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Evolució del consum de l’aigua a Terrassa 

● Superficie: 70,10km2

● 37barris i 7 districtes
● Població2021: 224,111habitants
● Captació i consum d'aigua de

superfície i subálveas del riu
Llobregat

Trimester

Font: Taigua

10% 83% 7%



Mapatge d'actors - grups d' int erès



Problema de les tarifes actuals

La ciutat ha mantingut les tarifes i polítiques de subministrament
d'aigua sense canvis des del 2014. Cal revisar-les per donar
resposta als conceptes i la distribució de costos. Els principals
problemesde la tarifa són:

● La taxa de costos variables és superior als costos fixos
● El cost variable es basa en abonat en lloc de per persona: pagant

més els m3 les famílies amb més habitants.
● El cànon té alguns apartats i no es correspon amb les variables



Conseqüències de no actualitzar tarifes

● No es poden fer reformesestructuralsperquè no hi
ha pressupost.

● Possiblereducció de la cura de l'aigua.

● Possiblepunt d'inflexió a la xarxa (mantenimentde
canonades,manòmetres..)

● Disminució de l'eficiència pel que fa a la pressió
de l'aigua (fuitesd'aigua per lescanonades).

● Mena de desigualtat en termes de costos fixos i
variables.



Qüestió de 
Recerca

Quins elements directes i indirectes (i 
els seuspercentatgesrespectius)s'han 
de considerar entre els components 
d'un sistematarifari just?



Planificació
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Diagrama de Gantt



Eina RA

03.



Eina RA

Entrevista

Servei de Medi Ambient

● Ramón Vázquez  
García

●  Susana Abad 

● Anna Crispi Sucarrats

Qüestionari i Enquesta de 
Satisfacció

Ajuntament ClientsTaigua 



Criteris d'èxit
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Criteris d'èxit



Resultats
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Escenari base domèstic
Costos Fitxes

Costos Variables

Comptador de subministraments €/comptador/mes

Cuota individual (€/mes) < 15 m3/trim 4,3649

Cuota individual (€/mes) 16-30 m3/trim 4,9158

Cuota individual (€/mes) > 30 m3/trim 6,3033

Tarifa de subministrament €/m3

1r bloque (hasta 15m3/trim) 0,3339

2n bloque (16 a 30 m3/trim) 0,8583

3r bloque (>30 m3/trim) 1,4017



Escenari base Domestic

Consum Mitjà 103.247 l/per/dia

Cost real total 10,600,646.00 € €/any

La base de l'escenari és 2 milions d'euros més alta que 
el cost real a Taigua ja que no disposem de la base de 
dades real.

No tenim en compte: 
● El consum real dels terrassencs 
● Les subvencions que es donen 



Hipòtesi

Ajust del cost

Tarifa de clavegueram

Àrea de Comunicació

Ajuntament

Cost mediambiental Falta d'aigua

Pagar en funció dels 
ingressos

Àrea d'Investigació i 
Desenvolupament

Caracterització de la 
pobresa

Aprovat

Stand by

Rebutjat

Ajuntament

Resultats Finals



Hipòtesi 1: Ajustament del cost

de les famílies amb més habitants.

a) El percentatge de cost variable i cost fix

b) El cost variable es basa en abonat en lloc de per persona: pagant més els m3

�

�

- El percentatge de la variable augmenta a 
mesura que augmenten les persones per
família a mesura que compta per abonat 
i consum (no per persona)
- Recomanat: CF (70%) i CV (30%) � Guia
municipal per a l’elaboració de tarifes d’abastament d’aigua i 
entrevista con Taigua)

Al    primer bloc només hi ha les famílies que 
tenen 1 persona, pagant menys el m3

Persones per família Cost fix Cost variable

1 81% 19%

2 48% 52%

3 38% 62%

4 37% 63%

5 22% 78%

6 19% 81%

Prom 41% 59%

Tarifa de subministrament €/m3
1r bloque (hasta 15m3/trim) 0,3339
2n bloque (16 a 30 m3/trim) 0,8583

3r bloque (>30 m3/trim) 1,4017

L'escenari base té dos problemes:



Hipòtesi:

a)  Cost variable en funció de persona en lloc d’abonat

Consum baix 59,0%

Consum mitjà 19,3%

Consum alt 21,7%

Hipòtesi 1: Ajustament del cost

100l/persona/dia

Consum mitjà d'Espanya

  Terrassa 104 l/persona/dia

a ) L'escenari òptim és 70% CF i 30% CV
Guia municipal per a l'elaboració de tarifes d’abastament d’aigua I entrevista amb Taigua

b) La modificació de la tarifa pot ser progressiva, afavorint un baix consum i no 
suposar una pèrdua de diners per a l'empresa.



