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L’Agència Catalana de l’Aigua destina més d’1 
milió d’euros a la millora del control dels cabals 
d'aigua en alta a través de 111 subvencions 

• D’aquestes subvencions atorgades, 35 beneficiaran a la demarcació de 

Barcelona (282.313 euros), 34 a la de Girona (329.223 euros), 18 a la de Lleida 

(177.446 euros), 16 a la de Tarragona (158.205 euros) i 8 a la de les Terres de 

l'Ebre (63.603 euros) 

• Els ajuts serviran per a la instal·lació de comptadors a les captacions i a les 

sortides dels dipòsits, així com per la implantació o adaptació dels sistemes de 

telecontrol dels cabals mesurats, i l’adquisició del programari de tractament de 

les dades 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt la convocatòria de subvencions corresponent a 

la línia adreçada als ens locals per a la realització d’inversions per a la millora del control dels 

cabals subministrats en alta. S’ha destinat més d’1 milió d’euros, que s’ha distribuït mitjançant 

111 subvencions atorgades. Aquesta és la segona línia d’ajuts per a la millora del control dels 

cabals subministrats en alta que s’atorga en els darrers cinc anys. 

 

1. Comptador per al control de cabals d'aigua subministrats en alta. 

D'aquestes, 35 han beneficiat a la demarcació de Barcelona (282.313 euros), 34 a la de 

Girona (329.223 euros), 18 a la de Lleida (177.446 euros), 16 a la de Tarragona (158.205 

https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/F1_Subvencions/04_Resoltes/Abastament/2022_instalacio_control_comptadors_BDNS_606818/resolucio-atorgament.pdf
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euros) i 8 a la de les Terres de l'Ebre (63.603 euros). Podeu consultar la totalitat dels ajuts 

atorgats en el llistat Excel que acompanya aquesta nota de premsa. 

Els ajuts es destinaran a dur a terme actuacions consistents en la instal·lació de comptadors 

que garanteixin una informació precisa sobre el consum i utilització de l’aigua als sistemes 

d'abastament en alta, i concretament a les captacions i a les sortides dels dipòsits de 

regulació. També contemplaran la implantació o adaptació dels sistemes de telecontrol dels 

cabals mesurats i l’adquisició del programari de tractament de les dades. 

La principal finalitat d’aquests ajuts és millorar el control dels cabals d’aigua subministrats i 

contribuir a l’eficiència de les xarxes d’abastament i en definitiva, a l’ús eficient de l’aigua. 

Més de 100 MEUR en cinc anys per a millorar l'abastament d'aigua 

L’ACA convoca periòdicament diverses línies d’ajuts amb l’objectiu de resoldre els problemes 

d’abastament en alta que tenen els municipis. En cinc anys (2016-2021), l’Agència ha publicat 

un total de cinc convocatòries, amb una aportació total de 80 MEUR. Recentment, l’ACA ha 

publicat les basses del que representarà la sisena convocatòria d’ajuts, en la qual s’ha previst 

significatives millores relacionades amb l’increment del percentatge de subvenció i dels 

terminis d’execució. Així mateix, s’ha afegit nous criteris de puntuació que valoren, per 

exemple, la priorització d’aquelles sol·licituds on es disposa del projecte constructiu, si el 

municipi desplega d’ordenances d’estalvi, si la xarxa presenta uns rendiments adequats, i si 

existeix l’esforç tarifari que acredita que es repercuteix els costos associats al servei 

d’abastament. Entre els mesos d’octubre i novembre de 2022, l’Agència ha fet un total de set 

jornades informatives per tot Catalunya per explicar amb detall aquests ajuts. Es preveu que 

es publiqui la seva convocatòria a principis de 2023, amb una aportació de 15 milions d’euros. 

També entre 2016 i 2021 s’han convocat i atorgat dues línies d’ajuts per a la millora de les 

xarxes supramunicipals en alta, destinant un total de 17 milions d’euros, i quatre 

convocatòries en el mateix període per a la redacció dels plans directors d’aigua i la 

instal·lació de comptadors, destinant conjuntament prop de 4 milions d’euros. 

21 de desembre de 2022 


