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“Abelló era un emprenedor nat, va 
recolzar sempre la innovació i el rigor 
professional. En aquesta línia, durant 

la seva presidència, es va inaugurar un 
dels projectes més innovadors de la 

història recent del CAT: la planta d’ozó.”

Josep Fèlix Ballesteros
President en funcions



Treballant en la mateixa línia d’èxit
El 20 de desembre vaig assumir la Presidència del Con·
sorci d’Aigües de Tarragona en funcions. La mort sobta·
da de l’aleshores President, el Sr. Albert Abelló, va provo·
car que ara estigui al capdavant de l’ens, com a President 
en funcions. 
El Sr. Abelló va ser nomenat President del CAT el juliol 
de 2016, assumint el repte de continuar treballant pel 
que ja hi havia en marxa en aquell moment al Consorci 
i amb el compromís ferm de seguir avançant en el camí 
de l’excel·lència que sempre ha buscat el CAT. En aquest 
mateix sentit he assumit la presidència en funcions i con·
tinuaré treballant perquè així sigui. 
Abelló era un emprenedor nat, va recolzar sempre la in·
novació i el rigor professional. En aquesta línia, durant la 
seva presidència, es va inaugurar un dels projectes més 
innovadors de la història recent del CAT: la planta d’ozó. 
El 21 de juny s’inaugurava la planta, que substitueix el clor 
en el procés de potabilització, millorant molt notablement 
la qualitat de l’aigua, redueix l’impacte en el medi ambient 
amb la contribució a la petjada del CO2, millora la pre·
venció i els riscos laborals  i suposa un estalvi econòmic 
important, 
D’altra banda, durant aquest 2017 el Laboratori de la Qua·
litat de l’aigua (LQAIGUA) ha complert 10 anys a les instal·
lacions del Consorci a l’ETAP de l’Ampolla. Un any que ha 
servit per estrenar un nou equipament: un cromatògraf 
líquid acoblat a un espectròmetre de masses que permet 
detectar a les aigües superficials els anomenats conta·
minants emergents i prioritaris.
En l’àmbit de la Responsabilitat Social, s’ha fet una prova 
pilot d’embotellar aigua destinada a esdeveniments pú·

Josep Fèlix Ballesteros Casanova
President en funcions

blics organitzats pels consorciats, siguin ajuntaments o 
indústries. L’acció s’emmarca en el foment del consum 
d’aigua de l’aixeta, que promouen la majoria d’ajunta·
ments consorciats. El CAT ha subscrit un conveni amb 
l’empresa EMATSA per disposar de 60.000 ampolles d’ai·
gua de mig litre, amb una etiqueta acreditativa de la pro·
cedència i les propietats de l’aigua. Al llarg del 2017 s’han 
consumit 47.415 ampolles d’aigua provinents d’aquest 
conveni entre ambdues institucions.
Finalment, aquest 2017 ha culminat el Pla Estratègic 
2015·2017 i s’ha redactat un pla a quatre anys vista, 
2018·2021, en línia de continuïtat amb l’anterior: reno·
vació i qualitat, marcats pels principis de transparència, 
eficiència i respecte pel Medi Ambient. 
Un període transitori en el qual els objectius de bon servei 
al ciutadà, a les ciutats i a les indústries, segueixen sent 
el centre de la nostre atenció.



“...el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
ha seguit executant les últimes  directrius 
del Pla Estratègic 2015-2017, orientat a la 
millora de la qualitat i de les garanties del 
subministrament, com també en l’àmbit 
de la Responsabilitat Social avançant en 

la transparència informativa.”
Josep-Xavier Pujol Mestre
Director gerent



La innovació, la clau del nostre futur
En el curs de 2017, el Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) ha seguit executant les últimes  directrius del Pla 
Estratègic 2015·2017, orientat a la millora de la qualitat 
i de les garanties del subministrament, com també en 
l’àmbit de la Responsabilitat Social avançant en la trans·
parència informativa. Alhora s’ha dissenyat el nou Pla Es·
tratègic pels propers 4 anys, 2018·2021. 
En relació als consums, les dades dels ajuntaments i les 
indústries continuen mostrant la consolidació de la ten·
dència dels darrers quatre anys, amb uns increments que 
ja es situen en consums abans de la crisi i sequera del 
2007. Concretament, hi ha hagut un consum global de 
75,8 Hm3 el que suposa un increment del 6,7% respecte a 
l’any passat (un 3,7% pels ajuntaments i un 11,5% per les 
indústries). A considerar el consum per la indústria d’ai·
gua reutilitzada provinent del terciari de Vilaseca·Salou, 
que s’ha situat en 4,8 Hm³, a més dels 30,64 Hm³ submi·
nistrats pel CAT.
Respecte al model de gestió eficient, cal destacar l’apro·
vació del pressupost de 41,32 M€, amb una reducció de 
la tarifa mitjana d’un 4,78%. Això es deu tant a l’estalvi en 
el cost de reactius (€/kg) com a l’entrada en servei de la 
planta d’ozó (menor cost de desinfecció respecte al trac·
tament amb clor) i l’efecte del SAOOEC d’estalvi energè·
tic.
En aquest sentit, durant el 2017 s’ha consolidat el pro·
jecte SAOOEC “Sistema Automàtic d’Operació amb Op·
timització Energètica al CAT” recuperant la inversió inici·
al d’1,2M€ feta entre l’any 2014 i 2015, tot aconseguint 
rebaixar més d’un 15% els costos energètics anuals. 
D’aquesta manera,. El SAOOEC funciona a través d’un 

laborar, juntament amb EMATSA, en la organització de 
les Jornades Tècniques d’AEAS (Asociación de Empresas 
de Agua y Saneamiento), el principal fòrum de trobada, a 
nivell nacional, amb més de 600 professionals inscrits, 
junts a empreses i institucions per al debat i transferèn·
cia de coneixements d’aquells aspectes de major interès 
relacionats amb el cicle integral de l’aigua. El CAT va pre·
sentar 4 ponències dels temes més actuals i amb un im·
portant ressò d’implantació: el projecte SAOOEC anterior, 
l’experiència de com abordar la corrosió per la carbonata·
ció del formigó (també “case study” i publicat a la princi·
pal revista americana del formigó, ACI, american concret 
institute), el projecte Life+ ADMICLIM i l’experiència del 
CAT en electrocloracions en una xarxes en alta)
També destacar, com imatge exterior que projecta el CAT, 
que en aquest 2017 s’ha organitzat la primera trobada 
d’inspectors de l’Agència de Salut Pública de la Generali·
tat d’arreu de Catalunya i la primera Jornada Tècnica per 
tots els consorciats (adreçada a tècnics d’ajuntaments 
i d’indústries), havent estat un èxit de participació i que 
anima a fer noves convocatòries.
Finalment, a l’apartat de la Responsabilitat Social obtin·
dreu una visió més completa i global dels diversos àm·
bits i la transversalitat de les accions que s’emmarquen 
en el nou pla de comunicació redactat aquest 2017, in·
corporat al Pla estratègic 2018·2021.

