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1. Introducció 

L’Ajuntament de Girona inicia una nova etapa en la gestió del servei 
d’abastament d’aigua. El context socioeconòmic en què es produeix afecta de 
diverses formes la prestació del servei: la caiguda dels consums, l’increment de 
la fiscalitat de l’aigua i la crisi que pateixen moltes famílies aconsellen un 
replanteig de la política tarifària de manera que es pugui adequar al nou context 
i es garanteixi alhora l’accés a l’aigua de tots els ciutadans i la cobertura de 
costos del servei. 

El present informe s’orienta a l’elaboració d’escenaris tarifaris a considerar en 
endavant que permetin l’ajust de la política municipal del servei a les 
circumstàncies actuals. Els escenaris s’elaboren a partir de l’anàlisi de 
l’estructura d’ingressos en relació a la despesa reconeguda, dels trams de 
consum, la relació entre tarifa i garantia d’abastament i les alternatives per 
millorar l’accés a l’aigua i l’eficiència en el seu ús, objectius de la política 
tarifària. 

Els escenaris que es proposen han estat plantejats en col·laboració amb els 
SSTT municipals amb l’objectiu de que coadjuvin a la presa de decisions sobre 
la política tarifària a seguir des de l’ajuntament en tant que titular del servei. 

Per a la seva elaboració s’han consultat els expedient de tarifes de Girona 
aprovat el 2012 i en tramitació 2013, i documents complementaris. 

L’anàlisi es centra en les tarifes d’abastament domiciliari de Girona, Salt I Sarrià 
de Ter i dedueix el que es pot interpretar com a imputable a la venda en alta a 
municipis veïns i al Consorci de la Costa Brava. 
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2. La tarifa del servei d’abastament d’aigua 

2.1 Abast de l’estudi 

La tarifa del serveis d’abastament d’aigua és l’instrument bàsic de finançament i 
cobertura de costos del servei. Complementàriament, el servei es nodreix 
d’ingressos no tarifaris, i també ho pot fer amb préstecs i subvencions. 

El servei d’abastament d’aigua de Girona, Salt i Sarrià de Ter també presta 
altres serveis, com la venda d’aigua en alta a Bescanó, Quart, Sant Julià de 
Ramis i Aiguaviva, i el subministrament d’aigua tractada a la Costa Brava 
Centre. 

Atès que l’esquema de despeses reconegudes és global, l’anàlisi de tarifes de 
Girona, Salt i Sarrià de Ter s’ha fet en base a les despeses que s’han 
considerat imputables a aquests serveis d’abastament d’aigua. 

En resum el servei inclou tres modalitats de venda d’aigua: 

1) Distribució en baixa a Girona, Salt i Sarrià de Ter 

a) Domèstica 

b) Industrial 

2) Venda en alta a municipis veïns 

3) Venda d’aigua tractada al Consorci de la Costa Brava 

L’anàlisi que segueix es limita a la distribució en baixa a Girona, Salt i Sarrià de 
Ter. L’anàlisi es circumscriu a la tarifa i als consums domèstics, de manera que 
es considera invariant la tarifa variable industrial, no afectada pels blocs. Les 
partides econòmiques corresponen a la tarifa vigent per al 2013 aprovada el 
passat juliol, i alguns elements del tancament de 2012, atès que el 2013 és 
encara exercici en curs. 

2.2 Els elements de la tarifa 

La tarifa és de tipus binòmic amb un terme fix i un terme variable. La història 
tarifària ha dut a que hi hagi diversos elements fixes i diversos elements 
variables que financen el servei. Als efectes del present treball, s’agrupen tots 
els conceptes  en dos: fix i variable, que són l’essència de la tarifa del servei.  

La diversitat de serveis prestats aconsella destriar els ingressos en 4 tipus, de 
la següent manera, a fi de millorar la comprensió de les tarifes i la seva 
estructura: 

1) Termes variables. 

a) Tarifa de venda d’aigua, segons blocs 

b) Inversió les tarifes complementàries a l’amortització de la planta de 
Carbó Actiu Granulat (CAG). 
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c) Inversió per doblatge de l’Estació de tractament d’aigua potable 
(ETAP) i la canonada Pasteral II. 

2) Termes fixes 

a) Quota de servei 

b) Conservació de comptadors 

 

Els ingressos previstos amb els elements del terme variable són els següents: 

Ingrés variable

Venda d'aigua domèstica GSS Tarifa €/m3 Cabals m3/any Ingressos €/any

1r bloc, fins a 6 m3/abonat.mes, €/m3 0,168150 3.627.101 609.897

2n bloc,  >6 a 12 m3/abonat.mes, €/m3 0,554271 1.627.899 902.297

3r bloc, >12  m3/abonat-mes 0,871888 1.096.500 956.025

Subtotal 6.351.500 2.468.219

Inversió per planta C.A.G 0,021316 135.389

Inversió per doblatge ETAP i canonada Pasteral II 0,027548 174.971

Total ingrés variable domèstic previst Girona, Salt i Sarrià de Ter 2013 2.778.579

Venda d'aigua industrial GSS 0,657653 445.000 292.656

Total ingrés variable previst Girona, Salt i Sarrià de Ter 2013 3.071.235  

 

La previsió d’ingressos fixes és 

Ingrés fix

Tipus d'usuari Nº Comptadors

Quota de servei 

€/comptador
Ingrés €/any

Conservació 

€/comptador
Ingrés €/any

Total ingrés 

fix €/any

Vivenda buida 1.065 2,790042 35.657 0,42 5.368 41.024

Comptador 13 mm 25.501 1,395021 426.893 0,42 128.525 555.418

Comptador 15 mm 32.411 1,902211 739.831 0,60 233.359 973.190

Comptador 20 mm 4.197 3,128086 157.543 0,96 48.349 205.892

Comptador 25 mm 179 4,376661 9.401 1,34 2.878 12.279

Comptador 30 mm 77 6,161004 5.693 1,89 1.746 7.439

Comptador 40 mm 93 12,789977 14.274 3,91 4.364 18.637

Comptador 50 mm 41 18,566003 9.134 5,67 2.790 11.924

Comptador 60 mm 10 33,158157 3.979 8,24 989 4.968

Comptador 80 mm 13 33,158157 5.173 20,68 3.226 8.399

Comptador 100 mm 6 33,158157 2.387 33,65 2.423 4.810

Comptador 150 mm o superior 1 33,158157 398 122,65 1.472 1.870

Altres 25 33,158157 9.947 0 9.947

Total 63.619 1.420.310 435.489 1.855.799  
 

I en definitiva, els ingressos previstos amb la venda en baixa són 4.927.033 €, 
el que suposa una tarifa mitjana de 0,725 €/m3 amb un ingrés fix del 38%. 
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Ingrés previst 2013

