
L'aigua no to preu

Antoni Piera i de Ciurana (*)

Introduccio

"L'aigua no to preu!...."

No sembla pensar el mateix el "subdit de sa Majestat Britanica" que apareix en el dibuix.

Pero no es I'unic que es sorpren. Despres veureu els casos en que es troben o es trobaran altres
ciutadans.

(*) Director Comercial de Societat General d'Aigues de Barcelona, S.A.
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Si diem " ]'aigua no to preu", ho podem fer en sentits diversos:

L' aigua no to un preu definit, "per se". El preu se li dona artificialment. Aquest es el cas si les
tarifes no obeeixen al cost real i es fixen per criteris politics, o si al cost real s'afegeixen
tributs que no corresponguin directament a una millora que puguin percebre els usuaris.
L'aigua, en origen, no val res. Es inimaginable que es doni ]'aigua a domicili a cap preu.
L'aigua a les fonts naturals, a la muntanya, surt a cap preu. Pero ]'aigua a domicili porta un
important valor afegit. Pero tampoc es segur que en origen no valgui res, si prosperen les
intentions dels redactors del Pla Hidrologic Nacional.

Aquest, fins les versions que conec ha defugit parlar d'un preu de ]'aigua. La seva gran man-
canca es la definicio clara del financament del Pla. Pero hi ha globus sonda. Alts responsables del
Ministeri (MOPTMA) parlen de donar un valor a I'aigua que seria diferent segons els usos i que
es definiria oportunament.

La Llei 29/1985 de 2 d'agost, d'Aigues, d'aplicacio des de I' l de gener de 1986 i en el seu
Tito] VI parla de:

- Canon de vertits. Un concepte que seria funcio de la carrega contaminant. Es preveu que el
Conseil de I'Aigua de cada conca vetlli per evitar duplicitats, si per part de les autonomies
s'ha implantat un concepte de Sanejament. La Secretaria d'Estat de Medi Ambient i Habitat-
ge, Sra. Cristina Narbona, ha manifestat recentment que el Canon seria computable amb el
que existeix en determinades zones sempre que ho permeti la seva quantia i estructura.

- Canon d'utilitzacin dels bens del domini public hidraulic. Es devengara en funcio de 1'ocupaci6
o utilitzacio dels bens del domini public hidraulic, rius, Ilacs, embassaments. Pero no s' imposara
als concessionaris de cabals d'aigua per les obres construides al domini public hidraulic que
hagin de possibilitar la materialitzacio de la seva concessio.

- Actualitzaci(S de canons de reguiacio i tarifes per la realitzacio d'obres hidraaliques per part
de l'Estat. Un exemple classic son les obres de regulacio de cabals superficials. En aquests
casos, les tarifes i canons de reguiacio compensen a IEstat per la inversio (un 4% del seu
valor i les despeses de funcionament, conservacio i administracio). Es disposa el seu reparti-
ment entre tots els usuaris segons criteris que es determinin reglamentariament.

Cap d'aquests conceptes sembla donar peu, per tant, a l'assignacio d'un preu en origen de ]'aigua.
D'altra banda, el seu invocat objectiu principal, que seria induir a un adequat aprofitament i

gestio de ]'aigua, sembla facil d'aconseguir mitjancant I'adequacio del seu preu en aquells con-
ceptes que obeeixen a valor afegit.

L'aigua es tan valuosa que qualsevol preu es possible, mentre els usuaris estiguin disposats a
pagar-lo. Implica que es reguli per lleis de mercat. Sembla que per a alguns usos aixo to sentit
pero per a d'altres no. Pero si que to sentit a l'hora de buscar estructures de preus, i fixar
diferencies tarifaries que, un cop satisfetes les necessitate vitals, dissuadeixin els consumi-
dors dell consurns per als quals no estiguin disposats a pagar els costos.

Tots aquests criteris o conceptions del preu de ('aigua son utilitzats en major o menor mesura
duns flocs a altres, sense gaire unanimitat, com anirem veient, i a jutjar per les grans diferencies
que es constaten, tan de conceptes inclosos en les factures de ('aigua, com de preu global final.

