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Índex 

• La política de preus i les pràctiques tarifaries 

 

• La factura de l’aigua. La percepció del client 
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El preu de l’aigua 

Cost de 
l’aigua 

Preu de 
l’aigua 

QUI ho 
paga 

COM 
es paga 

POLITICA 
DE 

PREUS 
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Política de preus 
La determinació dels preus 

Propone tarifas de la luz en función de la renta 
La patronal de las eléctricas, "aterrada" por las propuestas de Podemos 
Expansión 28.10.2014 
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Política de preus 
Els preus de l’aigua -> competència municipal 

El disseny, càlcul i aplicació de l’estructura tarifaria d’abastament d’aigua és competència 

municipal, amparada per la Llei Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

L’abastament  d’aigua a poblacions és preu autoritzat d’àmbit autonòmica (Real Decreto-

ley 2/2004, de 5 de març). 

 

• Aprovació de les tarifes 

 

• Confecció estudi  tarifes (gestió 
directa) 

 

• Organització del servei: Reglament 

Ajuntaments / 
Entitats  

Supramunicipals 

 

• Autorització de preus (control de la    
inflació) 

 

• Determina els criteris per a la 
elaboració dels estudis tarifaris 

CCAA 

Comisions de 
Preus 

8.100 
municipis 
a Espanya 

 > 8.000 
sistemes 
tarifaris 
diferents 

  La tarifa de 
l’aigua a Espanya 
és heterogènia, 
tant en els preus 
com en 
l’estructura 
tarifaria de cada 
municipi. 

 
 

 

Preus 
locals 
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La política de preus 

Els preus de l’aigua  han d’assolir els objectius establerts 

Política de preus 

SOSTENIBILITAT  SOCIAL 

Accés al servei: mínim vital a 

preu assequible 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL 

Promou un ús eficient de l’aigua evitant 

els seu malbaratament 

SOSTENIBILITAT 

ECONÒMICA 

Equilibri entre ingressos I 

costos 

Factura de  
l’aigua 

Tarifes 

Taxes 

Transferències 

+ 

+ 
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Política de preus 
Els preus de l’aigua 

 
Usuaris QUI 

Usos urbans 

Font: INE Encuesta sobre el Suministro y Saneamiento del Agua. Año 2011 

DMA: art.9 «contribució adequada dels 
diferents usos de l’aigua, desglossats, al 
menys, en industria, llars i agricultura a la 
recuperació dels costos dels serveis 
relacionats amb l’aigua» 

Subvencions creuades entre els usuaris?? 

? 
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Política de preus 
Els preus de l’aigua 

COM Estructures tarifaries 

Cal determinar quin percentatge d’ingressos tarifaris es recuperarà a través de la quota fixa  
i quin  a través de la quota variable en cada grup d’usuaris.  
El major o menor pes de la quota fixa dependrà de les característiques de cada sistema 
d’abastament, i dels  criteris i estratègies fixades. 

 
• Garanteix la disponibilitat immediata i l'accés 

permanent al servei d’aigua. És un import fix i 
generalment es calcula en  funció del cabal 
nominal. 

 

Quota de servei 

• La part variable es calcula en funció del consum 
d’aigua que cal mesurar per un comptador 
individual. Per a incentivar l'ús responsable 
d’aigua, s’apliquen trams de consum de preus 
creixents. 

Consum 

     Part fixa versus mínim 
     Costos fixos vs ingressos variables 



9 

Política de preus  
Els preus de l’aigua  

La Font: dAEAS-XIII Encuesta nacional. Suministro de agua potable y saneamiento en España 
 

 
 

 

Tarifes d’aigua a Espanya són complexes en comparació a altres serveis i a altres països 
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Política de preus  
Requisits per dissenyar una tarifa d’aigua 

Coneixement dels 
costos i les 

inversions  associats 
a la prestació del 

servei 

La demanda d’aigua 

Els objectius 
estratègics de nivell 

de servei  

La tipologia de 
clients i els patrons 
de consum: mesura 

per comptador 
individual 
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Pràctiques tarifaries 

Sistemes tradicionals  

 

 Tarifa d’un  tram, sense  penalitzar els consums 

més elevats o «malbaratadors»... 

 

 ... adreçada, bàsicament, a facilitar  l’accés al 

servei als clients... 

 

 ... més que a incentivar l ‘estalvi 

Exemple 1 

Enfocats a cobrir els costos del servei i a pagar pel producte (m3) 

 Tarifa amb diferents trams, amb preus creixents 

per incentivar l’estalvi i penalitzar el malbaratament 

 

 Els usuaris amb els majors consums paguen un 

preu més elevat pel servei, subvencionant el servei 

als clients amb menor consum. 

