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Cicle aigua – Alta? Baixa?
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Cicle aigua
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Alta o baixa?



Context i realitat hidrològica
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La Catalunya hidrològica. Un sol país, dues realitats

Conca catalana de l’Ebre

Superfície:   15.330 km2 (48%)

Municipis:   312

Població:    0.59 M hab. (8%)

Capacitat 

embassaments:    3.800  hm3

Conques internes catalanes

Superfície:   16.600 km2 (52%)

Municipis: 634

Població:    6.87 M hab. (92%)

Capacitat  

embassaments:    700  hm3



L’abastament d’aigua
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L’abastament d’aigua en alta (suport món local)

A Catalunya hi ha més de 30 xarxes 

d’abastament en alta supramunicipals 

(abasteixen a dos o més municipis).

L’ACA és l’administració competent en 

l’aprovació de les tarifes, a traves del 

seu consell d’administració. 

Les més extenses són: Ter Llobregat, 

Consorci de la Costa Brava, Consorci 

d’Aigües de Tarragona, entre d’altres.

Municipis abastits per xarxes en alta

Entre 2017 i 2021, l’ACA ha 

convocat 2 línies d’ajuts, amb 

una inversió de 17 MEUR.
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Subvencions abastament (2017-2021)

Supramunicipals

5 + 12 M
Comptadors

1,4 M
Plans directors

1,6 M

Aportació del CAT

18 M€
Ajuts ens locals

100M€
138 M€

(1.200 s) inversió total



El subministrament d’aigua 

municipal
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Normativa

L’abastament d’aigua és un servei públic bàsic de recepció obligatòria

Text refós de la Llei municipal i de règim 

local de Catalunya.
DL 2/2003

Article 66: competències municipals i locals: 

I) el subministrament d'aigua[...] les clavegueres i el tractament d'aigües residuals

Article 249: Gestió del servei públic:

1. La facultat d’establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon a la potestat

d’autoorganització dels ens locals.

2. Els serveis públics de competència local s’han de gestionar, de la manera més sostenible i eficient, 

directament o indirectament.

3. La gestió directa dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant les formes següents: a) Gestió

del mateix ens local// b) Organisme autònom local// c) Entitat pública empresarial local// d) Societat

mercantil local amb capital social íntegrament públic. 

4. La gestió indirecta dels serveis públics es pot dur a terme mitjançant qualsevol de les formes

5. establertes per la normativa de contractes del sector públic per al contracte de gestió de serveis 

públics.



12

Per

Entitats subministradores a Catalunya

Nombre d’entitats subministradores segons el tipus d’entitat 2021

Nota: Considerats els canvis normatius en la gestió dels 

serveis i els contactes del sector públic.

Font: Agència Catalana de l’Aigua

Per

Entitats subministradores

Tipus d'entitat subministradora
Entitats 

censades

% tipus 

d'entitat

Gestió indirecta 284 36,3%

Gestió directa 499 63,7%

Total 783 100,0%

63,73%

36,27%

Gestió indirecta Gestió directa

Per tipus de gestió

Font: Agència Catalana de l’aigua
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Per

Tipologia de gestió per municipi

Nota: En quant al nombre total, s’ha de tenir en compte que una mateixa entitat subministradora pot oferir els seus serveis en un o diversos municipis; per tant, l’entitat es suma

tantes vegades com municipis on es presta el servei. Així mateix, un municipi pot ser comptabilitzat més d’una vegada segons el número d’entitats que el subministren.

Tipus d'entitat 

subministradora
<1.000 1.000-5.000 5.000-20.000 >20.000

Gestió indirecta 176 246 261 188

Gestió directa 397 126 59 22

Total 573 372 320 210

Nombre d’entitats subministradores segons població del municipi 2021

Font: Agència Catalana de l’Aigua
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Localització

Nota: Un municipi pot tenir més d’una empresa subministradora, 

s’ha escollit la més representativa o l’empresa del nucli principal 

Tipologia de gestió per municipi (2021)

Gestió directa

527
municipis

Gestió indirecta

417
municipis
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El subministrament municipal és de competència pública (ajuntaments). 

