
Lleida, 18 d’abril de 2008

SEGARRA - GARRIGUES

SESSIONS DEL CERCLE 
D’INFRAESTRUCTURES 

SISTEMA



ANTECEDENTS I

• Obra hidràulica de més gran import adjudicada de co p a Europa.

• Retard del projecte de més de 40 anys : El primer esborrany del projecte data de 1959 però no es va concretar
en un acord fins el 1999 quan el govern central va acceptar finançar part de l’obra.

• El projecte del canal Segarra-Garrigues va ser declarat d'interès general mitjançant la Llei 42/1994 de 30 de
desembre, incloent-se així mateix dintre del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que es va aprovar per Reial
decret 1664/1998 de 24 de juny. En virtut del Protocol General de Col·laboració entre el Ministeri de Medi ambient i
la Generalitat de Catalunya, per a la construcció i explotació del projecte de posada en regadiu del Segarra-
Garrigues, subscrit amb data 27 de setembre de 1999, les parts signants són responsables de les actuacions de la
concessió, regulació i transport per part del Ministeri, i de la definició de zona regable, projectar, construir, i
explotar les xarxes de regadiu per part de la Generalitat.

• Amb data 8 de maig de 2002 la Generalitat va constituir REGSEGA, de participació pública, amb l’objecte de
complir aquest compromís. Amb aquest fi, REGSEGA va convocar el 31 juliol de 2002 un concurs públic per a
l’execució de les obres de concentració parcel·laria, i redacció dels projectes, execució, explotació i manteniment
de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues. La licitació de tota l’obra permet evitar que s’allargui
innecessàriament la seva construcció i assegurar l’ eficàcia i rapidesa de tot el procediment.

• El 23 de desembre de 2002 s’adjudicà el contracte a un consorci que constituí el 18 de juny de 2003 la societat
Aigües del Segarra Garrigues, S.A. (ASG).



ANTECEDENTS II

PRINCIPALS INTERVINENTS

� AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. (ACUAEBRO)
� ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L’ESTAT  - MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI 

RURAL I MARÍ.
� Objectiu: EXECUCIÓ  DEL CANAL PRINCIPAL, PRESA D’ALBAGÉS I ESTACIÓ 

D’IMPULSIÓDE RIALB.

� REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, S.A. (REGSEGA)
� GENERALITAT DE CATALUNYA  - DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ 

I ACCIÓ RURAL (DAR).
� Objectiu : Execució de les obres de concentració parcel·lària, i redacció, execució, 

explotació i manteniment de la xarxa de distribució del Sistema Segarra-Garrigues.

� COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES

� AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES ASG
o Adjudicatària de Regsega
o Constitució: 18 de juny de 2003



OBRES DE TRANSPORT  I REGULACIÓ (ACUAEBRO)
� 50 % ADMINISTRACIO GENERAL DE L’ESTAT (ACUAEBRO)
� 50 % GENERALITAT DE CATALUNYA

CONCENTRACIÓ PARCEL·LARIA (REGSEGA)
� 100 % GENERALITAT DE CATALUNYA

OBRES DE DISTRIBUCIÓ (REGSEGA)
� 30-15 % REGANTS (Reg de transformació – Reg de suport)
� 70-85 % GENERALITAT DE CATALUNYA

REG INTERIOR PARCEL·LA
� 100 % REGANTS

ANTECEDENTS III

PEL CONJUNT DE L’ACTUACIÓ ES PREVEU LA 
SEGÜENT FORMA DE PAGAMENT:



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I

• Construcció de les Obres de Concentració Parcel·laria i
Redacció dels Projectes, Execució, Explotació i Mantenime nt de
la Xarxa de Distribució del Sistema Segarra-Garrigues per a
REGSEGA, S.A (empresa pública de la Generalitat).

• Dos negocis diferenciats:
• Construcció: L’obra un cop finalitzada es facturarà a
REGSEGA que és la titular de l’inversió.
• Explotació: La Societat pagarà un cànon com a
contraprestació a la cessió dels drets d’utilització i
explotació de la xarxa de distribució.



