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El consell d’administració de l’ACA aprova destinar 10 
MEUR per reparar infraestructures de subministrament 
d’aigua danyades pel temporal Gloria 
 

 

 L’import de la subvenció podrà assolir el 100% de la despesa, tot i 
que no es podrà atorgar més d’1 milió d’euros per sol·licitud ni 
municipi 

 Es podran acollir els ens locals de Catalunya titulars del servei 
d’abastament d’aigua i els ens locals o agrupacions d’ens locals 
que prestin el servei de subministrament 

 Avui també s’han aprovat un total de 15 subvencions directes a 
municipis que van patir danys en instal·lacions de subministrament 
arran dels aiguats de finals d’octubre de 2019 

 
El consell d’administració de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat avui 
les bases d’una línia de subvencions 
adreçades als ens locals per la realització 
d’actuacions de rehabilitació o reposició de 
les instal·lacions d’abastament en alta 
afectades pels aiguats registrats durant la 
setmana del 20 de gener de 2020. 

Aquesta línia d’ajuts disposa d’un 
pressupost de 10 milions d’euros i a la que 

s’hi podran acollir els ens locals de Catalunya titulars del servei d’abastament 
d’aigua i els ens locals o agrupacions d’ens locals que prestin el servei de 
subministrament.  

L’import de la subvenció podrà assolir el 100% de la despesa, tot i que no es 
podrà atorgar més d’un milió d’euros per sol·licitud ni municipi. Les actuacions 
hauran d’haver estat executades entre el 20 de gener de 2020 i el 20 de gener 
de 2022.  

Paral·lelament, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) està duent a terme 
l’inventari de danys arran del temporal Gloria en matèria d’abastament, 
sanejament i medi, que es preveu donar a conèixer properament. 
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Ajuts directes de 781.200 euros 

El consell d’administració d’avui també ha aprovat un total de 14 subvencions 
directes per a municipis i ens locals que han patit danys en infraestructures 
d’abastament d’aigua arran del temporal de finals d’octubre de 2019. Es preveu 
destinar més de 781.200 euros en diverses actuacions relatives als municipis 
de Vilosell (7.004 euros); Ulldemolins (10.900 euros); les Borges Blanques 
(89.073 euros); Cornudella de Montsant (33.800 euros); les Masies de Roda 
(17.713 euros); Campins (16.146 euros); Vilamaniscle (13.639 euros); Piera 
(24.258 euros); Vacarisses (14.217 euros); la Vilella Baixa (3.130 euros); 
Colldejou (2.500 euros); La Pobla de Cèrvoles (49.544 euros); Vinaixa (142.517 
euros), Marçà (73.402 euros) i a la Mancomunitat d’Aigües de les Garrigues 
(283.415 euros). Aquests ajuts van encaminats, principalment, en reparar 
captacions, conduccions i bombaments malmesos, amb l’objectiu de garantir el 
subministrament d’aigua.  
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