Variable 3.071.235

Fix 1.855.799

Total 4.927.033

Tarifa mitja €/m3 0,725

% ingrés fix 38%  

2.3 Els condicionants 

Si es presta atenció a les tarifes de subministrament d’aigua en baixa, es poden 
fer les següents observacions: 

1. Crisi econòmica: com ja s’ha indicat, avui l’accés a l’aigua no està 
garantit de forma universal. La crisi econòmica es manifesta en les 
dificultats de moltes famílies i també en l’encariment de l’aigua com a 
conseqüència de l’increment de la fiscalitat associada al seu consum,  
En aquests condicions, és desitjable que la tarifa contempli mecanismes 
que garanteixin l’accés universal a l’aigua i d’aquesta manera es reforcin 
les polítiques de solidaritat social.  

2. Necessitat de reforçar  les polítiques de respecte ambiental. Aquestes 
polítiques iniciades ja fa temps a nivell municipal amb la introducció de la 
tarifa per blocs, mereixen un reforç que les relligui amb les de solidaritat 
social.  

3. Estructura de blocs. La tarifa té un component variable estructurat en 
tres blocs: 

a. De 0 a 6 m3/abonat.mes 

b. Més de 6 i fins a 12 m3/abonat.mes 

c. Més de 12 m3/abonat.mes 

Cada bloc té establert un preu creixent que simbolitza l’estímul polític a 
l’estalvi d’aigua i un règim de subvencions creuades entre els diferents 
grups s’usuaris.  

4. La crisi econòmica i l’increment de la fiscalitat de l’aigua han conduit a 
una caiguda de consums que ha alterat els equilibris econòmics interns 
del servei, massa dependents de l’ingrés variable. Això també pressiona 
sobre el cost i la tarifa ha de trobar un nou encaix que restableixi els 
equilibris. 

5. L’estructura econòmica del servei, és feble, doncs les despeses fixes 
són molt superiors als ingressos fixes, tal i com ja s’ha indicat. Respecte 
a la despesa reconeguda, i en especial a la part imputable al servei 
d’abastament dels municipis titulars, els ingressos fixes suposen el 38% 
dels ingressos totals, si s’hi inclouen les quotes de conservació de 
comptadors. Si això ja era un signe de fragilitat en èpoques anteriors, 
ara es mostra amb més intensitat. 
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6. El rebut de l’aigua és complicat i es fa necessària la seva simplificació i 
la millora de la seva comprensibilitat 

Les quotes de conservació de comptadors, tècnicament són ingressos no 
tarifaris, doncs la propietat del comptador és de l’usuari i no del servei. Ara bé, 
com es pot observar a l’estudi de tarifes, la seva destinació és cobrir despeses 
ordinàries del servei que haurien de ser objecte de tarifa. Aquesta situació 
històrica ha quedat consolidada amb el reglament del servei que estableix el 
règim de propietat dels comptadors i en conseqüència penalitza aquest apartat 
de cost amb el 21% d’IVA. Als efectes del present treball i més enllà de la seva 
classificació administrativa o tributària, es considera un ingrés tarifari. 
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3. Modificacions estructurals a considerar 

3.1 La qüestió de la garantia 

La garantia del servei la constitueixen tots aquells elements que permeten la 
seva disponibilitat amb un cost pràcticament independent del consum. De 
forma general es pot identificar amb les despeses fixes, que com s’ha dit, en 
una aproximació suficient representen entre el 75% i el 80% del cost imputable. 

Atès que, considerats de la forma indicada, els ingressos fixes del servei 
suposen un 38%, el desequilibri entre l’estructura d’ingressos i despeses és 
evident: bona part de les despeses fixes resulten finançades amb ingressos 
variables. Això fa que quan es produeix una reducció del consum, ja sigui per la 
virtut de l’estalvi d’aigua o per la necessitat de reduir l’import de la factura que 
senten molts abonats, es produeix un desequilibri econòmic que obliga a 
l’increment de tarifes. 

3.1.1 Increment dels ingressos fixes 

D’aquí es deriva la primera proposta per al un redisseny tarifari: incrementar la 
proporció dels ingressos fixes i tendir al 50% d’ingrés fix en el conjunt dels 
ingressos a fi de millorar l’estabilitat econòmica del servei. 

3.1.2 Relació de la quota de servei i el diàmetre d e l’escomesa 

De forma més detallada, la garantia té a veure amb la secció de la canonada 
que abasteix a cada abonat i per tant, també amb el diàmetre del comptador 
contractat. Això introdueix la necessitat de que la part fixa de la tarifa estigui 
relacionada amb el nivell de garantia ofert en funció d’aquest diàmetre. És a dir, 
la distribució de costos fixes que s’acordi ha de tenir coherència interna en 
funció del grau de garantia relativa oferta als diferent abonats. 

3.1.3 Relació entre la quota de servei i el nivell de consum 

L’aplicació estricta del criteri anterior produeix un efecte singular en els usuaris 
amb un consum més baix: el preu mig de l’aigua que paguen és elevat, atès 
que el cost del terme fix es reparteix entre pocs metres cúbics. Tot i que el 
terme fix s’entén que correspon a la contribució a la despesa fixa del servei, hi 
ha una certa contradicció amb el principi d’accés universal a l’aigua. Això es pot 
obviar si les quotes de servei aplicable als comptadors més petits queda 
modulada en funció de l’estructura de consum. Així, en funció del consum dels 
darrers 12 mesos, es podria aplicar una quota més baixa als abonat que tenen 
el comptador fins a 13 mm i que no han passat del 1r bloc. Periòdicament es 
regularitzaria la quota de servei aplicable en funció del consum real observat. 

