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1. Tipologies de preus del servei

El llarg debat entre taxes i tarifes ha quedat en part superat per l’aprovació de la darrera 
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) en la que s’esta-
bleix, en les seves disposicions finals 11a i 12a, que les contraprestacions econòmiques 
establertes coactivament que es percebin per la prestació de serveis públics, de manera 
directa mitjançant personificació privada o gestió indirecta (en règim de concessió mit-
jançant empreses d’economia mixta, entitats públiques empresarials, societats de capital 
íntegrament públic i altres formes de dret privat), tindran la consideració de Prestacions 
Patrimonials No Tributàries (PPNT). De fet, les PPNT tenen la seva fonamentació legal a 
l’art. 31.3 de la Constitució Espanyola, que estableix que per al sosteniment de les des-
peses públiques es poden establir legalment tant tributs com prestacions coactives no 
tributàries. 

Les PPNT no són, necessàriament, ingressos de caràcter públic, ja que en l’àmbit dels ser-
veis públics els seus perceptors són entitats enterament privades o pertanyents al sector 
públic però amb personificació privada. 

Les previsions contingudes a la LCSP respecte les PPNT fan que siguin d’aplicació a totes 
les tarifes per la prestació del servis d’abastament d’aigua, amb independència de la data 
del contracte de gestió si el servei es presta indirectament.

Dèiem que el debat entre taxes i tarifes ha quedat superat per la LCSP, però només en 
part, perquè el fet que els ingressos tinguin consideració de PPNT no exclou que la seva 
configuració no pugui respondre a l’estructura d’un taxa quan no existeix ànim de lucre 
(cas de la prestació directa del servei) o d’una tarifa quan si existeix l’ànim de lucre (cas de 
la prestació indirecta, on apareixeran les retribucions de la inversió i de la gestió).

Cal tenir també en compte que si bé les taxes, en tant que tributs que s’apliquen a la 
prestació de serveis, tot i que quan aquests no són de recepció voluntària només han de 
cobrir els costos reals de la prestació, no exclou que aquests contemplin l’esforç inversor 
en el servei i els seus costos de finançament: és a dir, els interessos generats (que són 
pròpiament un cost) i el retorn dels capitals finançats (que no és un cost en el compte de 
resultats). Així, la taxa haurà de ser capaç de generar un excedent del resultat econòmic 
de la prestació per atendre les necessitats de fluxos de caixa per cobrir els imports de les 
inversions i també les devolucions de préstecs.

En aquesta guia, com sigui que és pot dir que els serveis públics poden tenir unes tarifes 
amb la natura jurídica de taxa, preu públic o prestació patrimonial de caràcter públic no 
tributària, emprarem indistintament els termes PPNT, preus del servei o tarifes.
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2. Estructura de les PPNT

En la majoria dels casos, les tarifes tenen una estructura binòmia. Això vol dir que el preu 
del servei es configura amb una doble component: una primera vinculada al concepte 
de l’establiment del servei (part fixa de la tarifa) i una segona vinculada al consum d’aigua 
(part variable).

També existeixen alguns models de tarifes en els que la part fixa, pel que fa a la tarifa 
domèstica, s’ha establert per a mínims de consum, tot i que cada cop menys municipis te-
nen aquesta estructura de tarifa. I, el és encara més notable, el Cànon de l’Aigua de l’ACA 
(tribut amb finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua que grava el consum i la contaminació), 
té aquesta estructura, aplicant-se un mínim de consum de 6 m3 per abonat i mes.
Els mínims de consum s’apliquen fonamentalment en localitats amb fort percentatge de 
segones residències, amb ocupació molt estacional, i és una manera de generar majors 
ingressos per al servei en els mesos de baixa ocupació d’aquestes segones residències 
(mesos en que els consums son extraordinàriament baixos) fent possible, d’aquesta ma-
nera, que el cost del servei per als usuaris del servei residents en el municipi sigui més 
reduït.

Ara bé, el mínim de consum és un concepte difícilment conjugable amb quelcom que cal 
aconseguir dels preus del servei, que és que la seva estructura sigui tal que fomenti l’ús 
responsable d’un bé escàs a Catalunya com és l’aigua. Aquesta idea no resulta compati-
ble amb els mínims de consum, doncs si els primers m3 s’han de pagar igualment tant si 
es consumeixen com si no, en resulta una invitació a no estalviar-los.

Resulta molt més eficient, als efectes mediambientals, una estructura binòmia en la que 
els preus de la part variable estiguin vinculats al nivell de consum, de tal manera que a 
majors consums s’apliquin preus cada cop més elevats.

En efecte, la filosofia resident a l’estructura binòmia és: una part fixa que respon al cost 
de tenir establert el servei i el dret a emprar-lo (euros per abonat i mes, per bimestre o 
trimestre), i una part variable directament relacionada amb el consum (euros per m3 con-
sumit).

Ambdues parts de la tarifa han de portar associades connotacions mediambientals i so-
cials; les primeres es deuen al fet ja apuntat de que estem tractant amb un bé bàsic i es-
càs, i les segones es deuen al fet que el dret d’accés a l’aigua és un dret humà essencial, 
reconegut com a tal per l’Assemblea General de les Nacions Unides. I, com a tal, caldrà 
garantir-ne l’accés amb independència de les condicions econòmiques de cadascú.

Així, la part fixa serà una quota de servei, però són molts els municipis que diferencien 
l’import d’aquesta quota fixa, no solament segons el tipus d’abonat (domèstic, comercial, 
industrial...) sinó també entre els abonats domèstics, distingint d’una o altre manera la 
seva situació econòmica. Així, podem observar diferents casuístiques:

 • Quotes de servei generals pels usuaris domèstics, però amb establiment de quo-
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tes particulars més reduïdes pels abonats que es trobin en situació de vulnerabili-
tat social.

 • Quotes de servei diferents segons el nombre d’aparells sanitaris de l’habitatge (el 
que ha de constar al butlletí d’instal·lador) amb preus creixents segons el nombre 
d’aparells sanitaris de l’habitatge.