Exemple  2 

Consum 

Preu 

Consum 

Preu 
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Pràctiques tarifaries 
Evolució del model tradicional 

PRODUCTE 
(m3) 

SERVEI 

 Servei bàsic d’accés  universal 

 

 Focalitzat en cobertura de costos del servei i 
retorn dels actius 

 

 Escassa flexibilitat de tarifes i d’interacció 
amb el client 

 Garantia, disponibilitat i qualitat 
 

 Reforç  de la relació amb el client 

 

 Focalitzat en la sostenibilitat de l’ús 
de l’aigua 

 

 

 

Del producte al servei 



13 

Pràctiques tarifaries  

Sistemes personalitzats 

¿es pot aplicar un sistema tarifari únic per l’aigua? 

•Tarifa Estacional 

•Tarifa per franja horaria 

•Tarifa Dinàmica 

•Tarifa social 

Servei 

actual 

Servei  a 

futur 

Tarifes adaptades als usuaris 

Tarifes bàsica i 
 tarifes complementaries 

tecnologia 



14 

 Els límits dels trams de consum es determinen en funció del número de persones a la llar: 

Concepto 
convencional

Concepto 
convencional

Concepto novedoso

Introduce el número 
de habitantes como 
variable vinculante

Estimula la actualización 
del censo doméstico hacia 
la empresa de servicio 
(mejor conocimiento del 
cliente) 

Pràctiques tarifaries 
SISTEMES PERSONALITZATS:  TARIFA PER HABITANT 
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Pràctiques tarifaries  
SISTEMES PERSONALITZATS: ESTACIONAL 

 Es dissenyen tarifes més altes durant el periodes  en els quals hi ha major demanda i 

encareix el cost del servei: periodes punta: (estiu o hivern, vinculat amb temporada 

turística) 

$/M3

46

Tarifa media constante

Mill. m3

30

Otoño Invierno Primavera Verano

C
o
n

s
u

m
o

m
e
n

s
u

a
l

m
e
d

io

Tarifa
Sobreconsumo

Tarifa Base Constante

Consumo Base Anual
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Pràctiques tarifaries 
SISTEMES PERSONALITZATS : PER FRANGES HORARIES 

     Implantació i desenvolupament   smart meters 
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Pràctiques tarifaries 
SISTEMES PERSONALITZATS : TARIFA DINÀMICA  

Context  

•Recursos alternatius  
(integrated water resource 
pricing, en funció del origen i  
disponibilitat del recurs) 
 

Redefinició de tarifes  

•cost de producció variable 
en funció de les fonts 
alternatives del recurs  
preu de cada m3 subministrat 
hauria de reflectir l’origen de 
l’aigua i el seu cost associat 
en el moment 

Resultat 

• preu evoluciona d’acord 
amb el cost (recuperació de 
costos) + missatge directe 
d’escassetat i foment de 
l’estalvi. 

P = f [(rsurface, csurface); (rgroundwater, 

cgroundwater); (rdesalination, cdesalination);  

(rreuse, creuse); (rothers, cothers)] 

“r” :  volum subministrat de cada origen de recurs 

“c” :  costos específics 



18 

Pràctiques tarifaries 
SISTEMES PERSONALITZATS : MESURES DE SENSIBILITAT 

•   Estructura tarifaria per trams de consum:    
Consum vital a preu bonificat 

•  Nº persones habitatge 

• Tarifes Socials: Bonificació quota i consum 

Mesures 
estructurals 

• Fons Solidaritat 

• Ajornaments del pagament: atenció al  client 
personalitzada 

• No talls a persones en situació vulnerabilitat 
econòmica (criteri de Serveis Socials) 

Mesures 
cojunturals 
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• Pensionistes i jubilats amb ingressos mínims 

• Persones amb ingressos mínims 

• Families en situació d’atur 

 

Col·lectius 

• Quota de servei 

• Trams de consum vital / bàsics 

• Congelació de preus 

Conceptes 
bonificats 

Pràctiques tarifaries 
SISTEMES PERSONALITZATS : MESURES DE SENSIBILITAT 



20 

Tarifa Social 

Aplicació mesures 
sensibilitat 

Fons de 
Solidaritat 

Pràctiques tarifaries 
Aplicació mesures sensibilitat a Aigües de Barcelona 
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•Adreçada a col·lectiu de pensionistes (majors de 60 
anys) i aturats – acollits 6.100 beneficiaris 
 

•Bonificació a diversos conceptes de la factura: 
•Subministrament d’aigua; 
•Cànon aigua; 
•Taxa TMTR 

