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1) Resum executiu 

 

El nostre treball es basa en l’estudi del mercat de l’aigua per beure.  

 

Per tal de realitzar aquest estudi hem analitzat la seva oferta i demanda.  

Per la banda de la oferta, l’empresa que té el monopoli de la distribució de l’aigua 

canalitzada a Barcelona  (Aigües de Barcelona) i les principals empreses d’aigua 

envasada. Per la banda de la demanda, hem realitzat una enquesta per conèixer les 

preferències dels consumidors i les motivacions de la seva elecció pel que fa a l’aigua 

que consumeixen.  

 

Després de la realització del treball podem extreure una sèrie de conclusions rellevants. 

Una de les primeres conclusions és que al mercat de l’aigua envasada hi ha competència 

entre les principals empreses que tenen més quota de mercat, mentre que l’aigua 

canalitzada al barcelonès és controlada per un monopoli.  

Pel que fa als resultats de l’enquesta, podem afirmar que el percentatge de gent que beu 

aigua de l’aixeta és molt inferior al de la gent que beu aigua envasada. A més, hem 

trobat a l’enquesta que hi ha tres principals empreses que són les que controlen la major 

part del mercat de l’aigua envasada, que són Font Vella, Viladrau i Solan de Cabras.  

Les raons per les quals la gent escull una determinada marca són principalment la 

tradició i el costum, i gairebé ningú es fixa en la composició química de l’aigua.  

 

Amb l’estudi de costos del consum de l’aigua canalitzada hem descobert que és molt 

més rentable beure aigua de l’aixeta, que no comprar aigua envasada. Tot i això, la 

major part de la gent segueix comprant aigua envasada, degut a la seva major confiança 

en les empreses d’aigua envasada que en l’empresa que s’encarrega de distribuir l’aigua 

de l’aixeta. 

 

 

 

 

 

 



 5

2)   Introducció 

 Mitjançant aquest treball preteníem estudiar quina és la situació del sector de 

l’aigua, tant pel que fa al consum a través de l’aixeta (Aigües de Barcelona), com 

al consum d’aigua envasada, és a dir si ens trobem davant d’un monopoli o d’un 

mercat amb un gran nombre de empreses; si és un sector amb un fort creixement, 

o bé si és un sector estancat.  

 El nostre segon objectiu va ser conèixer, a més, quines són les estratègies que 

segueixen les diferents marques del sector de l’aigua envasada, per tal 

d’aconseguir nous consumidors, i estudiar també, d’una manera més concreta, 

quines són les estratègies que porten a terme les marques més consumides a la 

nostra universitat, que hem conegut a través de l’enquesta realitzada a 200 

estudiants de la Universitat Pompeu Fabra. Mitjançant l’enquesta que hem 

elaborat hem pogut conèixer quines són les preferències dels consumidors, no tan 

sols pel que fa a les marques que més consumeixen, sinó també pel que fa a les 

característiques que més valoren a l’hora de decidir-se per una marca o una altra 

(composició, sabor, tradició, preu, envàs...) o bé si prefereixen consumir aigua 

envasada o de l’aixeta. A partir d’aquí, podem elaborar una conclusió en relació al 

fet de si les estratègies de les marques abans estudiades s’adequen realment a les 

preferències dels consumidors i són, per tant, bones estratègies de màrqueting. 

 Un altre dels objectius que ens plantejàvem en iniciar el treball era conèixer que 

era més rentable: si omplir una ampolla d’1,5 l. d’aigua de l’aixeta o bé comprar 

una ampolla d’1,5 l. d’aigua envasada. El fet de que una aigua sigui més rentable 

no vol dir que sigui més saludable, per aquesta raó hem considerat important 

elaborar un estudi comparatiu entre les tres marques més consumides a la 

Universitat. A partir d’aquí podem extreure unes conclusions relacionades amb el 

fet de si l’aigua més cara és possiblement la més saludable, o bé si els resultats 

que obtindrem són completament contraris.  
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3) Desenvolupament 

3.1) Oferta de l’aigua  
 

 3.1.1) Aigua canalitzada:  
 

 a) El monopoli d’Aigües de Barcelona 

La societat Aigües de Barcelona s’estructura al mercat en forma de monopoli. 

Està al capdavant d’un holding format per més de 230 empreses, i abasteix a tota 

la província de Barcelona.  

 

En relació amb el cicle integral de l’aigua, l’empresa es dedica a la gestió de 

totes les parts que constitueixen el recorregut de l’aigua, des de que s’extreu fins 

que arriba a les llars. Aquest procés es basa en la captació, el transport, la 

potabilització, la depuració d’aigua residual, la recollida,  la distribució d’aigua 

potable, la reutilització i, finalment, la seva devolució al medi natural amb el 

mínim d’impacte ambiental.  

 

Aigües de Barcelona assegura en les seves premisses que fa un bon ús social de 

l’aigua, tot respectant el medi ambient, i subministrant l’aigua en perfectes 

condicions per a l’ús diari de tota la societat. Ratifica també que tornen l’aigua a 

la natura en les millors condicions possibles, tancant així un cicle que es pot 

tornar a començar.  

 

Subministrament al mercat 

Aigües de Barcelona abasta actualment 23 municipis, amb una xarxa de 

canonades interconnectades que distribueix l’aigua de les conques del riu Ter i 

Llobregat, i de l’aigua subterrània de l’aqüífer del delta del riu Llobregat. Fa tres 

anys es va introduir una nova planta potabilitzadora que permet recollir l’aigua 

de l’aqüífer del Besòs. L’aigua del riu Ter és tractada a l’Estació de Tractament 

de Cardedeu, i  la del riu Llobregat és tractada a l’Estació de Tractament 

d’Abrera o a la de Sant Joan Despí.  

 

Donat que Aigües de Barcelona subministra a una població pròxima als 3 

milions d’habitants, pel que es fa necessària una extensió territorial de 412,7 
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km2, i uns recursos totals d’aproximadament 250 milions de m3 anuals, que 

representen unes 250 tones d’aigua a l’any.  

 

Composició química de l’aigua 

La composició química de l’aigua no és la mateixa als diferents rius que 

abasteixen la població barcelonesa.  

L’anàlisi d’aquest apartat es basa en la composició de l’aigua que s’extreu dels 

dos principals rius que abasteixen la població de la comarca de Barcelona: el riu 

Llobregat i el riu Ter.  

 

L’aigua captada del riu Llobregat presenta altes concentracions de bromurs i de 

matèria orgànica. A més, presenta una elevada càrrega de contaminació 

microbiològica i una alta concentració d’amoni, la qual cosa dificulta prescindir 

de les altes dosi de clor. 

 

Quan s’aplica el clor a aigües que presenten una alta concentració de matèria 

orgànica i de bromurs, com és el cas de les aigües del riu Llobregat, es dóna lloc 

a la formació de compostos orgànics halogenats, clorats i bromats, que són 

tòxics per a l’organisme humà.  

 

Cal remarcar que les altes temperatures que arriben a assolir les aigües d’aquest 

riu durant els mesos d’estiu dificulten la potabilització d’aquestes. 

Taula 1:  Temperatures de les aigües 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Aigües de Barcelona 
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Si bé és cert que entre el 75 % i el 90 % dels bromurs i de la conductivitat de 

l’aigua s’eliminen durant els processos de tractament, és als mesos d’estiu, quan 

l’aigua està més calenta, que se n’eliminen menys.  

 

És important saber que l’aigua del riu Llobregat presenta valors mitjans 

superiors als que estan fixats per la Reglamentació Tècnico-Sanitària de l’Aigua 

en molts dels paràmetres analitzats, com per exemple la conductivitat a 20º, els 

clorurs, el sodi i el potassi. No obstant, aquests excessos no afecten a la salut de 

les persones.  

 

L’aigua captada del riu Ter presenta problemes encara més greus que la que 

s’extreu del riu Llobregat. En aquest aspecte destaca la salinització dels pous de 

la cosa per intrusió marina, la sobreexplotació del riu, l’elevada mineralització 

d’origen natural i la contaminació d’origen urbà, tant industrial com agrícola.  

 

La següent taula reflexa els valors dels diferents compostos que presenta l’aigua 

del riu Ter. 

Taula 2: Compostos de l’aigua del Ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Aigües de Barcelona 

 

Exceptuant els problemes de caire més agreujat que presenta l’aigua del riu Ter 

en relació a la del riu Llobregat, si ens fixem en la composició química, 
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s’observa com els valors mitjans dels compostos que hi ha al riu Ter són sempre 

més baixos que els del riu Llobregat, amb la única excepció de la duresa total.  

 

S’estan buscant alternatives a les aigües d’aquests dos rius pel fet que presenten 

una composició inadequada i uns valors contaminants a l’hora d’extreure-la. Les 

alternatives proposades per les comissions europees es basen en abastir a la 

població d’aigües provinents del riu Ebre i el Ròdan.  

 

Els següents gràfics mostren la comparació de la qualitat de les aigües dels rius a

 anteriorment esmentats. 

Gràfic 1: Qualitat de les aigües 

 

Font: Aigües del Ter i el Llobregat.  

 

Tal i com s’observa, pel que fa a la composició química, l’aigua del Llobregat 

seria la que té menys qualitat, mentre que la del Ròdan presenta més qualitat. 
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Això afirma la posició europea en relació al canvi de font d’abastiment de la 

població pel que fa a l’aigua de l’aixeta.  