 • Combinació dels dos anteriors: quotes de servei diferenciades per nombre d’apa-
rells sanitaris a més d’existir quotes reduïdes per abonats en situació de vulnerabi-
litat.

 • Quotes de servei diferents segons el tram de consum de l’abonat. Realment es 
tracta d’una situació híbrida on la quota de servei es vincula al consum, mentre que 
també existeix l’altre part del preu directament vinculat al consum; la idea subja-
cent és que els abonats amb majors consums se suposa que es corresponen amb 
els de major poder adquisitiu.

 • Quotes de servei vinculades al nombre de persones convivint en l’habitatge, amb 
la finalitat de tenir en compte que el veritable cost del servei per persona es veu 
afectat segons el nombre de persones de l’habitatge. Dit d’altre manera, la quota 
de servei única significa que en un habitatge on conviuen tres persones, el cost 
repercutit per càpita de la quota de servei és, en realitat, la tercera part del cost 
en un habitatge on només hi ha un resident. Això genera situacions particular-
ment greus per a habitatges on resideix una única persona de la tercera edat, que 
només percep una pensió.

 • Propostes basades en el nivell de poder adquisitiu, que consisteixen en emprar 
indicadors d’aquest poder adquisitiu, tal com l’Impost de Bens Immobles.

Pel que fa a altres tipus d’abonats diferents dels domèstics, les quotes fixes normalment 
es refereixen als diàmetres dels comptadors, o a agrupacions de diàmetres en categories.

Quant a la part variable, en general es tracta d’establir uns trams de consum, cadascun 
amb un preu diferent, de manera que aquest s’incrementa a mesura que es puja del tram 
de consum. El nombre de trams resulta molt variable en els diferents municipis, tot i que 
generalment s’empren estructures entre tres i cinc trams. I l’escalat dels preus dels dife-
rents trams és també força variable, existint casos on la relació del preu del tram més car 
en relació al més barat és quasi de 10:1, sent el més normal relacions de 4:1 fins a 6:1. 
Tant els trams com els seus preus difereixen segons els tipus d’abonats, lògicament.

Quan un Ajuntament es planteja modificar la seva estructura de tarifes, ha d’observar de-
terminats elements que resumim a continuació:

 • Cal que les noves tarifes segueixin cobrint la totalitat dels costos del servei, excep-
te si l’Ajuntament vol subvencionar parcialment el cost d’aquest (el que no sempre 
és recomanable per les finances municipals, ja que hauran de deixar de cobrir 
altres despeses, ni tampoc segueix el preceptes de la Directiva Marc de l’Aigua, 
en el sentit de que el preu de l’aigua cobreixi la integritat dels costos del seu cicle 
integral).
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 • Si es modifiquen els trams de consum, cal disposar de la informació detallada dels 
consums acumulats per cada metre cúbic del registre. En cas contrari cal establir la 
corba de consums  en els trams actuals, que sempre serà del tipus:

 • I fer una estimació dels consums que cal esperar en els nous trams. Aquesta esti-
mació és imprescindible per evitar cometre un error en la previsió dels ingressos a 
obtenir amb la nova tarifa.

 • En el cas d’usuaris domèstics, sii volem perllongar els trams de consum de la part 
variable del preu del servei per a unitats convivencials de més de dues persones, 
per tal de tenir en compte que per famílies de major nombre de membres resulta 
difícil no caure en trams de consum de preu molt elevat, hem de ser curosos en no 
establir propostes que no incentivin el consum responsable.

 • Si del que es tracta és de modificar la part fixa de la tarifa, es pot pensar en un 
model en que la quota fixa sigui proporcional al nombre de persones de la unitat 
convivencial, tot i que aquesta política haurà de trobar un punt d’equilibri respec-
te del comentat al punt anterior, doncs allà es tractava precisament de beneficiar 
els consums a unitats residencials amb més de dues persones, mentre que amb 
aquesta proposta, aquestes unitats residencials veurien encarides les seves quotes 
de servei. D’altra banda, una quota per unitats convivencials d’una sola persona, 
podria acabar beneficiant a persones de renda elevada que viuen soles.

 • Si pensem en models que referenciïn els preus a les rendes disponibles, caldrà 
mantenir en tot cas els fins mediambientals i fomentar el consum responsable. A 
banda, per poder dur a la pràctica aquests tipus de mesures, cal disposar de la 
informació de la renda personal o familiar, i/o el patrimoni, de la que només poden 
disposar els ajuntaments. A més, cal analitzar també si aquestes dades poden estar 
en possessió del gestor del servei, sigui aquest privat o públic, en atenció a les 
limitacions que estableix la Llei de Protecció de Dades.

 • Per últim, cal tenir sempre en compte que les situacions familiars i d’unitats convi-
vencials canvien amb el pas del temps, de tal manera que qualsevol sistema re-
ferenciat al nombre de membres que les composen pot quedar desactualitzat en 
pocs anys, amb el que caldrà establir mecanismes per a la seva actualització periò-
dica.

Hm3/any

Consums
Hm3/trim
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3.  Els conceptes de la PPNT

El model tradicional ha consistit en justificar la totalitat de les despeses per tal de justificar 
el preu del servei. Entre aquestes despeses es poden fer algunes distincions, tals com:

 • Despeses fixes: aquelles que no depenen de la variable física del consum (dels m3 
registrats i/o facturats).

 • Despeses variables: aquelles que depenen directament del consum (les propor-
cionals als m3 registrats i/o facturats).

També es pot fer la distinció entre:

 • Despeses d’explotació o operatives

 • Altres despeses

En la gestió indirecta, a més de les despeses, es justifiquen també les retribucions del 
prestador del servei. Convé cridar l’atenció respecte a aquesta consideració com a des-
pesa d’un concepte que en realitat va a nodrir el benefici industrial. La denominació de 
despesa rau en l’òptica de la tarifa, doncs te consideració de depesa tarifaria (és a dir, 
com una despesa més a cobrir per la tarifa). Com a tal despesa, aquestes retribucions es 
consideren dins del capítol d’altres despeses.

