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El cost del servei (1)El cost del servei (1)

Que paguem amb el rebut de l’aigua?Que paguem amb el rebut de l’aigua?
Composició de costos del servei: Composició de costos del servei: 

Explotació, Explotació, 
financers, financers, 
amortitzacions.amortitzacions.

Escandall de costosEscandall de costos

Personal 148.571

Energia elèctrica 45.759

Materials conservació i 
treballs tercers 44.902

Compra d’aigua/Tractament 13.964

Transports 15.286

Impostos i taxes 4.579

Generals 46.585

Subtotal 319.646

Financeres 52.224

Amortització tècnica 9.459

Fons de reposició 32.340

Retribució 51.143

Total despeses 464.812
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El cost del servei (2)El cost del servei (2)

El cost de l’aigua: rodada, bombejada, El cost de l’aigua: rodada, bombejada, 
comprada.comprada.
El cost del servei: infraestructures, personal, El cost del servei: infraestructures, personal, 
energia, etc (escandall). No depèn de l’aigua energia, etc (escandall). No depèn de l’aigua 
subministradasubministrada
El cost de la garantia: s’incrementa a mesura El cost de la garantia: s’incrementa a mesura 
que augmenten les exigències de quantitat, que augmenten les exigències de quantitat, 
qualitat i servei. També, en funció de la distància qualitat i servei. També, en funció de la distància 
i la qualitat de l’aigua captada.i la qualitat de l’aigua captada.

Costos fixes i variablesCostos fixes i variables

La major part dels La major part dels 
costos són fixescostos són fixes
Els ingressos fixes Els ingressos fixes 
són inferiors als són inferiors als 
costos fixescostos fixes
L’equilibri econòmic L’equilibri econòmic 
és molt sensible al és molt sensible al 
consum realconsum real
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Preu i tarifaPreu i tarifa

El preu s’assimila a El preu s’assimila a l’importl’import unitari que paguem unitari que paguem 
per un bé.per un bé.
El preu de l’aigua no sempre està relacionat El preu de l’aigua no sempre està relacionat 
amb el costamb el cost
Les tarifes es relacionen amb els preus aplicats Les tarifes es relacionen amb els preus aplicats 
pels operadors en règim de gestió indirectapels operadors en règim de gestió indirecta
Les tarifes, a mes, se solen aplicar Les tarifes, a mes, se solen aplicar 
diferenciadament entre usuaris i/o trams de diferenciadament entre usuaris i/o trams de 
consum: des d’aquest punt de vista, són consum: des d’aquest punt de vista, són 
expressió de la política municipal.expressió de la política municipal.

La tarifa (1)La tarifa (1)

Un servei de confort: l’aigua corrent. Un servei de confort: l’aigua corrent. 
Històricament s’ha entès com aigua disponible ales Històricament s’ha entès com aigua disponible ales 
cases, poc consum unitari, poca garantia sanitària,cases, poc consum unitari, poca garantia sanitària,
Supòsit: escassa mobilitat urbana. Supòsit: escassa mobilitat urbana. 
Facturacions per aforaments, quantitats alçades.Facturacions per aforaments, quantitats alçades.

Un servei amb garanties de quantitat i qualitat.Un servei amb garanties de quantitat i qualitat.
Els costos augmenten i els comptadors es Els costos augmenten i els comptadors es 
generalitzen. generalitzen. 
La tarifa s’aproxima als consumsLa tarifa s’aproxima als consums
En el futur, s’estudiaran les pautes de consumEn el futur, s’estudiaran les pautes de consum
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La tarifa (2)La tarifa (2)

La sostenibilitat econòmica: La sostenibilitat econòmica: 
equilibri entre ingressos i despesesequilibri entre ingressos i despeses

La sostenibilitat social i ambiental:La sostenibilitat social i ambiental:
La tarifació per blocs crea un sistema de La tarifació per blocs crea un sistema de 
subvencions creuades que posa el mínim vital subvencions creuades que posa el mínim vital 
a l’abast de tothom i penalitza els consums a l’abast de tothom i penalitza els consums 
mes elevatsmes elevats

L’artifici tarifari ha de produir uns L’artifici tarifari ha de produir uns 
ingressos equilibrats que permetin el nivell ingressos equilibrats que permetin el nivell 
de servei desitjat pels ciutadansde servei desitjat pels ciutadans

La tarifa (3)La tarifa (3)

El mínim de facturació: història d’un El mínim de facturació: història d’un 
equívoc.equívoc.
La quota de servei: el cost d’un dret.La quota de servei: el cost d’un dret.
Les tarifes per blocs: una aproximació a la Les tarifes per blocs: una aproximació a la 
política de gestió d’un dret de consum política de gestió d’un dret de consum 
mínim en la que els qui mes consumeixen mínim en la que els qui mes consumeixen 
subvencionen els qui menys gasten.subvencionen els qui menys gasten.
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La tarifa (4)La tarifa (4)

Tarifes i cost mig: la referència per saber Tarifes i cost mig: la referència per saber 
qui subvenciona a qui.qui subvenciona a qui.
Les tarifes a cada tipus d’abonats: Les tarifes a cada tipus d’abonats: 
domèstics residents, no residents, domèstics residents, no residents, 
activitats econòmiques, institucions. El cas activitats econòmiques, institucions. El cas 
dels usos no urbans vinculats a dels usos no urbans vinculats a 
abastaments urbans.abastaments urbans.
Els consums institucionals: quina Els consums institucionals: quina 
medició?; quina tarifa?medició?; quina tarifa?