 

Potabilització i tractaments especials de l’aigua 

Per poder vendre al mercat l’aigua i oferir una bona qualitat d’aquesta, cal 

depurar-la  i fer-la potable, per tal que es pugui fer un bon ús comercial.  

Donat que l’aigua que es recull prové de tres rius diferents, es necessiten una 

sèrie d’infrastructures que permetin una bona depuració i potabilització, així 

com plantes de tractament de l’aigua.  

 

L’aigua que s’extreia dels rius es tractava amb els mètodes clàssics de 

desinfecció i clarificació de l’aigua, però recentment s’han hagut d’aplicar noves 

tecnologies i mètodes més complexos i efectius, donat que ha augmentat la 

contaminació del riu. Aquests mètodes es basen actualment en la preoxidació, 

l’eliminació de sorres, la dosificació de diòxid de carboni, la coagulació, la 

decantació, la dosificació de diòxid de clor, la filtració, la cloració, l’ajustament 

de pH i la recloració.  

El tractament amb aquestes noves tecnologies aconsegueix una aigua sense 

color, amb nivells de gust i olor baixos i amb garantia sanitària. 

 

Aquest procés es pot resumir en un breu esquema: 

 

Font: Aigües de Barcelona 
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Per tal d’entendre bé el procés que segueix l’aigua en el seu cicle, expliquem a 

continuació els passos que hi segueix.  

 

1. Preoxidació amb permanganat potàssic: consisteix en eliminar matèria 

orgànica, ferro i manganès per oxidació. 

2. Decantació i eliminació de sorres: la sorra que existeix a l’aigua s’elimina a 

través d’uns ganals que la purguen.  

3. Dosificació de diòxid de carboni: la finalitat d’aquesta dosificació és reduir 

el valor del pH just abans de la fase de coagulació, que es fa amb sulfat 

d’alumini o policlorur d’alumini.  

4. Decantació: es tracta d’eliminar matèria orgànica, que s’enganxa als fangs. 

5. Dosificació de diòxid de clor. S’elimina també en aquest procés matèria 

orgànica, però la funció més important de l’addició de diòxid de clor és 

l’acció desinfectant que aquest fa sobre l’aigua.  

6. Filtracions: l’aigua finalment es filtra per gravetat per 70 cm de sorra i per 

carbó en gra, on s’acaba d’eliminar més matèria orgànica.  

7. Cloració: eliminació de bactèries. Acció desinfectant gràcies al clor.  

8. Ajustament de pH: el pH de l’aigua s’ha d’ajustar amb hidròxid sòdic. Tot 

seguit s’emmagatzema en dipòsits. 

9. Recloració: quan l’aigua ha de sortir dels dipòsits per ser traslladada a les 

llars, se li torna a introduir més clor com a desinfectant. 

 

La distribució 

Un cop l’aigua ja ha estat completament tractada i ja és apta per beure es 

distribueix al barcelonès mitjançant dues grans xarxes de canonades: la que 

distribueix a l’àrea de Barcelona i la supramunicipal, que s’encarrega d’abastir a 

la resta del barcelonès. 

Totes les xarxes de canonades són, segons Aigües de Barcelona, de la màxima 

qualitat i es presenten en òptimes condicions sanitàries i de pressió. 
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 b) Filtració de l’aigua canalitzada 
  

 Un filtre d’aigua és un dispositiu que tracta de millorar la qualitat de l’aigua 

mitjançant sistemes que separen i retenen les partícules indesitjades que pugui 

contenir, però que deixen passar el líquid. La majoria no purifiquen l’aigua sinó 

que simplement milloren el seu sabor. 

Dins del grup dels filtres que no purifiquen es troben els de carbó actiu, els 

mecànics, els de resines d’intercanvi iònic i les gerres, la funció primordial de la 

qual és eliminar el sabor, però no les sals. Tot i que aquests filtres 

aconsegueixen que l’aigua de l’aixeta tingui menys sabor a clor, no 

aconsegueixen, en canvi, millorar la qualitat intrínseca del líquid.  

Actualment, les empreses han dedicat els seus esforços a desenvolupar els filtres 

que utilitzen la tècnica coneguda com osmosi inversa, ja que segons afirmen, és 

el que millor resultat ofereix en el tractament d’aigües. 

 

Tot i que la major part de les substàncies perjudicials sovint presents a les fonts 

d’aigua són eliminades per les companyies de l’aigua, hi continuen quedant 

quantitats significatives. Tot i això, diversos estudis constaten que les impureses 

de l’aigua que poden arribar a les llars a través de les aixetes són impureses 

menors i que l’aigua es pot beure sense cap problema de salut i sense necessitat 

de cap filtre extra, donat que els processos de purificació ja s’apliquen a les 

plantes potabilitzadores. Per tant, per a què serveix un filtre de l’aigua? Els 

experts asseguren que la utilitat d’aquests aparells es redueix a eliminar els 

bacteris d’una aigua que ja ha estat potabilitzada i a eliminar el sabor de clor. No 

és més que una alternativa més barata a l’aigua mineral envasada. Per això, és 

necessari valorar les seves prestacions abans de decidir-se per aquest article i 

comparar preus. 

 

Pel que fa als tipus de filtres, els més importants són: els filtres granulats, els del 

bloc del carbó, els d’òsmosi inversa, els sistemes de la combinació, i les 

màquines d’aigua alcalines.1 

 

 

                                                 
1 Veure Annex 1. Apartat 1 Filtració d’aigua canalitzada 
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3.1.2) Aigua envasada 
 

Pel que fa al sector de l’aigua envasada, aquest es caracteritza per l’existència 

d’un gran nombre de marques, però darrere d’aquest negoci trobem molts anys 

d’estudis geològics, concessions de manantials i una gran inversió que poques 

petites empreses poden rentabilitzar. Per aquest motiu, aquestes petites marques  

no poden competir amb les grans multinacionals i queden recloses a l’àmbit 

local. Fonts del sector indiquen que la comercialització d’aigua envasada suposa 

una inversió al voltant de 10 milions d’euros, on s’inclou l’explotació del 

manantial, la instal·lació d’una línia d’embasament, els costos logístics i de 

distribució, la presentació del projecte industrial, etc. Per aquesta raó les 

principals marques Danone, Vichy, Nestlé i Pascual controlen més del 40% de la 

quota de mercat. 

Degut al espectacular creixement del sector de l’aigua envasada, que ha duplicat 

la seva producció en els últims 10 anys i ha aconseguit un creixement molt més 

gran que el d’altres begudes, com els sucs, llets, cerveses i refrescos; moltes 

grans empreses han decidit situar-se en aquest sector. Però aquest fet no és l’únic 

que motiva a aquestes empreses, ja que molts experts creuen que és una bona 

estratègia per tal d’introduir els seus productes estrella en d’altres mercats, 

sobretot en el sector de l’hostalera, on la rendibilitat és major. Entre aquestes 

empreses que decideixen diversificar el seu negoci destaquen Grupo Pascual 

amb Bezoya, Osborne amb Solán de Cabras, Coca-Cola amb Bonaqua, Pepsi 

amb Aquafina i Damm amb Fuente Liviana. 

 

Pel que fa a la distribució de la quota de mercat entre les diferents marques, 

destaca Font Vella amb un 15% del mercat, Lanjarón amb un 6%, Fuente 

Primavera amb un 5%, Aigua Mineral San Benedetto i Bezoya (4%) de Grup 

Pascual. 

 

Si ens fixem en el gràfic següent podem veure la situació en el mercat ens els 

últims anys, tan pel que fa a la producció com al consum per càpita. 

La producció entre l’any 2001 i 2004 gairebé es va multiplicar, situant-se en 

6.450 milions de litres. En quant al consum per càpita aquest ha passat dels 96 

litres als 143.   
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Taula 3: Producció i Consum per càpita 

 

  Producció        Consum per càpita   

 2001 20002 2003 2004 2001 2002 2003 2004 
Espanya 3846,8 4030,2 5316 6450 96 100 133 143 

  
Font: ANEABE (Asociación Española de Aguas Envasadas) 

 

Si comparem aquests resultats amb la resta de països de la Unió Europea 

observem que Espanya ocupa el tercer lloc el quan a la producció d’aigua i el 

quart pel que fa al consum per càpita. 

Taula 4: Producció Aigües envasades en la UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el gràfic següent observem el consum per càpita d’aigua envasada en el món 

a l’any 1999 i 2004. Podem veure com a tots els països que s’estudien el consum 

ha augmentat d’una any a l’altre, especialment en el cas de Mèxic i els Emirats 

Àrabs. Pel que fa a la situació d’Espanya aquesta ocupa en cinquè lloc en el 

rànking mundial de consum d’aigua envasada per càpita. 
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Gràfic 2: Consum d’aigua envasada al món 

 
Font: ANEABE 

 

Estratègies del sector 

 

Les estratègies que utilitzen les diferents marques d’aigua envasada son 

fonamentals per tal d’aconseguir nous compradors i un bon posicionament en el 

mercat, ja que és el mecanisme que utilitzen les empreses per tal de donar-se a 

conèixer.                                                                                                                                  

Trobem diferents tipus d’estratègies, en funció dels diferents sectors als quals 

volen arribar i de les perspectives de venda de les empreses.                                                                      

• Estratègies basades en la comoditat: 

o  “Packs”: la majoria de les empreses ofereixen packs familiars que 

resulten més econòmics pel consumidor i més atractius, degut a la seva 

major comoditat a l’hora d’endur-se’ls.  

o Envàs: no totes les marques d’aigües presenten el mateix envàs. Un 

envàs còmode és aquell que permet adequar-se a diferents situacions i 

diferents tipus de compradors.  