En realitat, la distinció entre despeses fixes i despeses variables es limita a les despeses 
d’explotació o operatives, mentre que entre les altres despeses no es fa aquesta distinció. 

El llistat de despeses que configuren la justificació del preu del servei, amb aquestes dis-
tincions, el podem resumir de la següent manera:

DESPESES 
EXPLOTACIÓ

Despeses de personal

Sous i salaris

Càrregues socials

Altres despeses socials

Compra d'aigua Quota fixa (si n’hi ha)

Cànons i impostos (AIE, taxa utilització via pública, etc)

Energia Terme de potència (€/kw)

Treballs realitzats per altres empreses

Materials en conservació i manteniment

Cicle comercial clients

Sistemes d'informació
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ALTRES  
DESPESES

Parcial Despeses Fixes d’Explotació

Compra d'aigua Part variable (€/m3)

Cànons i impostos
(Cànon de l'aigua empresa sub-
ministradora)

Analítica qualitat i Reactius tractament

Energia Terme de consum (€/kwh)

Parcial Despeses Variables d'Explotació

TOTAL DESPESES OPERATIVES O D'EXPLOTACIÓ

Amortitzacions

Retribució financera de les inversions

Retribució de la gestió

TOTAL ALTRES DESPESES

Transports

Despeses Generals

Despeses d’assessoria i jurídiques

Serveis bancaris

Informació clients i publicitat

Neteja dependències del servei

Vestuari personal

Material oficina i informàtica

Locomoció i viatges

Quotes associacions

Equips de protecció individual i previ-
sió riscos

Lloguer oficines, taller i magatzems

Reparacions útils i eines i mant.

aigua i energia elèctrica oficines, taller 
i magatzems
Assegurança de responsabilitat civil 
general

Telefonia i comunicacions

Renting equips d'oficina

Certificacions qualitat i Mediambien-
tals

Altres despeses
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La gran majoria d’estudis de tarifes ofereixen un detall menor de despeses. Per exemple, 
molt estudis no detallen la diferenciació entre despeses fixes i variables, o suposen les 
despeses de sistemes d’informació i del cicle comercial-clients inclòs dins del capítol de 
les despeses generals.

Cal dir també que la diferenciació entre despesa fixa i variable en alguns casos és prou 
evident, tal com passa amb la compra d’aigua o els consums elèctrics, doncs la vinculació 
de la part variable d’aquestes despeses amb els m³ finalment registrats o facturats és li-
neal i directa. En canvi, la vinculació dels reactius i les analítiques, encara que en essència 
tenen vinculació amb els m3 servits, es comporten com a fixes per a rangs discrets de va-
riació dels cabals i, com sigui que els cabals, per bé que varien d’any en any, ho fan en uns 
percentatges petits, es podria considerar que es tracta de despeses fixes i no variables.

Més endavant s’analitzen els conceptes inclosos a les Altres Despeses, doncs tenen un 
tractament diferent segons la forma de gestió sigui directa o indirecta.

És important dir que la justificació de despeses no és res més que un pressupost. Aquest 
pressupost es basa en les despeses d’un període de 12 mesos anterior al moment de 
confecció de l’estudi corresponent, a les que se’ls apliquen unes determinades hipòtesis, 
com son: la previsió d’increment de compra d’aigua en alta, la previsió d’increment de 
preus del mercat de l’electricitat, la previsió d’increment salarials, l’increment de preus al 
consum, les previsions d’evolució del nombre i tipologia d’abonats del servei, la previsió 
d’increment de consums, etc.

Cal, sempre, que el regulador i titular del servei verifiqui les despeses acreditades del 
període anterior, així com la raonabilitat de les hipòtesis considerades.

4. Els ingressos no tarifaris

En la prestació del servei apareixen conceptes d’ineludible execució, tot i que els seus 
costos no queden coberts pels ingressos tarifaris. Veiem alguns d’aquests conceptes:

 • Les noves altes i contractacions de servei

 • La realització de les escomeses per les noves altes

 • La instal·lació dels aparells de mesura (comptadors) d’aquestes noves altes.

 • Les baixes del servei

 • El restabliment del servei a un abonat degut a tall de subministrament

 • Els canvis de dades de la filiació d’un abonat

 • Els canvis de titularitat d’un subministrament
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 • Contractació provisionals d’obres

 • Canvis de modalitat de subministrament

 • Devolucions de rebuts

Tots aquests serveis, de previsió més incerta i sense relació amb el subministrament d’ai-
gua, generen uns costos, que es cobreixen amb ingressos no tarifaris que, per bé que han 
de ser també aprovats pel regulador del servei, no configuren la tarifa de la prestació del 
servei. A aquests ingressos no tarifaris se’ls hi diu també ingressos aliens a la prestació 
del servei.

En la mesura en que els costos generats per a la realització d’aquests treballs estiguin 
considerats dins de la totalitat dels costos del servei que hem descrit en l’anterior punt 
3, els ingressos que es generin per a cobrir-los, provindran de la suma dels generats per 
les PPNT i els ingressos aliens. Així, per a determinar els ingressos a obtenir per les PPNT 
caldrà restar a l’import total de despesa a cobrir la suma prevista per als ingressos aliens 
o no tarifaris.

5. El càlcul de les PPNT

Un cop justificades les despeses, i restades d’aquestes els ingressos previstos com a 
aliens o no tarifaris, cal que la xifra obtinguda sigui coberta pels ingressos tarifaris.

Així, els estudis de tarifes el que fan és aplicar els preus unitaris dels diferents compo-
nents de la PPNT (quotes de servei i preus dels trams de consum) a les variables físiques 
del servei (nombre d’abonats dels diferents tipus, i previsió de m3 a facturar dins de cada 
tram de consum i per cada tipus d’abonat). La suma total dels ingressos a obtenir ha de 
coincidir amb la previsió de les despeses a cobrir que s’haurà calculat segons dèiem al 
punt 3, prèvia subtracció dels ingressos no tarifaris.

