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L’ACA forma part de l’administració pública i està adscrita sota 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya. 
El 14 de gener de l'any 2000 es va celebrar el primer consell 
d'administració de l'ACA. Tot i que legislativament aquesta 
empresa pública fou creada el 31 de desembre de 1998 a 
través de la Llei 25/1998. 
  
 
 
 
 
 
 
  

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

Gestió i planificació integral del cicle de l’aigua 
(DMA – Directiva marc de l’aigua) 
 
 
Principis bàsics 
 Garantia i sostenibilitat. 
 Sostenibilitat mediambiental. 
 Sostenibilitat econòmica. 
 Sostenibilitat social. 
 



3 Àmbit hídric territorial 

CONQUES INTERNES CATALANES 
 
Superfície:   16,600 km2 (52%) 
Municipis:      634 
Població:      6.53 M hab. (92%) 
Capacitat:     700  hm3 

embassaments 

CONCA CATALANA EBRE 
 
Superficie:   15,330 km2 (48%) 
Municipis:     312 
Població:     0.57 M hab. (8%) 
Capacitat:    3.500  hm3 

embassaments 
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 Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

(PGDCFC – Conques internes de Catalunya):  
 Primer cicle (2010-2015). 

 Segon cicle (2016-2021). 

 Pla de gestió del risc d’inundacions i Programa de Mesures 

 Pla de sequera. 

 Programa de seguiment i control (2013-2018). 

 Programa de l’Aigua de Catalunya. 

Planificació hidrològica 

Plans i 
Programes 

La planificació hidrològica del DCFC, creada de conformitat amb 
la Directiva marc de l’aigua, és el conjunt de plans i programes 
que estableixen els objectius a assolir en l'ordenament i la gestió 
dels recursos hídrics, i les mesures i activitats que s'han de dur a 
terme per l'Agència Catalana de l’Aigua per acomplir-la.  
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Sanejament i tractament de l’aigua residual 
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L’Agència Catalana de l’Aigua, com a administració hidràulica responsable de la planificació 
del sanejament en alta i, d’altra banda, els Ajuntaments, Consells Comarcals, Consorcis i 
Mancomunitats que ostenten la competència del sanejament, són parts actores d’aquest 
procés i actuen coordinadament per garantir aquest servei essencial a la població. 

En servei 

En construcció 
Actuacions planificades 

Sistemes de sanejament a Catalunya - 2016 

Sanejament 



7 Sanejament 

 2000 – 246 EDAR 

 2017 – 510 EDAR  

(97% població sanejada) 

 Reutilització de 28 hm³ 

 Aigua tractada 621 hm³  

 

  

EVOLUCIÓ 
 

A dia d’avui els sistemes de sanejament en servei permeten tractar les aigües residuals del 
97% de la població de Catalunya. A més, l’ACA treballa per tancar el cicle i garantir en un 
futur 100% del tractament de les aigües residuals. 

Evolució dels sistemes de sanejament a Catalunya 1990-2016 

En servei Població sanejada % 
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L’aigua i el medi 



9 L’aigua i el medi 

Inundacions 

Descontaminació 
d’aqüífers 

Revisió del mapes 
d’inundabilitat I 
elaboració d’informes 
urbanístics 

Durant un any es poden 
finalitzar més de 40 

actuacions de 
descontaminació i es poden 
obrir més de 250 expedients 
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Laboratori 

Inspeccions 

L’aigua i el medi 

Durant  un any es 
realitzen més de 
16.200 inspeccions a 
tot el territori. 

El laboratori de l’Agència 
disposa de dos centres 

d’anàlisi i durant un any es 
fan a l’entorn de 15.000 
analítiques de mostres  
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Connectivitat fluvial. 
Passos per a peixos 

L’aigua i el medi 

Actuacions en riberes 

Dediquem recursos a moltes  
actuacions del programa de 

conservació i manteniment de 
lleres a les conques internes 

665.000 euros d’inversió 
en la millora de la 
connectivitat (2016-2021) 



12 

Directiva 
d’aigües 
costaneres  
2006/7/CE 

APP Platges cat 

Més del 94% de les zones 
de bany obtenen una 

classificació d’excel·lent i 
un 5% bona, durant 

l’estiu de 2016 

L’aigua i el medi 
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Abastament d’aigua 