Inicialment hi havia tres tipus bàsics d’ampolla, les de 0,5 litres, les de 

1,5 litres, i les de 5 litres. Actualment, les empreses han volgut captar 

més mercats, de forma que han creat molts tipus diferents d’envasos i 

ampolles. Hi ha des de les de 0.33 litres, ¾ de litre, 1 litre, 2 litres i 8 

litres. No tan sols permeten que els consumidors estalviïn diners sinó que 

també proporcionen més comoditat en el seu ús i en el seu transport.    
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o Tap: moltes de les marques que hi ha actualment al mercat han decidit 

incorporar un tap especial que permet xuclar l’aigua de manera fàcil i 

còmode. Això és especialment utilitzat pels esportistes, ja que és més 

fàcil beure amb aquest tipus de tap durant la realització d’un esport.  

  

• Estratègies basades en l’impacte visual: 

 

o Forma: quan parlem de forma parlem de la identitat de la marca donat 

que és el primer en el que es fixa el consumidor. N’hi ha de més estretes, 

d’altres que simulen diferents figures, etc. 

o Color: moltes de les marques que hem estudiat opten per un color 

diferent tan en el seu envàs com en el tap, per tal de distingir-se de les 

seves competidores. A més d’utilitzar-ho com a segell de distinció, 

algunes d’aquestes marques afirmen que és per preservar la puresa de la 

seva aigua envasada.  

o Etiquetes: el disseny d’aquestes és important donat que crida l’atenció 

mitjançant els diferents elements publicitaris que apareixen, des de les 

diferents formes en el nom de la marca, fins dibuixos o fotos que 

s’incorporen. Les etiquetes permeten al consumidor, a més de conèixer 

quina és la composició de l’aigua, conèixer quin és l’origen d’aquesta. 

o Anuncis publicitaris: a través dels anuncis les empreses intenten 

convèncer als possibles compradors de que optin per comprar la seva 

aigua. 

• Components: mitjançant la composició química de l’aigua les 

empreses pretenen demostrar que la seva marca és la més 

saludable en el sector, ja sigui pel tipus de mineralització de 

l’aigua, perquè conté més o menys components, ajuda a mantenir 

la figura, és indicada per les dietes alimentàries dels nens, etc. 

• Orígens: les empreses enfoquen l’origen del qual s’extreu l’aigua 

com una estratègia de qualitat del seu producte, per tal de 

remarcar que s’obté directament de les muntanyes com a signe de 

puresa. 
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o Premis: moltes marques opten per oferir premis als consumidors si 

compren la seva marca. Els compradors poden entrar en sorteigs de 

viatges i promocions, guanyar estances en hotels, etc.  

 

• Estratègies basades en l’abastiment: 

 

o Supermercats: per tal d’obtenir un nombre elevat de vendes és important 

introduir-se en la major part del mercat possible. És per això que les 

empreses intenten abastir la majoria de supermercats, de forma que 

siguin accessibles al públic. A més, les empreses pretenen obtenir una 

bona posició dels seus productes dins dels supermercats, un lloc 

estratègic que atregui als consumidors i on el producte sigui ben visible, 

com per exemple, a l’altura dels ulls.  

o Universitats: un lloc important per abastir als possibles compradors són 

les universitats. Aquí no tan sols hi ha compradors, sinó que també hi ha 

potencials futurs compradors, ja que els joves poden acostumar-se a les 

marques que han estat acostumats a veure durant la seva joventut. Les 

empreses fan pactes amb les universitats per poder garantir que allà 

s’establirà la seva marca, tant als bars de les universitats com a les seves 

màquines expenedores, ja que en aquests llocs només s’hi pot adquirir 

una determinada marca.  

o Hosteleria: moltes marques proveeixen als restaurants per tal d’ampliar 

la seva quota de mercat o donar-se a conèixer, ja que són petites 

empreses emprenedores que volen fer-se lloc al sector. També tenen 

pactes amb grans cadenes de menjar ràpid, fet que els permet dirigir-se a 

un gran públic.  

o Empreses: moltes empreses ofereixen aigua als seus treballadors, 

mitjançant màquines expenedores o dispensadors d’aigua en garrafes. És 

per això que les empreses són també potencials compradors i alhora un 

mercat molt assequible.  
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Estratègies per marca 

Mitjançant l’enquesta que hem elaborat i que exposarem més endavant, hem 

obtingut que les marques més consumides en la Universitat Pompeu Fabra son 

Font Vella, Viladrau i Solan de Cabras. Per aquest motiu hem decidit estudiar 

quines són les estratègies específiques de cadascuna de les tres marques, per tal 

de conèixer quin és el motiu del seu èxit a la nostra Universitat. 

  

� Font Vella: 

La marca d’aigua Font Vella pertany al grup Danone, gran empresa 

caracteritzada per invertir molt en publicitat, i actualment és l’empresa més 

important a l’estat espanyol.  

La seva publicitat es realitza principalment a través de la televisió, amb 

anuncis a través dels quals pretén captar nous clients, per fer-ho, ens proposa 

la imatge de que si es vol tenir un bon cos i bona salut, cal consumir aigua 

Font Vella. Amb l’objectiu de remarcar aquesta imatge ha elaborat una 

campanya publicitària que proposa una fórmula per tal de preparar-nos per 

l’arribada de l’estiu: alimentació sana, exercici i beure dos litres d’aigua Font 

Vella al dia. Cal afegir que mitjançant aquesta promoció, anomenada “Font 

Vella 15 días”, es garanteix que, si durant aquest període de temps els seus 

clients no aconsegueixen sentir-se millor, l’empresa els hi retornarà tota la 

seva despesa realitzada en aigua Font Vella durant aquestes dues setmanes. 

Conscients de que la majoria dels compradors no reclamaran la devolució 

dels diners, es garanteixen l’èxit d’aquesta campanya, donat que Font Vella  

no tan sols aconseguirà assegurar-se un consum fix d’aigua en determinats 

compradors, sinó que a més, aconsegueix que altres grups de consumidors, 

atrets per la idea de perdre quilos d’aquí a l’estiu, provin la seva aigua 

convençuts de que aquesta és la millor per tal d’aconseguir perdre pes. 

 

Pel que fa als tipus d’envasos que utilitza Font Vella, aquesta ha decidit 

incorporar la gamma “Font Vella Go”. En aquesta gamma s’han incorporat 

les anomenades ampolles grip. Tots els seus envasos presenten una 

estructura diferent a la de les clàssiques ampolles de la marca i són 

visualment més atractives pel consumidor, aquestes son a més molt més 

còmodes, donat que permeten adaptar-se a la forma de la mà. No tan sols són 
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més fàcils de transportar per la seva mida i forma, sinó que també inclouen 

un tap sport que permet veure aigua de manera més fàcil. Per tal de 

promocionar aquest nou producte, la marca va decidir incorporar-hi els 

famosos dibuixos de Jordi Labanda, en els que es veuen als seus coneguts 

personatges en diferents activitats quotidianes, acompanyats sempre 

d’aquestes noves ampolles, per tal de demostrar que gràcies a la seva nova 

forma es pot veure aigua a qualsevol lloc. 

Una altra estratègia que caracteritza principalment a l’empresa Font Vella és 

la seva enorme distribució des de supermercats, fins a restaurants. Qualsevol 

supermercat sense excepció ja sigui petit o una gran cadena comercial, ens 

ofereix els diferents tipus de productes de l’empresa, des de la petita ampolla 

de 0,33 ja sigui de la gama go o clàssica, fins a les grans de 8 litres; en 

aquest últim cas, la majoria de garrafes que es poden trobar de 8 litres, en 

qualsevol dels súpers, corresponen majoritàriament a Font Vella. Una altre 

dels punts forts en la distribució de Font Vella és en el cas dels grans 

restaurants o cadenes de menjar ràpid. Font Vella és el proveïdor en 

exclusiva de grans cadenes com McDonald’s, fet que li permet arribar a un 

nombre innumerable de consumidors. L’empresa ofereix a la cadena una 

gran garantia de distribució a l’hora de servir-li les comandes d’aigua, Font 

Vella és una gran empresa que no tindrà problemes a l’hora de cobrir la 

demanda de McDonald’s, a diferència d’una empresa petita, que no només 

tindria problemes pel que fa a la producció sinó que també a la distribució. 

Font Vella possiblement ofereix uns preus molt més competitius que la resta 

de marques, però no tan sols en l’aigua, sinó que possiblement, el grup 

Danone ofereix també preus més baixos en la resta de productes que 

subministra a McDonald’s fet que beneficis sens dubte a l’altre empresa del 

grup, Font Vella. Però cal destacar també que Font Vella competeix amb la 

resta de marques per intentar situar els seus productes en qualsevol màquina 

de begudes, si ens fixem en el cas de la nostra universitat, podem observar 

un monopoli de la marca tant pel que fa a les cafeteries, com a les màquines 

on tan la única marca d’aigua que podem comprar és Font Vella. La marca 

s’assegura, tal i com ja havíem explicat en el punt anterior, uns compradors 

fixos en el present però també uns possibles futurs compradors. 
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Pel que fa al patrocini de la marca, font Vella, al igual que els seus principals 

competidors patrocina un gran nombre d’activitats esportives, artístiques o 

escolars. 