Quan la variació de les despeses es tal que pot donar lloc a una revisió, es presentarà un 
nou estudi de tarifes per a la seva tramitació i, si resulta escaient, la seva aprovació.

Normalment el que es fa és fer una nova justificació de la despesa amb les hipòtesis co-
rresponents, i es divideix aquesta despesa total pels m3 totals previstos facturar. Aquesta 
divisió dóna, com a resultat, el que es denomina com a tarifa mitjana del servei que, lògi-
cament, és poc significativa. La tarifa mitjana no representa el veritable cost del servei per 
a ningú, doncs és una barreja de termes molt heterogenis, en la mesura que l’estructura 
de la tarifa té conceptes i preus ben diferents per als diferents tipus d’usuaris del servei: 
domèstics, comercials, industrials, contra incendis, provisionals d’obres, etc.

No obstant, la tarifa mitjana té una utilitat concreta, doncs un cop calculada, es compara 
amb la que s’havia calculat en l’anterior estudi de tarifes, i la divisió entre ambdues ens 
dona l’increment tarifari. Així, per exemple, quan diem que una tarifa s’apuja un 2%, això 
no vol dir que els rebuts individuals dels abonats hagin de pujar d’un any per l’altre un 2%.
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Per altre banda, un cop determinat l’increment de la tarifa mitjana, la revisió de la tarifa es 
pot fer de tres maneres:

 • Increment lineal de tots els preus que la composen, en percentatge igual a l’incre-
ment de la tarifa mitjana.

 • Increment diferent d’alguns preus respecte d’altres, inclòs congelant i/o baixant al-
guns per incrementar altres per sobre del percentatge de la tarifa mitjana, sempre 
aconseguint els ingressos totals determinats per la justificació de despeses.

 • Modificant l‘estructura de la tarifa, tant pel que fa a la part fixa (per exemple distin-
gint més tipus d’abonats, tarifació socials, etc.), com per la part variable (per exem-
ple subdividint encara en més trams de consum i aplicant preus nous als nous 
trams creats), però sempre verificant que els ingressos totals siguin suficients per a 
cobrir la justificació de despeses.

6. Les Altres Despeses

Ja hem vist que dins d’aquesta denominació considerem les següents despeses:

 • Amortitzacions

 • Retribució financera de les inversions

 • Retribució de la gestió

6.1 Amortitzacions

Les inversions en actius per a la prestació del servei tenen el següent tractament comp-
table:

6.1.1 Balanç

Prestació indirecta del servei

Quan es tracta d’una prestació indirecta del servei, el concessionari o l’empresa d’eco-
nomia mixta, contemplarà el valor dels actius en que inverteix en el balanç, en concepte 
d’Acord de Concessions, com a immobilitzat intangible1.

1Les normes generals de comptabilitat venen prescrites al Pla General de Comptabilitat, aprovat per Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre. No obstant, a banda d’aquesta norma general, per a les concessions del servei d’abas-
tament d’aigua, s’acompleixen tots els requisits per a estar subjectes també a la Ordre EHA/3362/2010, de 23 de 
desembre, per la que es van aprovar les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses conces-
sionàries d’infraestructures públiques. En aplicació d’aquesta Ordre, i tot tenint en compte que el concessionari no té 
un dret de cobrament incondicional pels seus serveis, sinó que disposa del dret de percebre unes tarifes o preus dels 
usuaris de la infraestructura, sense garantia per part del concedent, som davant d’un immobilitzat intangible. També, 
en les concessions del servei d’abastament d’aigua, es donen els requisits de la Nota 2/2016 del Ministeri d’Hisenda i 
Funció Pública per a que el concessionari comptabilitzi els actius com a immobilitzat intangible, i l’ens concedent els 
comptabilitzi com a Immobilitzat material. També cal indicar que el tractament comptable dels acords de concessió 
de serveis, des del punt de vista del concedent, s’ha desenvolupat a la NIC-SP 32, emesa pel Consell de Normes In-
ternacionals de Comptabilitat per al Sector Públic; aquesta norma ha desenvolupat el tractament comptable de forma 
simètrica al concessionari. Els criteris sobre l’abast, reconeixement i classificació són consistents amb el Comitè d’Inter-
pretacions de Normes Internacionals d’Informació Financera i amb allò disposat a l’Ordre.
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Prestació directa del Servei

Quan es tracta de la prestació directa, l’ens titular del servei pot optar per cedir els actius 
per a la prestació del servei, o bé cedir el dret d’ús dels mateixos. En el primer cas, l’ens 
de gestió directe, tot suposant que es tracta d’un ens amb personalitat jurídica pròpia, 
haurà de comptabilitzar al balanç els actius com a immobilitzat material, i en el segon com 
a actiu immaterial en concepte de dret d’ús.

6.1.2 Compte de resultats

Prestació indirecta del servei

Tenint en compte l’obligació derivada del Pla General de Comptabilitat (Reial Decret 
1514/2007, de 16 de novembre), i l’Ordre EHA/3362/2010, de 23 de desembre, per la 
que s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les empreses 
concessionàries d’infraestructures públiques, el període d’amortització dels actius rever-
tibles és el termini de durada de la concessió, i ha de fer-se de forma lineal. D’aquesta 
manera, a la data de finalització de la concessió, els actius han de revertir a l’administració 
(realment hauríem de dir que s’esvaeix el dret d’ús concedit al concessionari), sense cap 
cost per a aquesta.

Pel que fa a inversions en actius que no siguin revertibles, aquests s’amortitzaran seguint 
les taules d’amortització del Ministeri d’Hisenda i, a la finalització de la concessió queda-
ran, tret de pacte en contra, en propietat del concessionari.