3.1.4 Altres tipus d’abonats 

El servei públic d’abastament d’aigua presta altres serveis amb diferents 
característiques: 
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a) Fonts públiques. Són la garantia tradicional d’accés universal a l’aigua. 
No han d’estar subjectes a quota de servei.  

b) Hidrants privats. El servei té mes valor pel concepte de garantia que pel 
consum, que ordinàriament és nul. A considerar la quota de servei 
imputable en funció de les característiques de l’hidrant. 

c) Escomeses d’obra, i altres escomeses provisionals ( fires, actes al 
carrer, etc). A considerar la quota de servei imputable en funció del 
diàmetre, a més de la tarifa per consum. 

3.2 La conservació de comptadors 

Com ja s’ha indicat, aquest concepte cobreix part de les despeses fixes del 
servei. Als efectes pràctics, en el present estudi es considera com un ingrés 
solidari de la quota de servei i, anàlogament, té uns preus en funció del 
diàmetre del comptador. 

Sobre aquesta qüestió, es recomana considerar la modificació del reglament 
del servei ( art 68), i considerar que els comptadors que s’instal·lin a futur 
passin a formar part de l’actiu del servei. Això permetrà alhora la modernització 
del parc de comptadors i assolir les prestacions de lectura, i el coneixement i 
gestió de les pautes de consum que avui permet la tecnologia. 

La supressió del concepte i la seva unificació en una quota de servei integrada 
permetrà també la simplificació del rebut i l’abaratiment de l’IVA repercutit als 
abonats.  

L’anàlisi de les tarifes actuals condueix als següents indicadors relatius de 
garantia: 

Garantia 

relativa

Quota + 

conservació 

relatius

Vivenda buida 1,53

Comptador 13 mm 1,00 1,00

Comptador 15 mm 1,33 1,38

Comptador 20 mm 2,37 2,25

Comptador 25 mm 3,70 3,15

Comptador 30 mm 5,33 4,44

Comptador 40 mm 9,47 9,20

Comptador 50 mm 14,79 13,35

Comptador 60 mm 21,30 22,81

Comptador 80 mm 37,87 29,66

Comptador 100 mm 59,17 36,81

Comptador 150 mm o superior 133,14 85,84

Altres  
La garantia relativa expressa la relació de seccions útils dels comptadors en 
funció del seu diàmetre. 

La quota + conservació relatius compara la suma dels termes fixos ( quota de 
servei+ conservació de comptador) que s’apliquen a cada comptador amb els 
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que s’apliquen als comptadors de 13 mm. Així, per exemple, el comptador de 
30 mm té una garantia d’aigua 5,33 vegades superior al de 13 mm però el 
terme fix agregat que se li factura és tan sols 4,44 vegades superior. 

3.3 L’adequació als trams del cànon de l’aigua 

Els blocs de consum establerts tenen una llarga tradició. No obstant, la 
introducció del cànon de l’aigua amb la seva estructura de blocs complica el 
rebut i dificulta la seva comprensió. L’ACA ha generalitzat l’ús del 4rt bloc i ha 
introduït una estructura de trams única a Catalunya com a base de la seva 
tributació. 

La modificació de l’estructura de blocs actual de la tarifa domèstica de Girona 
Salt i Sarrià de Ter i la seva adequació als trams de l’ACA pot tenir diversos 
avantatges: 

a) El primer bloc, de 9 m3/abonat.mes, coincideix amb la garantia d’accés 
universal a l’aigua reconeguda avui a Catalunya. Aquest seria el bloc de 
preu reduït i en tot cas, objecte de consideració tarifària específica per a 
determinats col·lectius. Suposa l’ampliació del 1r bloc actual, de 6 a 9 
m3. 

b) La introducció del 4rt bloc suposa un senyal econòmic específic orientat 
als consums de confort i per estimular l’estalvi. Aquest bloc s’aplica a 
consums superiors a 18 m3/abonat.mes. 

c) El segon bloc s’aplica a consums superiors a 9 i fins a 15 m3, i el tercer, 
fins a 18 m3. 

d) La coincidència dels trams tarifaris amb els del cànon de l’aigua 
simplifica el rebut i en facilita la comprensió. També afavoreix la gestió i 
la comunicació de les mesures específiques que es determinin per a 
l’ampliació dels trams als abonats que acreditin un número de persones 
en convivència que les faci mereixedores d’aquesta ampliació. I com 
s’ha dit, el primer tram facilita la comprensió i gestió dels ajuts als 
col·lectius que es determinin. 
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4. Les mesures ambientals 

Els objectius ambientals formen part de la política de l’aigua. En tant que recurs 
escàs i bé públic a protegir, la legislació i la planificació de l’aigua incorporen 
els principis de la Directiva Marc de l’Aigua. El cànon de l’aigua és l’instrument 
fiscal d’aquesta política i l’ACA l’agent executor. 

A nivell municipal, el cicle local de l’aigua té els seus instruments específics per 
executar polítiques de protecció ambiental de l’aigua. La carestia del recurs 
imposa la seva gestió eficient i el consum responsable. Més enllà de la millor 
disponibilitat o sensibilitat ambiental de cada usuari, el senyal econòmic 
objectiva la política desitjada. La tarifa del servei d’abastament d’aigua, des de 
fa anys ja incorpora aquest senyal amb la progressivitat de preus dels blocs 
vigents. I és en aquest sentit, per intensificar el missatge, que es proposa la 
creació del 4rt bloc a un preu superior al del 3r i fer-lo coincidir amb els del 
cànon de l’aigua.  