 

� Viladrau 

Empresa creada l’any durant els anys 70, pertany al grup Nestlé Waters i és 

l’empresa líder a Catalunya. 

Viladrau utilitza tot tipus d’estratègies de màrqueting, i podem destacar 

principalment el seu baix preu en comparació amb la resta de marques. Si ens 

fixem en les anomenades marques blanques, aquestes presenten un nivell de 

preus bastant més baix que l’aigua Viladrau, però cal destacar que Viladrau 

presenta els preus més baixos en comparació a la resta d’empreses importants 

del sector. 

Actualment està portant a terme una campanya publicitària, que finalitzarà 

durant el mes de setembre, amb l’objectiu de renovar la seva imatge de cara a 

l’estiu, dirigida per l’agència Publicis Casadevall Pedreño García, i 

desenvolupada entorn de tres eixos principals: l’origen, el benestar i la família. 

En relació a aquesta campanya, l’empresa també intervé en el patrocini d’alguns 

programes o sèries de televisió com Mar de Fons, i apareix com a product 

placement en l’exitosa sèrie de TV3 VentdelPla. La raó per la que la marca ha 

optat per aquesta sèrie de televisió i no pas una altra, és degut a que aquesta 

producció catalana està ambientada en un escenari similar a l’origen d’aquesta 

emblemàtica marca d’aigua (Parc Natural del Montseny), i a més aconsegueix a 

través d’aquesta, una alta identificació amb l’entorn natural i tradicional català 

amb el qual l’empresa es vol veure reflectida. 

El grup Nestlé Waters també a decidit renovar la seva imatge a través del 

packing, a través d’un nou disseny més adient a les noves generacions, 

mitjançant el qual pretén evocar els conceptes de puresa i naturalitat, però 

mantenint sempre la identitat de la marca. D’aquesta manera Viladrau pretén 

acostar-se a un nou sector, però sempre sense deixar de banda la tradició que li 

caracteritza. 

Una altra estratègia que utilitza Viladrau consisteix en les seves relacions 

comercials amb diverses cadenes de restaurants, d’aquesta manera s’assegura un 

mercat fix al que abastir i un camí cap a possibles nous compradors. 
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� Solan de Cabras 

 Marca pertanyent al grup Osborne, presenta una sèrie d’estratègies que la 

distingeixen de la resta dels seus competidors. Tot i presentar els preus més 

elevats del mercat, continua sent una marca ferma i amb un elevat nivell de 

vendes dins d’aquest sector. La raó per la que es dona aquest fet tan peculiar 

dins del mercat, és degut a la important història que caracteritza a aquesta marca 

amb uns llargs antecedents de propietats curatives. Solan de Cabras es presenta 

com la marca amb la millor composició de tot el mercat, donat que aconsegueix 

tenir el nivell més baix en tots els components, en comparació a la resta, i per tan 

es considera la marca més pura i saludable del sector de l’aigua embotellada. 

L’empresa mostra als seus compradors que és la marca amb la millor relació 

qualitat-preu, i si és la marca més cara és degut a que també és la més bona. 

Solan de Cabras es promociona com la marca més indicada per tots aquells 

malalts de ronyó, hipertensos, i problemes digestius, entre d’altres. 

Un altre factor distintiu respecte a la resta de marques del sector, és el seu tipus 

d’envàs, si ens fixem en els envasos predominants, observem que Solan de 

Cabras destaca pel seu envàs de color blau, el qual justifica dient que d’aquesta 

manera aconsegueix mantenir intactes les diferents propietats mineromedicinals 

de l’aigua, donat a que aquest color tan característic no deixa passar la llum. 

Un altre fet remarcable pel que fa al seu envàs és que totes les ampolles 

apareixen precintades, d’aquesta manera aconsegueixen donar una millor imatge 

de salubritat i reforçar la seva imatge d’aigua medicinal. És degut a això que 

dins de la gamma de productes de Solan no trobem cap ampolla amb el tap tipus 

sport, ja incorporat per la gran majoria de marques. 

Pel que fa a les seves estratègies relacionades amb la distribució, aquesta té una 

forta presència en la gran majoria de supermercats i hipermercats on s’ofereixen 

els seus productes, però en canvi si ens fixem en la seva presencia en el sector de 

la hostaleria, observem que Solan no inclou dins de les seves estratègies situar-se 

en aquest sector, possiblement degut als seus preus tan elevats les empreses 

d’aquest sector prefereixen tenir com a proveïdors a altres marques d’aigua 

embotellada. 

Pel que fa a la difusió de la imatge de la marca, Solan de Cabras  ha patrocinat 

tot tipus d’actes esportius com per exemple el Paris Dakar i el campionat 
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d’Espanya de Rallies TT del 2001. A més, actualment és un dels patrocinadors 

oficials del Reial Madrid. 

 
 
3.2) Demanda d’aigua 

La tercera part del treball consta en un estudi de la demanda del mercat de l’aigua. Per 

tal de poder conèixer als consumidors, tant pel que fa a les seves eleccions com pels 

motius d’aquestes, s’han realitzat enquestes a 200 persones. Com que a partir dels 

resultats obtinguts es vol fer un anàlisi del mercat, l’enquesta s’ha centrat a gent del 

nostre entorn, ja que d’aquesta manera podrem analitzar millor les estratègies que 

segueixen i que haurien o podrien seguir les empreses per augmentar les seves vendes. 

Més concretament, les preguntes han estat plantejades a estudiants de la Universitat 

Pompeu Fabra i residents a Barcelona. 

 

En l’enquesta es pregunta si beuen aigua de l’aixeta, i en cas afirmatiu si la filtren, o si 

compren aigua embotellada i de quina marca, a la vegada de el perquè d’aquella. És una 

enquesta breu, perquè la gent la pugui respondre fàcilment (Veure annex 2). 

 

Abans de portar a terme l’enquesta hem fet una sèrie de supòsits, com per exemple que 

el nombre de gent que veu aigua envasada és una mica més elevat, que no pas el que 

veuen aigua de l’aixeta. També hem establert una sèrie de característiques que 

pensàvem que podien ser les més important alhora d’escollir una determinada marca: 

 

• Sabor: l’aigua és un bé fonamental en la nostre alimentació, i per tant el gust que 

tingui ha de ser el millor possible, tot i ser quasi insípida. 

• Composició: per tenir cura de la salut és molt important la part química de 

l’aigua, ja que és el que més la diferència de l’aigua de l’aixeta. 

• Preu: és un bé necessari en grans quantitats per tant un preu elevat por reduir 

molt la resta de la renda. 

• Tradició/ Costum: el tenir a l’abast sempre la mateixa marca d’aigua pot fer 

canviar el comportament del consumidor, és a dir, si a tots els restaurants 

serveixen la mateixa marca d’aigua aquesta pot recaptar més clients. 

• Publicitat: donar a conèixer la marca, les seves característiques i/o virtuts que 

pot tenir consumir-la pot atraure nous consumidors. 
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• Confiança en la marca: si sempre s’ha begut la mateixa marca d’aigua i sempre 

ha donat bons resultats, o el fet de que aquesta pertanyi a una determinada 

empresa pot donar una certa imatge de qualitat. 

• Envàs: si l’aigua està presentada de manera atractiva i que cridi l’atenció del 

client pot aconseguir un major número de vendes.  

 

A partir de l’enquesta obtenim els següents resultats: 

 

Taula 5 

Tipus d'aigua consumida Persones % 

Aixeta 54 27 

Envasada 146 73 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Gràfic 3 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Tal i com es pot observar en el gràfic anterior, el consum d’aigua envasada és molt 

superior al de l’aixeta entre els estudiant de la Universitat Pompeu Fabra.  

 

Aigua de l’aixeta: 

 

Només un 27% dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra  beu aigua de l’aixeta. 

És un percentatge molt baix, inferior al esperat, tot i així, la demanda d’aigua que té 

aigües de Barcelona, és molt alta, ja que no tota la que es consumeix és per beure, sinó 

que també, serveix per cuinar, dutxar-se, regar, entre d’altres. 
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Si mirem les dades facilitades per les aigües de Barcelona, veiem com la demanda 

d'abastament d'aigua en l'àmbit de Barcelona és d’actualment d'uns 800 milions de litres 

diaris. 

Per tant, tot i que la majoria de gent no begui aigua de l’aixeta aigües de Barcelona té un 

gran mercat.  

 

Amb aquesta enquesta, també podem fer un petit estudi sobre el comportament de les 

persones que decideixen beure aigua de l’aixeta.  

 

Taula 6 

Aigua de l'aixeta Persones % 

No filtren 39 72,22 

Filtren  15 27,78 

Total 54  

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Gràfic 4 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

La majoria, quasi tres quarts, de la gent que beu aigua de l’aixeta no utilitza cap sistema 

de filtració, però dintre de les persones que decideixen filtrar, utilitzen la gerra. Aquest 

sistema és el més senzill, un dels més coneguts i el de menor cost. 

 

Taula 7 

Sistema de filtració utilitzat  Persones % 

Gerra 14 93,33 

Filtre de calç 1 6,67 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Per tant, podem observar com els estudiants que decideixen veure aigua de l’aixeta, es 

refien de la qualitat de l’aigua subministrada per aigües de Barcelona o bé no volen 

assumir l’elevat cost que tenen la majoria de sistemes de filtració. 

 

Aigua envasada: 

 

A través de l’enquesta veiem com l’aigua envasada arriba a un gran nombre de 

persones, per tant és un sector amb bastant demanda.  

