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Detall d’una canonada d’abastament 
d’aigua en alta.  

L’ACA atorga més de 5 milions d’euros en 
ajuts per a millorar les xarxes d’abastament 
supramunicipals 
 

 

 Aquest import es repartirà en un total de 26 actuacions 
 

 Les subvencions es destinaran al reforç de les captacions, millores 
en la regulació i control de l’aigua, així com la millora de les xarxes 
i les plantes potabilitzadores, entre d’altres 

 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt el repartiment d’ajuts per a la 
millora de les xarxes d’abastament supramunicipals en alta, amb l’objectiu 
d’optimitzar la gestió i la distribució 
d’aigua, així com també incrementar la 
seva disponibilitat i garantia. 
 
Els ajuts contemplen una gran varietat 
de solucions, com la construcció de 
noves captacions i dipòsits, millores en 
els sistemes de regulació i control, 
rehabilitació de conduccions en les 
seves xarxes d’abastament, així com 
també millores en el tractament de les 
plantes potabilitzadores. 
 
 
 
S’atorgaran 5,2 milions d’euros repartits en un total de 26 actuacions, les quals 
es detallen a continuació.  
 

Ens Actuació Pressupost de l'actuació Subvenció atorgada 

Comunitat 
intermunicipal Daró-
Ter 

Construcció d’un nou pou 
per a la comunitat 
intermunicipal Daró-Ter 

169.626,82 € 91.293,83 € 

Comunitat 
intermunicipal Daró-
Ter 

Obres necessàries per a la 
connexió de l'ETAP de 
Fontanilles al nucli de Serra 
de Daró que forma part de 
la Comunitat Intermunicipal 
Daró-Ter 

15.725,13 € 8.586,00 € 
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Comunitat 
intermunicipal Daró-
Ter 

Nou sistema de regulació 
del subministrament 
d'aigua potable a la 
Mancomunitat 
Intermunicipal d'Aigües i 
Serveis del Baix Empordà i 
a la Bisbal d'Empordà - 
Forallac que formen part de 
la Comunitat Intermunicipal 
Daró-Ter 

20.384,37 € 11.186,13 € 

Consell Comarcal de 
la Segarra 

Rehabilitació de la xarxa 
d'abastament d'aigua en 
alta a la Segarra 

537.295,68 € 429.800,35 € 

Consell Comarcal de 
la Segarra 

Rehabilitació de la línia 
d'impulsió del bombat de 
les Oluges al dipòsit de 
Ferran 

217.409,56 € 173.927,63 € 

Consell Comarcal de 
la Segarra 

Millores a realitzar a l'ETAP 
de Ratera, comarca de La 
Segarra 

55.392,53 € 44.314,02 € 

Consell Comarcal de 
la Segarra 

Diagnosis i aplicació GIS al 
sistema d'abastament 
d'aigua en alta a la Segarra 

45.000,00 € 36.000,00 € 

Consell Comarcal de 
la Segarra 

Connexió de l'ETAP de 
Ratera al canal Segarra 
Garrigues 

 
1.017.028,60 € 

 
813.622,88 € 

Consell Comarcal de 
l'Urgell 

Valoració estudis 
d'alternatives i 
avantprojecte d'abastament 
en alta a la Vall del Corb 

62.500,00 € 50.000,00 € 

Consell Comarcal de 
l'Urgell 

Substitució de les bombes 
de la captació del Pedruell i 
instal.lació de variadors a 
totes les bombes de les 
quatre estacions de 
bombament de 
l'abastament en alta. 

116.775,44 € 93.420,35 € 

Consell Comarcal de 
l'Urgell 

Memòria tècnica i valoració 
per l'adequació d'arquetes, 
comptatges en alta i 
implantació de telegestió a 
l'abastament d'aigua de la 
Vall del Corb 

197.285,06 € 157.828,05 € 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Avantprojecte connexió 
abastament Osona nord - 
Voltreganès amb 
l'abastament del Lluçanès 

59.747,00 € 47.797,60 € 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Abastament del Lluçanès. 
Substitució de trams de 
canonada en mal estat 

235.865,85 € 136.164,51 € 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Augment de la capacitat del 
dipòsit de Sant Marc a la 
xarxa d'abastament 
d'Osona Sud 

472.286,41 € 283.371,84 € 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Instal·lació de filtres de 
sorra a l'ETAP d'Osona 
Sud 

1.503030,76 901.818,46 € 

Consell Comarcal 
d'Osona 

Control de l'aigua captada i 
lliurada. Instal·lació d'una 
estació de control a la 
captació d'Osona Nord - 
Voltreganès i analitzadors 
als  punts d'entrega dels 3 
abastaments 

280.391,20 € 168.234,72 € 
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Consell Comarcal 
d'Osona 

Augment de la capacitat del 
dipòsit de Montrodon a la 
xarxa d'abastament 
d'Osona Nord 

342.114,58 € 205.268,75 € 

Mancomunitat 
d'Abastament 
d'Aigua del Solsonès 

Connexió d'emergència 
entre la connexió del 
Cardener i les ETAPS de 
Llera i Torregassa. 

806.110,84 € 644.888,67 € 

Mancomunitat 
d'Abastament 
d'Aigua del Solsonès 

Estudi/diagnosis de la 
xarxa en alta i aplicació 
GIS. 

45.000,00 € 36.000,00 € 

Mancomunitat 
d'aigües BERSOLS 

Estudi / diagnosi de la 
xarxa en alta i aplicació GIS 

25.000,00 € 20.000,00 € 

Mancomunitat 
d'Aigües de Merlès 

Millores a l'ETAP de Merlès 343.383,47 € 274.706,78 € 

Mancomunitat de 
Palafrugell, Begur, 
Pals, Regencós i 
Torrent 

Millora de la qualitat d'aigua 
de l'ETAP de Torrent 

269.298,67 € 134.149,33 € 

Mancomunitat de 
Palafrugell, Begur, 
Pals, Regencós i 
Torrent 

Renovació d'un tram de 
canonada d'impulsió a 
Quermany 

244.990,17 € 122.495,08 € 

Mancomunitat 
Intermunicipal 
d'Aigües de 
Garriguella, Vilajuïga, 
Pau i Palau-
saverdera 

Instal·lació de connexió en 
alta entre Pau i Pedret i 
Marzà i subministrament 
als masos de Pau. 

153.872,17 € 113.160,76 € 

Mancomunitat 
Intermunicipal de 
Mollerussa-el Palau 
d'Anglesola 

Projecte per a l'adequació 
dels dipòsits i l'ETAP de la 
mancomunitat de 
Mollerussa i el Palau 
d'Anglesola (Pla d'Urgell) 

136.675,51 € 68.337,76 € 

Consell Comarcal del 
Bages 

Construcció d'un dipòsit de 
reserva de 2.000m3 del 
sistema d'abastament 
d'aigua en alta Bages 
Llobregat 

321.928,17 € 193.156,90 € 
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