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE II

• El projecte permetrà regar 70.000 hectàrees , i se’n beneficiaran 16.000 regants , 64
municipis i sis comarques (la Noguera, l’Urgell, el Pla d’Urgell, el Segrià, la Segarra y Les
Garrigues). Les 70.000 ha es divideixen en 47.000 ha en dotació de transformació i 23.000
ha en dotació de suport.
•També incrementarà la producció agrària, gràcies a la substitució del secà per cultius de 
regadiu molt més productius i segurs.



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE III

Agrícolament, amb les explotacions de regadiu altament tecnificades, s'incrementarà significativament la 
productivitat de les plantacions, convertint-les en competitives en quant a rendiments per hectàrea, amb 

capacitat de competir en els mercats mundials amb cultius de gran valor afegit i amb una baixa dependència de 
les ajudes de la Política Agrària Comunitària. 

La riquesa agrària generada desenvoluparà la ramaderia i indústria agroalimentària i, indirectament, la indústria 
en general i el sector serveis, contribuint de forma significativa a l'ordenació territorial.



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE IV



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE V

DADES TÈCNIQUES

OBRES DE TRANSPORT I REGULACIO A REALITZAR PER 
ACUEBRO

• ESTACIO D’ IMPULSIÓ
• CANAL PRINCIPAL: 85 km
• PRESA DE L’ALBAGÉS: 80 hm3
• PRESSUPOST D’INVERSIÓ: 445 MEUR

OBRES DE DISTRIBUCIÓ A REALITZAR PER ASG

• CONCENTRACIO PARCEL·LARIA: 45.000 ha
• CAMINS:1.500 km
• ESTACIONS DE BOMBEIG: 17 
• BASSES REGULADORES: 43 ud. 12,5 hm3
• XARXA DE DISTRIBUCIÓ: 3.500 km
• PRESSUPOST D’INVERSIÓ: 1071,6 MEUR
• POTÈNCIA ELÈCTRICA: 75Mw



ASPECTES SOCIETARIS

• Negociació i atorgament del contracte amb REGSEGA i d’altres acords necessaris per al
desenvolupament del projecte amb tercers interessats.

• Elaboració dels projectes de la xarxa de distribució.

• Direcció de les obres de concentració parcel·laria i xarxa de distribució.

• Execució de les obres de concentració parcel·laria i xarxa de distribució.

• Explotació i manteniment de la xarxa i gestió comercial un cop lliurades les obres de cada 
sector.

• Negociació i atorgament de les formes de finançamen t.

FUNCIONS D’ ASG



CALENDARI DEL PROJECTE

CALENDARI INICIAL PREVIST PER ASG 

� La data final estimada per a l’execució és l’any 2013.

� El període d'explotació es prolongarà durant 30 anys a partir de la posada en servei del 
darrer sector.

�Els graus d’avançament executat i previst son els següents:

•Les obres es realitzaran per sectors
que podran posar-se en explotació 

paulatinament i de forma independent.

PRESSUPOST TOTAT EN MILERS € 2003-2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL
Obres de xarxa de regadiu 105.467 108.768 98.408 101.246 139.394 132.967 108.135 794.385
Obres de Concentració Parcel·lària 1.223 6.305 18.461 30.950 29.748 32.550 10.153 129.389

PRODUCCIÓ ANUAL 106.690 115.073 116.869 132.196 169.142 1 65.517 118.288 923.774
Grau d'avanç 11,55% 12,46% 12,65% 14,31% 18,31% 17,92% 12, 80% 100,00%
Grau d'avanç acumulat 11,55% 24,01% 36,66% 50,97% 69,28% 87,20% 100,00%



ASPECTES ECONÒMICS Valor del contracte d’ASG

CONTRACTE INVERSIÓ TOTAL AMB IVA

CP 129,4 MEUR 150,1 MEUR

XR 794,4 MEUR 921,5 MEUR

INVERSIÓ TOTAL 923,8 MEUR 1.071,6 MEUR*

REGSEGA 886,9 MEUR 20 Anualitats

REGANTS 184,7 MEUR Tarifa de servei

1.071,6 MEUR    
- Concentració parcel·lària: 150,1 MEUR a abonar per la Generalitat en 20 anualitats.

