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Dimecres, 08 Febrer 2017 17:28 

El president del Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT), Albert Abelló, i el 

director-gerent, Josep-Xavier Pujol, han 

donat a conèixer les dades més 

rellevant de les accions executades 

durant 2016 i han presentat els eixos 

principals per enguany. 

El balanç del curs de 2016 ha estat 

positiu. El CAT ha seguit executant les 

directrius del vigent Pla Estratègic 

2015-2017, orientat a la millora de la 

qualitat i de les garanties de 

subministrament, com també en l’àmbit 

de la Responsabilitat Social avançant 

en la transparència informativa. Els 

efectes s’evidencien en els resultats 

obtinguts en els diferents àmbits 

d’acció. 

En relació als consums, les dades dels 

ajuntaments i les indústries posen de 

manifest la consolidació de la tendència 

d’un lleuger increment, que esdevé un 

bon indicador de la recuperació econòmica. El consum per a la indústria d’aigua reutilitzada ha estat de 3,91Hm³, a 

més dels 27,49 Hm³ subministrats pel CAT. 

Respecte al model de gestió eficient, l’aprovació del pressupost de 40,75 milions d’euros, amb una reducció de la 

tarifa mitjana d’1,47%, i les inversions executades són indicadors d’una economia sòlida i sanejada. Les inversions 

s’han centrat principalment en la finalització de tot el conjunt del pla d’actuacions correctives/preventives contra la 

corrosió de la conducció a les galeries, un pla executat en 5 anys i amb una inversió final de 8.2 milions d’euros, a 

més de la construcció de la planta d’ozó, dipòsits reguladors de Castellvell i Calafell, i la renovació d’equips i 

instrumentació del laboratori de qualitat de l’ETAP de l’Ampolla. 

També s’ha remarcat la participació en projectes d’investigació i recerca com un dels que va ser seleccionat dels 

millors 25 projectes LIFE. 

Entrada en servei de la planta d’ozó 

De cara al 2017, la principal actuació és l’entrada en servei de la nova planta d’ozó, prevista la seva inauguració per 

al Dia Mundial de l’Aigua, el 22 de març. El CAT serà pioner a Catalunya en la implantació d’aquest sistema de 

potabilització pel que fa a la pre-ozonització. Es tracta d’un projecte tecnològic i d’innovació que comportarà una 

millora en la qualitat de l’aigua, alhora que també suposa una mesura ambiental i de millora de la seguretat. 

Altres accions notòries s’emmarquen en la finalització del Pla Estratègic 2015-2017 i pel que s’està redactant a 

l’actualitat pel període 2017-2021, en línia de continuïtat amb l’anterior. També es celebrarà, a final de maig, les 

Jornades Tècniques d’AEAS (Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento), que tindran lloc a Tarragona; es 

participarà al II Congrés de IACCA (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua); a la trobada que es realitzarà a l’ETAP 

dels inspectors d’arreu de Catalunya de l’Agència de la Salut Pública de la Generalitat (ASP); i el CAT organitzarà 

una primera Jornada Tècnica per als seus Consorciats. 

També al 2017 s’escauen els 10 anys d’inauguració del Laboratori de Qualitat de l’Aigua (LQAIGUA) que té el CAT a 

les seves instal·lacions de l’Ampolla i que s’enceten amb el nou equipament. Alhora, durant el 2017 i 2018, es 

continuaran els treballs del projecte de retorn de sediments i les accions de Responsabilitat Social. 
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Els municipis de les Terres de l'Ebre i el 

Camp de Tarragona que s'abasteixen de 

la interconnexió d'aigua de l'Ebre que 

gestiona el Consorci d'Aigües de 

Tarragona (CAT) han augmentat els 

consums gairebé un 5%, durant el 2016. 

L'augment de més de 7'5 punts en el 

consum de les indústries i la recuperació, 

en els últims cinc anys, de xifres globals 

similars a les de l'any 2007, ha estat 

valorat pels gerents del CAT com a clars 

indicadors de "creixement econòmic". 

Durant el 2017 es posarà en marxa la 

nova planta d'ozó, es col·locaran els 

primers sensors a la xarxa que 

permetran coneixen online la qualitat de 

l'aigua en diferent punts i s'implantarà un 

model de gestió de dades al laboratori 

basat en el 'BigData'. 