Escenaris tarifaris abastament d’aigua Pàgina 12 

 

5. La tarifa solidària 

Fins fa poc temps, l’accés universal a l’aigua no semblava ser un gran 
problema en la societat catalana. No obstant, la profunda crisi econòmica ha 
creat gran bosses de pobresa severa. Avui, hi ha percentatges significatius de 
població que depenen de l’assistència bàsica. La cobertura d’aquesta 
contingència, l’accés a l’ajut i les condicions de prestació han de ser objecte 
d’una reglamentació específica que va més enllà de l’abast del present treball. 
El que aquí es proposa és la creació d’una partida específica dins dels costos 
del servei que asseguri aquest ajut i permeti l’accés a l’aigua amb una tarifa 
reduïda que aquí s’anomena tarifa solidària. 

Uns criteris indicatius a seguir poden ser els següents: 

1. Partida de despesa coberta amb aportació municipal o amb reordenació 
dels conceptes avui inclosos en les despeses del servei.  

2. Criteris d’accés: els mateixos que s’han establert als SS municipals per 
accedir als ajuts de Càritas. 

3. Límit dels drets: l’equivalent al primer tram de consum normal o ampliat 
en funció de l’estructura de la unitat de convivència. 

4. Duració de l’ajut: indefinida, sempre que es donin les condicions d’accés 
i es respectin les regles del joc. 
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6. Escenaris tarifaris 

Amb aquest criteris s’ha elaborat un escenari tarifari bàsic i una variant a fi de 
preveure i avaluar l’evolució futura de les tarifes i la seva repercussió en el 
rebut de l’aigua.  

Les hipòtesis de partida dels escenaris són les següents: 

1. No increment de la despesa. Els escenaris volen preveure la repercussió 
en el rebut dels possibles canvis estructurals introduïts. L’anàlisi que 
segueix es basa en la despesa reconeguda a la tarifa 2013. Els 
increments interanuals futurs s’haurien d’afegir, degudament indexats o 
aprofundint en les modificacions estructurals proposades, com s’apunta 
al final de l’informe. 

2. Gradualitat en l’aplicació dels canvis estructurals per evitar salts 
importants en l’aplicació al rebut. És a dir, l’horitzó tarifari que resulti s’ha 
de poder aplicar en el període que resulti raonable amb el règim 
transitori que es determini. 

3. També s’ha considerat la possible inversió en sistemes de mesura 
electrònics, que en el futur són la base per a l’evolució de les tarifes en 
funció de les pautes de consum. 
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7. Escenari tarifari bàsic 

7.1 Hipòtesis de treball 

Les hipòtesis que inclou el disseny tarifari que es proposa, orientat als objectius 
esmentats són les següents: 

1) Ingressos variables 

a) Creació d’un 4rt bloc de consum 

b) Adequar  els blocs tarifaris als trams de l’Agència Catalana de l’Aigua 

c) Agrupar les quotes de finançament del CAG, ampliació ETAP i canonada 
Pasteral en el preu de cada bloc. 

2) Ingressos fixes 

a) Millorar el ràtio fix/variable per estabilitzar la relació entre estructura 
d’ingressos i de despeses 

b) Ajustar proporcionalment l’ingrés fix a la garantia contractual aportada. 

c) Unificar els dos conceptes en un per simplificar el rebut i abaratir l’IVA 

d) Establir una quota de servei reduïda per als diàmetres de 13 mm i 
consums no superiors al primer bloc. 

e) Facturar als titulars d’hidrants per la garantia associada al diàmetre de la 
seva escomesa. 

7.2 Els blocs tarifaris 

En relació als blocs tarifaris la proposta inclou quatre elements: 

1) Creació d’un 4rt bloc de consum. 

2) Adequar  els blocs tarifaris als trams de l’Agència Catalana de l’Aigua, és a 
dir, el primer bloc fins a 9 m3/mes; el segon fins a 15 m3/mes; el tercer, fins 
a 18 m3/mes; i el quart, per a consums superiors. 

3) Agrupar les quotes de finançament del CAG, ampliació ETAP i canonada 
Pasteral en el preu de cada bloc. Això suposa que als preus vigents de cada 
bloc, se’ls afegeixen els càrrecs per metre cúbic corresponents a aquests 
conceptes. Els preus resultants s’indiquen a la taula que segueix. 

4) Per al 4rt bloc s’introdueix una nova tarifa, resultat d0’incrementar un 10% la 
del 3r bloc. 

El resum de la proposta és com segueix:  
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Blocs tarifaris, m3/abonat.mes. Associació preus variables
2013 €/m3 nova estructura tarifària

1r bloc, fins a 6 0,217014 1r bloc, fins a 9

2n bloc,  >6 a 12 0,603135 2n bloc, > 9 a 15

3r bloc, >12 0,920752 3r bloc, > 15 a 18

1,0128272 4rt bloc, > 18  

7.3 Els trams de consum 

L’estimació de consums en baixa per a 2013 a Girona, Salt i Sarrià de Ter que 
es va fer a l’estudi de tarifes per al 2013 és de 6.796.513 m3, similar a 
l’observada per al 2012. Per aquest motiu, l’estimació de distribució de 
consums en el nou sistema de blocs s’ha aproximat en base a la distribució de 
rebuts per consums reals de l’any 2012. 

 
M3 ANY 1r tram 2n tram 3r tram 1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4RT TRAM M3/ANY

0 0

41.916 41.916

86.436 86.436

148.635 148.635

204.180 204.180

272.670 272.670

336.744 1.090.581 336.744

349.839 299.862 49.977 349.839

409.776 307.332 102.444 409.776

405.243 270.162 135.081 405.243

393.900 236.340 157.560 354.510 39.390

363.396 198.216 165.180 297.324 66.072

320.760 160.380 160.380 240.570 80.190

295.230 136.260 136.260 22.710 204.390 90.840

253.008 108.432 108.432 36.144 162.648 90.360

220.950 88.380 88.380 44.190 132.570 88.380

182.784 68.544 68.544 45.696 102.816 68.544 11.424

147.288 51.984 51.984 43.320 77.976 51.984 17.328

134.460 44.820 44.820 44.820 67.230 44.820 22.410

2.277.179 245.502 245.502 1.786.175 368.253 245.502 122.751 1.492.779

Total tancament 2012 6.844.394 3.306.795 1.514.544 2.023.055 4.263.726 866.082 173.913 1.492.779 6.796.500

Estudi tarifes 2012 6.710.000 3.485.022 1.674.284 1.550.694  
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7.4 Els ingressos fixes 

S’associen a les despeses fixes del servei, que són les que depenen de 
l’estructura i disponibilitat del servei i no del consum d’aigua. 

