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Els temes a tractar  

 Principis bàsics de finançament 

d’infraestructures 

 L’aplicació al sector hidràulic 

 El cost del risc zero  

 L’entorn econòmic I els condicionants pel 

futur proper 



Infraestructura?  

 



 UNES POQUES REGLES GENÈRIQUES 

 

1) Definir amb claredat les obligacions de servei públic –OSP- en matèria. 

 

2) Finançar amb els pressupostos les OSP. 

 

3) Prioritzar actuacions ‘no OSP’ segons aportació a la productivitat i 
rendibilitat financera. 

   - ACB 

   - Pla Econòmic i Financer 

 

 4) Finançar amb el pagament per usuaris les inversions, en general. 

 

 5) Tenir molta consideració per les externalitats positives (menys 
infermetats, congestió, menys accidents, menys emissions CO2) per 
aportacions del pressupost 

 

Finançament d’infraestructures  



 UNES APLICACIONS PRÀCTIQUES  

 

 Infraestructures educatives i sanitàries, gran extensió i aplicació del 
concepte OSP. Gran intensitat despeses treball....finançament 
preferentment pressupostari  

   (I què passa amb l’educació superior i professional?) 

 

1) Infraestructures de mobilitat bàsica i quotidiana: xarxa bàsica de 
carreteres, modes col·lectius metropolitans, rodalies 
ferroviàries...finançament infraestructura bast en pressupost ( 

   (I què passa amb les infraestructures de mobilitat a 
mitjana i llarga distància?) 

 

1) I les infraestructures hidràuliques? 

 

 

Finançament d’infraestructures  



 

 

1)  Hi ha OSP en matèria d’aigua? Quina és l’Obligació de Servei Públic? 

 

2) Com es finança l’obligació de servei públic? (i.e. Xarxes de distribució 
urbana a àrees de nivell econòmic i adquisitiu molt baix?) 

 

3) Principi general fora OSP: l’usuari ha de pagar el cost. 

  

4) Per fer front a OSP, finançament amb subsidis creuats entre usuaris? 
Subsidi del pressupost? 

 

5) Per tan: recuperació cost infraestructura via tarifes com a regla general.  

 

6) Això aplica a distribució alta; distribució urbana; Sanejament (per motiu 
externalitats és apropiat donar subsidis a sanejament en nuclis petits , 
que operen per sota escala òptima) 

 

Finançament d’infraestructures  



I com enfoquem el risc zero? 



I com enfoquem el risc zero? 



Garantia Zero en Subministrament Hidràulic a Catalunya? 

 



Partenariat Públic-Privat?  

 

Del PPP a la RPA!   



Qüestions rellevants de cara al futur 

 La tendència al augment del pagament per 

usuaris farà que s’hagi d’interioritzar en 

major mesura el cost del servei d’aigua en 

les diferents activitats econòmiques. 







Qüestions rellevants de cara al futur 

 La tendència al augment del pagament per 

usuaris farà que tinguin un paper important 

les discussions relacionades amb la garantia 

del servei universal 

 Per tan, les fórmules per garantir 

l’accessibilitat a preus assequibles pels 

sectors amb menys ingressos. 