A la pràctica, moltes vegades, en arribar als anys finals de la concessió, i ser necessàries 
algunes inversions que no es van preveure amb major antelació, s’estableixen pactes 
específics entre l’administració i el concessionari, amb la finalitat de fer possibles dites 
inversions, sense els importants increments de tarifes que esdevindrien de considerar 
l’amortització d’aquestes inversions en el curt període de vida que li resta a la concessió. 
D’aquests pactes normalment es deriva l’obligació d’un determinat pagament en con-
cepte de liquidació per part de l’administració al concessionari. Per tal d’evitar aquest 
efecte, s’aconsella que amb suficient antelació a la finalització de la concessió es faci una 
previsió de les inversions necessàries fins a la finalització de la mateixa, i es doti un fons 
d’inversió o amortització a tarifa que, de forma linealitzada, eviti increments de tarifes ex-
cessius; o bé, si l’estat de les finances municipals ho permet, i el contracte de concessió 
no determina el dret exclusiu del concessionari en la realització de les inversions, es pot 
plantejar la possibilitat, des de l’ens local, de licitar-les.

Prestació directa del servei

L’amortització de les inversions es produirà sempre segons les taules d’amortització del 
Ministeri d’Hisenda.

6.1.3 Conseqüències

El que acabem de descriure te una conseqüència molt important: la quantitat resultant 
d’amortització, amb idèntic valor de les inversions és ben diferent en el cas de la prestació 
directa i la indirecta.
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En efecte, en la prestació indirecta, el valor dels actius cal que estigui totalment amortitzat 
durant el període de la concessió. I aquesta amortització s’ha de calcular de forma lineal.

Per tant, si la inversió es produeix en actius amb una vida útil o aquella determinada per 
les taules fiscals del Ministeri d’Hisenda, superior a la durada de la concessió, ens troba-
rem amb imports d’amortització més elevats que els que resulten de l’aplicació de dites 
taules, tal com passa amb la gestió directa.

Doncs bé, en quant a la durada de la concessió, el marc legal que la determina ve cons-
tituït, en primera instància, per la LCSP que en el seu art. 29.6 estableix que la seva du-
rada serà, com a màxim, de cinc anys, excepte si l’import de les inversions realitzades 
requereixen un major termini per a la seva recuperació, que serà el temps que es calculi 
raonable. Per tal de donar resposta a aquest termini raonable, hem d’acudir al Reial De-
cret 55/2017, de 3 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 2/2915, de 30 de març, de 
Desindexació de l’Economia Espanyola que, en el seu art. 10, dona la següent fórmula 
per al càlcul del termini per a la recuperació de les inversions als contractes amb l’admi-
nistració pública:

L’aplicació d’aquesta fórmula demostra que únicament es justifica un termini superior als 
cinc anys per la concessió quan les inversions son molt importants en comparació amb 
els ingressos d’explotació del servei, i es troben fortament concentrades a l’inici del con-
tracte (cas, per exemple, de les concessions d’autopistes), no sent normalment aquest el 
cas dels serveis d’abastament d’aigua.

Com sigui que la durada de les concessions del servei d’abastament d’aigua difícilment 
superarà els cinc anys, i les inversions del servei, en ser majoritàriament en conduccions, 
tindrien un termini d’amortització tècnica superior a aquests cinc anys, com a resultat, els 
imports de les amortitzacions seran normalment superiors en la prestació indirecta res-
pecte a la directa.
 

6.2 Retribució financera de les inversions

Aquest és un concepte que, sota aquesta definició, només existeix en el cas de la presta-
ció indirecta. En el cas de la prestació directa, en el seu lloc, el que tindrem seran despe-
ses financeres dels préstecs en que el prestador públic hagi incorregut.

En el cas de la prestació indirecta, quan el concessionari inverteix, el que d’una o altre 
forma, està fent és un préstec al servei. Un préstec en forma d’inversió. Això és així perquè 
el concessionari està destinant uns diners a invertir, que recuperarà al llarg de la durada 
de la concessió, per via de les dotacions d’amortització dels actius, previstes a les tarifes 
corresponents.

FCt ≥ 0

t=0

n

∑ (1 + b)t
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La retribució financera pretén donar solució al tractament a aquest concepte de préstec, 
i consisteix a establir un determinat interès a aplicar a la part pendent de recuperació 
de la inversió feta. Aquesta part pendent de la inversió és el valor net dels actius en que 
ha invertit el concessionari. Com sigui que l’amortització dels actius es fa, com hem vist 
abans, durant tota la durada de la concessió, la retribució financera de les inversions, o 
dels actius, apareixerà en tarifes fins al darrer any, si bé el seu import anirà disminuint en 
la mesura en què el valor net dels actius també ho està fent, degut a l’aplicació de les 
amortitzacions.

Quant a la taxa d’interès, aquesta s’ha de determinar en el contracte de la concessió, i 
habitualment es referencia a interessos oficials, com per exemple, el rendiment mig en el 
mercat secundari de la deute de l’estat a deu anys en els últims sis mesos, incrementat en 
un cert diferencial (en molts casos de l’ordre de 200 punts bàsics); també hi ha casos en 
que aquesta taxa s’ha indexat a l’EURIBOR, amb diferencial, o no.

En el cas de la prestació directa, aquest concepte no té sentit, doncs el prestador, en 
invertir en el servei no li està fent un préstec, sinó que hi esmerça els seus recursos per 
fer-ho, i si per a obtenir suficient recurs necessita acudir a finançament de tercers, el que 
es tindrà serà un cost financer real, que serà el que apareixerà al corresponent estudi de 
tarifes. I, en aquest cas, aquest cost només apareixerà mentre el préstec no estigui can-
cel·lat, amb independència de si els actius estan totalment amortitzats o no (normalment 
el préstec es cancel·larà abans de la total amortització dels actius).

Òbviament, els dos imports, la retribució financera dels actius invertits per un prestador 
indirecte, o el cost financer real d’un prestador directe, seran diferents, tant en import, 
com en durada dins dels estudis de tarifes successius.

6.3 Retribució de la gestió

Ens trobem, un cop més, amb un concepte diferencial per a les dos formes de gestió del 
servei. De fet, la retribució de la gestió, és només pròpia de la prestació indirecta, en tant 
que constitueix el marge de benefici industrial de la seva prestació.