Josep-Xavier Pujol Mestre
Director gerent

software, creat per una empresa neozelandesa que s’ha 
implantat amb èxit a 16 instal·lacions del món. El CAT ha 
estat el primer en instal·lar·lo a l’Europa continental i ho 
ha fet amb l’objectiu d’obtenir el cost energètic més baix 
possible, sent “case study” del grup Suez Environment.
Les inversions s’han centrat principalment en la finalitza·
ció de la planta d’ozó a l’ETAP de l’Ampolla, posada en 
servei el mes de març en fase de proves i que ja resta 
operativa al 100%, el cobriment dels filtre de sorra tam·
bé de l’ETAP. Aquestes dues inversions finalitzades el 
2017 han suposat un cost total de 5,42 M€, i que junt a 
altres inversions de menor cost (proteccions autopor·
tant, reparacions de les xemeneies d’equilibri EB0 i EB10, 
renovacions de paviments i tancaments perimetrals, sec·
cionaments,...) fan que la inversió finalitzada el 2017 as·
cendeixi a 6,46 M€.
D’altra banda, aquest 2017 s’ha iniciat un altre projecte 
enfocat a la millora de la qualitat de l’aigua distribuïda als 
consorciats. Des del CAT s’han seleccionat quinze punts 
clau a la xarxa de distribució per controlar la qualitat de 
l’aigua a temps real durant 24 hores al dia els 7 dies de 
la setmana, uns punts on s’han instal·lat uns sensors 
que es controlaran telemàticament. D’aquesta manera 
s’aconsegueix un seguiment continu de la qualitat de l’ai·
gua que subministra el Consorci i poder actuar en cas 
d’episodis i anomalies. La implantació d’aquests sensors 
s’allargarà fins l’any 2020 quan es disposarà de fins a 15 
equips per monitoritzar online la qualitat de l’aigua. Ac·
tualment n’hi ha instal·lats 6, se n’instal·laran 3 cada any 
fins el 2020.
En l’àmbit corporatiu, al maig de 2017 el CAT va col·



Estructura orgànica
Assemblea General
Formada per representants de les entitats pú·
bliques i empreses industrials consorciades. La 
representació de la Generalitat, en primer lloc, la 
conformen nou vocals designats per l’Honorable 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, dos dels 
quals són proposats per les comunitats de 
regants dels canals de l’Ebre dels quals deriva 
l’aigua objecte de la concessió. La representació 
dels ajuntaments comprèn un vocal per cada 
municipi incorporat al Consorci. I finalment cada 
una de les empreses industrials consorciades té 
també un vocal a l’Assemblea.

Consell d’administració
Constituït pel president i els membres següents:

• Dos representants designats per 
l’Administració de la Generalitat, d’entre els 
vocals de l’Assemblea General.

• Dos representants de les entitats locals, dels 
quals un és l’alcalde de l’ajuntament amb el 
consum més gran d’aigua, i l’altre és elegit 
pels ajuntaments consorciats restants.

• Dos representants que les empreses indus·
trials designen lliurement.

• Hi intervenen, també, els dos vocals de 
l’Assemblea proposats per les comunitats de 
regants.

President
És nomenat per l’Honorable Conseller de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat d’entre els mem·
bres de l’Assemblea.
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PERAFORT
EL PERELLÓ
EL PLA SANTA MARIA
LA POBLA DE MONTORNÈS
LA POBLA MAFUMET
PUIGPELAT
REUS
RIUDOMS
RODA DE BARÀ
EL ROURELL
SALOU
SANT CARLES DE LA RÀPITA
SANT JAUME D'ENVEJA
SANT JAUME DELS DOMENYS
SANTA OLIVA
SARRAL
LA SECUITA
LA SELVA DEL CAMP
SOLIVELLA
TARRAGONA
TORREDEMBARRA
TORTOSA
VALLMOLL
VALLS
VANDELLÒS I HOSPITALET DE L'INFANT
EL VENDRELL
VILALLONGA DEL CAMP
VILA·SECA
VINYOLS I ELS ARCS

L'ALBIOL
ALCANAR
ALCOVER
L'ALDEA
ALFORJA
L'ALIÓ
ALMOSTER
ALTAFULLA
L'AMETLLA DE MAR
L'AMPOLLA
AMPOSTA
L'ARBOÇ
BANYERES DEL PENEDÈS
BELLVEI
BLANCAFORT
LES BORGES DEL CAMP
CALAFELL
CAMBRILS
CASTELLVELL
EL CATLLAR
CONSTANTI
CREIXELL
CUNIT
DELTATRES (Mancomunitat Intermunicipal ALDEA·DELTEBRE·CAMARLES)

ELS GARIDELLS
LLORENÇ DEL PENEDÈS
MASPUJOLS
MONTBLANC
MONTBRIÓ DEL CAMP
MONT·ROIG DEL CAMP
EL MORELL



ACESA INFRAESTRUCTURAS, SA

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

ASFALTOS ESPAÑOLES, SA

ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ·VANDELLÒS II, AIE

BASELL POLIOLEFINAS IBERICA, SL

BASF ESPAÑOLA, SA

BIC IBERIA, SA

CÀMPING L'AMETLLA VILLAGE PLATJA, SL

CARGILL ESPAÑA, SA

CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SA

CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA

COMUNIDAD DE BIENES CN VANDELLÒS II

COVESTRO, SL

DOW CHEMICAL IBÉRICA, SA

ERCROS, SA

HORMICEMEX

INDÚSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA

MESSER IBÉRICA DE GASES, SA Unipersonal

NORDVERT, SLU

REPSOL BUTANO, SA

REPSOL PETRÓLEO, SA

REPSOL QUIMICA, SA

RPK METAL FORMING, SAU

SCA HYGIENE PRODUCTS, SL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS

VIESGO GENERACIÓN, SL
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President († 20/12/2017)
Sr. Albert Abelló i Hierro
Membres en representació dels Ajuntaments
Vicepresident i President en funcions
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Alcalde de Tarragona

Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus

Membres en representació de la Generalitat
Sra. Trinitat Castro i Salomó
Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sr. Kilian Franch i Arques
Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals de 
l’ajuntament de Deltebre

Membres en representació de les Indústries
Sr. Josep Font i Máñez
Repsol Petróleo

Sr. Marc Fargas i Mas (fins 5/10/2017)
Ercros

Sr. Jaume Sariol  i Martí
Dow Chemical

Membres en representació de les Comunitats 
de Regants del Delta de l’Ebre
Sr. Manel Masià i Marsà
President de la Comunitat General de Regants
del Marge Dret de l’Ebre

Sr. Domingo Alcalà i Sorribes
Vocal de la  Comunitat de Regants·Sindicat Agrícola de 
l’Ebre

Secretari
Sr. Jesús Martín i García
Director d’Economia, Finances i Gestió d’Empresa del 
CAT

Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre
Director gerent del CAT
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Oficina Tècnica i
Desenvolupament

Josep-Xavier Pujol
Director Gerent

Andreu Fargas
Manteniment

Francesc Polo
Distribució

Jesús Martín
Direcció Jurídica i Econòmica

Josep Ruana
Producció

Manel Escatllar
Sistemes d’Informació

Sandra Simó
Finances i Control

Agustí Colom
Qualitat de les Aigües
i Medi Ambient

Josep-Xavier Pujol
Direcció Infraestructures

i Producció



Compromís amb el Territori
Màster URV
Un any més, el CAT ha tornat a participar en el 
nou màster en “Eines per al Desenvolupament 
Professional a la Indústria”. Per part del Consorci, 
la directora del Laboratori de Qualitat, Josepa 
Fàbregas va ser qui va impartir les hores de 
formació.

Apadrinament URV
El CAT va apadrinar les promocions 2013·2017 en 
Bioquímica, en Biologia Molecular i en Química de 
la Facultat de Química de la Universitat Rovira i 
Virgili (URV).

Cooperació en tesis doctorals
Finalment, encara en l’àmbit acadèmic, a través 
del Laboratori i de l’URAIS, s’ofereix als estudiants 
la possibilitat de treballar en línies de recerca 
tutelades.

Pla de comunicació
Dins del nou Pla Estratègic 2018·2021 s’ha inclòs 
també un Pla de Comunicació a quatre anys 
vista per tal de reforçar l’àrea de Comunicació i 
Relacions Externes.

Notes de premsa
En el curs de l’any s’ha incrementat la informació, 
amb un  total de 27 notícies divulgades a través del 
web, recollides pels mitjans de comunicació tant 
de les Terres de l’Ebre com el Camp de Tarragona. 

Acords amb mitjans de comunicació sensibilització 
i divulgació.

Al 2017 es van subscriure 7 convenis amb mitjans 
de comunicació de la demarcació de Tarragona, 
per garantir una cobertura informativa en tot 
l’àmbit territorial del CAT, reforçat amb 20 peticions 
a mitjans (publicacions locals, impreses, ràdios, 
televisions i els mitjans digitals).

Nova era
En el curs de 2017 s’ha reforçat l’Àrea de 
Comunicació i Relacions Externes, per tal de 
consolidar la línia ja establerta i alhora obrir la 
possibilitat de noves accions que comportin la 
millora de la transparència i la comunicació entre 
el CAT i els seus grups d’interès. 

El CAT articula amb el Pla Estratègic un programa 
d’accions de Responsabilitat Social que es 
fonamenta en: la Transparència Informativa, les 
accions de Sensibilització i el Compromís amb 
el Territori i la Sostenibilitat. Totes aquestes 
actuacions tenen caràcter voluntari.

Transparència Informativa
Newsletter
En l’àmbit de la comunicació interna, aquest 2017 
s’ha començat a fer l’enviament mensual d’un 
butlletí informatiu adreçat als treballadors del CAT.

Responsabilitat
social corporativa



S’ha col·laborat amb el Consell Comarcal del Baix 
Camp per tal que es redactin dos estudis per 
dinamitzar turísticament la Riera de Maspujols. 

Aqua Augusta
El CAT col·labora en aquest projecte per 
documentar els aqüeductes romans que agafaven 
l’aigua del riu Gaià, en la línia de la posada en valor 
dels aspectes relacionats amb l’aigua així com la 
protecció del patrimoni històric de territori. 

Fundació Bonanit - Atenció persones sense llar
Des del CAT s’ha ajudat econòmicament amb una 
partida destinada a cobrir les despeses que té la 
fundació en matèria de subministrament d’aigua. 

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta
La col·laboració es destina a la tècnica 
d’hidroteràpia que l’Associació utilitza amb els 
seus residents, es treballa en espais aquàtics 
aprofitant les propietats de l’aigua. 

Compromís amb la Sostenibilitat
A més de la planta d’ozó i els resultats del 
SAOOEC que s’han exposat, cal destacar també 
la producció d’energia fotovoltaica. 

Aigua embotellada
Durant el 2017 el CAT, dins del conveni signat 
amb EMATSA (60.000 unitats), s’han embotellat 
i distribuït 47.553 ampolles de mig litre d’aigua 
de la xarxa per tal de fomentar que les persones 
consumeixin aigua de xarxa, aigua de l’aixeta.

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

Visites
Al 2017 s’ha elaborat un nou projecte de visites 
escolars a les instal·lacions del CAT a l’Ampolla. En 
total, han estat  unes 1.300 persones les que han 
passat per la planta durant el curs acadèmic, amb 
el principi de la transparència informativa i amb 
l’objectiu de facilitar el coneixement de l’ETAP i del 
Consorci.

Jornada de Portes Obertes: Dia Mundial de la Dona 
En motiu del Dia Internacional de la Dona, el 
dimecres 8 de març es va efectuar una visita a la 
planta de l’Ampolla d’un grup de dones de La Casa 
del Mar, de Tarragona.