 

A partir de l’enquesta podem fer dos anàlisis diferents sobre els gustos i preferències 

dels consumidors, el primer dels quals es analitzar quines són les marques que 

decideixen comprar i perquè han escollit aquesta marca en concret. El segon, que està 

directament relacionat amb el primer, es veure els motius que impulsen als clients a 

escollir una marca o una altre. 

 

MARQUES MÉS ESCOLLIDES: 

 

Taula 8 

Marca Persones % 

Font Vella 51 34,93 

Viladrau 34 23,29 

Solan de Cabras 17 11,64 

Ribes 8 5,48 

Marques blanques 7 4,79 

Fuente Liviana 6 4,11 

Aquarel 5 29,41 

Font del Regàs 5 3,42 

Lanjaron 4 2,74 

Bezoya 4 2,74 

Veri 2 1,37 

Font d'or 1 0,68 

Aigua del Montseny 1 0,68 

Fuente Primavera 1 0,68 

Total 146   

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic XXX: 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Tal i com es pot veure en el gràfic anterior, hi ha moltes marques, però tot i així gran 

part de la quota de mercat se l’emporten tres marques; Font Vella amb un 35%, 

Viladrau amb 23%, i Solan de Cabras 12%. 

Totes les altres aconsegueixen només un 30%, és a dir menys que Font Vella. 

 

Taula 9 

Marca més importants Total % 

Font Vella 51 35 

Viladrau 34 23 

Solan de Cabras 17 12 

Les altres  44 30 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 6 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Segons les enquestes els motius pels quals els estudiants han escollit aquestes tres 

marques són els següents: 

 

Font vella: 

Taula 10 

Font vella 

Escollida per:   

Sabor  13 

Composició 1 

Preu 4 

Tradició/ Costum 24 

Publicitat 3 

Confiança amb la marca  6 

Envàs 0 

Altres 0 

Total 51 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Tal i com es pot veure en els anteriors gràfics Font Vella és una de els marques més 

consumides entre els estudiant de la Universitat Pompeu Fabra.  

La majoria d’ells van dir que el motiu pel qual compraven aquesta marca, era per 

tradició o costum, és a dir, que és una de les marques que estan acostumats a trobar pel 

seu entorn, i com que els hi agrada, doncs a casa també la beuen. 

Aquest resultat concorda, amb les estratègies de Font Vella analitzades en l’apartat 3.1). 

Dèiem que Font Vella és l’únic distribuïdor d’aigua de la Universitat, per tant, podem 

veure com el fet de subministrar als estudiants en el seu àmbit de treball no només fa 

augmentar la demanda en el que es ven, sinó que també genera compradors fidels. 

 Un altre element que fa augmentar la quota de mercat que té Font Vella, és el gust de la 

seva aigua. Aquest element podria anar lligat amb l’anterior, ja que si una persona està 

acostumada a beure un tipus d’aigua que li ve com mig imposada, s’habituarà a aquell 

sabor i per tant serà més probable que a casa també decideixi comprar la mateixa marca.   

 

La confiança en la marca juga també un paper important entre els clients, pot venir 

degut a que Font Vella porta molts anys en el mercat i fa una gran publicitat de la 

qualitat de la seva aigua, i això pot fe que els consumidors la beguin sense mirar ni 

preocupar-se gaire sobre la composició química.  

A part de donar la imatge d’aigua de qualitat, actualment, també fa molt d’èmfasi en 

que és molt bona per a fer dietes d’aprimament, tema molt present en els joves.  
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Si observem algunes de les estratègies seguides per la marca per atraure a un gran 

nombre de gent, veiem com potencia l’envàs utilitzat a través de diferents mecanismes, 

com fer un envàs més còmode alhora d’agafar-lo, tenir les etiquetes dibuixades per 

dissenyadors famosos. Tot i així, els estudiants no tenen molt present aquest punt alhora 

de comprar-la.  

Per tant, gran part dels diners que es destinen el l’elecció de l’envàs de l’aigua, es 

podrien invertir en publicitat o en millorar el sabor, que són els punts que veiem més 

importants pels consumidors de Font Vella. 

 

Viladrau:  

Taula 11 

 

Viladrau 

Escollida per:   

Sabor  4 

Composició 0 

Preu 8 

Tradició/ Costum 17 

Publicitat 3 

Confiança amb la marca  2 

Envàs 0 

Altres 0 

Total 34 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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A través de l’enquesta veiem com la majoria d’estudiants que beuen aigua embotellada i 

que escullen Viladrau ho fan per tradició. Aquesta marca, sempre s’ha esforçat per 

conservar una imatge familiar, i un dels seus lemes és “l’aigua de tota al vida”. Veiem 

com ha sabut mantenir la seva clientela i aconseguir donar aquesta imatge. El fet de no 

ser gaire nova influeix molt, ja que fa que els possibles consumidors confiïn més. 

 

Una altre característica que fa augmentar la seva quota de mercat és el seu baix preu. 

Viladrau ofereix una relació qualitat preu molt bona, ja que és una de les marques més 

famoses amb el preu més baix. Tot i així, hi ha algunes aigües embotellades, com per 

exemple les de marques blanques que tenen un preu inferior, però perquè no tenen 

gaires despeses en publicitat.  

Tal com s’ha dit anteriorment, la inversió en publicitat és elevada, però la marca 

acostuma a fer publicitat bastant “subliminal”, és a dir, molts cops no fa menció directe 

de la marca en un anunci, sinó que s’introdueix enmig de les series, per tal d’apropar-se 

més indirectament al possible consumidor. És per això, que en el gràfic la part de 

publicitat no ocupa un dels llocs més importants, tot i que té un gran pes.  

 

Molta de la gent a la que hem preguntat ha respost que escull Viladrau pel sabor. 

Segurament, tal i com s’ha dit anteriorment pot ser degut a que s’han acostumat aquest 

gust, i per tant als consumidors els hi es millor seguir bevent aquesta marca que no pas 

un altre. 

 

Solan de Cabras: 

Taula 12 

Solan de Cabras 

Escollida per:   

Sabor  8 

Composició 3 

Preu 1 

Tradició/ Costum 0 

Publicitat 1 

Confiança amb la marca  4 

Envàs 0 

Altres 0 

Total 17 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

La gran majoria de la gent que a escollit Solan de Cabras com a aigua per beure, és 

degut al seu sabor, juntament amb la confiança amb la marca i la seva composició. 

Aquesta marca d’aigua, sempre s’ha esforçat per ser considerada de gran qualitat. Això 

implicaria tenir un bon sabor i la millor composició possible. Com veiem ha sabut 

transmetre aquest missatge als seus consumidors, ja que quasi un 65 % de la gent 

preguntada que afirmen beure aigua Solan de Cabras ho fa pel seu sabor i per la seva 

composició. 

Sempre s’ha fet creure que és una de les aigües més saludables, i per això tot i tenir un 

preu elevat, al gent està disposada a pagar-lo. Aquesta imatge va acompanyada de fer 

publicitat en diferents esdeveniments esportius.  

 

La confiança amb la marca, també ve donada gràcies al seu envàs, ja que porta el tap 

precintat, cosa que dona una imatge més neta i de millor conservació. El color blau fosc 

de l’envàs també és un símbol de millor qualitat, ja que serveix coma  protecció del 

rajos solars, de tal manera que els filtra i així no fan malbé l’aigua. Tot i així, no hi ha 

cap persona de les 200 preguntades que hagi remarcat l’envàs com a motiu per escollir 

la marca.  

Per altra banda, el que la diferencia de les dues aigües més consumides pels estudiants, 

és el que fet que ningú la compra per tradició o costum. Això es degut, a que no és una 

marca d’aigua que es trobi en la majoria de restaurants, ni màquines expenedores, i per 

tant fa que no sigui escollida per aquest motiu. 
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Aquest fet, es relaciona amb el de ser una selecta, ja que tot i estar bastant a l’abast de la 

gent no és una aigua que la pots trobar en qualsevol tipus de restaurant, només aquells 

millor considerats pel que fa a qualitat la oferiran. 

 

Motius d’elecció: 
 

Si mirem què és el que fa als consumidors escollir una marca d’aigua o una altre, veiem 

que el més important és la tradició i el costum, seguit del preu i el sabor, tal i com es 

veu a la següent taula i al gràfic. Després, amb un percentatge molt menor, estan la 

confiança en la marca, la publicitat, la composició i finalment l’envàs.  

 

Taula 13 

Motiu de l'elecció Persones % 

Sabor 29 19,86 

Composició 8 5,48 

Preu 36 24,66 

Tradició/ Costum 45 30,82 

Publicitat 12 8,22 

Confiança amb la marca 14 9,59 

Envàs 2 1,37 

Altres 0 0 

Total 146  

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Gràfic 10 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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A continuació realitzarem un anàlisi de cadascun dels factors que determinen les 

preferències dels consumidors. Si fem un gràfic que representi aquestes eleccions, 

obtenim les següents dades: 

Taula 14 

 SABOR 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 13 44,83 

Viladrau 4 13,79 

Solan de Cabras 8 27,59 

Ribes 2 6,90 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 0 0,00 

Aquarel 0 0,00 

Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 0 0,00 

Bezoya 2 6,90 

Veri 0 0,00 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 29 100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Gràfic 11 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Pel que fa al sabor, ens hem trobat que la majoria de la gent que escull l’aigua pel seu 

sabor prefereix l’aigua Font Vella, seguida de Solan de Cabras i Viladrau, que són les 

tres marques principals que ens han sortit a la nostra enquesta. Cal dir que en aquest 

apartat les marques que ens han sortit més elegides en quant al sabor són marques 

conegudes i de més prestigi. Això és un fet que no aporta molta informació, donat que 

l’aigua és un producte gairebé insípid i potser la gent troba que aquestes marques són 

més bones de gust perquè són més conegudes i es consumeixen més. A més, el fet que 

siguis asidu a una determinada marca fa que t’acostumis al seu sabor i la trobis més 

bona en comparació a les altres.  