Els consistoris decideixen, en funció de la seva estructura i disponibilitat pressupostària, 

eficiència i sostenibilitat, quina és la gestió que fan:

▪ Gestió pública (feta per una empresa municipal).

▪ Gestió privada (feta per una empresa privada).

▪ Gestió mixta (creació d’una empresa amb participació pública i privada).

L’objectiu, la governança

L’abastament d’aigua és un servei bàsic de recepció obligatòria

Més enllà del model de gestió escollit, cal tenir clara la governança: L’aigua és un bé públic, de 

titularitat pública, i són els ens locals i les administracions públiques les encarregades de marcar 

les directrius. 

Per tant, en tots els casos l’ACA treballa per a reforçar la governança i que cada part assumeixi 

les seves responsabilitats. 

Ens locals (gestors de l’aigua) = Empresa subministradores (operadores del servei)
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Canvis en la gestió

1. Passos necessaris previ a un canvi de gestió

Informació tècnica Informació econòmico-administrativa

Definició de la xarxa Base de dades de facturació:

Fonts - Captacions Abonats

Garantia (qualitat i quantitat) Consum facturats

Rendiments Pagaments

Consums Costos del servei

Necessitats de reposició i millora Balanços econòmics

Noves inversions (Pla director)

2. Estat actual de la gestió (contracte)

ESTAT ACTUAL 

DE GESTIÓ

ANÀLISI 

D’ALTERNATIVES
PRESA DE 

DECISIONS
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Canvis en la gestió

3. Criteris a tenir en compte 

Assegurar una implicació municipal en la governança de la gestió

Assegurar la plena recuperació de costos derivats de la gestió de l’aigua

en els abonats

Incorporar mesures socials en el subministrament

Preveure les inversions necessaries a futur. Manteniment adequat que 

garanteixi la NO obsolescència

Fer pedagogia del bon ús de l’aigua, estalvi i les bones pràctiques



Oficina de suport al món local 

en la gestió del cicle integral 

d’aigua
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Oficina de suport

1. Equip 

1. Equip jurídic

2. Hidrogeòleg

3. Economista

4. Enginyers

2. Funcions

1. Assessorament tècnic (hidràulic – hidrològic)

2. Assessorament jurídic i administratiu

3. Assessorament econòmic i tarifari

4. Eficiència i sostenibilitat



El sanejament de les aigües 

residuals
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Evolució del sanejament de les aigües residuals

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 

són parts actores d'aquest procés i actuen coordinadament per garantir aquest servei essencial a la 

població.

Any 2000

246
depuradores

Any 2021

532
depuradores 

actives

més del 
97,1% 
de la població 
sanejada

Evolució del sanejament a Catalunya
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Estat del sanejament (actual i a futur)

Més de 450 actuacions i 600 M€ d’inversió en depuradores noves i 

millora de les existents en el 3r cicle (2022-2027)
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El model actual 

AMB

ACA

Mancomunitats i consorcis

Consells comarcals

Ajuntaments

Administracions actuants 
(núm. EDAR):

AMB (7)

CCB (18)

Consorci del Besos (16)

Mancomunitats (45)

Consells comarcals (164) 

Ajuntaments (63)

ACA (182)

ACA
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• Model d'èxit i copiat arreu.

• Un problema → una solució.

• Una finalitat →un tribut.

• Un tribut per tota Catalunya (fer el que 

toca, on toca i quan toca). 

• Igualtat territorial.

• Transversalitat de les polítiques d’aigües

• Impulsió d’economies d’escala .

• Redistribució econòmica (AF) –

Solidaritat.

Avantatges

•Manca d’autonomia local.

• Manca de compromís pels ens locals.

• Model massa homogeni.

• Saneja qui vol.

• No saneja sempre qui té la competència.

• Model asimètric amb el temps.

• Atribucions de fons.

• Revisió de certificacions i seguiment 

econòmic.

• Control exhaustiu sense valor afegit.

