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El consell d’administració de l’ACA aprova 
27 convenis de sanejament amb una 
inversió propera als 8 MEUR 
 
 

 Els acords preveuen la redacció de projectes per a millorar el 
sistema de sanejament de Valls, traçar un nou col·lector a la zona 
del Morrot del Port de Barcelona o definir nous sistemes de 
sanejament com els de la Costa del Montseny, Paüls, entre d’altres 
 

 També s’impulsen convenis per executar les obres de diversos 
sistemes de sanejament a Castellbisbal i Cervelló, així com dur a 
terme treballs per reduir els sobreeiximents al sistema Cunit-
Cubelles 

 
 

El consell d’administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat 
avui un total de 27 convenis de 
sanejament que comportaran una 
inversió total propera als 8 milions 
d’euros. Els acords, subscrits amb 
deu ajuntaments, dues entitats 
supramunicipals de gestió de l’aigua i 
set consells comarcals, comportaran 
la millora de diversos sistemes de 
sanejament en servei, així com la 
construcció de noves depuradores.  
 
 

Els acords impulsats aquest dimarts s’articulen a través de tres eixos: redacció 
de projectes i estudi d’alternatives, execució d’obres (juntament amb la 
redacció del projecte) i altres convenis.  
 
Redacció de projectes i estudi d’alternatives 
 
 

Administració actuant i actuació Import 

Consorci Besòs Tordera. Sanejament del nucli de Costa del 
Montseny (Fogars de Monclús) 

45.000 euros 

Ajuntament d’Odèn (sanejament dels nuclis de Cambrils i 60.000 euros 

Sessió del consell celebrada avui.  
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Llinars) 

Ajuntament de Valls (millores a la depuradora i eliminació 
d’aigües blanques) 

126.000 euros 

Ajuntament de Vespella de Gaià (depuradora per a 
Vespella de Gaià i el nucli de Sant Miquel) 

5.000 euros 

Àrea Metropolitana de Barcelona (nou col·lector de 
l’avantport a la zona del Morrot del Port de Barcelona) 

90.000 euros 

Ajuntament de Caseres (sanejament del municipi) 36.000 euros 

Ajuntament de Fogars de la Selva (sanejament dels nuclis 
de Regent Park, Fogars de Tordera i Parc dels Prínceps) 

85.000 euros 

Ajuntament de Morera de Montsant (sanejament 
d’Escaladei) 

27.000 euros 

Consell Comarcal de l’Alt Urgell (sanejament d’Organyà) 62.000 euros 

Ajuntament de Vila-rodona (sanejament del municipi) 56.000 euros 

Consell Comarcal de la Garrotxa (sanejament d’Oix) 8.000 euros 

Consell Comarcal de la Garrotxa (sanejament de Riudaura) 30.000 euros 

Consell Comarcal del Montsià (ampliació de la depuradora 
de Masdenverge) 

56.000 euros 

Consell Comarcal del Maresme (millores de l’emissari 
terrestre-submarí de la depuradora del Maresme Nord) 

40.000 euros 

Consell Comarcal del Maresme (millores a la depuradora de 
Mataró) 

150.000 euros 

Ajuntament de Tarragona (sanejament del nucli de Ferran) 17.410 euros 

Consell Comarcal de la Selva (sanejament del nucli de la 
Goba) 

6.500 euros 

Ajuntament de Sant Martí de Llémena (sanejament de 
Llorà) 

32.000 euros 

Consell Comarcal del Baix Ebre (sanejament de Bítem i 
Colònia Gasol a Tortosa) 

56.000 euros 

Consell Comarcal del Baix Ebre (sanejament de Paüls) 56.000 euros 

Consell Comarcal del Baix Ebre (sanejament de Campredó, 
a Tortosa) 

56.000 euros 

 
Execució d’obres (i redacció del projecte) 
 

Administració actuant i actuació Import 

Àrea Metropolitana de Barcelona (sanejament 
urbanitzacions de Can Santeugini, Costablanca, Ca 
n’Oliveró i Colònia del Carme, a Castellbisbal) 

4.323.188 euros 

Àrea Metropolitana de Barcelona (sanejament dels nuclis 
de Can Paulet, Can Rafel i les Rovires, a Cervelló) 

1.864.530 euros 

Ajuntament de Cubelles i Consell Comarcal del Baix 314.431 euros 
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Penedès (actuacions per reduir els sobreeiximents a les 
estacions de bombament principal i platja del sistema Cunit-
Cubelles) 

 
 
Altres convenis 
 

Administració actuant i actuació Import 

Consorci Besòs Tordera (cessió de la gestió d’actius de 
l’assecatge tèrmic de fangs de Granollers) 

0 euros 

Ajuntament de Vallirana (execució de les obres de 
sanejament del nucli de Can Julià, cessió de 
l’explotació del sistema de Lledoner i assumpció 
finançament del sistema de Mas de les Fonts) 

205.847 euros 

Consell Comarcal del Baix Penedès (cessió de 
l’explotació i assumpció del finançament del sistema de 
sanejament de la Riera de la Bisbal) 

0 euros 

 
 
6 de novembre de 2018 