Jornades Tècniques
• Abril: el CAT va ser la seu de treball d’una jornada 
organitzada conjuntament amb l’Agència de Salut 
Pública. Hi van assistir 54 inspectors i tècnics.
• Maig: L’“Asociación Española de Abastecimientos 
de Agua y Saneamiento (AEAS)” va celebrar la 
XXXIV edició de les seves jornades tècniques a 
Tarragona. El CAT hi va col·laborar juntament amb 
EMATSA. 
• Setembre: per primera vegada el CAT va 
organitzar unes jornades tècniques adreçades 
als seus consorciats. La sessió va tenir molt bona 
acollida, hi van assistir 48 representants de les 
indústries i ajuntaments consorciats. 

Col·laboracions amb entitats:
Projecte Rieres del Baix Camp

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Memoria2017_RSC.pdf


Estats financers
Actiu

Actiu No Corrent 91.136.986,30€
Actiu Corrent 19.425.617,61€
Total Actiu 110.562.603,91€

Patrimoni Net i Passiu
Patrimoni Net 69.335.095,83€
Passiu No Corrent 24.103.960,21€
Passiu Corrent 17.123.547,87€
Total Patrimoni 110.562.603,91€

Compte de Pèrdues i Guanys
Resultat d’Explotació 643.651,06€
Resultat Financer ·637.741,48€
Resultat Abans d’Impostos 5.909,58€
Resultat de l’Exercici 5.909,58€

Extracte dels estats financers a 31 de desembre 2017,
auditats per RSM Spain Auditores S.L.P.

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Estats_Financers2017.pdf


Finances i Control
Durant l’any 2017, el termini mitjà de cobrament 
s’ha situat en 63 dies La minimització dels enda·
rreriments en el dia de cobrament i l’absència de 
morositat segueix essent una prioritat fonamen·
tal. Respecte al termini de pagament a proveï·
dors comercials, aquest ha estat de 65 dies.

En compliment dels requeriments de l’Agencia 
Tributaria, hem implementat a l’ERP compta·
ble I fiscal allò previst al Subministre Immediat 
d’Informació de l’IVA.  

En virtut de l’acord de Assemblea General, el 
Consell d’Administració va acordar destinar 
791.516,77€ de la facturació del mes de desem·
bre a augmentar els fons propis amb l’objectiu de 
disposar de recursos financers addicionals per 
noves inversions de renovació dels actius previs·
tes pels exercicis successius.

En data 24 d’abril de 2017, el Consorci va concer·
tar una operació de préstec a llarg termini per sis 
milions d’euros amb Bankinter, S.A. amb la fina·
litat de reduir el cost financer del deute al haver 
amortitzat anticipadament quatre operacions de 
préstec existents fins llavors.

Valor econòmic Directe Creat (VDC) 37.916.560,17€

a) Ingressos 37.916.560,17€

Valor Econòmic Distribuït (VED) 32.128.999,31€

b) Costos operatius 16.030.946,36€

c) Salaris i beneficis socials pels treballadors 4.417.491,39€

d) Pagaments a proveïdors de fons 682.419,57€

e) Pagaments al govern 10.967.399,21€

f) Inversions a la comunitat 30.742,78€

Valor Econòmic Retingut 5.787.560,86€



Explotació

Consums anuals (m3) Consums màxims (m3/seg)

Ajuntaments Indústries Total Producció m3 % d’aigua
no mesurada* Màxim diàri Mitjana anual

TOTAL 2017 45.141.902 30.640.444 75.782.346 76.693.500 1,01% 3,410 2,432
TOTAL 2016 43.577.532 27.491.699 71.069.231 72.514.320 1,60% 3,406 2 ,247

Increment 2017·2016 3,59% 11,45% 6,63% 5,76% ·36,88%

* Aigua no mesurada: neteges xarxa i dipòsits, obres, pèrdues i marge de comptatge. Toleràncies admeses dels cabalímetres de mesura  ±2%.

Consums d’aigua
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Total  Consum
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Total Industries



Consums d’energia elèctrica
Durant el 2017 el consum energètic ha estat de 
63,6 GWh, amb un augment respecte a l’any an·
terior de 8,6%, a causa de l’augment de producció 
d’aigua i de la posta en marxa de la planta d’ozó. 
Tot i l’augment de la producció d’aigua del 6,7% 
i paral·lelament del consum energètic, el cost de 
l’energia elèctrica ha estat de 5,13 M€, amb un 
augment del 17,6% respecte l’any anterior.

Els consums d’energia elèctrica, en kWh, es pot 
observar a la taula següent:

EB·0 Captació (Campredó)
EB·1 ETAP (l’Ampolla)
EB·2 Coll de Balaguer (Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant)
EB·3 Instal·lacions Centrals (Constantí)
EB·10  Riudoms·Reus (Riudoms

                 EB-0 EB-1 EB-2 EB-3 EB-10 Resta TOTAL

TOTALS 21.874.160 20.242.180 2.007.762 9.042.408 2.930.164 7.456.636 63.553.310

% DEL TOTAL 34,42% 31,85% 3,16% 14,23% 4,61% 11,73% 100,00%

1.527.587,34 € 1.426.230,06 € 397.073,15 € 757.496,71 € 244.833,35 € 774.624,03 € 5.127.844,63 €

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Memoria2017_EXPLOTACIO.pdf


Actuals
El Consorci d’Aigües de Tarragona abasta única 
i exclusivament a ajuntaments i indústries de les 
comarques de Tarragona, servint  a  un 85% de 
la seva  població i cobrint una extensió del 36% 
del seu territori. La concessió vigent d’explotació, 
des del 18 de juny de 2015, data de l’última 
modificació de la concessió, és de 3,1795 m³/
seg (100,27 Hm³/any) de mitjana a l’any, amb un 
màxim a l’estiu (juliol i agost) de 3,856 m³/seg. i 
un mínim de 2,827 m³/seg. al mes gener.

