ingressosl’aplicació dels ingressos
deldel CànonCànon dede l’aigual’aigua: %: % abastamentabastament, %, %
depuraciódepuració, %, % neteges lleresneteges lleres ii altresaltres

•• Millora recaptació cànonMillora recaptació cànon aa indústriesindústries.. Correcció Correcció 
progressivitatsprogressivitats

•• Definició objectiva delsDefinició objectiva dels costos delcostos del ciclecicle dede
l’aigual’aigua…ex.:…ex.: descontaminaciódescontaminació,, nitratsnitrats,, FlixFlix, etc.  , etc.  



Dades significatives CatalunyaDades significatives Catalunya

•• Aigua úsAigua ús industrial          188 hm3     7 %industrial          188 hm3     7 %

•• Aigua ús urbàAigua ús urbà 541 hm3    19 %541 hm3    19 %

•• Aigua ús agrariAigua ús agrari 2.141 hm3    74 %2.141 hm3    74 %

•• Total usos                 2.870 hm3   100% Total usos                 2.870 hm3   100% 



Dades significatives CatalunyaDades significatives Catalunya

•• Ús urbàÚs urbà i industriali industrial

•• Total          729 Hm3Total          729 Hm3

•• CànonCànon 244244 MllsMlls €€

•• €/m3             0,3347 €/m3             0,3347 

•• Ús agrariÚs agrari ii ramaderramader

•• Total       2.141 Hm3Total       2.141 Hm3

•• CànonCànon(*)      9(*)      9 MllsMlls €€

•• €/m3            0,0042€/m3            0,0042



Dades significatives CatalunyaDades significatives Catalunya

•• TipusTipus gravamengravamen domèsticdomèstic::
•• 1er.1er.tramtram (0(0--10 m3/mes)       0,3287 €/m310 m3/mes)       0,3287 €/m3
•• 2on.2on.tramtram(10(10--18 m3/mes)     0,6896 €/m318 m3/mes)     0,6896 €/m3
•• 3er.3er.tramtram (+ 18 m3/mes)      1,7242 €/m3(+ 18 m3/mes)      1,7242 €/m3

•• TipusTipus gravamen industrial:gravamen industrial:
•• TipusTipus general                      0,1091 €/m3general                      0,1091 €/m3
•• Tipus específicTipus específic 0,4277 €/m30,4277 €/m3



ResumResum (1)(1)

• En l’àmbit municipal les tarifes solen cobrir tots 
els costos del servei

• Queda camí en la taxa per servei clavegueram

• Cal redefinir conceptes, objectius i àmbits 
d’aplicació en ingressos i despeses gestionades 
per l’ACA 



ResumResum (2)(2)

• En general, les tarifes d’abastament i els preus
de l’aigua compleixen la Directiva pel que fa a la
integració de tots els costos

• L’adaptació a la Directiva hauria de preocupar
amb més intensitat als beneficiaris de regadius, 
en especial la indústria agroalimentària 



AgraïmentsAgraïments

•• AA tots als assistentstots als assistents, i en especial al , i en especial al 
CILMACILMA

•• Moltes gràciesMoltes gràcies
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