Conceptualment, es relacionen amb la garantia aportada pel servei a 
l’usuari. L’expressió material del grau de garantia és el diàmetre de 
l’escomesa i/o el comptador. 

En el present treball es consideren ingressos fixes la suma de la quota de 
servei (QS) i la conservació de comptadors (CC), aplicats sigui quina sigui la 
funció –domèstica, industrial, boca d’incendis, etc- de l’escomesa. 

L’import associat QS+CC es proposa adequar-lo a la garantia real i elevar-lo 
per millorar l’estructura econòmica del servei pel que fa als ingressos fixes. 

La taula que segueix detalla els imports dels ingressos fixes actuals del 
servei per a cada concepte. 

Ingrés fix  previst Girona, Salt i Sarrià de Ter 2013

Tipus d'usuari Nº Comptadors

Quota de servei 

€/comptador
Ingrés €/any

Conservació 

€/comptador
Ingrés €/any

Total ingrés 

fix €/any

Vivenda buida 1.065 2,790042 35.657 0,42 5.368 41.024

Comptador 13 mm 25.501 1,395021 426.893 0,42 128.525 555.418

Comptador 15 mm 32.411 1,902211 739.831 0,60 233.359 973.190

Comptador 20 mm 4.197 3,128086 157.543 0,96 48.349 205.892

Comptador 25 mm 179 4,376661 9.401 1,34 2.878 12.279

Comptador 30 mm 77 6,161004 5.693 1,89 1.746 7.439

Comptador 40 mm 93 12,789977 14.274 3,91 4.364 18.637

Comptador 50 mm 41 18,566003 9.134 5,67 2.790 11.924

Comptador 60 mm 10 33,158157 3.979 8,24 989 4.968

Comptador 80 mm 13 33,158157 5.173 20,68 3.226 8.399

Comptador 100 mm 6 33,158157 2.387 33,65 2.423 4.810

Comptador 150 mm o superior 1 33,158157 398 122,65 1.472 1.870

Altres 25 33,158157 9.947 0 9.947

Total 63.619 1.420.310 435.489 1.855.799  
 

Com s’ha dit, l’ingrés fix es relaciona amb la garantia relativa. La taula 
exposada a 3.2 analitza aquest concepte i mostra les diferències relatives entre 
els diferents tipus d’usuaris. 

La taula que segueix mostra les modificacions proposades 

1. per homogeneïtzar el terme fix, que produirien petites diferències que, en 
cost unitari s’expressen a la 3ª columna i en ingressos totals a la 4ª. La 
5ª indica les diferències parcials i el total diferencial. 

2. Per incrementar els ingressos fixes, fi al que es proposa un increment 
del 10 % del terme fix homogeneïtzat. 

3. Complementàriament, la unificació de la conservació de comptadors 
amb la quota de servei produiria un estalvi d’IVA equivalent a l’11% de 
l’ingrés per conservació de comptadors. Això permet, sense encarir el 
rebut, interioritzar aquest estalvi en els ingressos del servei. 
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La garantia ingrés
Regularitz

ació
ingrés Diferència ∆ fix Ingrés Estalvi IVA

Ingrés 

final
Diferència

10%

Vivenda buida 41.024 3,21 41.024 3,58 45.771 644 46.415 5.391

Comptador 13 mm 555.418 1,82 555.418 0 2,00 610.960 15.423 626.383 70.965

Comptador 15 mm 973.190 2,50 973.190 0 2,75 1.070.509 28.003 1.098.512 125.322

Comptador 20 mm 205.892 4,30 216.729 10.837 4,73 238.402 5.802 244.204 38.312

Comptador 25 mm 12.279 6,73 14.465 2.185 7,41 15.911 345 16.256 3.977

Comptador 30 mm 7.439 9,70 8.959 1.520 10,67 9.855 210 10.065 2.626

Comptador 40 mm 18.637 17,23 19.232 595 18,96 21.155 524 21.679 3.042

Comptador 50 mm 11.924 26,92 13.245 1.321 29,61 14.569 335 14.904 2.980

Comptador 60 mm 4.968 38,81 4.657 -311 42,69 5.122 119 5.241 273

Comptador 80 mm 8.399 68,62 10.704 2.306 75,48 11.775 387 12.162 3.763

Comptador 100 mm 4.810 106,85 7.693 2.883 117,53 8.462 291 8.753 3.943

Comptador 150 mm o superior 1.870 238,47 2.862 992 262,32 3.148 177 3.324 1.455

Altres 9.947 * 9.947 0 10.942 10.942 1.313 12.255 2.308

Total 1.855.799 1.878.125 22.327 2.020.811 52.928 2.073.739 258.964

* identificar

Nova tarifa

 
 

De la incorporació de l’estalvi d’IVA a l terme fix, es deriven els tipus fixes 
proposats: 

Quota fixa 

resultant

Vivenda buida 3,65

Comptador 13 mm 2,05

Comptador 15 mm 2,82

Comptador 20 mm 4,85

Comptador 25 mm 7,57

Comptador 30 mm 10,89

Comptador 40 mm 19,43

Comptador 50 mm 30,29

Comptador 60 mm 43,68

Comptador 80 mm 77,96

Comptador 100 mm 121,57

Comptador 150 mm o superior 277,03

Altres  
 

Respecte als hidrants, el parc consta de 507 amb escomeses de 50 o 60 mm 
segons el detall que segueix. L’estudi de tarifes de 2013 no contempla cap 
ingrés per aquest concepte. L’aplicació del terme fix en concepte de garantia de 
servei aportaria els ingressos que s’indiquen: 
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Tarifa 2013