-Xarxa  de reg: 921,5 MEUR. El 70-85% d’aquesta inversió ho abona la Generalitat en 20 
anualitats i el 30-15% restant els REGANTS, bé al comptat o bé en 30 anys. 

*S’inclouen mesures ambientals i infraestructures elèctriques

*Els imports inclouen la compensació per càrrega financera (mètode “alemany”) i per revisió de 
preus durant la construcció.



PEF de REGSEGA aprovat per la Generalitat

ASPECTES ECONÒMICS Pagaments del deute

*pendents revisió de preus regants

REGSEGA
Pagament  20 anualitats

Pagament per Ha. posada en servei*Regants

OPCION
S

FINANÇAMENT ASG
30 ANYS

Suport  1.575 €/ha (IVA 
inclòs)

PAGAMENT AL 
COMPTAT

FINANÇAMENT
ENTITAT FINANCERA

Inclou:
100% cost Concentració Parcel.lària
85% xarxa de distribució de suport
70%  xarxa de distribució de transformació
Interessos sobre les factures pendents de 
pagament

Transformació 3.150 €/ha  
(IVA inclòs)



ASG (Paga als constructors)

REGSEGA

REGANTS

ASPECTES ECONÒMICS fluxos monetaris

Comunitat de regants

Tarifa de servei

+ R.P. (inversió)

184,7 MEUR

Factures 
cedides a les 
E.F.

886,9 MEUR

Contraprestació

Part  fixa Tarifa 
d’explotació

Subvenció part 
fixa Tarifa 

d’explotació

Part variable 
Tarifa 
d’explotació

0,061 €/m3
+

Revisió

GENERALITAT

Dotacions de 
fons i garanties

Facturació 
obra rebuda: 

1071,6 MEUR

Les E.F. anticiparan a ASG les valorades 
d’obra executada fins a la seva recepció. 

ENTITATS
FINANCERES

20 anualitats

Facturació 
R.P

Facturació 
tarifa de servei 

30-15%

184,7 MEUR



•El 29 de juliol de 2005 s’ha formalitzat un Contracte Marc de compromís de venda de drets
de crèdit entre ASG (cedent) i el pool bancari (cessionaris) integrat per:

– BBVA
– LA CAIXA
– CAJA MADRID
– DEXIA SABADELL
–-BANCO SABADELL

• Quan ASG requereixi pagament anticipat dels cessionaris per portar a fi els treballs d’un tram
d’obra, es subscriuran contractes per a la transmissió de drets de crèdit, fins i tot els futurs, que
sorgeixin a favor d’ASG en virtut del Contracte d’Adjudicació. Tals contractes estaran subjectes
al Contracte Marc.

•CONTRACTES DE CESSIÓ DE CRÈDIT FUTUR (per a cada tram d’obra): Compra
de les relacions valorades mensuals amb garantía tècnica de construcció dels socis
fins a la recepció de l’obra per REGSEGA.

• CONTRACTES DE COMPRA-VENDA DE DRETS DE CRÈDIT : Compra de les
factures de les obres realitzades. (ASG percebrà a la recepció de les obres l’import de
tals factures per les Entitats Financeres, i aquestes rebran de REGSEGA l’import de
les mateixes en 20 anualitats amb interessos, atenent el calendari de pagament
establert). És una cessió sense recurs (els cessionaris són els que assumeixen el
risc d’impagament de REGSEGA).

FINANÇAMENT DE L’OPERACIÓ

CONTRACTE MARC DE CESSIÓ DE DRETS DE CRÈDIT



SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE I

Els recursos hídrics necessaris per el sistema s’han estimat en 342Hm3/any, dels quals 273Hm3/any és derivaran del 
embassament de Rialb al tram mig del riu Segre, assignant en una primera fase 100 Hm3/any, mentre que una segona fase de 
173Hm3/any s’obtindrà de la construcció del pantà d’Albagés i de l’harmonització del Noguera Pallaresa.  Els 69 Hm3/any 
restants son per captació directe a la part baixa del Segre.
Situació de les tres fases de petició:

Situació de la concessió de 100 Hm3.

Finalitzat el termini d’exposició pública el 22 de juny de 2004. 