Aquesta retribució es calcula normalment com un percentatge aplicat a les despeses. I, 
també normalment, aquest percentatge és diferents segons sigui d’aplicació a la compra 
d’aigua, o s’apliqui a la resta de despeses. Això és així atès que sobre la compra d’aigua, 
amb un import que pot ser molt significatiu, el prestador del servei només hi fa una ges-
tió molt senzilla, que es correspon amb la gestió administrativa del seu cost, mentre que 
sobre la resta de costos existeix una gestió de major nivell. Normalment, els coeficients 
son del 6% sobre la compra d’aigua i del 10% sobre la resta de despeses. No obstant, 
en contractes de certa antiguitat es poden trobar coeficients sobre la resta de despeses 
superior, de l’ordre del 12% i, fins i tot, del 16%.

En el cas de la prestació directa, en estar absenta de l’ànim de lucre, no té cabuda el con-
cepte de retribució de la gestió, doncs no es tracta d’establir un benefici industrial. Ara 
bé, això no significa que la tarifa no hagi de generar un excedent positiu dels tancament 
de cada exercici. De fet, aquest excedent positiu resulta indispensable per a escometre 
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inversions a un ritme superior als de les dotacions d‘amortització, o per retornar els prin-
cipals dels préstecs en que el prestador del servei hagi hagut d’incórrer. Així doncs, en 
els estudis de tarifes del prestador directe no apareixerà retribució de la gestió, però si 
cal que es quantifiquin les necessitats d’ingressos necessàries per, al marge de cobrir 
les despeses d’explotació, les amortitzacions, i les despeses financeres (interessos), per-
metre fer front a les inversions necessàries i el retorn dels capitals aliens (principals dels 
préstecs).

Òbviament, un cop més, els imports a tarifes de les dos formes de gestió no tenen res a 
veure.

7. Els cànons concessionals

Molts contractes de concessió han incorporat l’abonament d’un cànon per part del con-
cessionari a l’ens concedent. En molts casos, trobem als estudis de tarifes la recuperació 
d’aquest cànon per part del concessionari, bé sigui com cost anual (cas en què el cànon 
es satisfaci anualment, estant referenciat normalment als m3 facturats en el servei), be 
sigui com una amortització del mateix (cas en què el cànon s’abonava a l’inici de la con-
cessió, pel que el concessionari es cobra uns interessos pel seu avançament); o bé siguin 
ambdues coses (quan existeix cànon a l’inici del contracte més canons anuals).

Cal dir que tot aquest tractament és força anòmal. I és anòmal atès que la naturalesa del 
cànon ha de ser el reconeixement de la participació de l’ens concedent en els beneficis 
del concessionari. I si es tracta d’una participació en els beneficis del concessionari, no té 
cap sentit que es reconegui a les tarifes com un cost més a cobrir pels ingressos, doncs, 
en aquets cas, el benefici del concessionari queda totalment indemne del cànon. El que 
realment s’està fent en aquest cas és una cosa diferent: s’està incrementant la tarifa de 
manera que el concessionari obtingui uns ingressos per compte aliè, sent el beneficiari 
d’aquests ingressos l’ens concedent, sense cap afectació als beneficis del concessionari. 
Això constitueix, en realitat, una forma de finançament alternativa dels municipis, que 
malauradament acostumen a destinar aquests recursos a elements que no tenen res a 
veure amb les necessitats del servei d’abastament. Tanmateix, la destinació d’aquest cà-
non desvirtua l’essència dels criteris d’adjudicació del contracte de concessió.

Ara bé, tot i que aquesta pràctica és anòmala, està molt estesa, i suportada per uns con-
tractes en que el tractament del cànon ja es preveia així, amb la fonamentació de que 
l’import del cànon està integrat en el risc del concessionari com un cost més, a retribuir 
per la tarifa.

En qualsevol cas, atès que la natura del cànon és la participació de l’ens concedent en els 
beneficis del concessionari, en el cas de la prestació directa, on no solament no existeix 
concessionari, sinó, que tampoc no existeix benefici, el cànon no té sentit.

Sovint es dona la situació que quan un ajuntament vol recuperar la gestió directa d’un 
servei on existia un concessionari que abonava un cànon, s’ha d’enfrontar amb la pèrdua 
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dels ingressos que venia obtenint per l’existència del Cànon. En aquests casos, caldria 
explorar la forma en que el prestador directe pogués abonar una quantitat equivalent a 
la seva administració, mai en concepte de cànon, però si per la prestació de determinats 
serveis o per la cessió d’actius o drets sobre els mateixos, per exemple, i sempre que els 
ingressos vagin dirigits al cicle integral de l’aigua.

8. Les revisions tarifàries

Respecte al mecanisme general de revisió de la tarifa, si bé tradicionalment ha vingut sent 
el que hem descrit al punt 5, la vigent LCSP ha vingut a introduir algunes condicions que 
no podem obviar. Concretament, al seu art. 290.4, quan es refereix al manteniment de 
l’equilibri econòmic de la concessió, es diu que en tot cas, no existirà dret al restabliment 
de l’equilibri econòmic financer per incompliment de les previsions de la demanda reco-
llides a l’estudi de l’Administració o a l’estudi que hagi pogut realitzar el concessionari.

El que cal deduir d’aquesta redacció és que, estant previstos en els plecs i/o en l’oferta 
d’un concessionari les projeccions de la demanda durant tot el període concessional, 
en plantejar una revisió de tarifes no es pot procedir pel mecanisme que hem descrit al 
punt 5, consistent en fixar una tarifa mitjana i calcular els increments pels percentatges 
d’evolució d’aquesta tarifa mitjana, sinó que caldrà eliminar la distorsió que es generi pel 
fet que els metres cúbics previstos a facturar siguin diferents als que figuraven a les referi-
des projeccions al contracte de la concessió. En altres paraules: en procedir a una revisió 
tarifària, caldrà aïllar els increments de costos unitaris dels derivats de desviacions dels 
consums respecte a les projeccions previstes al contracte, de forma que el segon efecte 
no comporti mai un increment de tarifes.

Una altra cosa és decidir com s’haurà de procedir quan ni al contracte, ni als documents 
que el composen, existeixi una projecció dels cabals a facturar durant tota la durada de 
la concessió. Situació aquesta que, malauradament, és predominant. En aquest cas, no hi 
haurà altre sortida que procedir segons allò descrit al punt 5.