Total annual cost: 12.532.775,10

Hipòtesi 1: Ajustament del cost

Unitat familiar de Xpersones % families cantidad familias Cost Fijo Coste Variable Coste total

1 9,83 21.720,64 293.228,66 140.776,73 434.005,39

2 21,97 24.279,36 473.447,58 314.720,86 788.168,44

3 23,62 17.399,11 339.282,65 338.303,54 677.586,19

4 26,48 14.632,41 395.075,10 379.344,79 774.419,88

5 9,97 4.407,52 119.003,08 142.831,06 261.834,14

6 8,12 2.992,68 80.802,23 116.377,51 197.179,73

1.700.839,29 1.432.354,48 3.133.193,78

Fitxe
<15 (m3/trim) 13,50 €/abonat /trim

16-30 19,50 €/abonat /trim
>30 27,00 €/abonat /trim

Variable
1er bloc <9 (m3/trim) 0,33 €/m3/persona
2n bloc 9 a 10 0,80 €/m3/persona
3er bloc >10 1,20 €/m3/persona

CF CV

% Població Consum (m3)

59% 8,1

19,30% 9,45

21,70% 13,23

Prom 9,47

CF=F (€/abon/trim)*abonats
CV=V(€/m3/pers)*person*m3



Ambl'escenari 1 aconseguim algunes propostes:

a ) El CF representa el 54%

a) El CVde la ta rifa depèn del consum per persona i no per abona t.

a )  Taigua manté la facturació: 12698 183€ 12532 775€ 

a) És mésjust per a aquellesfamíliesamb méspersones.

Hipòtesi 1: Ajustament del cost

Cost Fix Cost Variable

54% 46%

m3/abonat  m3/person



Hipòtesi 2: Afegir tarifa de clavegueram

Tarifa de clavegueram
● Objectiu: Manteniment,neteja i conservació de la

xarxa de claveguerami drenatge urbà amb gestió
preventiva.

● D'acordamb la Llei 8/1987, de 15d'abril, de Règim
Municipal i Local.

● Elcas és que no tots els municipis cobren una taxa
o preu específicper aquest servei.



Hipòtesi 2: Afegir tarifa de clavegueram

TOP 20 Cerca a la web de l'ACA % tarifa de 
clavegueram



Hipòtesi 2: Afegir tarifa de clavegueram

Escenaris

1. Baix: 3%
2. Mitjà: 13%
3. Alt: 26%

Dades de Terrassa

- Subministrament: 1.93 (€/𝑚𝑚3)
- Canon: 0.99 (€/𝑚𝑚3)

Cost del clavegueram (€/m3)
Escenari Formula Cost de clavegueram

1 X=1.93+3%X+0.99 0.10
2 X=1.93+13%X+0.99 0.42
3 X=1.93+26%X+0.99 1.02
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Hipòtesi 2: Afegir tarifa de clavegueram
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Hipòtesi 3: Àrea de comunicació
Object ius de l’Àrea:

● Conscienciar la població dels canvis i la raó de 
l'augment de les tarifes de l'aigua.

● Difondre bones pràctiques per a l'ús optimitzat 
de l'aigua per part dels usuaris.

● Trobeu la manera correcta de transmetre la 
informació a la gent.

● Validar que la informació a transmetre és fàcil 
d'entendre.



● Recerca de noves tecnologies per optimitzar la gestió de 
l'aigua així comde novesmetodologiesper millorar-ne l’ús.

● Realitzar recerca bàsica i aplicada.
● Suport al desenvolupament tecnològic (aplicació dels 

coneixements adquirits)

Qui s'ha de fer càrrec de la zona?

● Ajuntament coma:
○ Principals agents que busquen noves fonts de 

subministrament d'aigua.
○ Coneixements  burocràtics i pressupost.
○ Pes administratiu en la recerca de subvencions 

públiques que es concedeixendes del Govern

Hipòtesi 4: Àrea i+D



Variació pressupostària



Variació pressupostària



Reflexió
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Reflexions
● i+D actor clau a curt termini a la recerca de noves

tecnologies.

● Transparència i comunicació imprescindibles cap als
ciutadans.

● Tenir una visió clara de tot el problema, tenint en compte
totes lesparts interessades.

● Canviscap a un sistema sostenible que garanteixi l'accés a
l'aigua i un sistematarifari just.



Propers passos
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1. Revisió final amb els clients

2. Presentar escenaris desenvolupats a Taigua i a 
l'Ajuntament de Terrassa.

3. Fer el seguiment de les mesures implementades 
i dels seus resultats.

Propers passos



Conclusions
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Conclusions

● Transparència: és important mostrar quants diners i esforç s'utilitzen en un correcte
subministrament d'aigua per conscienciar la societat del valor d'aquest esforç.

● Equitat: Pagament per persona no per abonat
● Responsabilitat: Fomentar el consum responsable d'aigua.
● Solvència: L'empresa Taigua ha de ser prou forta per garantir els seus propis

pagaments i fer previsions de futur amb ingressos fixos.
● Es poden implementar més ajustos si el govern local vol disposar de més eines per

adoptar polítiques econòmiques.
● L'objectiu és conscienciar la població de la necessitat d'un ràpid ajust de la tarifa de

l'aigua per tal d'assegurar el futur subministrament del recurs sota estrictes estàndards
de qualitat.



Gràcies per la 
vost ra 
at enció
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