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L'ACA destina més de 400.000 euros a través de 
36 ajuts per al transport d'aigua en vehicles 
cisterna i l'execució d'actuacions d'emergència  

• Catorze dels ajuts han beneficiat a les comarques de Lleida, deu a les de 

Barcelona, nou a les de Tarragona i tres a les de Girona 

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

cisterna, 3 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 l’1 de gener i el 

31 de juny de 2022 i els ajuts oscil·len entre el 30 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, destinant un total de 

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

despeses dutes a terme des de l’1 de gener i el 31 de juny de 2022 i ha atorgat 14 ajuts a les 

comarques de Lleida, 10 a les de Barcelona, 9 a les de Tarragona i 3 a les de Girona. El detall 

de les actuacions es pot consultar en el document Excel que acompanya aquesta nota. 

 

1. Camions cisterna de transport d'aigua. 

Per tipologies, 29 dels ajuts s'han destinat a cofinançar el transport d'aigua en camions 

cisterna, 3 per a l'execució d'actuacions d'emergència i les quatre restants en casos on s'han 

subvencionat les dues actuacions.  

https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/2022_cisternes_Resolucio-_DNS-632687./RES-DEF-Cisternes-2022-I.pdf
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Els ajuts oscil·len entre el 30 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. 

Aquesta setmana, l’Agència Catalana de l’Aigua ha obert la convocatòria d’una nova línia 

d’ajuts per al cofinançament del transport d’aigua en camions cisterna i l’execució d’obres 

d’emergència, amb una dotació de 800.000 euros.  

24 de novembre de 2022 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=942851