 
•Protocol AMB 
 

•Ampliació trams de consums (llars > 3 persones) 

Pràctiques tarifaries 
Aplicació mesures sensibilitat a Aigües de Barcelona 

Tarifa 
Social 
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•Bonificació econòmica factura aigua 
(subministrament d’aigua) 
 

•Garantia de subministrament 
 

•Articulat a través dels Serveis Socials dels 
Ajuntaments i entitats d’acció social (Càritas, Creu 
Roja,…), sota els seus criteris i consideracions 
 

• Atorgades més de 30.000 ajudes 

Fons de 
Solidaritat 

Pràctiques tarifaries 
Aplicació mesures sensibilitat a Aigües de Barcelona 
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•Oferiment de pagament a terminis o ajornament de 
factures pendents 
 

• Retard inici avís de suspensió fins 3-4 factures 
pendents 
 

•Contacte telefònic davant situació impagament 

Aplicació 
mesures 

sensibilitat 

Pràctiques tarifaries 
Aplicació mesures sensibilitat a Aigües de Barcelona 
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Pràctiques tarifaries 
Comunicació de mesures 

•Comunicació a través de mitjans tradicionals 
(premsa, ràdio, web,…) 
 

•Intensiu programa de visites a entitats i 
organitzacions 
 

•Sessions formació/sensibilitació (Serveis 
Socials, OMICs, Diputació de Barcelona…) 
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Etapa 0 Etapa 1    Etapa 2    Etapa 3 

Tarifa plana 

 Tarifa volumètrica 

amb o sense quota 

fixa 

Tarifa amb trams de 

consum a preus 

creixents + quota fixa 

Ràpid creixement 

inicial  

Inici de la prestació 

del servei 

Inversió en 

infraestructura 

Accés universal 

Creixement 

Finançament del 

servei 

 

Focalitzat en la 

operació 

O
b

je
ti

u
s

 

Consolidació 

Finançament del servei 

Alta qualitat del servei 

d’abastament 

Medi ambient  

Sanejament 

Aspectes Socials 

Sostenibilitat 

Finançament del servei 

Descens del consum 

Alta qualitat del servei 

Medi ambient 

Social 

Confort 

Altres Serveis 

NO EXISTEIX LA TARIFA IDEAL 

Cada estructura tarifaria ha de respondre als objectius establerts en cada moment 

Canvis en l’entorn -> canvis en els sistemes tarifaris 

Tarifa personalitzada 

 

Complements de tarifa 

Pràctiques tarifaries 
Evolució del model tradicional 

¿es pot aplicar un sistema tarifari únic per l’aigua? 
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• Necessitat inversions importants per 
millorar els sistemes de sanejament  i 
obtenir noves fonts de subministrament 

• Principi de recuperació de costos 

• Eliminació de subsidis 

• Exigències de major nivell de servei 

• Normatives mediambientals més exigents 

• Gestió del canvi climàtic 

 

• Conscienciació ciutadana: campanyes de 
comunicació 

• Efectes de la sequera 

• Efectes de la crisi econòmica 

• Preus progressius 

• Us de dispositius d’estalvi 

Reptes – la paradoxa 

Augment 
costos Descens del  

consum 

EL MODEL ACTUAL ESDEVÉ INSUFICIENT: 

cal buscar noves formules 
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Reptes – els 4 pilars  

• Major rellevància de la 
política de preus 

• Nous sistemes tarifaris 
per determinar el preu 
del servei de l’aigua, 
adaptats a cada territori i 
societat 

•  Simplificar sistemes 
tarifaris segons els 
objectius 

• Water for all: tarifes 
socials 

• Prestació del servei des 
d’unitats eficients de 
gestió 

• Millorar la coordinació 
entre els diferents àmbits 
competencials que 
intervenen 

• Establiment d’objectius i 
nivells de servei 

 

• Inversions 

• Innovació tecnològica 

• Garantir qualitat i quantitat 

• El diner de l’aigua per a 
l’aigua 

• Consens a llarg termini. No 
subjecte a partits polítics ni 
períodes electorals 

 

• Expertise 

• Professionalització 

• Innovació 

• Formació 

CONEIXEMENT SOSTENIBILITAT 

GESTIÓ 
TARIFARIA 

EFICIÈNCIA 
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• La política de preus i les pràctiques tarifaries 

 

• La factura de l’aigua. La percepció del client 

 