Situació de la concessió de 69 Hm3.

Finalitzat el termini d’exposició pública el 10 de febrer de 2005.

Situació de la concessió de 173 Hm3.

Redactat el Projecte el gener de 2004 i lliurat a la Comunitat de Regants per a la seva revisió.

Per a l’atorgament d’aquesta concessió, cal l’harmonització del Noguera Pallaresa (anàlisi de la producció elèctrica en la nova 
situació hidràulica de alliberaments de cabals a favor del Canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues) i la construcció de la presa de 
l’Albagès. 

SITUACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AIGUA



SITUACIÓ DEL PROJECTE II

SITUACIÓ DE LES ZONES REGABLES – ZEPAS



SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE III

FASES Segons sup. CP (*) % s/total CP.
PROMOCIÓ 2.121 4%

PENDENT ADJUDICACIÓ 540 1%
BASES PROVISIONALS 10.705 20%

BASES DEFINITIVES 13.604 25%
PROJECTE DE CP 19.442 36%

ACORD 3.421 6,3%
OBRA DE CP 4.677 9%

TOTAL 54.509 100%
(*) Les superfícies no estaran definitivament establertes fins l'aprovació dels Acords de CP.

SITUACIÓ PROCEDIMENT DE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA
(ABRIL 2008)
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Total:            107 M€

Obra executada 2003-2007

SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE IV



Total:    115 M €

Obra  a executar 2008

SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE V



NEGOCI D’EXPLOTACIÓ. Descripció

• Explotació I Manteniment: REGSEGA, S.A cedirà a l’Adjudicatària els drets d’utilització i
explotació de la xarxa de Distribució del Sistema Segarra-Garrigues.

• Obligacions:
�Manteniment de la xarxa
�Reparació i reposició de la xarxa.
�Promoció pública del Sistema Segarra-Garrigues
�Assistència tècnica per a millores de la instal·lació

• Termini de l’explotació : 30 anys a partir de la data de lliurament de l’últim sector.

• Cànon: l'adjudicatària pagarà a REGSEGA pel lloguer de la xarxa de distribució, segons les
hectàrees en reg.

•Retribució : l’adjudicatària, per la seva part, cobrarà una “Tarifa de consum i explotació” que es
composa d’una part variable, a càrrec de cada regant segons els m3 consumits (0,061 €/m3
més IVA) i una altra fixa a càrrec de la CCRR, segons les hectàrees en reg.



NEGOCI D’EXPLOTACIÓ. Preu de l’aigua (m3)

El preu del m3 de l’aigua a càrrec de cada regant ha de cobrir:

� Reposició (Fons de reposició)

� Cànon per drets d’ús 

� Energia Elèctrica 

� Assegurances

� Despeses fixes d’explotació

� Manteniment 

� Despeses Generals i Benefici

� Es revisa anualment 70% IPC / 30 % Energia



NEGOCI D’EXPLOTACIÓ Situació actual

• Model econòmic financer d’explotació. 

• S’està definint el model de gestió d’ASG:

�Sistema d’explotació de les infraestructures.
�Sistema de manteniment preventiu, predictiu i correctiu.
�Sistema de facturació i pre-facturació. Sistema de cobrament de la quota d’explotació i de la tarifa de servei.
�Control de costos d’explotació.
�Seguiment de resultats d’explotació.
�Definició dels programes informàtics per a l’explotació: control de manteniment preventiu, predictiu i correctiu; 
programa de facturació, programa de seguiment de resultats, programa d’indicadors d’activitat, etc.
�Definició del “despatxing” (“Call Center”) d’explotació; centre de control i emergències de tota la xarxa, 24 h.
�Definició del sistema de telecontrol i telelectura.
�Definició dels magatzems d’explotació i del sistema i programes de control de magatzem.

• Previsió inici de l’explotació: 2009-2010

• Reglament del servei.

• Pla estratègic de sistemes

• Pla director de telecontrol. 

• Estudi per generació d’energia fotovoltaica i cicles reversibles (turbinació)

• Servei del reg a la carta

• Fertirrigació

• Reg interior de les parcel·les (obres i serveis