Diàmetre de l'escomesa 50 mm 60 mm Total 50 mm 60 mm Total

número d'hidrants 253 254 507 253 254 507

Quota de servei 0 18,57 33,16

Conservació comptadors 0 5,67 8,24

Quota fixa mensual €/abonat.mes 0 24,24 41,40 31,21 45,42

Quota anual 0 290,83 496,78 374,52 545,00

Ingrés fix €/any 0 73.581 126.182 199.762 94.754 138.431 233.185

31,21

Aplicació QS+CC 2013

45,42

Noves quotes proposades

 
 

En resum, la proposta sobre els ingressos fixes queda sintetitzada com 
segueix: 

Ingrés fix nova tarifa €/any

Unificació, homogeneïtzació i actualització 

QS+CC ( 10%+ estalvi IVA) 2.073.739

Hidrants 233.185

Total 2.306.924  
Atès que l’increment del terme fix produiria un increment generalitzat del preu 
final de l’aigua, la proposta es complementa, per a aquells abonats amb 
consums que no passin del 1r bloc, és a dir de 9 m3/abonat i mes, amb una 
reducció del 25% de la quota de servei. 

7.5 L’ingrés variable de la nova tarifa 

L’ingrés variable de la nova tarifa es calcula a partir dels següents elements: 

1. La distribució en 4 blocs abans esmentada, amb els trams definits per 
l’Agència Catalana de l’Aigua per al cànon de l’aigua. 

2. La previsió de volums facturats a cada bloc indicada a 7.3. 

3. L’aplicació als tres primer blocs dels preus actuals, tot i agregant el preu 
de l’aigua i els preus complementaris associats al finançament del 
C.A.G. i l’ampliació de l’ETAP i la canonada del Pasteral. 

4. La introducció d’un preu per al 4rt tram, equivalent al del 3r tram 
incrementat un 10%. 

La taula que segueix resumeix els volums i ingressos previstos. 
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Trams ACA

Ingressos  

Trams ACA

estimació m3 

2013 estimació 2013

 ≤ 27 4.263.726 0,217014 925.288

27 < consum ≤ 45 866.082 0,603135 522.364

45 < consum ≤ 54 173.913 0,920752 160.131

> 54 1.492.779 1,012827 1.511.927

Total GSS 6.796.500 3.119.711

Trams de 

facturació

Tarifa 

variable 

2013

 

7.6 Excedents bruts de la nova tarifa i proposta d’ aplicació 

Les previsions d’ingrés de la nova tarifa, comparades amb les de l’actual 
ofereixen uns excedents i una nova tarifa mitja segons es pot resumir a 
continuació. 

 

Ingrés previst 2013 Nova tarifa Excedents ingrés

Variable 3.071.235 3.119.711 48.476

Fix 1.855.799 2.306.924 451.125

Total 4.927.033 5.426.634 499.601

Tarifa mitja €/m3 0,725 0,798

% ingrés fix 38% 43%  

7.7 Proposta d’aplicació dels excedents d’ingrés 

Les polítiques proposades tenen el seu efecte de dues maneres: 

1. Per la simple aplicació de la nova tarifa, com és el cas de l’ampliació del 
1r tram i la creació del 4rt. 

2. Per la destinació dels excedents produïts a les finalitats proposades.  

En aquest sentit, es fa una primera aportació al debat sobre l’aplicació dels 
excedents segons l’esquema que segueix: 

 



Escenaris tarifaris abastament d’aigua Pàgina 20 

 

Proposta aplicació dels excedents €/any

Consums municipals a preu 0 115.904

Reducció quotes de servei  1r bloc 85.935

Ajuts col·lectius necessitats 100.000

Comptadors electrònics Φ ≥ 20 mm 197.762

Total 499.601  
 

Els consums municipals s’apliquen a serveis públics com la jardineria, les 
escoles o edificis municipals. L’estimació del cost coincideix amb la de les 
tarifes ja aprovades. 

La reducció de quotes del 1r bloc s’estima en uns menors ingressos per import 
de 85.935 €. 

L’estimació d’ajuda als col·lectius necessitats s’ha de regular 
reglamentàriament. L’import és una primera estimació que s’ha de sotmetre a 
validació per part dels serveis municipals pertinents. 

L’excedent que queda es proposa aplicar-lo a la instal·lació de comptadors 
electrònics, que ha de repercutir a mig termini en una reducció de costos 
interns del servei i la possibilitat de nous tipus tarifaris en funció de les pautes 
de consum. 
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8. Hipòtesi complementària: reducció del 5% del 
consum d’aigua 

La tendència observada en els darrers anys és una reducció del consum 
d’aigua. Els factors que hi contribueixen són diversos, entre els que es poden 
esmentar: 

1. La crisi econòmica, que afecta a moltes famílies i que ha produït un 
importat tancament d’empreses. 

2. L’increment de la fiscalitat de l’aigua, especialment el 2012, que ha 
produït un afecció al preu final molt superior al que es pot deduir dels 
increments de tarifa del servei municipal. 

3. A més, enguany la pluviometria ha estat elevada i les temperatures 
d’estiu moderades. 

És poc probable que en el futur s’observi una accentuació de la tendència. No 
obstant, en el present informe es contempla l’efecte econòmic que produiria 
una reducció del consum d’un 5% respecte a les previsions tarifàries per al 
2013. 
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9. El rebut de l’aigua 

Les modificacions proposades tenen repercussió  en el rebut de l’aigua de dues 
maneres. 

9.1 Simplificació de l’estructura 

Desapareixen tres línies: dues corresponents a les tarifes variables 
complementàries CAG i ETAP, i  la del IVA al 21%. En contrapartida, pot 
aparèixer la línia del 4rt bloc per als consums més elevats. El saldo net és una 
simplificació de dues o tres línies segons queda sintetitzat en el quadre que 
segueix. 