Per altra banda, la normativa reguladora de les tarifes ha de respectar la reguladora de 
la modificació dels preus establerta en la LCSP (art. 103 i següents) i a la Llei 2/2015, 
de Desindexació de l’Economia i el seu reglament (RD 55/2017). De la combinació dels 
dos cossos legals, al ser el servei d’abastament concessionat dels considerats com a no 
harmonitzats, cabrà la revisió periòdica no determinada regulada a l’art. 5 de la Llei de 
Desindexació i s’haurà de dur a terme una memòria econòmica que ho justifiqui.

També s’ha de tenir present que la Llei de Desindexació, i per remissió la LCSP, esta-
bleixen el principi d’eficiència i bona gestió empresarial que pretén que la base de de-
terminació de les tarifes sigui una empresa eficient i ben gestionada, on es tingui sempre 
present, en ares a obtenir la gestió eficient, les millors pràctiques del sector; per aquesta 
finalitat es preveu l’existència d’indicadors objectius d’eficiència.

Cal tenir present que en el cas que les tarifes pel servei d’abastament tinguin la consi-
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deració de taxes, per prestar-lo directament l’ajuntament, la Llei de Desindexació també 
va establir una nova previsió de la comparativa de les taxes establertes amb el valor de 
mercat o la previsible cobertura del cost dels serveis.

Per últim, sempre hi cap la possibilitat d’establir mecanismes de revisió de les tarifes 
segons fórmules polinòmiques de revisió; tanmateix, aquest mecanisme que és el que 
preveu la Llei de Desindexació per a les revisions periòdiques i predeterminades pels 
contractes harmonitzats, no seria d’aplicació necessària en el cas dels contractes d’abas-
tament d’aigua i, a més, hem de tenir present que tenen una confecció molt complicada 
segons s’estableix en la normativa reguladora de la desindexació de l’economia.

En quant a la tramitació de les PPNT, s’estarà al disposat en la disposició final 12a de la 
LCSP, que modifica el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, tot afegint 
un nou apartat 6 al seu art. 20, en el que es diu que sense perjudici de l’establert a l’art. 
103 de la LCSP, les contraprestacions econòmiques a que es refereix aquest apartat es 
regularan mitjançant ordenança. Durant el procediment d’aprovació de dita ordenança 
les entitats locals sol·licitaran informe preceptiu d’aquelles Administracions Públiques a 
les que l’ordenament jurídic atribueixi alguna facultat d’intervenció sobre les mateixes. Per 
tant, d’una banda, caldrà que les tarifes siguin regulades mitjançant ordenança i, de l’altra 
banda, contràriament a com succeïa abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei, no es re-
quereix aprovació per part de Comissió de Preus de la Generalitat, sinó que aquesta s’ha 
de limitar a emetre un informe preceptiu però no vinculant. Cal tenir present, en aquest 
sentit, que les taxes per la prestació del servei d’abastament d’aigua, no estan sotmeses a 
l’abast de la Comissió de Preus per la seva natura tributària.

9. La tarifació social

La tarifació social és una eina indispensable per a garantir una perspectiva de justícia 
social, així com la dimensió de l’assequibilitat del dret humà a l’aigua i al sanejament 
(DHAS). Tal i com s’ha esmentat a l’inici d’aquesta guia, l’accés al DHAS s’ha de garantir 
amb independència de les condicions econòmiques de cadascú. A Catalunya, l’entrada 
en vigor de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergèn-
cia en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, reforça l’accés al DHAS en garantir el 
subministrament a les persones que per trobar-se en situació de vulnerabilitat no poden 
assumir els rebuts. Per tal d’evitar, doncs, una acumulació de deute no desitjada ni per les 
pròpies famílies ni pels propis municipis ni administracions, els operadors d’aigua poden 
dotar-se de mecanismes, procediments o protocols que ofereixin aquesta garantia, de 
manera que ningú quedi exclòs d’aquest bé. Això significa fixar les bases, des de la volun-
tat de servei públic, per a que la situació de vulnerabilitat no s’agreugi ni és perpetuï. Són 
conegudes les fórmules que durant anys han posposat aquestes situacions d’endeuta-
ment i vulnerabilitat (com els ajornaments o plans de pagament), sense adreçar la qüestió 
d’arrel. És per això que, de la ma dels serveis socials municipals o comarcals caldrà iden-
tificar les situacions de vulnerabilitat i facilitar-los el suport degut.
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També és pertinent destinar esforços al seguiment d’aquestes persones usuàries i ga-
rantir també la informació i transparència sobre aquests descomptes o adaptacions en 
la tarifació, ja que sovint és la manca d’aquesta informació la que deixa moltes persones 
sense un accés garantit, o forçant-les a reduir la despesa d’altres necessitats bàsiques a 
la llar, com l’alimentació, els medicaments o d’altres subministraments essencials. Alguns 
exemples de bones pràctiques en la tarifació social són els següents: 

 • La tarifació social ha de promoure també un consum responsable i sostenible.

 • Els descomptes o bonificacions han d’anar acompanyats d’assessorament, vetllant 
per l’automatització i suport en la sol·licitud d’ajudes.

 • La informació ha de ser accessible. Per exemple, no pot estar només disponible al 
web, ja que moltes persones no tenen accés a mitjans digitals o no estan alfabetit-
zades en les noves tecnologies.

 • Són recomanables els circuits curts, una atenció propera a les persones usuàries, 
especialment aquelles en situació de vulnerabilitat i una vinculació estreta i coordi-
nació fluida amb els serveis socials.

Alhora, és clau el registre i seguiment de les dades referents a les situacions de vulne-
rabilitat, en coordinació amb els serveis socials. Malgrat és aquest ens el que acreditarà 
aquestes situacions, serà l’operador el que podrà també identificar indicadors clau que 
li permetin assegurar-se que s’està garantint el DHAS i que en fer-ho l’operador manté 
també una bona salut financera: 

 • El nombre de persones abonades amb factures impagades o ajornades. Això ha 
de permetre valorar els fons de reserva o provisions de l’operador.