Infraestructures
Principals  Instal·lacions

Captació Canals de reg del marge dret i esquerre de l’Ebre, a Camp·redó (Tortosa)
Potabilització Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a l’Ampolla (Baix Ebre)

Xarxa distribució Longitud total de les conduccions 405,03 km
Diàmetre igual o superior a  1600 mm 78,28 km
Diàmetre entre 1000 · inferior a 1600 mm 7,17 km
Diàmetre entre 500 · inferior a 1000 mm 116,50 km
Diàmetre inferior a 500 mm 203,08 km

Bombaments En funcionament 23
Potència màxima admissible 32.589 kW
Potència contractada 18.460 kW
Unitats grups motobomba instal·lats 73

Dipòsits Reguladors pròpis en funcionament 44

Emmagatzematge Aigua potable 400.000 m3

Aigua crua 180.000 m3



Projectes
Per part de l’oficina tècnica i de desenvolupament:

Obres
Durant el decurs de l’any 2017 es van finalitzar:

Canvi de seccionaments de Creixell i Roda de Berà 86.568,98 €
Adequació desguassos principal, fases 3 i 4 340.494,86 €
Projecte d’electrocloració i iem a l’EB10 369.746,45 €
Estudi alternatives de retorn dels fangs de l’ETAP al medi 3.492.523,04 €
Soterrament d’autoportants a la conducció principal 2.917.418,93 €
Nou ramal de subministrament a l’Espluga de Francolí 1.029.570,41 €

Projecte de proteccions superficials als 7 autoportants 138.376,33 €
Projecte de millora de la recirculació als dipòsits d’EB12 117.022,19 €
Cobriment dels filtres de sorra a l’ETAP de l’Ampolla 558.329,44 €
Reparacions estructurals dipòsits EB1, EB3 i cota 118 356.510,91 €
Pavimentació a l’EB3 i tancaments perimetrals EB14 i EB16 176.326,00 €
Canvi de seccionament a l’Escorpí i Torredembarra   83.207,46 €
Reparació de les xemeneies d’equilibri EB0 i EB10 176.174,38 €
Mur de protecció a la conducció principal, detectors ADIF 44.717,84 €
Renovació seccionament El Vendrell 36.967,77 €
Renovació seccionament La Plana del Vent   72.210,67 €
Projecte planta d’ozonització a l’ETAP de l’Ampolla 4.870.041,66 €



S’han iniciat el 2017 amb continuïtat a l’any 2018:

Per altre banda, 
• S’ha efectuat el seguiment de les actuacions 
derivades de la descontaminació de l’embassament 
de Flix. En quant al subministrament alternatiu 
del CAT en cas d’emergència, cada mes s’han 
efectuat proves de manteniment per garantir el 
seu correcte estat de funcionament.

Afeccions a la xarxa de distribució
Al llarg de l’any 2017 s’han atès 63 serveis afectats 
amb les instal·lacions existents, tramitant els 
seus corresponents expedients, autoritzacions i 
informes. A destacar la de la conducció del ramal 
de Salou, degut a l’ampliació de Ferrari Land, resolt 
amb una variant de la canonada.

Millores a diferents instal·lacions
S’han efectuat millores tant a nivell hidràulic com  
electromecànic i de telecomandament, amb 
especial menció:

• Seguiment del projecte SAOOEC (sistema 
automàtic d’operació i optimització energètica del 
CAT).

• Substitucions de vàlvules de comporta a 
desguassos de la Conducció Principal A amb 
tècniques de criogenització de canonada 
metàl·lica.

• Reparacions de canonades i de collarins de 
ventoses resines epoxídiques i revestiment amb 
fibra de carboni.

• Cerca de fuites a Conducció Principal B, 
secundària, Calafell·Cunit i Litoral, amb mètode 
d’auscultació interior directa.

• Primera fase de la sensòrica on·line, amb 
integració de dades dels dipòsits d’arribada del 
CAT a Tarragona gestionats per EMATSA.

• Canvi de les cabines d’Alta Tensió de les 
instal·lacions centrals de Constantí.

• Transformació de l’enllumenat exterior a LED als 
bombaments.

• Millora de l’armari d’enllumenat de l’ETAP.

• Substitució de les comportes del dipòsit de l’EB3 
a Constantí.

• Millores als passamurs a distribució, per evitar 
els problemes de la corrosió.

Projecte d’electrocloració i iem a l’EB10 305.939,48 €
Xarxa de serveis i pavimentació a l’ETAP de l’Ampolla 288.932,00 €
Adequació desguassos principal, fases 3 i 4 265.381,70 €



• Millora dels actuadors pneumàtics de les 
comportes de FCAG.

• Canvi de les comportes de mescles de l’ETAP.

• Pla de renovació de cabalímetres

• Actualització del sistema de telecontrol a EB23.

• Inspecció subaquàtica dels 3 sifons de 
creuament del riu Ebre.

Innovació i Tecnologia
El CAT ha participat durant el 2017, juntament amb 
altres empreses d’investigació i administracions:

• Life+ EBRO-ADMICLIM, adaptació i mitigació 
al canvi climàtic al Delta de l’Ebre. El promotor 
d’aquest Life+ és l’IRTA, amb socis l’Oficina de 
canvi climàtic de la Generaliat de Catalunya, 
Agència Catalana de l’Aigua, Comunitats de 
Regants de la Marge esquerra, la Universitat de 
Còrdova i el propi CAT.

Publicacions
Els articles publicats al llarg de 2017 són els 
següents:

· Publicació a la revista tècnica RETEMA de 
setembre/octubre 2017 de l’article amb el títol 
“Implantación del tratamiento de ozono en la 
potabilitzadora de l’Ampolla”

ACCÉS PUBLICACIÓ

· Publicació de la ACI American Concrete Institute 
de febrer de 2017 sobre la carbonatació amb 
l’article “A safe corrosion solution for potable 
water reservoirs”.

ACCÉS PUBLICACIÓ

· La revista TECNOAQUA, al seu nº24 de març·abril 
de 2017, publica una entrevista al director gerent 
Josep·Xavier Pujol i Mestre, “Nuestra estrategia es 
sencilla:  ante un problema buscamos la solución 
técnica más idónea”.
ACCÉS PUBLICACIÓ

· La revista TECNOAQUA, al seu nº26 de juliol·agost 
de 2017, també publica l’article “Actuaciones del 
CAT para paliar  los efectos de la carbonatación 
del hormigón de las conducciones”.

ACCÉS PUBLICACIÓ

A destacar, la publicació del “case study” del 
projecte SAOOEC (Sistema automàtic d’operació 
i optimització energètica del CAT) per part de 
l’empresa Suez Environment, empresa que va 
adquirir a AQUADAPT, adjudicatària de software 
d’implantació del programa i del que s’ha assolit 
ja el ple rendiment al finalitzar el 2017.
ACCÉS PUBLICACIÓ
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http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017ACI-Carbonatacio_ Feb.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017TECNOAQUA24-EntrevistaDG_Mar-Abr.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017TECNOAQUA26-Carbonatacio_Jul-Ago.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017CaseStudy- SAOOEC_17Oct2016.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Memoria2017_INFRAESTRUCTURES.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017RETEMA-OZO_Set-Oct.pdf


Els resultats analítics més representatius de 
qualitat de l’aigua tractada i distribuïda pel CAT 
es publiquen a la seva pàgina web http://www.
ccaait.com/etap/qualitat/. Totes les dades dels 
paràmetres obligatoris legals i les que el propi 
CAT considera d’interès, queden enregistrades 
al Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua 
de Consum (SINAC, web http://sinac.msc.es/
SinacV2). 