Formacio del preu final de ]'aigua

Pel que interessa al subdit de la vinyeta, s'enten com preu final de ('aigua el conjunt de costos
de posar a disposicio de l'usuari un producte de qualitat, subministrat amb un nivell de servei que
satisfaci les seves expectatives i amb un grau de garantia que asseguri les activitats socials, i el
seu desenvolupament i continuitat.

La formacio del preu de ]'aigua i la creacio i I'evolucio dels diferents conceptes inclosos en el
rebut de I'aigua es consequencia d'un proces que no fa sing reflectir el title integral de ('aigua. El
cost del recurs "aigua" en origen, avui encara no existeix.
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En qualsevol car es poden pagar el conceptes de canon de regulacio i tarifes de realitzacio

d'obres hidrauliques per I'Estat, conceptes ja existents anteriorment i actualitzats per la Llei
d'Aigiies, pero no es un "pecat original" de l'aigua lino que obeeixen a la realitat dunes obres

que beneficien els usuaris que la capten i I'aprofiten. EI normal es incorporar-los a la formacio del
preu de tarifa del servei domiciliari.

El servei domiciliari d'aigua es de competencia local La Llei preveu la necessitat de la sufi-

ciencia de la tarifa per assegurar 1'eyuilibri economic de I'explotacio. Per tal de configurar el preu

de tarifa de I'aigua es consideren, en essencia, els costos de funcionament i explotacio, incloses
les carregues financeres dell recursos economics aliens utilitzats a les instal.lacions i les amorti-

tzacions en funcio de la vida titil dels elements, aixi com I'adequada retribucio de recursos propis
aportats i gestio realitzada.

TARIFFS DEL SERVEI

llOMICILIARI D'AU;UA POTABLE

QUOTA DE SERVEI

Quantitat fixa mensual en concepte de disponibilitat de servei, en funcio de les caracteristiyues

objectives del habitatges i locals subministrats pel yue fa a les sever instal.lacions interiors

d'aigua, o al cabal instantani maxim demanat.

PREU DELS BLOCS DE CONSUM

Preus de 1'aigua consumida, diferenciats per blocs. S'apliquen a cada tram dell blocs de consum.

Preus creixents amb el nivell de consum.

Entrar a Eons en aquesta tematica, ens portaria una jornada sencera. Estructures possibles,

conceptes a considerar, valor a prendre com "base de tarifa", etc. Quan els recursos hidrics locals

son suficients, les instal.lacions solen ser exclusivament d'ambit local. Per a 1'ampliacio o reno-

vacio de la xarxa sovint s'estableixen contribucions especials, ajudes estatals, autonomiques, etc.,

Cosa que fa que, a vegades, el cost no estigui totalment reflectit en tarifes. En una segona Ease
d'aquest proces de formacio del preu final de 1'aigua, interne la necessitat d'evacuar de la zona
d'abastament les aigues usades.

Cal la construccio de xarxes de clavegueram per la qual cosa es doten partides d'inversio als

pressupostos, s'estableixen contribucions especials, s'inclouen les obres en els plans d'urbanitzacio,

es disposen ajudes publiyues, etc. Per tant, podem dir que no tots els costos es recullen en el preu.
Apareixen les Taxes municipals de conservacio i neteja, amb desti finalista.

Posteriorment sorgeix la consciencia que el medi natural es contamina i es dificulten altres

abastaments, per la qual cosa cal depurar. Aixo sol iniciar-se d'una forma poc coordinada; alguns

municipis son pioners i depuren pel seu compte, pero aviat s'es conscient de la ineficacia de

sanejar uns municipis i altres no, motiu pel qual es necessari dissenyar plans de sanejament de

zones extenses, generalment lligades a conquer hidrografiques. De vegades aquesta consciencia

no neix fins que una normativa d'ambit superior fora la situacio.
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IMPOSTOS, TRIBUTS, TAXES I COMPLEMENTS I
Es una taxa que es recapta en nom de diferenrs ajuntaments i els criteris d'aplicacio no son els

mateixos a tots els m unicipis.