El Consorci d'Aigües de Tarragona ha fet 

balanç de l'any 2016, aquets dimecres, 

des de la Cambra de Comerç de Tortosa. 

Pel que fa als consums, s'ha consolidat 

una lleugera tendència a l'alça, tant en 

ajuntaments com en indústries, i ha 

crescut un global del 4,93% respecte 

2015 amb un consum de 71,07 

hectòmetres cúbics. El consum dels ajuntament ha augmentat un 3,34%, tot i que s'ha reduït el consum d'aigua per 

càpita en els últims anys. "La gent és més molt curosa en el consum d'aigua però creix el consum en el seu global i 

és una bona dada econòmica", ha dit el president del CAT, Albert Abelló.  

 

El creixement del consum a les indústries de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona que s'abasteixen de la 

xarxa ha estat del 7,65%. "Deixem enrere una vall de deu anys de xifres inferiors i recuperem xifres de 2007, d'abans 

de la crisi, i ens fa pensar que pot ser un repunt econòmic i que es pot consolidar", ha remarcat el gerent Josep 

Xavier Pujol 

 

Durant el 2016, el CAT, amb un pressupost anual de 40,7MEUR, ha construït la nova planta d'ozó – amb una inversió 

de prop de 5 milions d'euros-, ha actuat contra la corrosió a les galeries –un pla que s'ha executat en 5 anys i una 

inversió final de 8,2 milions d'euros- , i ha iniciat un sistema de congelació criogènica per reparar avaries a la xarxa 

principal sense haver d'interrompre el subministrament.  

 

Retornar els fangs al Delta per aturar la subsidència 

El consorci també ha participant en projectes d'investigació i recerca entre els quals destaca l'Ebro-Admiclim, destinat 

a la mitigació dels efectes del canvi climàtic al delta de l'Ebre, que va començar el 2015 i acaba el juny del 2018. El 

projecte, liderat per l'IRTA, suposa una possibilitat per al CAT per trobar una gestió alternativa als fangs que es 

produeixen a la planta de l'Ampolla, entre 1.200 i 1.500 tones cada anys de residus. "Ens ajudaria a donar sortida a 

un procés intern de la planta però podria ser un pilot per solucionar la subsidència i regressió del Delta. La nostra 

intenció és retornar al Delta el residus que agafem en la captació de l'aigua dels canals", ha explicat Pujol.  

http://reusdigital.cat/noticies/el-camp/el-consum-daigua-del-cat-torna-nivells-anteriors-la-crisi-economica
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Projectes per 2017 

De cara aquest 2017, quan es començarà a redactar un nou Pla Estratègic per als propers 4 anys, s'ha previst l'inici 

de la implantació del nou sistema Sensòrica online que preveu instal·lar 15 sensors, els 6 primers enguany, que 

ajudaran a monitoritzar la qualitat de l'aigua conèixer al moment quin és el seu estat en diferents punts d la xarxa. A 

més, el laboratori de qualitat comptarà amb un nou paquet informàtic de gestió de dades i es millorarà la seguretat 

física i lògica de les instal·lacions de l'ETAP de l'Ampolla (Baix Ebre).  

 

Tot llest per endegar la nova planta d'ozó 

La planta d'ozó que es va construir l'any passat començarà en breu les primeres proves i està previst que entri en 

servei coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, el 22 de març, quan està prevista la seva inauguració. El CAT serà 

pioner en la implantació d'aquest sistema de potabilització en el qual se substitueix la desinfecció de l'aigua en planta 

amb clor per ozó. Segons el director del consorci, l'ozó és un millor reactiu per preparar l'aigua i és un component per 

fer els processos de la planta "més efectius". Pujol ha assenyalat que, a més a més, s'evitaran els perills del 

transport, l'emmagatzematge i la manipulació del clor. Tot plegat suposa un estalvi de la despesa del 5%, entre 

150.000 euros i 200.000 euros que es poden destinar a altres actuacions.  