Desavantatges

Model esgotatReforça el tribut unitari

El model actual transitori 



25

Pla de xoc: cogovernança i noves administracions actuants al territori
Estratègia del “mentrestant”: Conveni marc amb les ELAs (Entitats Locals de l’Aigua)

L’etiqueta ELA és una classificació determinada per llei que s’atorga a l’administració actuant i que

acredita que té capacitat per gestionar el sanejament i/o el cicle de l’aigua. En base a l’article 55.4 les

ELA poden signar un conveni amb l’ACA que estableix un marc de finançament i de relació diferent al

que es determina per rang normatiu.

El llarg del 2020 i 2021 s’ha treballat amb els món local un text de conveni marc que ha de poder-se

aplicar a totes les administracions actuants que siguin ELA. El text ja està consensuat i té el vist i

plau del món local (Àrea Metropolitana de BCN, Federació de Municipis de Catalunya i Associació

Catalana de Municipis) i cal que s'iniciï la seva tramitació per ser aprovat per acord de Govern.

Amb les ELA’s treballant amb molta més autonomia, els serveis tècnics de l’ACA es poden dedicar a 

acompanyar aquells territoris que tenen moltes EDAR’s pendents de construir i que han de crear el 

servei i gestionar-lo de forma mancomunada a nivell comarcal. 

Fins ara, el 32% de les depuradores estan gestionades per l’ACA vs altres administracions actuants. 

I no només és obra nova., sinó el manteniment de l’existent: una mitjana de 40 milions d’euros l’any 

per Reposició i Millores per tots els sistemes de sanejament.

Evolució cap a un nou model de sanejament
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Evolució cap a un nou model de sanejament

• Empodera i reforça les competències del 

món local i especialment supralocal.

• Saneja qui en té la competència

• Mantenim la realitat consolidada

• Total transversalitat de les polítiques d’aigua

• Igualtat territorial

• Participació en el cànon de l’aigua

• Permet continuar tenint un model 

territorialment solidari i cohesionador

• Autonomia financera i de gestió (ER) – ingrés 

directe per DD, DI i RiM.

• L’ACA segueix sent l’únic responsable del 

cànon.

• Economia d’escala en tot el territori a través 

de la gestió supramunicipal.

• Permet la gestió singular.

• Reducció número d’interlocutors (45).

Avantatges •ACA finançarà les noves inversions.

• Sense períodes transitoris.

• L’ACA deixa de sanejar.

•No cal crear noves taxes.

•Avaluació de l’ACA ex-post.

• Cost de les auditories de seguiment.

• Possible timidesa de part del món local.

•Canvi de forma jurídica de l’ACA al no 

fer sanejament de forma directe.

• Canvi del model d’IVA que esdevindrà 

un cost 

Desavantatges
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AMB

Mancomunitats i consorcis

Consells comarcals

Entitats responsables 
(ER):

Noves administracions 
actuants del sanejament.

Noves gestores que rebran 
la participació del cànon.

ER

ACA

Nova distribució territorial 

Evolució cap a un nou model de sanejament

Ajuntaments
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Garantia de finançament

La Llei de Mesures aprovada amb el pressupost 

de la Generalitat 2020 va modificar la retribució 

perquè les administracions actuants puguin fer 

front a l’explotació del sistema.

Modificacions en el finançament

▪ Un increment del 8,5% de la despeses 

directes d’explotació, que estaven congelades 

des del 2012, per aquells ens que presten el 

sense concurrència competitiva (empreses 

públiques o mixtes)

▪ Arribar al 7,5% ( + 4% + 2%) de les despeses 

de gestió indirecta (serveixen per cobrir 

estructures tècniques, seguiment del servei, 

fer inspeccions, licitacions ..)

▪ A més, es preveu que aquelles 

administracions actuants supramunicipals 

més petites que amb el 7,5% de les despeses 

indirectes no arribin als 70.000 euros puguin 

disposar d’aquest mínim per consolidar una 

estructura tècnica especialitzada.