I.T. SANEJAMENT

Amb la denominacio d'Increment de Tarifa de Sanejament, es tracta d'un tribut. Es cobra per

compte de la Generalitat de Catalunya, segons Decret Llegislatiu 1/88 de 28/1/88.

I
T.A.M.G.R.E.M.

Es la Taxa Ambiental do Gestio de Residus . A Barcelona es recapta en nom de I 'Ajuntament i

a la resta de municipis en nom de 1'E . M.S.H.T.R.

I.V.A. ^^j
El tipus actual cs del 714.

Tot plegat comporta la construccio de col.lectors i depuradores per a les aigdes residuals de
municipis, de forma individual o per agrupacions de municipis per un millor aprofitament,
instal.lacions que seran objecte d'explotacio posterior. El servei to per tant un caracter inversor al
principi i explotador posteriorment, i aixo condiciona les seves necessitate financeres.

La consequencia es que apareix un nou concepte en la formacio del preu final, el Sanejament
(a Catalunya l'Increment de Tarifa i el Canon de Sanejament), el desti del qual es el financament
per part dels usuaris a traves dun organ de I'Administracio, de les inversions necessaries i la seva
posterior explotacio. Donal el caracter public d'aquest tipus de competencies, apareixen entitats
amb competencies sobre zones concretes (a Catalunya, la Junta de Sanejament; a Franca, Les
Agences de Bassin, etc.).

Una altra fase del proces de formacio del "preu final de 1'aigua" tal com s'enten actualment,
sorgeix en produir-se I'esgotament dels recursos, la qual cosa pot csser deguda a:

creixement de la poblacio: vegetatiu, estacional.
desenvolupament industrial amb discontinuitats importants en I'evolucio de necessitate.
insuficient regeneracio dels aquifers.
irregularitat climatica (que va en augment).

Cal donar, per tant, un major grau de garantia i invertir en obres que sobrepassin ('ambit local:

Supralocal: mancomunitats, consorcis
Autonomic: conques intracomunitaries
Estatal: conques intercomunitaries.

Ill



Cal tambe avan^ar-se a les necessitate de futur per a no arribcr a un colapse dell serveis. Apa-
reixen aleshores Woos conceptes: tribute, canons i altres. A Catalunya el Canon d'[nfrastructura
Hidraulica i Recarrec Local del Canon d'Infrastructura Hidraulica i Tarifes Complementaries
(Tarifa Complementaria Garantia Subministrament iComplement de Tarifa de Xarxa Basica, a
Pambit metropolita, i al d'influencia de la xarxa Basica Ter-Llobregat):

En agues[ context, cal fer referencia explicita a la planificacio hidrologica, amb objectius
definite de forme concreta a Particle 38.1 de la Llei d'Aigues: "Obtenir la minor satiefaccio de lee
demandes d'aigua i equilibrar i harmonitzar el desenvolupament regional i sectorial, incremen-
tant lee disponibilitats del recurs, protegint la seva yualitat, economitzant la seva utilitzacio i
racionalitzant ell seas usos en harmonic amb el meth ambient i la resta de recursos naturals". Per
aconseguir ayuests objectius en ell projectes del Pla Hidrologic National es preveu, la possibili-
tat de polar un preu a cada metre cubic d'aigua, segons Pus a que es destine. Aquesta possibilitat
ha provocat una gran polemica, especialment per part del col.lectiu de regants.

Finalment, de forma no generalitzada, apareixen altres conceptes no relacionats amb el title
de Paigua que s'estableixen en forma de gravamen sobre Paigua mateixa. A ulls dell usuarie.
tambe configuren el preu final. A I'ambit metropolita de Barcelona, es el cal de PERSU, despres
anomenat TAMGREM.

Tot aquest proces ajuda a comprendre d'un costat, Pevolucio del preu de Paigua i, de 1'altre,
el fet que es generin abundoses diferencies duns llocs a uns altres, per tractar-se de:

- deferents municipis, amb diversos graus de dificultat, conditions tecniques i criteris.
distintes autonomies, la goal coca suposa diferencies en ell plans de sanejament, politiques

7

COMPLEMENT TARIFA XARXA BASICA

Y
Es la traduccid, per Paplieacici a la t^icwracici ale abonats , del component «inversio» de lee
tarifes en alta do la Xarxa Basica , que es destinat per PATLL a obres futures de la mateixa.