29 

Altres conceptes 
Taxes Residus 

La factura de l’aigua 

Conceptes 

IVA 

Quota 
de 

servei 
Consum 

Tarifa 
abastament 

Canon de 
l’aigua 

Clavegueram 

Preu del 
cicle de 
l’aigua 

Factura de  
l’aigua 
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Canon de l’aigua 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa pel finançament, entre d’altres, de les despeses d'inversió i d'explotació 
dels sistemes de sanejament (col·lectors i estacions depuradores), dels 
embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i transport de 
l'aigua. És un tribut la titularitat del qual correspon a l’Agència Catalana de 
l’Aigua.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa de clavegueram 
 
 
 
 

 

TMTR 

 
 
 

IVA 

 
 
 

Taxa per cobrir els cost de manteniment i reparació de la xarxa de 
clavegueram.  En alguns municipis es recapta dins la factura de l’aigua per 
compte de l’Ajuntament. 

 
 

Subministrament d’aigua 
 
Aprovat per l’Area Metropolitana de Barcelona I autoritzada per la Comissió 
de Preus de Catalunya 
 

• Quota de servei: Garanteix la disponibilitat immediata al servei de 
l’aigua 

• Consum: Sistema per trams de preus creixents 
 
 

 
10%  sobre subministrament d’aigua i canon de l’aigua 

 
 
Taxa per la gestió i tractament de residus. Es recaptada per compte de AMB 

Municipi 

La factura de l’aigua 

Conceptes 
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*Aquaepapers nº1 – Estudio sobre el precio del agua en España 

Composició de la factura de l’aigua de les 15 ciutats espanyoles amb més població* 

  

Datos: tarifas vigentes en septiembre de 2012. 

La factura de l’aigua 

La factura de l’aigua a les principals ciutats espanyoles 
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Unitat de mesura: 
 m3 versus litre d’aigua 

Diferents patrons de consum i estructures 
tarifaries entre els municipis 

Freqüència del pagament: 
Periodicitat de la factura 

Factura aigua 
versus  

preu de l’aigua 

Conceptes de la factura que no són del 
cicle de l’aigua 
 

La factura de l’aigua  

Factura de l’aigua versus preu de l’aigua. 

Percepció del client 

Tarifa de l’aigua 

Taxa de clavegueram 

Canons de sanejament  

Taxa de residuos i altres conceptes aliens al cicle de l’aigua 

Subsidis 

Bonificacions a la factura (familia nombrosa…) 

IVA (10%) 

0,92 €/m3* 276 €/m3 1.120 €/m3 

AEAS-XIII Encuesta nacional. Suministro de agua potable y saneamiento en España 

4.000 gots d’aigua 

0,92 €/m3* DIFICULTAT PER 

FER 

COMPARATIVES 

DE PREUS DE 

L’AIGUA 

Mensual 

Bimestral 

Trimestral 

Evitar l’ús de 
la factura com 

a element 
recaptatori 

Desconeixement 
del preu de 

l’aigua 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://blogs.kalipedia.com/blogfiles/diadelagua/105_botellaAgua.jpg&imgrefurl=http://blogs.kalipedia.com/diadelagua/posts&usg=__HGCfwBDwDV-R9LlRFouungShBbo=&h=600&w=295&sz=39&hl=es&start=10&itbs=1&tbnid=S4pt66tB4tRu9M:&tbnh=135&tbnw=66&prev=/images%3Fq%3Dbotellas%2Bagua%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
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Pes del servei de l’aigua i altres serveis en els 
pressupostos familiars 

INE. Encuesta de presupuestos familiares 2013 
 

Servicio

Gasto medio por 

hogar Euros/año % s/ gasto total

Vivienda 7.982 29,5

Alimentos y bebidas no alcohólicas 4.098 15,1

Transportes 3.121 11,5

Hoteles, cafés y restaurantes 2.251 8,3

Otros bienes y servicios 2.044 7,5

Ocio, espectáculos y cultura 1.537 5,7

Artículos de vestir y calzado 1.348 5,0

Mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación de la vivienda 1.147 4,2

Salud 870 3,2

Teléfono 823 3,0

Electricidad 745 2,8

Bebidas alcohólicas, tabaco 534 2,0

Enseñanza 361 1,3

Abastecimiento y saneamiento de agua 236 0,9

TOTAL GASTO MEDIO POR HOGAR 2013 27.098 100,0

0,9% 

El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) suggereix que 
el cost de l’aigua no hauria de superar el 3% dels ingressos de la llar 

0,78% 
a 

Catalunya 
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"No s’aprecia  el valor de l’aigua 
fins que s’asseca  el pou."  
Proverbi anglès. 

 
 

Del repte... 

...a 
l’oportunitat 

Moltes gràcies per la seva atenció 
calbiol@aiguesdebarcelona.cat 
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