Evolució cap a un nou model de sanejament
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Per

Sanejament (costos d’explotació/any)

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total

Segons PEF aprovat 

14/12/2020
227,20 248,25 256,56 265,29 274,44 284,06 1555,80

Projecció PEF 2022-

2027 nou pressupost
239,30 248,12 262,38 277,61 290,47 303,96 1621,84

Costos d’explotació del sanejament (Milions d’euros)



Reptes (3)
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Costos de producció segons origen

Costos de producció aigua segons origen

▪ Potabilització mitjançant tractament convencionals (filtració i desinfecció): 0,10-0,20 €/m3; aquest 

cas seria per aigua captada en bones condicions (Aigua del Ter)

▪ Potabilització que requereix una línia de filtració més complexa, tant a nivell físic com químic:      

0,25-0,35 €/m3 // l’aigua captada no té massa qualitat (Aigua del Llobregat)

▪ Regeneració d’aigua per a usos que permeten l’ús d’aigua regenerada: 0,30-0,50 €/m3

▪ Potabilització d’aigua que tenen contaminants que precisen un tractament específic (nitrats, sulfats, 

arsènic...): 0,30-0,60 €/m3

▪ Potabilització mitjançant dessalinització d’aigua de mar: 0,50-0,70 €/m3

Els costos d’explotació/producció de l’aigua potable depenen, de la qualitat prèvia de l’aigua pre-

potable que es capta i de la dificultat del tractament. Però també depèn d’altres factors, com el cost 

de captació (bombament?) o factors d’escala, com el volum global que es tracta



El potencial de l’aigua nova 

front al repte del dèficit hídric
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Per

Reutilització de l’aigua per usos

Volum actual (2021)

39 hm³
Propers 5 anys

90 hm³
1%

14%

4%

13%

6 %

Municipal

Industrial

Agrícola

Recreatiu

Ambiental

L’aigua regenerada

▪ Recurs no convencional, que s’obté a 

l’aplicar un tractament més avançat a 

l’aigua ja depurada i obté una aigua 

assimilable a pre-potable.

▪ S’empra per a usos no consumptius 

(agrícoles, ambientals, industrials, 

municipals i lúdics) .

▪ Constitueix una font de reserva 

estratègica com a aigua de substitució 

per alliberar cabals per fer front al 

dèficit hídric i mitigar els efectes de 

l’emergència climàtica, especialment 

tenint en compte la previsible reducció 

de cabals als rius (15-30% a mig 

termini).

Percentatges per tipus de reutilització



Transició energètica i 

descarbonització del cicle aigua
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Descarbonització del sanejament 

Aposta de l’ACA perquè el sanejament de les 

aigües residuals contribueixi de manera ferma 

a la reducció dels gasos d’efecte hivernacle.

El Pla d’estalvi i eficiència energètica que 

l’ACA està desplegant des de 201  té com 

objectiu descarbonitzar el sanejament, 

centrant esforços en les 137 EDAR que són 

les que consumeixen el 93% del total 

d’energia. 

Preveu una inversió de 159 MEUR.

Pla d’eficiència energètica a les depuradores

Inversió de 

159 M€
Es contemplen 3 eixos:

1. Incrementar l’autogeneració renovable, 

apostant per l’energia solar fotovoltaica. 

2. Maximitzar la producció de biogàs.

3. Augmentar l’eficiència energètica del 

sanejament a partir de la coordinació i 

centralització en la implantació de la ISO 

50.001.
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Descarbonització/ Pla fotovoltaiques

Sanejament 

Les estacions públiques de sanejament generen el 14% de l’energia elèctrica que consumeixen 

(autoconsum).

Potencial fotovoltaic a curt i mig termini

▪ Entre les mesures d’instal·lació de capacitat fotovoltaica, d’increment de la generació i aprofitament de 

biogàs i d’estalvi energètic es podria assolir un autoconsum del  7%.

▪ Durant els anys 2019 i 2020 l’ACA ha finançat 20 instal·lacions amb una potència de 1,4MWp 

(2GWh/any d’energia renovable).