La capacitat analítica de LQAIGUA és de 275 
paràmetres en total, del quals 45 corresponen 
a paràmetres radioquímics realitzats per URAIS 
(Unitat Radiològica Ambiental I Sanitària, 
laboratori integrat a LQAIGUA i gestionat per la 
Universitat Rovira i Virgili).

5.035 mostres i 48.773 resultats analítics, amb 
una mitjana de 14 mostres diàries i mes de 130 
resultats analítics diaris. 

Control Qualitat
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) garanteix 
la qualitat de l’aigua que subministra amb l’objectiu 
assegurar la protecció de la salut de les persones 
que la consumeixen complint el Reial Decret 
140/2003, juntament amb la seva modificació 
mitjançant el Reial Decret 314/2016.

Es compleix amb la Directiva (UE) 2015/1787 
relativa a la qualitat de les aigües destinades 
al  consum humà. El CAT està certificat amb la 
norma ISO 22000 sobre el Sistema de Gestió 
d’Innocuïtat de l’aigua que compleix amb escreix 
l’esmentada Directiva.

Tot aquest control de qualitat es planifica i dirigeix 
des del laboratori de qualitat de l’aigua que el CAT 
disposa a l’Ampolla (LQAIGUA), on s’ubica l’estació 
de tractament d’aigua potable (ETAP).

Qualitat de l’Aigua
Respecte l’any anterior ha disminuït el nombre 
de mostres (·18,7 %). En canvi, ha augmentat el 
nombre de resultats analítics (+8,4 %). La causa ha 
estat que s’ha disminuït el nombre de mostrejos 
del control de l’ETAP, però a les mostres recollides 
s’ha augmentat els paràmetres a analitzar. Durant 
l’any 2016 i  2017 s’ha procedit a la reducció amb 
el nombre de mostrejos i anàlisis de clor residual 
per la posada en servei d’analitzadors en continu a 
la xarxa de distribució del CAT, fet que ha suposat 
una millora en el control de la innocuïtat de l’aigua 
subministrada.

Per assegurar preventivament la qualitat de l’aigua 
independentment dels requeriments legals, es 
realitzen el quàdruple de mostrejos i el doble 
d’anàlisis.

Tots aquests resultats permeten vigilar i garantir 
la qualitat física, química, microbiològica i 
radioquímica de l’aigua de consum humà.



• Implantació i posada en marxa de nou software 
de gestió de laboratori (LIMS).

• Sensorització per la posada en marxa 
d’analitzadors multiparamètrics en continu a 
la xarxa de distribució, que es durà a terme en 
diferent etapes fins l’any 2020.

Innovació
• Adquisició de nova instrumentació d’alta 
resolució (HPLC/MS/MS), que ha permès la 
determinació de compostos orgànics emergents 
(compostos farmacèutics, drogues, pesticides 
i higiene personal). Aquestes millores, han estat 
fruit de l’alta exigència de la competència tècnica 
del laboratori, dels diferents procediments de 
treball i metodologies d’assaig  implantats als 
laboratoris i a causa de l’ampliació de paràmetres 
acreditats d’acord amb la UNE·EN ISO/IEC 
17025:2005.

• LQAIGUA ha participat en 5 circuits 
d’intercomparació de laboratoris que inclouen 
l’anàlisis de paràmetres orgànics i inorgànics.

• El personal de LQAIGUA ha rebut formació de 
noves tècniques d’instrumentació avançada de 
cromatografia, validació i càlcul d’incerteses en 
determinacions microbiològiques, assistència a 
diferents jornades de formació tècnica, i també 
col·laborant en diferents convenis per a la formació 
d’estudiants en pràctiques de les universitats: 
URV, UB, UAB i Instituts d’ensenyança secundària.

Aigua Captada
L’aigua captada i subministrada pel CAT presenta 
anomalia per sulfats, generalment en el període 
que va de setembre fins al febrer, ampliant·se 
aquest període en episodis de sequera, podent 
estar acompanyat amb anomalia per clorurs i 
sodi. Durant l’any 2017, doncs, aquest episodi ha 
estat de llarga durada a causa de la forta sequera 
amb escasses pluges a la conca de l’Ebre, estant 
acompanyada per activitat alfa des del mes de 
setembre i clorurs des del mes d’octubre i, en els 
dos casos, fins a final d’any, a més de sodi durant 
el mes de desembre.

Tot i els paràmetres indicadors, cap d’aquest 
episodis ha posat en risc l’aigua de consum a la 
sortida de l’ETAP.

Aigua Distribuida
Durant l’any 2017 s’ha realitzat quatre notificacions 
a l’Agència de Salut Pública (ASP).

Auditories de Gestió de Qualitat i Objectius
Els objectius de qualitat programat durant el 2017 
van ser tres:

• Ampliació de l’abast d’acreditació ENAC 
dels paràmetres microbiològics (recompte 
de microorganismes a 22ºC i 36ºC, coliforms 
totals, escherichia coli, clostridium perfringens i 
enterococs).



Conclusions
Com a conclusió final i en relació a tot 
l’anteriorment explicat, els resultats analítics de 
l’aigua subministrada pel CAT a tots els seus 
usuaris, durant tot el 2017, han presentat en tot 
moment la condició d’AIGUA APTA PEL CONSUM 
HUMÀ, segons el RD 140/2003 que regula els 
condicionants i processos de potabilització i 
distribució.

• El CAT, amb el suport de la Universitat Rovira 
i Virgili (URAIS·URV), ha obtingut un ajut en el 
marc de la convocatòria de doctorats industrials 
de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de 
Recerca de la Generalitat de Catalunya per a 
la realització de la tesi doctoral “Avaluació de la 
presència de compostos emergents en aigües 
destinades al consum humà”.

• Nou contracte amb URAIS amb una durada de 
sis anys per les determinacions radioquímiques.