T.C.G. SUBMINISTRAMENT

Es una Tarit^i Complementaria de Garantia i Subministrament. Establerta en una yuantita[ per
m^ consumit. Es recapta en nom de I'E.M.S.H.T.R.

C.I. HIDRAULICA

Amb la denominaciu de Canon d'Infraestructures Hidrauliyues, cs un tribut.

S'aplica per ordre de la Generalitat de Catalunya, segons la Llei 5 de 9/3/90 del Parlament de

Catalunya.

RLCIH

IMPOSTOS, TRIBUTS, TAXES I COMPLEMENTS

t

Les entitats locals poden aplicar-ho, en base a la Llei 5/90 per a generar recursos per a Ies

obres locals, en la part no subvencionada per altres Administrations.
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EL PREU COM A REGULADOR DE LA DEMANDA

Preu que reflecteixi les despeses reals

Facturaci6 del consum a traves de measurement
individual

Sistema tarifari adequat

Os racional de l'aigua
Manteniment adequat de les instal.lacions

WA
Allargament dels

recursos disponibles
Moderaci6 de les

necessitate d'inversi6

de tributs, plans de regulacio de conques, influencia d'obres estatals, etc.
diversos paisos, cosa que provoca majors diferencies de condicions ambientals, criteris i po-
lftiques.

Recordem I'esmentat at principi: el preu a I'aigua se li pot donar artificialment. Sembla evi-
dent que tributs destinats at financament futur d'obres hidrauliques amb una impossible relacio
directa entre pagadors i beneficiaris, no es pot considerar, en sentit estricte, com preu de I'aigua.

La Llei 29/1985 es clara. Les tarifes per realitzaci6 d'obres hidrauliques a carrec de I'Estat:
compensen I'inversi6 aportada i les despeses d'explotacio, conservacioo i adrninistracin d'obres
que estan en servei i beneficien els usuaris, subjectes passius de dits canons i tarifes.

El preu com factor regulador de la demanda

L'aigua es un be escas i el seu preu, aplicat a traves d'una estructura tarifaria adequada, es un
dels elements de que es disposa per tal de fornentar un us efficient, i actuar com factor regulador de
la demanda. Pero perque els consumidors facin un us racional de I'aigua cal, a mes d'un preu que
reflecteixi els costos reals, una facturaci6 del consum a traves del mesurament individual.

El resultat es tradueix en una conducta d'estalvi i en un manteniment adequat de les
instal.lacions dels usuaris per tal d'evitar el malbaratament. No obstant aixo, la relaci6 entre
variaci6 de consum i variaci6 de preu (elasticitat) no es lineal, i difereix segons es tracti d'usos
domestics o industrials i dels diferents trams de consum en els quals ens movem. En el cas domes-
tic, quan l'aigua es "barata" s'usa frfvolament i es malgasta, mes encara quan es factura sense
mesurament com un impost en funci6 de les caracterfstiques de l'habitatge o quan es reparteix
una factura corresponent a tot un edifici entre els diferents habitatges que el formen. En aquest
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7

EL PREU COM A REGULADOR DE LA DEMANDA

• Usos domestics L

• Usos industrials

POCA ELASTICITAT
(-0,1 a -0,5)

MAJOR ELASTICITAT

n Analisi de despeses

n Fonts alternatives de subministrament

n Canvis en el proces de produccio

AO

I

cas, el cost marginal per a l'usuari d'un metre cubic extra es practicament nul, i per taut no hi ha

incentius per a I'estalvi, essent 1'6nica motivacio la propia consciencia.

Quart el cost s'incrementa es produeix una disminucio del consum fins apropar-se al "nivell

essential", a partir del qual es molt dificil baixar. En diversos estudis fets a diversos paYsos s'ha

arribat a la conclusio que els valors de l'elasticitat preu-demanda per a usos domestics oscil.len

entre -0,1 i -0,5 per a petites variacions de preu. La influencia del preu en el consum sera no

obstant aixo, major en el cas d'usuaris amb menor nivell d'ingressos.