▪ Actualment tenim en licitació 29 actuacions amb una potència total de 2,4 MWp i una inversió de 

2.745.459,79 € (IVA exclòs).

Descarbonització del sanejament



Planificació i inversions
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Per

Les despeses previstes pel 2022-2027 inclouen:

▪ Despeses generals i estructura.

▪ Despeses i inversions del cicle de l’aigua.

2022 2023 2024 2025 2026 2027
Total 2022-

2027
%

Personal 33,55 33,95 34,36 34,77 35,19 35,61 207,43 6,34%

Financeres 2,20 1,50 1,20 1,00 1,00 1,00 7,90 0,24%

Abastament d'aigua 14,65 14,61 14,78 14,95 15,12 15,30 89,41 2,73%

Sanejament 239,30 248,12 262,38 277,61 290,47 303,96 1.621,85 49,54%

Gestió del medi 11,02 10,58 10,69 10,80 10,91 11,02 65,03 1,99%

Gestió territorial 9,19 9,73 10,26 10,29 10,32 11,02 60,82 1,86%

General (estructura) 29,54 29,12 28,66 29,00 25,35 25,65 167,32 5,11%

Inversions en 

infraestructures 
(*)210,79 204,21 163,12 164,32 157,72 154,20 1.054,35 32,20%

Total (*)550,24 551,83 525,44 542,74 546,09 557,77 3.274,12 100,00%

(*) Inclou la incorporació inversions annex 2 amb càrrec a romanent de tresoreria.

Pla econòmic i financer 2022-2027

Pla econòmic i financer (Milions d’euros)
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Per

Programa de mesures 2022-2027 (previsió) 

Pla econòmic i financer 2022-2027

Pla econòmic i financer vs. programa de mesures (PM) planificació 2022-2027

Conques internes  (CI) CC (Ebre, Garona, Xúquer) Total CI+CC

1.397,47 M€ 147,96 M€ 1.545,42 M€

Inclou noves actuacions cicle de l’aigua (despeses) i noves infraestructures (inversions)

Les despeses del cicle de l’aigua previstes en el PEF inclouen: 

▪ Despeses de funcionament d’infraestructures en servei.

▪ Despeses d’activitats recurrents del cicle de l’aigua derivades de les competències de l’ACA.

▪ Línies de despesa i noves inversions del cicle de l’aigua que deriven del PM.

Per

Previsions del Pla econòmic i financer 2022-2027 

Despeses d’estructura 382,65 11,69%

Despeses del cicle de l’aigua 2.891,46 88,31%

Total 3.274,12 100,00%
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Planificació hidrològica 3r cicle (2022-2027)

Grup de mesures
1r Cicle de planificació 2on Cicle de planificació 3r Cicle de planificació

Milions (€) % Milions (€) % Milions (€) %

Compliment dels objectius ambientals 2.489,50 40 482,3 55,4 862,5 36

Atenció de las demandes 3.440,60 55 192,8 22,2 1.365,7 57

Seguretat davant fenòmens hidrològics extrems 339,00 5 194,0 22,3 150,03 6,3

Coneixement i governança - - 1,0 0,1 3,6 0,2

Total pressupost  Programa de mesures 6.269,2 100 870,1 100 2.381,9 100

Organisme inversor Import (M€)

Generalitat de Catalunya 2.07 ,0  € 

Administració General de l’Estat 36,  € 

Administració local 203,9 € 

Altres (usuaris) 62,05  € 

Total 2.380.9 € 

Síntesi de les inversions previstes en els diferents cicles de planificació

Inversions Pla de gestió i Programa de mesures a les CIC 

Inversió total 

prevista per part de 

la Generalitat

1.397,4 M€ 
Agència Catalana 

de l’Aigua

680,6 M€ 
Altres organismes/ 

departaments



Reflexió
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Alta o baixa?



© 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.

Gràcies per la vostra atenció

Agència Catalana de l’Aigua
Web: aca.gencat.cat

Twitter: @aigua_cat

Instagram: @aigua_cat

Facebook: facebook.com/aiguacat

YouTube Canal ACA