14 Preses i embassaments 

Conques internes de 
Catalunya  hm³ 

Darnius - Boadella 61,10 
Sau 165,26 
Susqueda 233,00 
La Baells 109,43 
La Llosa del Cavall 80,00 
Sant Ponç 24,38 
Foix 3,74 
Siurana 12,22 
Riudecanyes 5,32 
Total 694,45 

Sau Sant Ponç La Baells 



15 Abastament d’aigua en alta 

Actualment a Catalunya hi ha més de 30 xarxes d’abastament en alta.  
L’ACA és l’administració competent en l’aprovació de les tarifes en el seu consell 
d’administració 
Les més importants són: Ter-Llobregat, Consorci Costa Brava, Consorci d’Aigues de 
Tarragona, Intermunicipal de Pinyana, Aigues de les Garrigues, etc… 

Xarxes supramunicipals en alta Municipis abastats per xarxes en alta 



16 Xarxa d’abastament: àrea metropolitana de Barcelona (ATL) 

XARXA  ATL 

 167 dipòsits 
 63 estacions bombament 
 1.017 Km canonades 
 1.085.500 m3 capacitat 
dipòsits 
 6-7m3/s producció mitjana 
diària 
 8MW capacitat energia 
fotovoltàica instal·lada 
 5M habitants i 9 districtes 

 2 plantes dessalinitzadores 
 1 EDR planta 
 2 plantes d’osmosi inversa 



17 Fonts alternatives d’aigua no convencional 

ITAM  Prat de Llobregat 

ITAM Tordera 

60 hm³ 

Dessalinitzadora a Catalunya 

20 hm³ 

Catalunya disposa de fonts alternatives de subministrament d’aigua no convencional com la provinent 
de la reutilització (aigua regenerada) i les dessalinitzadores. Actualment hi ha dues plantes actives: la 
del Llobregat (Prat de Llobregat) i la de la Tordera (Blanes), amb una capacitat conjunta per produir 80 
hm³,el que equival al consum d’aigua de la regió metropolitana de Barcelona durant 4 mesos. 
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L'ACA també treballa per promoure l'ús d'aigua regenerada. Com a resultat dels tractaments 
avançats que es duen a terme en algunes depuradores, s’obté un recurs que es pot utilitzar per a 
usos municipals industrials, agrícoles i recreatius. 

Evolució d’aigua regenerada a Catalunya (hm³)  

Planta de Vila-Seca i Salou 

Planta del Port de la Selva 

Fonts alternatives d’aigua no convencional 
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19 Consum d’aigua per usos 

Conques internes de Catalunya  Conca catalana de l’Ebre 

Muga  Fluvià  Ter- 
Llobregat  Sud  Subtotal Garona  Segre  Baix Ebre  Subtotal Total  

Abastament 13,7 5,3 483,3 69,3 571,6 1,7 37,9 17 56,6 628,2 

Reg  62 16,6 192,2 88,7 359,5 0,7 1084,9 593,5 1679,1 2038,6 

Ramaderia 1,8 1,4 14,4 1,7 19,3 0,1 20,3 2,8 23,2 42,5 

Industrials 1,2 3,1 54,4 37,3 96 0,4 12,8 11,9 25,1 121,1 

1.046,4 hm³ 1.784 hm³ 

Total 2.830,4 hm³ 



20 Evolució del consum a Catalunya i a l’AMB 

Catalunya és un país pioner en el consum responsable i eficient de l’aigua. Durant els episodis de 
sequera del 2007 i 2008 es van assolir estalvis superiors al 20% respecte les demandes de 
referència. Actualment encara es manté aquest estalvi, al voltant del 13%. El 75% de la població 
manté uns consums que oscil·len entre 102 i115 litres per habitant i dia de mitjana.  

Mitjana del consum domèstic d’aigua (litres/persona/dia) 

Consum aigua Catalunya Consum  aigua Àrea 
Metropolitana de Barcelona 

Les conques internes 
subministren aigua al 
90% de la població a 

Catalunya 
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Cànon de l’aigua 
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2016 

Cànon social 0,3999* 

<= 9 m³ 0,4863 

9 - 15 m³ 1,1202 

15 - 18 m³ 2,8005 

> 18 m³ 4,4808 

El cànon de l’aigua 

Import mensual usos domèstics 

L’ACA és finança principalment a través del cànon de l’aigua, un impost ecològic amb finalitat 
ambiental que s’aplica en el rebut de l’aigua, i que suposa, aproximadament, un 30% de la factura 
final de l’aigua. El rebut final no el determina l’ACA sinó els ajuntaments,com a titulars del 
subministrament. L’ACA ingressa al voltant de 450 M€/any sota aquest concepte. 