Rebut actual aigua potable Rebut proposat

Quota fixa de servei Quota fixa de servei

Bloc 1 Bloc 1

Bloc 2 Bloc 2

Bloc 3 Bloc 3

Quotes CAG i ETAP Pasteral II Bloc 4

Conservació comptador Repercussió cànon de l'aigua

Repercussió cànon de l'aigua IVA 10%

IVA 10%

IVA 21%

Total Total  
 

9.2 Repercussió en funció del consum 

La repercussió de la nova tarifa és diferent en funció del consum d’aigua. Tot 
seguit es reprodueix la repercussió per a consums entre 0 i 75 m3/trimestre. 
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Terme fix Fix: Quota de servei + conservació comptadors

Terme variable: 

Consum 

m3/trim

Tarifa 

proposada 

2013

IVA Preu € Import IVA Preu €
Increment 

%
Import IVA Preu €

Increment 

%

0 9,63 0,88 10,51 10,96 1,10 12,06 14,68%

1 5,66 0,61 6,27 6,36 0,64 6,99 11,46% 4,82 0,48 5,30 -15,45%

2 5,88 0,63 6,51 6,57 0,66 7,23 11,04% 5,04 0,50 5,54 -14,89%

3 6,10 0,66 6,75 6,79 0,68 7,47 10,65% 5,26 0,53 5,78 -14,36%

4 6,31 0,68 6,99 7,01 0,70 7,71 10,29% 5,47 0,55 6,02 -13,87%

5 6,53 0,70 7,23 7,23 0,72 7,95 9,95% 5,69 0,57 6,26 -13,41%

6 6,75 0,72 7,47 7,44 0,74 8,19 9,63% 5,91 0,59 6,50 -9,62%

7 7,35 0,78 8,13 7,66 0,77 8,43 3,62% 6,12 0,61 6,74 -9,23%

8 7,95 0,84 8,79 7,88 0,79 8,66 -1,48% 6,34 0,63 6,98 -8,87%

9 8,56 0,90 9,46 8,09 0,81 8,90 -5,87% 6,56 0,66 7,21 -8,53%

10 9,16 0,96 10,12 8,70 0,87 9,57 -5,48%

11 9,76 1,02 10,79 9,30 0,93 10,23 -5,15%

12 10,37 1,08 11,45 9,90 0,99 10,89 -4,85%

13 11,29 1,17 12,46 10,51 1,05 11,56 -7,26%

14 12,21 1,27 13,47 11,11 1,11 12,22 -9,31%

15 13,13 1,36 14,49 11,71 1,17 12,88 -11,07%

16 14,05 1,45 15,50 12,63 1,26 13,90 -10,34%

17 14,97 1,54 16,51 13,55 1,36 14,91 -9,71%

18 15,89 1,64 17,53 14,47 1,45 15,92 -9,15%

19 16,81 1,73 18,54 15,49 1,55 17,04 -8,10%

20 17,73 1,82 19,55 16,50 1,65 18,15 -7,16%

21 18,65 1,91 20,56 17,51 1,75 19,26 -6,32%

22 19,57 2,00 21,58 18,53 1,85 20,38 -5,55%

23 20,49 2,10 22,59 19,54 1,95 21,49 -4,86%

24 21,41 2,19 23,60 20,55 2,06 22,61 -4,22%

25 22,34 2,28 24,62 21,56 2,16 23,72 -3,63%

26 23,26 2,37 25,63 22,58 2,26 24,84 -3,09%

27 24,18 2,46 26,64 23,59 2,36 25,95 -2,60%

28 25,10 2,56 27,65 24,60 2,46 27,06 -2,14%

29 26,02 2,65 28,67 25,62 2,56 28,18 -1,71%

30 26,94 2,74 29,68 26,63 2,66 29,29 -1,31%

31 27,86 2,83 30,69 27,64 2,76 30,41 -0,93%

32 28,78 2,92 31,71 28,65 2,87 31,52 -0,58%

33 29,70 3,02 32,72 29,67 2,97 32,63 -0,26%

34 30,62 3,11 33,73 30,68 3,07 33,75 0,05%

35 31,54 3,20 34,74 31,69 3,17 34,86 0,34%

36 32,46 3,29 35,76 32,71 3,27 35,98 0,61%

37 33,38 3,38 36,77 33,72 3,37 37,09 0,87%

38 34,31 3,48 37,78 34,73 3,47 38,20 1,12%

39 35,23 3,57 38,80 35,74 3,57 39,32 1,35%

40 36,15 3,66 39,81 36,76 3,68 40,43 1,57%

41 37,07 3,75 40,82 37,77 3,78 41,55 1,78%

42 37,99 3,85 41,83 38,78 3,88 42,66 1,98%

43 38,91 3,94 42,85 39,80 3,98 43,78 2,17%

44 39,83 4,03 43,86 40,81 4,08 44,89 2,35%

45 40,75 4,12 44,87 41,82 4,18 46,00 2,52%

46 41,67 4,21 45,88 42,83 4,28 47,12 2,69%

47 42,59 4,31 46,90 43,85 4,38 48,23 2,84%

48 43,51 4,40 47,91 44,86 4,49 49,35 3,00%

49 44,43 4,49 48,92 45,87 4,59 50,46 3,14%

50 45,35 4,58 49,94 46,89 4,69 51,57 3,28%

51 46,28 4,67 50,95 47,90 4,79 52,69 3,41%

52 47,20 4,77 51,96 48,91 4,89 53,80 3,54%

53 48,12 4,86 52,97 49,92 4,99 54,92 3,67%

54 49,04 4,95 53,99 50,94 5,09 56,03 3,78%

55 49,96 5,04 55,00 51,95 5,19 57,14 3,90%

56 50,88 5,13 56,01 52,96 5,30 58,26 4,01%

57 51,80 5,23 57,03 53,98 5,40 59,37 4,12%

58 52,72 5,32 58,04 54,99 5,50 60,49 4,22%

59 53,64 5,41 59,05 56,00 5,60 61,60 4,32%

60 54,56 5,50 60,06 57,01 5,70 62,72 4,41%

61 55,48 5,59 61,08 58,03 5,80 63,83 4,51%

62 56,40 5,69 62,09 59,04 5,90 64,94 4,60%

63 57,32 5,78 63,10 60,05 6,01 66,06 4,68%

64 58,25 5,87 64,12 61,07 6,11 67,17 4,77%

65 59,17 5,96 65,13 62,08 6,21 68,29 4,85%

66 60,09 6,05 66,14 63,09 6,31 69,40 4,93%

67 61,01 6,15 67,15 64,10 6,41 70,51 5,00%

68 61,93 6,24 68,17 65,12 6,51 71,63 5,08%

69 62,85 6,33 69,18 66,13 6,61 72,74 5,15%

70 63,77 6,42 70,19 67,14 6,71 73,86 5,22%

71 64,69 6,52 71,21 68,15 6,82 74,97 5,29%

72 65,61 6,61 72,22 69,17 6,92 76,08 5,35%

73 66,53 6,70 73,23 70,18 7,02 77,20 5,42%

74 67,45 6,79 74,24 71,19 7,12 78,31 5,48%

75 68,37 6,88 75,26 72,21 7,22 79,43 5,54%

Variable: preu de l'aigua + CAG+ ETAP i doblatge 

canonada

Hipòtesi 1

Tarifa 2013 amb canvi estructura blocs i quotes 

hidrants

Hipòtesi 1 complementària

reducció 25% QS*CC als qui no passen del 1r 

tram
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10. Escenari complementari 

Com s’ha indicat, la tendència en els darrers anys ha estat a una reducció dels 