La corba de demanda per a usuaris industrials segueix una relacio mes lineal, ja que els cal-

cuts de costos estan basats directament en consums especifics. En aquest cas increments de preus

provoquen sovint la utilitzacio de fonts alternatives de subministrament (pous, reciclatge d'aigUes

usades, ...) o canvis en el proces de produccio.

L'aigua corn un be de consum

La contribucio del preu de I'aigua en la despesa familiar depen del nivell d'ingressos, pero en

general es bastant reduIda. Es disposa d'una quantificacio realitzada el 1992 que es va obtenir

analitzant 1"'Encuesta de Presupuestos Familiares" realitzada per I'Institut National de Estadisti-

ca, corresponent a 1990/91. En aquesta enquesta apareixen les despeses d'una familia mitjana

classificades en grups i subgrups, i el subministrament d'aigua forma part del grup 3, Habitatge.

Malgrat no esta detallada la despesa d'aigua, aquesta s'avalua en 2.548 PTA/trimestre, correspo-

nents a un consum mitja de 32'6 m3/trim. amb tarifes de Barcelona de 1990 i sense impostos.

Considerant la informacio de 1'enquesta corresponent a la provincia de Barcelona, resulta que

l'aigua represents un 0,39 % de la despesa domestica anual total. Aquesta proporcio era at 1973

del 0,33 % i at 1983 d'un 0,40 % per la qual cosa es pot dir que durant dues decades la despesa

mitjana familiar d'aigua represents un percentatge practicament constant i poc significativa res-

pecte a la despesa mitjana familiar per any.

En un estudi realitzat at 1993 pel Consorcio de Aguas Abastecimiento y Saneamiento de
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DISTRIBUCIO SEGONS L'US DE L'AIGUA

23 municipis de I'ambit metropolita de Barcelona
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CONSUM SEGONS USOS
23 municipis de !'ambit metropolita de Barcelona

Hm3

Domestics

®Comercials

Industrials

Altres

Total

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

ANYS

Bilbao s'analitza el percentatge de la renda familiar absorbida per la despesa d'aigua en diferents
ciutats d'Espanya. Els resultats que apareixen van des del 0,37 % al 0,67 %. En el cas de conside-
rar els impostos, la mitjana d'aquests percentatges puja fins al 0,70 %. Resulta, per tant, bastant
absurda la pretensio de fer justicia social utilitzant, com eina fiscal, el preu de l'aigua.

El preu de I'aigua a Barcelona

Des de ('any 1987 fins al 1994 els increments aplicats ales diferents tarifes venien fixats per
un Contracte-Programa entre la Societat General d'Aigues de Barcelona, S.A. i I'Entitat Metro-
politana de Serveis Hidraulics i Tractament de Residus, principalment sobre la base de 1'evoluci6
de l' IPC.

Si s'analitza el cost mitja de 1'aigua per al consum domestic mes frequent s'observa que fins
al 1991 s'ha incrementat menys que ]'IPC. A partir d'aquest any, la repercussio de ]'increment de
cost de l'aigua degut a la millora de la seva qualitat a les plantes de tractament de Cardedeu i Sant
Joan DespI. aixi com la incorporacio a tarifa de ]'augment del component explotacio de la xarxa
basica i la taxa municipal sobre el producte brut ha fet que ('increment acumulat del cost de
I'aigua superi lleugerament el de ]'IPC.

Ben segur que la disminucio de consums, especialment en usos domestics i industrials, si no
en un 100%, to alguna relacio amb I'elasticitat de la seva demanda, davant I'evolucio del preu,
preu que corn hem vist ha estat molt mes influit per l'escalada dels impostor que per 1'evoluci6
del preu de tarifa, molt ajustat a la variacio de ]'IPC.