* 0,24€/m3 

Origen 2015 
Cànon de l'aigua xarxa   362.825.815 € 
Cànon de l'aigua fonts pròpies i 
establiments MD 65.747.367 € 

Cànon de l'aigua ús abastament 12.372.207 € 
Cànon de l'aigua 440.945.389 € 

Cànon de regulació 5.978.162 € 
Cànon d'ocupació 196.383 € 
Cànon concessional 177.672 € 
Drets cànon cat 2.185.942 € 
Altres cànons 8.538.159 € 

Altres Ingressos (taxes, 
recàrrecs, sancions tributàries, 
etc). 

7.937.520 € 

Total 453.265.280 € 

Ingressos anuals 



23 La factura de l’aigua a Catalunya 

Mitjana del preu de l’aigua Conceptes de la factura de l’aigua 
Abastament 
aigua:  
Fixa:  9€/ mes 
Variable: 0.5 – 1.5 
€/ m³ 
Cànon aigua 
0.56 €/ m³ 

Clavegueram 
1,83 €/mes 
Mitjana preu 
total 
2,37 €/ m³ 
Altres taxes 
Escombraries 

Catalunya 2,4666€/ m³ 
Mitjana del preu domèstic a 
la factura de l’aigua 
12 m³ / mes (IVA inclòs) 
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Comparació de preus: Espanya vs Europa 
Preu per unitat de consum nacional total de 10 m³/ mes (sense IVA) 

ESPANYA EUROPA 

La factura de l’aigua 
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Inversions 
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10% 

47% 17% 

26% 
Despeses generals
(personal i estructura)

Despeses del cicle de
l'aigua (major part
sanejament)
Despeses financeres i
préstecs

Destí del cànon de l’aigua 

2017 2018 2019 2020 2021 

Període 2017 – 2021 (mitjana) 
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2017 2018 2019 2020 2021 Total 
50 105 107 153 181 596 

2017 2018 2017-2021 
Sanejament 28.1 74    390 
Abastament 11.1 20    122 
Medi 2.6    5.5    21 
Altres  8.2    6    62 
Total  50    105    595 

Durant el 2016 s’hauran invertit 25 M€ aproximadament 

Inversions de l’ACA 2017-2021 

Evolució de la inversió per anys (milions € - PEF2016) 

Distribució de les inversions per àrees 
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 Qualitat dels projectes 
 Licitació per Lots. 
 Redacció de projecte i Direcció d’obra. 
 Procediment abreujat. 
 BIM 
 Temeritat. 

Contractació 

 Planificació  (obligada execució) 

 Distribució territorial en la contractació (Subvencions + convenis). 

 Nou model de sanejament. 

Programació 

 En termini. (3 dates) Pagament 

Inversions de l’ACA 2017-2021 



30 Proximes licitacions 

Licitacions previstes pel 2017  

 Redacció de projectes, AT i terrenys 6,2M€. 
 Pla d’embassaments 
 Xarxa de col·lectors d’Aigufreda. 
 Nou col·lector riera de Gaia 
 Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR de Banyoles 
 Optimització EDAR de Botarell 
 EDAR i col·lectors de El Mas del Plata 
 Reducció de nutrients (NiP) a l’EDAR de Cassà de la Selva-Llagostera 
 Nova EDAR amb eliminació de nutrients i col·lectors sistema Figueres 
 Reducció de nutrients i tercer decantador a l'EDAR de la Llagosta 
 ERA El Prat - actuacions per adequada posada en servei 
 Sanejament i depuració del nucli de Riba-Roja 
 Remodelació i Ampliació de l'EDAR de Riudellots de la Selva i sanejament del 
nucli de Campllong 
 EDAR nova Selva del Camp 
 EDAR i col·lectors en alta de Vilanova del Segrià 
 Ampliació i reducció nutrients en l’ EDAR de Vilafranca del Penedès 



 
Web: www.gencat.cat/aca 
E-mail: aca@gencat.cat  

Twitter: @aigua_cat 
Instagram: @aigua_cat 

Blog: aigua.blog.gencat.cat/ 
ACA Youtube Channel 

 
 

 
© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data 

d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.  
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