consums. Per tant, resulta pertinent fer una anàlisi de sensibilitat del model en 
un escenari de contracció del consum. 

A tal efecte, s’ha analitzat un escenari en el que es presenti una reducció del 
consum del 5% respecte al previst a l’estudi de tarifes per al 2013, és a dir, 
339.825 m3 menys. La reducció s’acostuma a fer sobretot en els consums més 
elevats, que alhora són els més sensibles en relació a l’ingrés. L’escenari triat 
suposa les contraccions per trams de consum segons la pauta que segueix: 

• 1r bloc, 0% 

• 2n bloc, 10% 

• 3r bloc, 20% 

• 4rt bloc, 70% 

La taula que segueix mostra la distribució per trams de l’estudi de tarifes i la 
reducció estimada per trams i total. 

 

1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4RT TRAM M3/ANY

4.263.726 866.082 173.913 1.492.779 6.796.500

4.263.726 832.100 105.948 1.254.902 6.456.675

Reducció m3 339.825  

 

En aquest escenari es mantindrien els ingressos fixes i els ingressos variables 
serien els que indica la taula: 

m3
ingrés 

variable

0,217014 4.263.726 925.288

0,603135 832.100 501.868

0,920752 105.948 97.552

1,012827 1.254.902 1.270.998

6.456.675 2.795.707

Hipòtesi reducció 5% 

consumTarifa 

variable 

2013
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La taula que segueix mostra el resum d’excedents generats en aquest cas, 
comparat amb l’anterior: 

 

Ingrés previst 2013 Nova tarifa

Excedents 

ingrés Reducció 5% 

Excedent 

ingrés

Variable 3.071.235 3.119.711 48.476 2.795.707 -275.528

Fix 1.855.799 2.306.924 451.125 2.306.924 451.125

Total 4.927.033 5.426.634 499.601 5.102.630 175.597

Tarifa mitja €/m3 0,725 0,798

% ingrés fix 38% 43%  
 

El resultat mostra l’elevada sensibilitat de la tarifa al consum, com a 
conseqüència de l’excessiva dependència de l’ingrés variable. Òbviament, en 
aquest cas caldria un replanteig de la política tarifària a seguir, amb un reforç 
del component fix que assegurés els ingressos. La repercussió global en el 
rebut, mostra que hi ha marge sense afectar les economies modestes. 



Escenaris tarifaris abastament d’aigua Pàgina 26 

 

11. Proposta d’actuació progressiva 

La tarifa actual, aprovada el juliol de 2013, no es pot modificar fins al cap d’un 
any. Això significa que hi ha temps per a una anàlisi i maduració de la proposta, 
que en alguns aspectes demana decisions i modificacions normatives que són 
anteriors a l’aprovació de la tarifa. Ja s’ha vist la necessitat de conèixer amb 
dades més aproximades l’estimació del consum per al 2014, cosa que serà 
possible el gener de 2014 amb l’exercici 2013 tancat. Llavors es disposarà 
d’una dada essencial per a la determinació de la propera tarifa i la projecció de 
les dades bàsiques com són els consums i els costos observats. Per aquest 
motiu es proposa començar per l’estudi i endegament d’aquells elements 
interns del servei que no depenen de la tarifa però que la poden condicionar. 
Són el següents: 

1. Modificació del reglament del servei pel que fa a: 

a. La garantia d’accés universal a l’aigua en els termes que 
estableixi el reglament. 

b. La reducció del terme fix de la tarifa als usuaris que no 
sobrepassin el 1r bloc de consum. 

c. L’ampliació dels blocs de consum en els termes establerts per 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 

d. la titularitat dels comptadors i la possibilitat de substitució dels 
obsolets sense autorització del propietari. 

2. Modificació del reglament de serveis socials de forma que es reguli de 
forma coherent amb altres ajuts de caràcter alimentari i del reglament del 
servei d’aigua, les condicions d’accés als ajuts per pagar el rebut de 
l’aigua. 

3. Debat i posada en comú de la política tarifària a nivell municipal en cada 
un dels municipis del servei i de la seva projecció a mig termini. 

4. Gener de 2014. Amb les dades de tancament de 2013 plantejar la tarifa 
a tramitar per a ser aprovada el juliol. 
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12. Tendència a mig termini 

Les tarifes dels propers anys podrien aprofundir alguna de les línies de treball 
proposades. A tall d’exemple s’esmenten les següents: 

� Estabilitzar els preus dels blocs de consum 

� Increment progressiu del terme fix fins al 50% 

� Revisió reglament del servei: tipus comptadors i titularitat. 

� Dotació pressupostària, criteris i normes d’assistència a col·lectius 
necessitats. 

� Acordar política tarifària plurianual amb Comissió de Preus en funció del 
pla d’inversions i els criteris polítics adoptats.  

 

Girona, setembre de 2013 

 
Signat, Joan Gaya 

Enginyer Consultor 


