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L'ACA destina 500.000 euros a través de 36 ajuts 
per al transport d'aigua en vehicles cisterna i 
l'execució d'actuacions d'emergència  

• Tretze dels ajuts han beneficiat a les comarques de Lleida, 10 a les de 

Tarragona, vuit a les de Barcelona, quatre a les de Girona i una a les Terres de 

l'Ebre 

• 23 dels ajuts s'han destinat a cofinançar el transport d'aigua en camions 

cisterna, 9 per a l'execució d'actuacions d'emergència i les quatre restants en 

una suma de les dues 

• Les sol·licituds per part dels ajuntaments es van presentar entre finals de 2021 i 

principis de 2022 i els ajuts oscil·len entre el 45 i el 90% del cost total  

 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria destinada al cofinançament del 

transport d'aigua en camions cisterna i l'execució d'obres d'emergència, amb un pressupost 

de 500.000 euros que s'ha repartit a través de 36 ajuts. Aquesta convocatòria subvenciona les 

despeses dutes a terme des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2021 i ha beneficiat a 13 

municipis de les comarques de Lleida, 10 de les de Tarragona, 8 de Barcelona, 4 de Girona i 

una de les Terres de l'Ebre. El detall de les actuacions es pot consultar en el document Excel 

que acompanya aquesta nota. 

 

1. Detall de la reparació d'una conducció d'aigua, dins del marc d'aquests ajuts. 

Per tipologies, 23 dels ajuts s'han destinat a cofinançar el transport d'aigua en camions 

cisterna, 9 per a l'execució d'actuacions d'emergència i les quatre restants en casos on s'han 

subvencionat les dues actuacions.  
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Les sol·licituds per part dels ajuntaments es van presentar entre finals de 2021 i principis de 

2022 i els ajuts oscil·len entre el 45 i el 90% del cost total, tenint en compte que el percentatge 

de la subvenció depèn de la mida de la població, amb un límit de 100.000 euros, atorgant fins 

a un 90% de l'import subvencionable quan la població censada és inferior a 500 habitants, 

75% si la població censada és d'entre 500 i 2.000 habitants i del 60% o menys si la població 

censada és d'entre 2.001 i 5.000 habitants. 

23 de maig de 2022 


