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L’Agència Catalana de l’Aigua convoca una nova 
línia d’ajuts per a la millora de l’abastament 
d’aigua, amb una dotació de 15 MEUR 

• Es disposa d’un termini de dos mesos per a presentar les sol·licituds 

• En aquesta ordre de subvencions s’inclouen nous criteris per a millorar el grau 

d’execució dels ajuts atorgats, com tenir bons rendiments de la xarxa, disposar 

d’ordenances d’estalvi, tenir el projecte redactat i demostrar la viabilitat del 

finançament   

• Entre 2016 i 2022, l’ACA ha destinat més de 100 milions d’euros per a la millora 

de l’abastament d’aigua 

 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha convocat una nova línia d’ajuts per a la millora de 

l’abastament d’aigua en alta per als ens locals, consistent en millorar la garantia en quantitat i 

qualitat per als municipis que tenen problemes de subministrament o que depenen de 

captacions vulnerables. La dotació pressupostària d’aquesta línia d’ajuts és de 15 milions 

d’euros i es disposa d’un termini de dos mesos per a presentar les sol·licituds.  

 

1. Detall d'una planta potabilitzadora (arxiu). 

Les actuacions que es podran acollir a aquesta línia d’ajuts consistiran en habilitar 

pretractaments necessaris (filtració, decantació o estació de tractament d’aigua potable), la 

millora de l’eficiència de les infraestructures d’emmagatzematge, adequació de basses i 

embassaments, i l’augment del rendiment de pous. També poden ser objecte de subvenció 

aquelles actuacions destinades a la millora i la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=948568
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=948568
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a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d’una xarxa no 

gestionada pel mateix municipi.  

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. En aquesta convocatòria 

s’inclouen nous criteris amb l’objectiu de millorar el grau d’execució dels ajuts atorgats, 

atendre problemàtiques que no quedaven incloses i fomentar les bones pràctiques. Per tant, 

obtindran puntuacions suplementàries els bons rendiments de la xarxa, disposar 

d’ordenances d’estalvi, si es demostra l’esforç tarifari que acredita la repercussió dels costos 

associats al servei d’abastament, tenir ja el projecte redactat i demostrar la viabilitat del 

finançament, entre d’altres.  

Ajuts de fins el 95% del total de l'actuació 

El percentatge d'atorgament de les subvencions es calcula en funció de la població censada 

del nucli beneficiat tot aplicant els percentatges següents a l’import subvencionable de 

l’actuació: 

• 95% del cost total de l’actuació quan la població censada és igual o inferior a 100 

habitants. 

• Es realitza una interpolació lineal entre el 95% i el 90% quan la població censada és 

d’entre 101 i 500 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 

300 habitants li correspon un 92,5%. 

• Es realitza una interpolació lineal entre el 90% i el 75% quan la població censada és 

d'entre 501 i 2.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada de 

1.250 habitants li correspon un 82,5%. 

• Es realitza una interpolació lineal entre el 75% i el 60% quan la població censada és 

d'entre 2.001 i 5.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població censada 

de 3.500 habitants li correspon un 67,5%. 

• Es realitza una interpolació lineal entre el 60% i el 45% quan la població censada és 

d'entre 5.001 i 20.000 habitants, de manera, per exemple, que a una població censada 

de 12.500 habitants li correspon un 52,5%. 

• Es realitza una interpolació lineal entre el 45% i el 30% quan la població censada és 

d’entre 20.001 i 30.000 habitants, de manera que, per exemple, a una població 

censada de 25.000 habitants li correspon un 37,5%. 

• 30% del total del cost de l’obra quan la població censada és igual o superior a 30.001 

habitants. 
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Més de 100 MEUR per a la millora de l’abastament 

Entre 2016 i 2022, l’ACA ha destinat més de 100 milions d’euros per a la millora de 

l’abastament d’aigua, a través de cinc línies d’ajuts per a la millora del subministrament 

d’aigua en alta (80 MEUR), dues línies d’ajuts destinades a la millora de les xarxes 

d’abastament supramunicipals (17 MEUR) 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. 

11 de gener de 2023 


