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L’ACA posa a licitació un contracte de 3,3 
MEUR per a la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques en prop de 30 depuradores 
 
 

• Aquestes instal·lacions produiran fins a 2.396 kWpic d’energia 
elèctrica d’origen renovable que es destinarà a l’autoconsum propi 
de les instal·lacions de sanejament on s’instal·len 

 
• El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, destaca que 

aquest “és un pas important en la descarbonització del cicle de 
l’aigua, garantint, a mig termini, el 78% del consum de les 
depuradores amb energies netes i renovables” 

 
• Els contractes es dividiran en 6 blocs per àmbits territorials i es 

duran a terme en el termini màxim d’un any 
 
 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha posat a licitació el contracte destinat a 
instal·lar 29 parcs fotovoltaics en 29 depuradores catalanes, amb una capacitat 
total de 2.396 kWpic. Amb un pressupost de 3,3 MEUR, aquestes instal·lacions 
produiran energia elèctrica d’origen renovable que es destinarà a l’autoconsum 
propi de les instal·lacions de sanejament on s’instal·len. El conseller de Territori 
i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que “aquest contracte evidencia 
l’aposta decisiva en la descarbonització del cicle de l’aigua, reduint les 
emissions de CO2 i fomentant l’autosuficiència energètica de les 
depuradores”. 
 
L’import de la licitació s’ha calculat a partir de l’estudi de diverses licitacions 
públiques de subministre i instal·lació de plaques fotovoltaiques  en edificis i 
instal·lacions públiques i que inclou, per una banda, les funcions de redacció de 
la documentació tècnica necessària per les corresponents autoritzacions 
administratives, així com el subministrament, la instal·lació i la  legalització de 
les instal·lacions fotovoltaiques.  
 
Amb la finalitat d’afavorir la concurrència pública i degut a la dispersió territorial 
de les depuradores, la licitació es distribueix en 6 lots de d’acord amb la 
proximitat de les instal·lacions de sanejament situades en una mateixa comarca 
o comarques properes. El contracte s’executarà en el termini màxim d’un any.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=81189358&lawType=
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Els lots inclouen les següents depuradores:  
 
Lot  Municipis i potència FV Potència 

FV (kWpic) 
Import total 

Lot 1 Igualada (93), Martorell (205), Masquefa 
(20), Piera (100), Vallbona d’Anoia (46) 

464 636.772 
euros 

Lot 2 Abrera (300), Castellbell i el Vilar (50), 
Monistrol de Montserrat (20), Vacarisses 
(62), Viladecavalls est (54), Viladecavalls 
oest (10) 

496 704.313 
euros 

Lot 3 Gelida (50), Montornès (assecatge) (60), 
Rubí (200), Terrassa (172) 

482 629.233 
euros 

Lot 4 Móra d’Ebre/Móra la Nova (50), 
Torredembarra (200), Vila-seca i Salou (54), 
Vila-seca (compostatge) (150) 

454 590.555 
euros 

Lot 5 Agramunt (50), Alcarràs (14), Balaguer (40), 
Bellpuig (50), les Borges Blanques (19), 
Solsona (107) 

280 434.084 
euros 

Lot 6 Cassà de la Selva (10), la Bisbal d’Empordà 
(35), la Jonquera (75), Santa Coloma de 
Farners (100) 

220 327.048 
euros 

 
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha destacat que “totes 
aquestes actuacions s’emmarquen en el Programa d’Estalvi i Eficiència 
Energètica al sanejament de Catalunya”, que està desplegant l’ACA des de 
2018. Aquesta iniciativa s’està abordant mitjançant tres eixos, consistents en la 
implantació de parcs fotovoltaics, la producció de biogàs i mesures per 
potenciar l’eficiència energètica.  
 
Segons Calvet, “el pla preveu una inversió global de 159 milions d’euros i 
fixa ja per aquest any satisfer fins a un 18% de les necessitats 
energètiques provinents de fonts pròpies renovables i, en el futur, 
aquesta xifra podria ascendir fins el 78%”.  
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