Taula 15 

COMPOSICIÓ 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 1 12,50 

Viladrau 0 0,00 

Solan de Cabras 3 37,50 

Ribes 0 0,00 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 0 0,00 

Aquarel 0 0,00 

Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 0 0,00 

Bezoya 2 25,00 

Veri 0 0,00 

Font d'or 1 12,50 

Aigua del montseny 1 12,50 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 8  100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 12 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Pel que fa a la composició de l’aigua envasada, la gent enquestada prefereix la Solan de 

Cabras, degut a que té propietats minero-medicinals i té un alt prestigi degut al seu 

reconeixement com a una de les aigües més saludables. Després de Solan de Cabras, les 

altres marques més escollides són Bezoya, Font Vella, Font d’Or i Aigua del Montseny. 

La gent que escull una marca d’aigua per la seva composició ho fa per degut a la seva 

preocupació per la salut i el benestar. 

 

Taula 16 

PREU 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 4 11,11 

Viladrau 8 22,22 

Solan de Cabras 1 2,78 

Ribes 5 13,89 

Marques blanques 7 19,44 

Fuente Liviana 5 13,89 

Aquarel 0 0,00 

Font del Regàs 5 13,89 

Lanjaron 0 0,00 

Bezoya 0 0,00 

Veri 0 0,00 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 1 2,78 

Total 36  100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 13 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

En relació a l’elecció per preus, hem trobat que la marca més escollida és Viladrau, 

donat que és la marca més barata dintre de les marques més conegudes. A més, cal 

destacar que hem observat que és de les poques marques que té el mateix preu a tots els 

supermercats. Això fa que la gent tingui més confiança en aquesta marca donat que no 

té variacions en el seu preu. Després de Viladrau, les marques més escollides pel preu 

són les marques blanques, ja que són les més barates, Ribes, Fuente Liviana i Font del 

Regàs. 

 

Taula 17 

TRADICIÓ/COSTUM 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 24 53,33 

Viladrau 17 37,78 

Solan de Cabras 0 0,00 

Ribes 0 0,00 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 1 2,22 

Aquarel 1 2,22 

Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 1 2,22 

Bezoya 1 2,22 

Veri 0 0,00 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 45  100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 14 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Si analitzem les preferències dels consumidors en relació a l’elecció d’una marca 

d’aigua segons la tradició o el costum obtenim dades molt significatives en la nostra 

enquesta. Hem observat que les marques més consumides són Font Vella i Viladrau, 

que representen gairebé el 92% de tota la demanda que pren la tradició com a 

determinant a l’hora de comprar una marca d’aigua envasada. 

 

Taula 18 

PUBLICITAT 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 3 25,00 

Viladrau 3 25,00 

Solan de Cabras 1 8,33 

Ribes 0 0,00 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 0 0,00 

Aquarel 3 25,00 

Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 1 8,33 

Bezoya 0 0,00 

Veri 1 8,33 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 12  100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 15 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Les marques d’aigua més escollides en relació a la seva publicitat són Aquarel, Font 

Vella i Viladrau. Després d’aquestes hi ha Solan de Cabras, Veri i Lanjaron. Cal 

esmentar que les marques més escollides pel que fa a la publicitat són les marques més 

conegudes. 

     Taula 19 

CONFIANÇA EN LA MARCA 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 6 42,86 

Viladrau 2 14,29 

Solan de Cabras 4 28,57 

Ribes 1 7,14 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 0 0,00 

Aquarel 1 7,14 

Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 0 0,00 

Bezoya 0 0,00 

Veri 0 0,00 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 14  100 

 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 
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Gràfic 16 
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Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Pel que fa a les marques més escollides segons la confiança que hi tenen els 

consumidors, obtenim que les principals marques són Font Vella, en primer lloc, Solan 

de Cabras i Viladrau. Havent analitzat anteriorment els altres determinants, podem dir 

que els consumidors tenen més confiança en marques conegudes.  

A més, la confiança en la marca també té relació amb la tradició o el costum de comprar 

sempre una determinada marca d’aigua envasada, tal i com podem veure a l’anàlisi 

anterior, on les marques més escollides per tradició eren Font Vella i Viladrau, com 

passa en aquest cas. Per altra banda, Solan de Cabras té el reconeixement de ser una de 

les marques més saludables, fet que condiciona les preferències de la gent pel que fa a la 

confiança en la marca d’aigua.  

         Taula 20 

 

ENVÀS 

Marca escollida Persones % 

Font Vella 0 0,00 

Viladrau 0 0,00 

Solan de Cabras 0 0,00 

Ribes 0 0,00 

Marques blanques 0 0,00 

Fuente Liviana 0 0,00 

Aquarel 0 0,00 
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Font del Regàs 0 0,00 

Lanjaron 2 100 

Bezoya 0 0,00 

Veri 0 0,00 

Font d'or 0 0,00 

Aigua del montseny 0 0,00 

Fuente Primavera 0 0,00 

Total 2  100 

Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Gràfic 17 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

Fon
t V

ella

Vila
dr

au

Sola
n 

de
 c

ab
ra

s

Rib
es

M
ar

que
s b

lanq
ue

s

Fue
nte

 Li
via

na

Aqu
ar

el

Fon
t d

el 
Reg

às

La
nja

ro
n

Bez
oya Ver

i

Fon
t d

'or

Aigu
a 

de
l m

on
tse

ny

Fue
nte

 P
rim

av
er

a

Marques

Envàs

 
Font: resultats de l’enquesta realitzada sobre el consum de l’aigua 

 

Si analitzem les preferències dels consumidors en relació a l’envàs de la marca d’aigua 

que consumeixen, observem que només hi ha una marca escollida, que és Lanjaron. 

Això és degut a que té múltiples formats d’envàs que s’adapten millor a cada situació.  

Tot i que hi ha més marques que han mostrat gran adaptabilitat dels seus envasos, com 

per exemple Font Vella, Lanjaron ha estat la única que ha sortit a la nostra enquesta.  
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3.3) Costos del consum de l’aigua per beure 

Ens va semblar interessant estudiar el cost representatiu del consum d’un litre i mig 

d’aigua, per saber quin tipus, si l’envasada o la de l’aixeta, era la més cara i per què 

podria ser-ho.  

Un cop estudiades les estratègies de màrqueting que han dut a terme les empreses per tal 

de vendre’ns el seu producte com el que presenta més qualitat, volíem esbrinar també si 

l’aigua més cara era realment la més saludable, i viceversa.  

 

a) El cost de l’aigua de l’aixeta 
 
El cost que representa als habitants de la província del barcelonès consumir aigua de 

l’aixeta ve donat per les tarifes que presenta Aigües de Barcelona en les seves factures.  

 

A l’hora de pagar el seu consum d’aigua, els usuaris han d’escollir entre tres tipus de 

tarifes, en funció del nombre de persones que visquin en l’habitatge. Un cop escollida la 

tarifa, els usuaris del barcelonès poden escollir també entre dos tipus de tarifes, la de 

dos trams i la de tres trams2. 

A part dels trams d’aigua, els usuaris han de pagar a la seva factura certs conceptes 

impositius.  

Han de pagar doncs, el cànon d’aigua, regulat per l’Agència Catalana de l’Aigua i que 

serveix per possibilitar la recuperació dels rius, llacs i el litoral; la taxa de clavegueram, 

per tal de conservar les clavegueres on resideixen les aigües brutes; l’IVA o l’Impost 

sobre el Valor Afegit, que s’aplica en un 7 % sobre el total del consum; i la TMTR o 

Taxa Metropolitana de Tractament i deposició de Residus municipals, que es destina a 

la gestió de residus i recollides selectives. 

 

• Càlcul sobre el cost representatiu d’un litre d’aigua de l’aixeta 

 

Hem realitzat un estudi sobre el cost representatiu d’un litre d’aigua que prové de 

l’aixeta. Aquest està calculat a partir de les tarifes vigents que aplica l’empresa Aigües 

de Barcelona.  