• En el marc del projecte LIFE EBRO·ADMICLIM 
liderat per l’IRTA, el CAT participa en les tasques 
de control de qualitat i aportant el fangs generats 
a l’ETAP al seu retorn al medi per tal d’incrementar 
l’acreció, subsidència del Delta i els efectes del 
canvi climàtic.

Congressos i publicacions:

· Jornada sobre aspectes de qualitat de l’aigua a 
l’ETAP de l’Ampolla i dirigida a l’Agència de Salut 
Pública.

· Participació en el grup de treball de la 
comissió segona d’AEAS d’elaboració de guies a 
implementar als laboratoris d’assaig.

· Publicació amb col·laboració del personal de 
la Universitat Rovira i Virgili (URAIS·URV), a la 
revista “Journal of Environmental” de l’article 
“Bioaccumulation of natural radionuclides in 
mol·luscs from the Ebro Delta area”.

ACCÉS PUBLICACIÓ
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http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/FQAM-122-018_InfAnual2017_Qualitat.pdf
http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Articles/2017-URAIS_Bioac_ofNatural_Radionuclides.pdf


Informe ambiental
El CAT té establert com a compromís i filosofia 
bàsica el respecte al medi ambient.

El CAT és un ens que per les seves activitats 
de captació, tractament i distribució d’aigua de 
consum humà genera diversos tipus de residus 
i subproductes. Els més significatius han estat 
els fangs generats a l’ETAP i gestionats com a 
subproducte. 

Els productes químics que s’utilitzen directa o 
indirectament per al tractament de potabilització 
de l’aigua estan emmagatzemats i s’utilitzen 
complint la normativa EPQ vigent.

Plantes Fotovoltaiques
El CAT disposa de tres plantes fotovoltaiques en 
règim de lloguer a les instal·lacions de Constantí, 
Perafort i Vandellòs.

Des de 2013 i fins a final de 2017 s’han produït 
6.114.389 kWh, el que suposa un total d’estalvi en 

emissions de diòxid de carboni (CO2) equivalent a 
1.934 tones.

Durant el 2017, la producció va ser de 1.243.978 
kWh, amb l’equivalent a un estalvi de 383 tones 
d’emissions de CO2.

Emissions
L’indicador de les emissions directes respecte a 
l’aigua produïda a l’EB·1 és de 1,8 grams de CO2 
per cada m³ produït.

La suma total d’emissions directes, indirectes de 
l’energia i altres indirectes ha estat de 10.507 tones 
de CO2 i l’indicador respecte a l’aigua produïda es 
de 137 grams de CO2 per cada m³ produït. Un 
augment del 12,0% respecte l’any 2016 a causa 
principalment de la pujada del factor del mix 
elèctric.

Cal esmentar la posada en marxa el mes d’abril 
de la planta d’ozó, per la qual es va donar de baixa 

el clor líquid i el clorit sòdic per la generació de 
diòxid de clor i es va donar d’alta el oxigen líquid 
(LOX) per la generació d’ozó i l’hipoclorit sòdic 
per post·cloració de l’aigua a la sortida de l’ETAP. 
El canvi realitzat a estat la causa d’una reducció 
d’un 10,6 % d’emissions de GEH (diòxid de carboni 
equivalent) respecte el clor líquid i el clorit sòdic.

Tanmateix, durant l’any s’ha realitzat 
embotellament de l’aigua subministrada amb 
ampolles PET de 500 mL (47.415 unitats). 
L’aportació de GEH a causa de les ampolles 
utilitzades es de 2.680 gr CO2 eq./m3 de l’aigua 
embotellada front els 137 gr CO2 eq./m3 de l’aigua 
subministrada pel CAT (5,1%).

Residus
Pel que fa als residus, tots han estat gestionats 
en plantes de tractament i valorització, segons el 
seu tipus, i d’acord amb la normativa vigent en el 
Decret 93/1999 i l’Ordre MAM/304/2002.



La quantitat estimada calculada de llots (fangs) 
durant el 2017 ha estat 427 tones. La gestió de 
residus no perillosos ha estat de 97 tones i la de 
residus perillosos de 6 tones. Per tant representa 
un 95% i un 5% respectivament.

Durant el 2017 es va realitzar la gestió de 1.445 
tones de fangs generats entre els anys 2016 
i 2015 i destinats a la restauració de la cantera 
d’explotació Silvia III, al terme municipal de 
Masdenverge, per part de l’empresa Arigermar, 
SL. Aquesta gestió ha suposat el 93,2% del total 
de residus i subproductes generats, seguits dels 
residus no perillosos amb un 6,4% i, en menys 
quantitat, dels perillosos amb un 0,4%.

La generació total de residus del CAT durant el 
2017 ha estat de 102,4 tones i dels dos centres 
de producció de residus (Central Constantí i ETAP 
de l’Ampolla) el 88% es van generar a l’ETAP 
mentre que el 12% restant es van generar a la 
Central Constantí. Dels residus perillosos, el 98% 
es van generar a l’ETAP i el 2% a la Central, i dels 
no perillosos el 88% es van generar a l’ETAP i el 
12% a la Central. Cal mencionar que dels residus 
perillosos la major part són formats pels líquids 
de laboratori, envasos i draps contaminats, olis i 
la resta de residus perillosos.

Objectius
El CAT va iniciar un objectiu ambiental a l’any 
2016 amb continuïtat a l’any 2017 i 2018 i es 
basa en el sistema d’oxidació de l’aigua per ozó, 
pel seguiment del control de qualitat i paràmetres 
de control ambiental per avaluació dels resultats. 
L’Aplicació d’ozó a l’aigua incrementa el cicle 
de vida del carbó actiu granular, disminueix la 
demanda de clor, per tant presenta un estalvi 
de materials i reactius i per altra banda redueix 
la perillositat en el transport de reactius (ADR) i 
l’emmagatzematge de productes perillosos.

El CAT participa per tal de realitzar pilotatge 
dels fangs generats a l’ETAP en el procés de 
potabilització per tal de contribuir a minimitzar 
la subsidència del Delta de l’Ebre. Les proves 
experimentals que es van realitzar durant els mesos 
d’estiu de l’any 2016 van resultar satisfactòries i 
durant el 2017 s’ha realitzat el projecte constructiu 
d’aportació dels fangs generats a la sortida dels 
decantadors de l’ETAP als canals de regadiu de la 
dreta i esquerra de l’Ebre.