El cas frances

A Franca la factura de l'aigua to tres components principals: subministrament d'aigua pota-
ble, que representa aproximadament el 50% de la factura, depuracio d'aigues usades, amb el 31 %

116



EL CAS FRANCES

• Fortes variacions a nivell geografic

n Preu mitja 1993 tI entre 5 i 18 F.F.

• Increment dcl preu mitja del m3 d'aigua al 1994
(segons ci National Utility Service)

n + 4,4%o sense incloure impostor
n + 12,9% inclosos impostor

Intlaci6 1,8%

EL PREU DE L'AIGUA A LES CIUTATS FRANCESES
DE MES DE 100 .000 HABITANTS
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EL CAS DE L'ILLE DE FRANCE

Increment de preus

Preu base Altres
Periode de I'aigua Sanejament impostos Preu Total

1992-1993 4,4% 15% 20,2% 10,4%

1990-1993 14% 46% 86% 33%

1983-1993 72% 164% 22M, 114%

1.281 municipis - 10 milions d'habitants



i canons i impostos diversos amb el 19%. Aquests ultims participen indirectament en el circuit de

financament de l'aigua potable i del sanejament ja que son redistribuits en forma d'ajudes a la

inversio.

Segons la legislacio vigent, el pressupost de 1'explotaci6 del subministrament cal que estigui

equilibrat en ingressos i despeses. Consequentment, la facturacio de 1'aigua als usuaris ha de

permetre fer front a:

les despeses d'explotacio
les arnortitzacions
el reembossament de prestecs
les inversions

Hi ha fortes variations a nivell geografic. Segons unes fonts, al 1993, el preu mitja del metre
cubic variava entre 5 i 18 francs francesos (117,5 i 423 PTA/m3 amb un canvi a 23,5 PTA).

Aquestes variacions tambe les trobem en analitzar el preu mitja, amb taxes incloses, a les

ciutats franceses de mes de 100 000 habitants al 1994, on oscil.la entre els 8,66 francs d'Aix i els

17,65 de Tourcoing (203,5 i 414,7 PTA/m3), essent la mitjana de 14 francs (329 PTA/m3). A tall

de comparanca amb la nostra referencia mes propera, a Barcelona el preu mitja tot inclos, fins i tot

la Taxa Ambiental de Gestio de Residus Municipals (TAMGREM), se situa en 230 PTA/rn3 i,

sense aquesta taxa, estaria al voltant de 208 PTA/m3.

Quant a l'evolucio dels preus, segons I'estudi anual del National Utility Service (NUS), gabi-

net britanic especialitzat en l'estudi comparatiu de preus de diferents serveis publics, el preu mitja

del metre cubic d'aigua a Franca ha augmentat al 1994 amb una taxa dues vegades i mitja superior

a la inflacio (4,40 % d'increment contra una inflacio de 1'1,8 %). Si es considera I'import total del

rebut, l'augment es encara mes espectacular, ja que assoleix el 12,9 %.

Mes exemples. L'Ille de France es una regio centrada en Paris i que abasta 1.281 municipis i

10 milions d'habitants. La Direction Regionale de l'Equipement d'Ille de France i la Division de

L'Eau et des Reseaux Urbains realitza periodicament seguiments de les tarifes.

Aquests estudis indiquen que entre 1992 i 1993 el preu mitja total en el conjunt de la

regio va tenir un increment del 10,4 %. Aquest mateix preu s'ha incrementat en un 33 % en

el periode 1990 - 93, corresponent a Paris una apujada del 41 %.

Per al periode 1983 - 1993, el preu mitja total del metre cubic d'aigua va passar de 6,38 FF a

13,63 FF, cosa que implica una apujada del 114 % en francs corrents i del 50 % en francs cons-

tants.

Entre els components del preu total de I'aigua ha estat el corresponent a "altres impostos i

taxes" el que ha sofert un increment major en aquests deu anys (221 %) en FF torrents, seguint a

continuacio el sanejament (164 %).