                                                 
2 Veure Annex 1. Apartat 1. El cost de l’aigua de l’aixeta 
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Donat que segons les bases de l’Institut Nacional d’Estadística, el nombre mitjà de 

persones per habitatge al barcelonès s'ha situat estadísticament en 2,7, estudiem el cost 

d’omplir un litre i mig d’aigua a partir de la tarifa estàndard que presenta l’empresa 

Aigües de Barcelona, que es basa en unitats de convivència de fins a 3 persones, tan pel 

que fa a la tarifa de dos trams com per la de tres trams. 

o Tarifa de dos trams:  

Taula 21 

 

Trams 

 

Consum 

 

Tarifa  

Preu d’omplir 1,5 

litres d’aigua de 

l’aixeta 

Tram 1 Inclou els primers 

12 m3/mes 

0,5219 €/m3 0,008 € 

Tram 2 Més de 12 m3/mes 1,4145 €/m3 0,023 € 

Font: Aigües de Barcelona 

La mitjana dels preus de la tarifa de tres trams és de 0,013 €3 

o Tarifa de tres trams: 

Taula 22 

 

Trams 

 

Consum 

 

Tarifa  

Preu d’omplir 1,5 

litres d’aigua de 

l’aixeta 

Tram 1 Inclou els primers 6 

m3/mes 

0,3980 €/m3 0,006 € 

Tram 2 De 7 a 12 m3/mes 0,7960 €/m3 0,013 € 

Tram 3 Més de 12 m3/mes 1,1939 €/m3 0,019 € 

Font: Aigües de Barcelona 

                                                 
• 3 Veure Annex 1. Apartat 2. Cost de l’aigua de l’aixeta 
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La mitjana dels preus de la tarifa de tres trams és de 0,016 € 

b) El cost de l’aigua envasada 

El preu que té una ampolla d’un litre i mig d’aigua al mercat depèn de la seva marca i 

del punt de venta on aquesta es trobi.  

Un cop sabem quin cost té omplir una ampolla d’aigua de l’aixeta, calculem el cost de 

comprar directament una ampolla al supermercat.  

 

• Càlcul sobre el cost representatiu d’un litre i mig d’aigua envasada 

Per tal de realitzar aquest estudi hem anat a diferents supermercats a esbrinar quin és el 

preu que tenen les diferents marques d’aigua. Les dades que hem obtingut es presenten 

en la següent taula, en la que les dades estàn actualitzades i en euros.  

Taula 23 

 Font Vella Viladrau  

Solan de 

Cabras 

Dia 0,46 --- 0,61 

Mercadona 0,47 0,41 --- 

Opencor 0,55 --- 0,75 

Carrefour 0,49 --- 0,63 

Condis 0,47 0,41 0,62 

Alcampo 0,42 0,41 0,62 

Preu mitjà  0,48 0,41 0,65 

Font: elaboració pròpia 

Amb aquesta taula s’observa com les diferents marques d’aigua estan situades al mercat 

amb un preu diferent, segons el supermercat on es venguin. D’aquesta forma trobem 

que: 

• El supermercat més car és l’opencor i el més econòmic és l’alcampo. 

• L’aigua més cara és la solan de cabras i la més econòmica és la Viladrau. 
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• Els preus es mouen entre 0,41 i 0,75 € 

c) Comparació de preus 

L’estudi anterior ens ha permès saber que l’aigua envasada comprada al supermercat 

surt realment més cara que no pas si omplíssim una ampolla d’un litre i mig directament 

de l’aixeta. Aquest és un fet que esperàvem, doncs quan comprem aigua envasada 

paguem no tan sols l’aigua en sí, sinó que també la marca, l’envàs, el packaging i la 

publicitat, entre d’altres, venen inclosos dins el cost bàsic. 

L’aigua envasada sempre resulta més cara que no pas omplir-la un mateix, per molt que 

l’usuari esculli un tipus de tarifa o que el seu consum se situi en un tram o en un altre4.  

En les enquestes realitzades en l’apartat de la demanda hem observat com la majoria de 

les persones consumien aigua envasada. Per altra banda, acabem de veure com l’aigua 

envasada és bastant més cara que no pas la de l’aixeta.  

Això ens sitúa en una línia de preferències pel consumidor ben marcada. Com que 

l’aigua és un be necessari, i tampoc excessivament car, en general, els usuaris compren 

una ampolla envasada donat que els comporta una seguretat implícita. Paguen l’aigua 

més cara, però depositen en ella molta més confiança. 

 

d) Costos i composició química de l’aigua 

Des de l’inici del treball ens havíem fet la pregunta de que si realment era l’aigua més 

cara la més saludable. 

Hem conclòs que l’aigua de l’aixeta és més econòmica que l’envasada, i que els 

consumidors no la prefereixen a l’hora de comprar aquest be. Els usuaris compren, 

segons l’enquesta que hem realitzat, aigua Viladrau, Font Vella, i Solan de Cabras.  

Cal dir que segons estudis que hem anat consultant al llarg del teball, entre els quals es 

troben el del Dr. Rodés, la composició química de les aigües diu que l’aigua envasada 

és més saludable que no pas la de l’aixeta, extreta del Ter, el Llobregat i el Besòs. Dins 

                                                 
4 Veure Annex 1. Apartat 2. Comparació de preus 
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de l’aigua envasada, la més saludable de les aigües estudiades és, de millor a pitjor, 

Viladrau, Font Vella, i Solan de Cabras. Aquesta última marca ven les seves aigües com 

les més saludables, i no és així, a excepció de les seves propietats minero-medicinals, 

que és cert que les tenen, però que estan destinades a un públic amb malalties o 

problemes de salut en concret.  

Per tant, observant aquestes preferències podríem afirmar que els usuaris compren 

l’aigua a consciència, ja que compren abans l’envasada que la de l’aixeta, que tot i ser 

més cara és més recomenable. I compren abans l’aigua Viladrau, que és la més bona, 

que no les altres, i que també té una millor relació qualitat-preu.  

Però les enquestes i l’estudi ens ha permès saber que els consumidors no compren 

l’aigua segons la seva composició química. De fet, la majoria no es para a pensar en 

aquesta, i en general podem dir, que no ens interessem gaire pel que porta un aigua en 

concret, sino que ens deixem portar per la moda i pels anuncis publicitaris. 

Això diu molt a favor de la publicitat enganyosa de les marques d’aigua envasada que 

es troben al mercat. Ens enganyen i ens venen el seu producte, com el millor, el més 

saludable o el que ens permetrà tenir un millor cos. Realment no és així, i els 

consumidors ens deixem portar. Això demostra el poder del màrqueting sobre tots 

nosaltres. 
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4) Conclusions 
 
 

Després d’haver estudiat el mercat de l’aigua, les estratègies del sector i la rendibilitat 

de consumir aigua de l’aixeta o aigua envasada, podem extreure una sèrie de 

conclusions.  

 

El primer punt rellevant que hem pogut extreure del nostre estudi és l’estructura del 

mercat en el sector de l’aigua. Pel que fa a l’aigua canalitzada veiem com existeix un 

monopoli, ja que Aigües de Barcelona domina totes les competències sobre el municipi 

de Barcelona. Per altra banda, hi ha un mercat competitiu en el qual diverses empreses 

interactuen amb altres agents econòmics per tal de captar la major part de consumidors.  

 

Les diferents companyies es beneficien de que l’aigua és un be necessari i de baix cost. 

Utilitzen diverses estratègies de màrqueting per poder donar a conèixer el seu producte, 

i a la vegada intentar mantenir la seva quota de  mercat. En aquest punt veiem com la 

majoria de les empreses segueixen un mateix perfil de venta, tant pel que fa a publicitat, 

com a adaptabilitat d’envasos, abastament a llocs de venda, etc. 

 

L’enquesta que hem realitzat als 200 estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, ens ha 

permès conèixer quines són les seves preferències a l’hora de beure aigua.  

Veiem com pocs opten per l’aigua de l’aixeta, i dels que ho fan, la majoria, quasi tres 

quarts, no utilitza cap sistema de filtració. Dintre de les persones que decideixen filtrar, 

utilitzen la gerra.  

Per tant, podem observar com els estudiants que decideixen veure aigua de l’aixeta, es 

refien de la qualitat de l’aigua subministrada per aigües de Barcelona o bé no volen 

assumir l’elevat cost que tenen la majoria de sistemes de filtració. 

També podem observar que hi ha moltes marques d’aigua envasada, però tot i així la 

gran part de la quota de mercat se l’emporten tres: Font Vella amb un 35%, Viladrau 

amb 23%, i Solan de Cabras 12%. Entre totes les altres només aconsegueixen un 30%, 

és a dir menys que Font Vella. Per tant, tot i ser un mercat competitiu està dominat per 

aquestes tres grans empreses.  
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El que fa als consumidors, escullen una marca d’aigua o una altra per la tradició i el 

costum, seguit del preu i el sabor. Després, amb un percentatge molt inferior, estan la 

confiança en la marca, la publicitat, la composició i finalment l’envàs. Per tant, podem 

veure com els consumidors no es fixen en la composició química. 

Si mirem l’èmfasi que posen les marques d’aigua en donar la imatge de que la seva 

aigua és la de millor qualitat, gràcies a la seva composició, veiem com es podrien 

millorar algunes de les estratègies portades a terme per aquestes. 

 

Un altre dels motius pel qual la gent escull una marca d’aigua o una altra és el preu. 

Aquest fet no concorda amb el nostre estudi dels costos, ja que hem vist com l’aigua de 

l’aixeta és molt més econòmica que no pas l’envasada. D’aquí podem extreure com els 

consumidors es basen més en els cànons publicitaris deixant-se influenciar. 

 

Tot i així, també hem pogut veure com l’aigua de l’aixeta no és tan bona com la que 

s’ofereix envasada, i dins d’aquest sector també trobem diferències en la composició 

química. 
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1) Aigua canalitzada:  Filtració d’aigua canalitzada 

Tipus de filtres 

Pel que fa als tipus de filtres, trobem: 

1) Filtres granulats. Decloració i filtració domèstica.  

Aquesta és la classe de filtre més comú utilitzat dins dels filtres portables, com la 

gerra. És la forma més bàsica i més barata de filtració. Aquests filtres retiren la 

clorina, un poc de productes químics, mercuri, paràsits grans i petites partícules. 