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

QUANTITAT DE RESIDUS GESTIONATS L’ANY 2017
Total Residus NO Perillosos 96,74 Tn 95 %
Total Residus Perillosos 5,68 Tn 5 %
Total Residus 102 Tn 100 %

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/FSGA-001-007_InfAnual2017_Declaracio_Ambiental.pdf


Contractació

LICITACIONS
Total licitacions d’Obres 5 1.110.267€
Total licitacions de Serveis 27 2.188.259€
Total licitacions de Subministraments 8 420.220€
TOTAL LICITACIONS 40 3.718.746€

Tots els expedients de contractació
(obert/restringit), són publicats a la pàgina web
www.ccaait.cat, al Perfil del contractant.

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Memoria2017_LICITACIONS.pdf


Sistemes d’Informació
Principals Implantacions
• Nou LIMS. S’implementa el nou producte 
Starlims, en substitució de l’antic QUAASS. Ha 
aportat les següents millores:

– Adequació als requeriments de la normativa 
ISO 17025.

– Disminució dependència del proveïdor extern.

– Integració automàtica d’equips instrumentals.

– Control més eficient en la gestió del laboratori.

• Automatització mostreig. Lligat amb l’apartat 
anterior, l’operari, un cop identificat al punt de 
mostreig via GPS, entra els resultats en una tablet, 
la qual sincronitza de forma automàtica amb el 
servidor.

• Sonda detecció incidències. En col.laboració 
amb INCIBE, s’instal.la una sonda per a controlar 
el tràfic d’internet, el que ens permetrà identificar 
algun tipus d’alerta en els equips del CAT.

• Intranet. Principalment s’han realitzat els 
següents canvis:

– Restiling de la plana principal i de l’apartat de 
RRHH privat.

– Automatització del cursos de formació 
mitjançant l’eina de fluxos.



Prevenció Riscos Laborals
Durant l’any 2017 s’ha donat continuïtat a la 
seva Gestió de Prevenció de Riscos Laborals 
amb el sistema de gestió OHSAS 18001:2007, 
conjuntament amb la gestió de la Qualitat (ISO 
9001:2008), la gestió Medi Ambiental (ISO 
14001:2004) i la gestió d’ Innocuïtat Alimentaria 
(ISO 22000: 2005), fent el seguiment i manteniment 
del seu SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAL (SGI).

L’auditoria interna del Sistema de Seguretat 
Laboral va ser realitzada per l’empresa ISOCAT 
el 14 de desembre de 2017, obtenint molt bons 
resultats:
0 No Conformitats i 2 Observacions, les quals ja 
han estat implantades les corresponents Accions 
Correctives i Accions Preventives, per obtenir la 
“Millora Continua”.

L’empresa PREVENCONTROL ha realitzat 
diverses visites preventives, tant a l’ETAP com 
a altres instal·lacions de la xarxa per revisar les 

condicions de seguretat de les instal·lacions i 
equips, realitzant el corresponent informe amb 
propostes d’accions correctives i preventives.

En l’apartat de la vigilància de la salut s’han 
actualitzat els protocols de vigilància de la salut 
en base a l’avaluació de riscos de cada lloc de 
treball.

A destacar la inclusió dels riscos de les noves 
instal·lacions d’ozonització a la planificació de la 
prevenció de riscos laborals.

1) Índex de freqüència (IF): Representa el nombre 
d’accidents amb baixa ocorreguts per cada milió d’hores 
treballades.
2) Índex de gravetat (IG): Representa el nombre de 
jornades perdudes per cada mil hores treballades
3) Duració mitja (DM): Temps mig de la duració de les 
baixes per accident
4) Índex d’incidència (II): Representa el nombre d’accidents 
ocorreguts amb baixa per cada mil persones exposades.

Sinistralitat
L’any 2017 s’han obtingut els següents paràmetres 
de sinistralitat dels treballadors del CAT:

INDICADOR / ÍNDEX 2017
Nombre de treballadors del CAT 82
Nombre d’accidents sense baixa 2
Nombre d’accidents amb baixa 0
Nombre de dies de baixa 0
Índex de freqüència 1 0
Índex de gravetat 2 0
Duració mitja de la baixa 3 0
Índex de incidència 4 0



Pla d’Emergències
Al mes d’octubre de 2017 s’ha cursat la baixa del 
Pla d’Autoprotecció de l’ETAP al Departament 
d’Interior de la Generalitat, al no ser·li d’aplicació 
el Decret 30 de 2015, sobre activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció, 
degut a haver·se eliminat l’emmagatzematge 
de clor a l’ETAP, en substitució de les noves 
instal·lacions d’ozonització.

El PAU ha estat substituït pel Pla d’Emergències 
Interior (PEI) de l’ETAP, passant a existir al CAT 
dos PEI, un per a les Instal·lacions Centrals i un 
altre per a l’ETAP (incloses les instal·lacions de 
captació).

Conclusions
Una de les inversions més notables del CAT per 
millorar la seguretat i salut dels seus treballadors 
ha estat la formació i conscienciació, havent 
realitzat gairebé 750 hores de formació durant 
el 2017 i havent aconseguit que tots els treballa·
dors del CAT disposin de la formació mínima en 
PRL.

Respecte a la sinistralitat laboral dels treballa·
dors del CAT, al 2017 s’ha assolit la fita de zero 
accidents amb baixa, i només dos accidents 
lleus sense baixa. Tot i els bons resultats, es 
continuarà treballant.

ACCÉS DOCUMENT COMPLET

Tipus de simulacre Instal·lació
Primers Auxilis · LQAIGUA ETAP

Primers Auxilis · Producció ETAP

Emergència CENTRAL:
Evacuació (Incendi) I. CENTRALS

Emergència ETAP:
Evacuació (Incendi) ETAP

Innocuïtat intern +
Comunicacions externes ETAP

Fuita hipoclorit ETAP

Fuita clorur fèrric ETAP

http://www.ccaait.com/cat/memoria_corporativa/2017/Annexos/Documents/CAT-Memoria2017_PRL.pdf


Certificacions

ISO 9001
Sistema de gestió de la qualitat

ISO 14001
Sistema de gestió ambiental

OHSAS 18001
Sistema de seguretat i salut laboral

ISO 17025
Acreditació d’assajos de laboratori en el 
sector medioambiental

ISO AENOR
Gestió de software original

ISO 22000
Sistema de gestió de la inoqüitat de l’aigua

GRI
Responsabilitat social corporativa nivell B+
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