Efectivament , des de fa tres o quatre anys els municipis francesos han iniciat obres de gran

envergadura en el camp del sanejament , intentant recuperar el retard acumulat en els darrers 20

anys. Cal destacar que el 58 % de la contaminacio organica procedent de les aigues residuals

domestiques va a parar als rius o al mar sense cap depuracio , envers solament un 30 % a Aleman-

ya. Pero s'ha produit un canvi important en el seu financament : antigament els municipis no

tenien problemes per poder dedicar alguna suma del pressupost municipal amb vistes a financar

una part de les obres de sanejament. A partir d'ara , una normativa comptable ho prohibeix i, Ilevat

les subventions , la totalitat del cost han de pagar - lo els usuaris connectats a la xarxa de saneja-

ment.

Comparacio internacional de preus

Els preus de I'aigua tendeixen a disparar-se en els paisos industrialitzats. Aixi ho confirma un
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UNA EVIDENCIA:
LA pISPARITAT DE PREUS DE L'AIGUA
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recent estudi del National Utility Service clue analitza els preus reals pagats pels consumidors de
13 paisos industrialitzats des del juliol de 1992 al juliol del 93.

L'informe indica Clue en aquest periode el preu va augmentar, per terme mitja, a un ritme dues
vegades tries rapid que la inflacio. La contaminaci6 de les Ileres fluvials i la necessitat de protegir
I'entorn son dos factors determinants per tal que els costos resultin cada cop majors. A Alemanya,
pals Clue paga I'aigua mes Cara, els preus van augmentar un 17'/r, envers una taxa d'inflaci6 del
4(/ . A Holanda van creixer un 8.9 c/ envers una inflacio del 2.4 %. Entre els casos mes especta-
culars figura Gran Bretanya. on el preu ha crescut el 60 ck en els darrers 4 anys.

L informe indica que les abundants inversions que cal dur a terme per a instal.lar depuradores
fan preveure per al futur nil constant creixement dels preus.

Si ja per si mateixes Ies comparances de preus han de ser realitzades amb criteris rigorosos,
mes encara quan ('ambit es internacional. A ('article "International Comparison of Water Prices"
(Aqua num. 4, 1988) se subratlla especialment aquest tema. Per exemple, s'indica que a Finlan-
dia, Italia, Luxemburg i Noruega els preus carregats per les companyies subministradores no
cohreixen els costos. Aixi mateix. existeixen subsidis per al consumidor final a Belgica, Finlan-
dia, Luxemburg, Hongria i Noruega.

La Societal General (I'Aigues de Barcelona. S.A. (Agbar) va realitzar al 1992 una enquesta
per tal de coneixer el preu de I'aigua a diverses ciutats europees, en base a in consum anual per
abonat de 180 m3 d'aigua potable. Aquest valor es excessiu si es to en compte que la mitjana de
consum domestic a I'ambit metropolita es molt proxim als 30 m3/trim. Pero els consums especi-
fics son una mica mes alts en els paisos on abunda un altre tipus d'urbanitzacio.

S'estudiava I'estructura tarifaria aplicada, els preus corresponents a la produccio i distribucio
d'aigua, la tarifa corresponent at sanejament i altres taxes incloses al rebut.

L'analisi dell resultats indica que el sistema de blocs creixents es utilitzat principalment en
els paisos de la conca mediterrania.

El preu parcial mitja de I'aigua potable, suma de les components fixa i variable, era de 90,29
PTA/m3, corresponent el major valor a Hamburg (182,8 PTA/m3) i el menor a Mila (23 PTA/m3).

Quant al preu final tacturat per metre cubic, incloent tots els conceptes que apareixen en el
rebut, la mitjana era de 173.3 PTA/m3, situant-se cis extrems novament a Hamburg i Mila amb
437,7 i 38,3 PTA/m3 respectivament. La dispersio de preus que s'observa es notablement supe-
rior en analitzar el preu total, cosa que subratlla les particularitats existents a cada pals.

Algunes dades sobre tendencies del preu de I'aigua en ('ambit internacional

Segons un estudi de la Universitat Tecnica de Viena, un austriac papa, en promig, 22 scheelings
(2$) per m', i per a cohrir el cost, s'haura de doblar el preu en els pr6xims anys.
L'any 1995, el preu (IC I'aigua de Viena ha augmentat un 7%, i el clef sanejament un 381/0, de
nrmera que el total s'ha situat en 36,20 scheelings per m3 (3,29 $). Malgrat aixo es inferior al
d'Hamhurg i Zurich.