Quina cobertura de costos?Quina cobertura de costos?

Les subvencions a la inversió en abastaments Les subvencions a la inversió en abastaments 
d’aigua.d’aigua.
El dimensionament de les necessitats i les El dimensionament de les necessitats i les 
decisions d’inversió requereixen una mirada decisions d’inversió requereixen una mirada 
estratègica: El Pla Director.estratègica: El Pla Director.
Els costos d’explotació dels petits Els costos d’explotació dels petits 
abastaments: les economies d’escala els abastaments: les economies d’escala els 
juguen en contra.juguen en contra.
Les quotes urbanístiques: un element a Les quotes urbanístiques: un element a 
potenciarpotenciar
Els costos financers: un element a minimitzarEls costos financers: un element a minimitzar
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La sostenibilitat econòmica La sostenibilitat econòmica 
del serveidel servei

Un cop definida la qualitat desitjada, a més dels Un cop definida la qualitat desitjada, a més dels 
costos d’explotació i financers el servei ha costos d’explotació i financers el servei ha 
d’afrontar les amortitzacions tècniques dels d’afrontar les amortitzacions tècniques dels 
actius del servei.actius del servei.
L’anomenatL’anomenat cànon és, en teoria, un ingrés cànon és, en teoria, un ingrés 
destinat a l’amortització tècnica dels actius de destinat a l’amortització tècnica dels actius de 
titularitat municipal.titularitat municipal.
En els casos en que no s’aplica al servei, les En els casos en que no s’aplica al servei, les 
necessitats de nova inversió augmenten, també necessitats de nova inversió augmenten, també 
els costos financers, i la garantia del servei se’n els costos financers, i la garantia del servei se’n 
ressentressent

Conclusions (1)Conclusions (1)

La política tarifària ha de compatibilitzar La política tarifària ha de compatibilitzar 
requisits diferents i a vegades no requisits diferents i a vegades no 
concordants:concordants:

La tarifa ha de garantir la millor cobertura de La tarifa ha de garantir la millor cobertura de 
costos del serveicostos del servei
El consum d’aigua s’ha de diferenciar del cost El consum d’aigua s’ha de diferenciar del cost 
del dret a disposardel dret a disposar--ne.ne.
La política de blocs permet fer assolible un La política de blocs permet fer assolible un 
consum mínim d’aigua i gravar els consums consum mínim d’aigua i gravar els consums 
mes elevats.(subvencions internes dins d’un mes elevats.(subvencions internes dins d’un 
grup d’usuaris)grup d’usuaris)
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Conclusions (2)Conclusions (2)

Si el cost mig en que es basa la tarifa no Si el cost mig en que es basa la tarifa no 
contempla amortitzacions tècniques, es contempla amortitzacions tècniques, es 
difereix cost al futur i s’arrisca qualitat en el difereix cost al futur i s’arrisca qualitat en el 
presentpresent
Qualsevol grup d’usuaris que tingui una tarifa Qualsevol grup d’usuaris que tingui una tarifa 
mitja inferior al cost mig, resulta subvencionat mitja inferior al cost mig, resulta subvencionat 
per un altre grup d’usuaris o pel pressupost per un altre grup d’usuaris o pel pressupost 
municipal. municipal. 
La subvenció als costos del servei o a La subvenció als costos del servei o a 
determinats grups d’usuaris pertany a la determinats grups d’usuaris pertany a la 
discrecionalitat de les decisions polítiques. En discrecionalitat de les decisions polítiques. En 
tot cas, cal fertot cas, cal fer--la amb coneixement de causa.la amb coneixement de causa.

Conclusions (3)Conclusions (3)

No és raonable subvencionar el consum No és raonable subvencionar el consum 
d’un recurs escàs, mes enllà del mínim d’un recurs escàs, mes enllà del mínim 
vital.vital.
La sostenibilitat econòmica del servei La sostenibilitat econòmica del servei 
requereix contemplar, a més dels costos requereix contemplar, a més dels costos 
d’explotació, l’amortització tècnica de les d’explotació, l’amortització tècnica de les 
instal·lacions (amb independència de la instal·lacions (amb independència de la 
forma en que s’hagin finançat).forma en que s’hagin finançat).
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Moltes gràcies per Moltes gràcies per 
l’atenciól’atenció