- Avantatges: Cost inicial baix, no requereix instal·lació. Eliminació del clor 

(fins a un 99%), de contaminants orgànics (pesticides, dioxines, etc), i reducció 

de metalls pesats (plom, mercuri, cadmi, etc) i de sediments (fang, arena i 

òxids).  

- Inconvenients: El filtre té una vida curta, no eliminarà completament els 

bacteris, els compostos més radioactius, alguns metalls pesats ni el fluorur. 

                                                 

2)  Bloc del carbó, filtres d’aigua activitats del carbó 

En aquest apartat parlarem sobre els filtres que s’utilitzen generalment en 

l’abastiment d’aigua de la casa. Els filtres del bloc del carbó són més costosos 

que els de tipus granulats, però ofereixen major filtració i generalment 

requereixen ser reemplaçats menys sovint. Aquest tipus de filtre eliminarà tot el 

que eliminen els tipus granulats més una major gama de productes químics, 

inclosos solvents i pesticides, així com alguns contaminants radioactius.  
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- Avantatges: Relativament econòmic, els filtres duren més que els granulats i 

ofereixen una millor filtració. 

- Inconvenients: No elimina bacteris, metalls pesats, alguns contaminants 

radioactius o el fluorur. 

 

3)  Filtres de ceràmia del carbó 

Aquest tipus de filtre està format per dues parts, una de ceràmica i l’altre de 

carbó. Això fa possible filtrar cap a l’exterior una amplia gamma de 

contaminants. Alguns també s’impregnen amb plata per reduir el nombre de 

microorganismes presents a l’aigua. Aquests filtres tenen generalment forma de 

cartutx, que es col·loca baix de la pica de la cuina. Un filtre de ceràmica del 

carbó eliminarà una gran quantitat de contaminants, inclosos la majoria dels 

bacteris i dels paràsits, la clorina, alguns contaminants radioactius, la majoria 

dels solvents, els pesticides i els productes químics, així com alguns metalls 

pesats. Aquests filtres resulten molt rentables , ja que tenen un cost baix i 

generalment duren 12 mesos o més.  

- Avantatges: Cost relativament baix, llarga durada del filtre i elimina amb 

eficàcia una quantitat gran de contaminants. 

- Inconvenients: No elimina el fluorur, alguns metalls pesats, virus i microbis 

molt petits. 

4)  Filtres d’aigua de l’òsmosi inversa 

Els sistemes de l’osmosi inversa generalment es consideren la forma més eficaç 

disponible de filtració de l’aigua i la millor opció que existeix en el mercat 



 52

domèstic per incrementar-ne la qualitat. Per exemple, aquest tipus de filtres són 

utilitzats per els militars en situacions on l’aigua no és fàcilment disponible. La 

part principal del sistema és una membrana semipermeable a través de la qual 

passa l’aigua no tractada. Degut a la pressió, l’aigua travessa la membrana en la 

direcció oposada a l’osmosi natural, per la qual cosa s’anomena osmosi inversa. 

És a dir, l’aigua no tractada travessa la membrana i aquesta retén les substàncies 

perjudicials, i després l’aigua és conduïda per dos camins: un amb el líquid 

filtrat i un altre amb les substàncies indesitjades. Passant a través d’aquesta 

membrana, gairebé tots els components perjudicials són eliminats, exceptuant el 

radó, els pesticides i els productes químics orgànics volàtils (VOC).  

Degut a que els sistemes de l’osmosi inversa són més sofisticats que altres tipus 

de filtres i degut al seu disseny, tenen un cost més elevat. No obstant, aquests 

costos són els mateixos que en el cas dels filtres del carbó sòlid o de ceràmica.  

- Avantatges: El principal avantatge d’aquest procés respecte a altres filtres és 

que elimina les sals amb la finalitat de que el resultat sigui millor per a 

l’organisme amb la intenció de fer semblants l’aigua de l’aixeta i l’aigua 

envasada. Filtració altament eficaç, aigua de bona qualitat, cristal·lina i de baixa 

mineralització, costos raonables en relació a la qualitat que ofereixen i el seu 

sistema permet distribuir aigua filtrada a tota la casa. 

- Inconvenients: Cost inicial elevat i no és tan eficaç contra pesticides i 

contaminants orgànics. 

                                      

5)  Sistemes de combinació 

Una altra opció que s’ha extès molt en els últims anys ha estat un sistema de 

filtre de combinació. Aquests són una bona alternativa als sistemes de l’osmosi 
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inversa i consisteixen en la combinació de mètodes múltiples de filtració. 

Generalment solen tenir 2, 3 o fins i tot 4 diversos filtres. La finalitat d’aquest 

filtre és que a cada  pas en el procés s’eliminen diversos contaminants o es 

recullen simplement els residus que poden haver quedat de les etapes anteriors.  

- Avantatges: La filtració pot ser comparable a l’osmosi inversa.  

- Inconvenients: Alt cost inicial. Resulta costós i es perd temps en la substitució 

dels  cartutxos de filtre múltiples. Sovint ocupa més espai que els altres tipus 

degut als múltiples filtres. 

6)  Màquines d’aigua alcalines 

Aquest tipus de filtre no només filtra l’aigua, sinó que també la fa més alcalina. 

Això és molt beneficiós per la gent que té problemes al seu metabolisme, ja que 

millora els processos químics del nostre cos.  

- Avantatges: Té una gran capacitat per realitzar una bona filtració. Alcalinitza 

l’aigua. 

- Inconvenients: Bastant costós.  
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2) Costos del consum de l’aigua per beure 

El cost de l’aigua de l’aixeta 

 

Un sistema tarifari de 2 trams, per a situacions especials, beneficia hàbits estàndards i 

consums molt regulars al llarg de l'any. 

En canvi, el sistema tarifari de 3 trams s'ajusta millor a un gran nombre de situacions i 

oscil.lacions de consum. 

 

L’esquema de les tarifes seria el següent: 

 

 

• Tarifa estàndard. Tres persones per habitatge 

Els trams d’aigua de la tarifa estàndard estan representats per trams de consum i es 

divideixen de la següent manera: 

 

o Tarifa de 2 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 12 

m3/mes 

0,5219 €/m3     

Tarifa estàndard: 
3 PERSONES per 
habitatge 

4 PERSONES per 
habitatge 

5 PERSONES per 
habitatge 

tarifa                  tarifa                   tarifa                tarifa                tarifa              tarifa 
dos trams          tres trams          dos trams          tres trams          dos trams       tres trams 



 56

Tram 2 Més de 12 m3/mes 1,4145 €/m3     

o Tarifa de 3 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 6 

m3/mes 

0,3980 €/m3     

Tram 2 De 7 a 12 m3/mes 0,7960 €/m3     

Tram 3 Més de 12 m3/mes 1,1939 €/m3  

 

 

• Tarifa per a quatre persones per habitatge 

 

Els trams d’aigua d’aquesta tarifa estan representats per trams de consum i es divideixen 

de la següent manera: 

 

o Tarifa de 2 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 12 

m3/mes 

0,5219 €/m3     

Tram 2 Més de 12 m3/mes 1,4145 €/m3     

 

 

o Tarifa de 3 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 6 

m3/mes 

0,3980 €/m3     

Tram 2 De 7 a 12 m3/mes 0,7960 €/m3     

Tram 3 Més de 12 m3/mes 1,1939 €/m3  

 

• Tarifa per a cinc persones per habitatge 

 

Els trams d’aigua de la tarifa per a cinc persones estan representats per trams de consum 

i es divideixen de la següent manera: 
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o Tarifa de 2 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 45 

m3/mes 

0,4977 €/m3     

Tram 2 Més de 45 m3/mes 1,3488 €/m3     

 

 

o Tarifa de 3 trams: 

Trams Consum  Tarifa 

Tram 1 Inclou els primers 23 

m3/mes 

0,3980 €/m3     

Tram 2 De 23 a 45 m3/mes 0,7960 €/m3     

Tram 3 Més de 45 m3/mes 1,1939 €/m3  

 

Tal i com es pot obervar en les taules anteriors, entre els habitatges de fins a tres 

persones i els habitatges de quatre persones no hi ha diferència de costos pel que fa als 

trams de consum. La diferència resideix en els aspectes impositius que presenta Aigües 

de Barcelona. 

 
• Càlcul sobre el cost representatiu d’un litre d’aigua de l’aixeta 

Per tal d’obtenir el preu exacte, el procediment ha estat el següent, segons el primer 

exemple: tarifa de dos trams, tram 1: 

1 m3 = 0,5219 € 

1 m3 = 1000 l. 

1000 l. = 0,5219 € 

1,5 l. = x € 

x = [ (1,5 * 0,5219) / 1000 ] * (1,07) = 0,008 

7% IVA 
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Comparació de preus 

AIGUA AIXETA             AIGUA ENVASADA 

• Tarifa 2 trams                            <               Font Vella 

• 0,013 €     0,48 € 

• Tarifa 2 trams                   <               Viladrau 

• 0,013 €     0,41€ 

• Tarifa 2 trams         <             Solan de cabras 

• 0,013 €               0,65 € 

 

AIGUA AIXETA                               AIGUA ENVASADA 

• Tarifa 3 trams                       <                     Font Vella 

• 0,016 €     0,48 € 

• Tarifa 3 trams  <            Viladrau 

• 0,016 €     0,41 € 

• Tarifa 3 trams  <            Solan de cabras 

• 0,016 €     0,65 € 
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