 • El nombre de persones abonades que representen llars en situació de vulnerabili-
tat en relació al total de persones abonades.

 • El nombre de persones abonades que es beneficien o tenen aplicats alguns 
d’aquests descomptes o mecanismes de tarifació social. Això ha de permetre valo-
rar tothom afectat està sent protegit amb els mecanismes dels que es disposa.

 • L’històric i evolució d’aquests casos, amb comparatives anual, així com dades desa-
gregades per gènere (de la persona titular)2. 

Pel que fa a les mesures concretes de tarifació social, tenint en compte l’estructura binò-
mia, convé oferir aquests mecanismes tant en la part fixa com en la variable de la factura:

Part fixa. Normalment consisteix en un descompte d’una part de la quota de servei: 

 • Bonificació de la quota de servei. Diferents operadors públics ja ofereixen un des-
compte d’entre el 30 i el 50% d’aquesta part de la factura a les persones en situació 
de vulnerabilitat o baixos ingressos (segons l’indicadors o barem emprat).

2 Històricament les dones han ostentat menys contractes de serveis dins la llar degut a la divisió sexual del treball i a la 
desigualtat econòmica. Aquesta dinàmica s’està revertint en els últims anys i, a més, sovint la persona titular representa 
la figura en la que recau la càrrega de buscar el suport i ajuda necessaris quan hi ha situacions de vulnerabilitat. A través 
de l’anàlisi desagregat per gènere es podrà analitzar si la feminització de la pobresa està afectant en l’accés al DHAS 
al municipi o territori de l’operador, i a partir de les dades, preveure com adreçar aquesta inequitat conjuntament amb 
l’administració.
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Part variable. S’apliquen diferents fórmules, opcions i tipologies, per a oferir tarifes més 
ajustades a la situació econòmica de les famílies: 

 • Bonificació dels primers trams. Diferents pràctiques ja apunten a descomptes d’en-
tre el 30 i el 50% en el primer tram, tot i que poden ser superiors3, i entre el 25 i el 
50% en el segon tram.

 • També s’amplia l’aplicació del preu del primer tram als 100 litres per persona i dia, 
sempre i quan el consum no passi d’aquest límit.

 • Altres operadors opten per l’aplicació de tarifa de baixos ingressos, que no té un 
percentatge de descompte sobre l’habitual sinó que representa una tarifa de preu 
més econòmic.

 • També és recomanable l’automatització dels descomptes o de les tarifes de baixos 
ingressos. Per exemple, segons barems de renda4 o també aplicant aquestes boni-
ficacions automàticament a aquelles persones que tenen el Cànon social de l’ACA. 

Altres bonificacions o mecanismes: 

 • La Llei 24/2015 compta amb el mecanisme del silenci positiu, pel qual es prote-
geix la persona davant el tall de subministrament, però l’aplicació de descomptes 
que promou la mateixa llei no s’apliquen actualment de manera automàtica, el que 
pot generar situacions en que s’atura un tall a algú que no està rebent les bonifica-
cions que li pertoquen tot i complir requisits.

 • Alguns operadors acompanyen en la tasca de demanar el Cànon social o l’amplia-
ció de trams a l’ACA.

 • Bonificació d’altres cobraments com el manteniment del comptador.

 • Diferents municipis també han impulsat protocols per a la instal·lació de compta-
dors provisionals, regularitzats, per a persones que no poden acreditar el dret d’ús 
de l’habitatge i que es troben en situació d’exclusió residencial, mentre no se’ls 
ofereix una alternativa habitacional, amb intermediació i acreditació de serveis 
socials.

Per poder fer front a aquestes bonificacions i/o reduccions de tarifa, els operadors hauran 
de buscar diferents mecanismes per al seu finançament, ja sigui amb la creació d’un fons 
específic o fent ajustos a l’estructura tarifària, de forma que altres categories de consumi-
dors o els trams superiors de la categoria domèstica cobreixin la tarifació social. És per 
això que resulta tant important disposar de la informació abans apuntada, en relació a les 
famílies en disposició d’acollir-se a la tarifació social, en el moment d’elaborar les respec-
tives revisions tarifàries.

3Des de l’AMAP s’està demandant que aquesta reducció sigui del 100% per a usuaris vulnerables.
4Per exemple, aplicant-lo a les persones per sota del salari mín. Interprofessional, amb un 20% afegit per cada membre. 
En aquest cas, la tarifació és sobre la unitat familiar resident (tenint en compte el nombre de persones de la unitat fami-
liar) en comptes de tarifació d’abonats.
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En definitiva, tots aquests elements fan entendre la importància d’evitar i revertir l’endeu-
tament creixent de les persones usuàries que s’ha agreujat en moments de crisi i avançar-
se als impagaments. Les famílies en situació de vulnerabilitat viuen una situació d’estigma 
precisament per no poder pagar; comprenen el valor d’un bé escàs com l’aigua i volen 
fer-se càrrec dels rebuts, però cal que aquests s’adaptin a la seva situació econòmica. 
L’objectiu és protegir tothom afectat i que ningú quedi exclòs, garantint el DHAS.

Alhora, els operadors públics necessiten que aquesta tarifació social sigui coherent i 
abastable, realista. Cada operador requerirà de l’estudi previ de les dades i de posar en 
pràctica les eines i fórmules que escaiguin. Hi haurà diferències de tarifes i preus entre 
diferents operadors però es poden compartir les bones pràctiques, els protocols i casos 
d’èxit, per caminar cap a una garantia del DHAS que no deixi ningú enrere, posant èmfasi 
en la transparència i la participació informada de la població afectada.
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CAPIOL Infrastructure&Asset Management, ha elaborat el present informe d’acord amb l’encàrrec rebut per l’AMAP amb l’ob-
jectiu d’establir una guia procedimental per al càlcul de la tarifa del servei d’aigua potable. L’apartat de tarifació social ha estat 
elaborat per Enginyeria sense Fronteres.