A Budapest, segons I'agencia estatal de noticies MTI, s'ha anunciat nil augment en els preus
de I'aigua del 60%, a primers de 1995. A Rostock. Alemanya, s'esta estudiant ('augment del preu
de I'aigua potable en un 24'/ i del sanejament en un 30%, amb la qual Cosa assolira un cost global
Lie 7,10 Dm/m'. A Italia, la Llei Galli, recentment aprovada, preveu la rapida variacid de les
tarifes dell serveis d'aigua potable i sanejament, a valors de cost real, i preveu que cobreixin cis
costos d'operaci6, la Llepreciaci6 de les inversions, i una adequada remuneracio del capital. La
Federaci6 Italiana de serveis publics d'aigua i gas, reconeix que en cis ultims cinquanta anys, no
s'han niodernitzat apenes les infrastructures, i ho atribueix at fort control politic sobre els preus.
A Franca. 1'Associaci6 Francesa per a la Protecci6 de I'Aigua, to fundades sospites de que en cis
prbxims 10 anys, el 69Y% de les comunitats locals hauran d'imposar forts augments en els preus de
I'aigua, doncs entre altres aspectes es requerira una inversi6 mitjana de 308 FF per habitant i any
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entre ara i el 2005, per a sistemes de sanejament. A Alemanya Occidental, I'Associacio Alemanya

de Consumidors d'Energia, VEA, ha realitzat un estudi sobre els preus de 63 ciutats i ha trobat

augments que arriben fins al 22,3°/n el 1995, respecte a 1994, amb uns preus mitjans, ^^er ui,^>uu

pntab/e, de 3,26 Um/m `. L'augment mitja es, no obstant, del 3,3%, peso, de totes maneres, per

sobre de I'IPC alemany.

Conclusions

tii ha diversos factors que probablement impulsaran I'al^a del preu de I'aigua en un futur proxim,
entre els quals cal destacar:

- la importancia de les inversions encara per realitzar en molts municipis degut a la Ilunyania

dell reeursos a utilitzar, i a la necessitat d'adaptar-se a les exigencies creixents en mareria de

yualitat, que suposen la implantacio de processor cada cop mes complexes i la realitzacio de

controls mes exhaustius.

la necessitat de finan4ar la renovacio d'instalJacions que cal que es duguin a terme en molts

cases.

majors exigencies de depuracio, motivades per una necessitat de protegir mes el medi am-

bient.

major inseguretat en I'evolucio climatica, coca que implica major complexitat en la gestio

dell recursos hidraulics i majors inversions per a un nivell de garantia donat.

una tendencia per port de les diferents administrations al canvi en els sistemes de finan^a-

ment dels serveis, en el sentit de separar-los del seu pressupost i fer participar mes els usuaris.

122



- major professionalitat del personal que participa en les activitats dels serveis, que suposa
majors exigencies de formacio.

Tot aixb porta it incrementar els nivells d'inversio i de despesa, i de facturacio de conceptes
compicmentaris a les estrictes tarifes d'aigua. En els paisos desenvolupats, en un mercat com el
de l'aigua i en un entorn de clara disminucio del consurn, els esmentats nivells no poden veure's
compensate per increments de vendes i donaran floc inevitablement a increments de tarifes per
sobre de I'IPC fins assolir nivells adequats.

No sembla aventurat pensar que, paralel.lament al fenomen demografic, el proces tendiry a
mitja o Ilarg termini cap a I'estabilitat ja que el preu de I'aigua actuary coin regulador de la
demanda. la qual cosy provocara un us rational i un fre en les necessitats d'inversions.

Les administrations publiques hauran de fer esforcos per a I'harmonitzacio dels diferents
regims de fiscalitat sobre els consums, perque les carregues es reparteixin amb els millors criteris
d'equitat, tant a nivell interior dels estats corn a nivell d'unio de diversos estats. No cal oblidar
que les questions mediambientals no respecten fronteres administratives.
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