El procés amb ozó ajuda a detectar més quantitat d'elements que poden alterar la qualitat de l'aigua, com són els 

derivats dels fàrmacs, de les drogues, o de metalls, entre altres. El sistema permetrà detectar-los amb més precisió 

però no significa que es posi en risc la salut de les persones per ser presents a l'aigua. 
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TARRAGONA 21 

http://diaridigital.tarragona21.com/el-consorci-daigues-de-tarragona-sera-pioner-en-potabilitzar-aigua-amb-ozo-en-

comptes-de-clor/ 

El president del Consorci d’Aigües de 

Tarragona (CAT), Albert Abelló, i el 

director-gerent, Josep-Xavier Pujol, han 

donat a conèixer les dades més rellevants 

de les accions executades durant 2016 i 

han presentat els eixos principals per 

enguany, entre els que destaca la 

implantació de la primera planta de 

Catalunya que potabilitzarà l’aigua 

utilitzant ozó en comptes de clor. 

Precisament durant 2016 es va produir el 

canvi en la presidència. Albert Abelló va 

prendre possessió el 22 de juny en 

substitució d’Antoni Huber. 

En el curs de 2016, el Consorci d’Aigües 

de Tarragona (CAT) ha seguit executant 

les directrius del vigent 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. Els efectes 

s’evidencien en els resultats 

obtinguts en els diferents àmbits d’acció 

del CAT. 

En relació als consums, les dades dels 

ajuntaments i les indústries posen de 

manifestla consolidació de la tendència 

d’un lleuger increment, que esdevé un bon indicador de la recuperació econòmica. Cal prendre en consideració que 

el consum per la indústria d’aigua reutilitzada ha estat de 3,91 Hm³, a més dels 27,49 Hm³ subministrats pel CAT. 

Respecte al model de gestió eficient, l’aprovació del pressupost de 40,75 M€, amb una reducció de la tarifa mitjana 

d’1,47%, i les inversions executades són indicadors d’una economia sòlida i sanejada a la qual ha contribuït l’estalvi 

energètic per valor de 0,7 M€ del projecte SAOOEC (Sistema Automàtic d’Operació amb Optimització Energètica del 

CAT). 

Les inversions s’han centrat principalment en la finalització de tot el conjunt del pla d’actuacions correctives / 

preventives contra la corrosió de la conducció a les galeries, un pla executat en 5 anys i amb una inversió final de 8,2 

M€, a més de la construcció de la planta d’ozó, al voltant de 5 M€, dipòsits reguladors de Castellvell i Calafell, i la 

renovació d’equips i instrumentació del laboratori de qualitat de l’ETAP de l’Ampolla. 

Durant 2016 ha estat remarcable la participació en projectes d’investigació i recerca, com el Life+ EBRO-ADMICLIM 

(adaptació i mitigació dels efectes del canvi climàtic al Delta de l’Ebre); també és notori el fet que un projecte en el 

qual ha participat el CAT Aquaenvec (una eina per millorar el cicle urbà de l’aigua) ha estat seleccionat com un dels 

millors 25 projectes LIFE. 

En aquest àmbit de reconeixements també cal destacar que el tractament de la carbonatació (la carbonatació del 

formigó és un fenomen de reacció química que es produeix en determinats components del formigó, provinents de la 

hidratació del ciment i que pot perjudicar greument els morters o formigons reforçats amb armadures) ha estat 

considerat com un cas d’èxit mundial per les empreses subministradores dels materials. Finalment també s’apunta el 

tractament innovador, amb sistemes de congelació criogènica, per actuar en determinades reparacions a la xarxa 

principal sense haver d’interrompre el subministrament. 

 

http://diaridigital.tarragona21.com/el-consorci-daigues-de-tarragona-sera-pioner-en-potabilitzar-aigua-amb-ozo-en-comptes-de-clor/
http://diaridigital.tarragona21.com/el-consorci-daigues-de-tarragona-sera-pioner-en-potabilitzar-aigua-amb-ozo-en-comptes-de-clor/
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Línies d’actuació pel 2017 

Les accions més notòries s’emmarquen en la finalització del Pla Estratègic 2015-2017 i pel que s’està redactant a 

l’actualitat pel període 2017-2021, en línia de continuïtat amb l’anterior: renovació i qualitat. Enguany, però, hi ha un 

seguit d’activitats que contribuiran a donar rellevància al CAT, com la celebració a final de maig de les Jornades 

Tècniques d’AEAS (Asociación de Empresas de Agua y Saneamiento) 2017, que tindran lloc a Tarragona a; també es 

participarà al II Congrés de lACAA (Associació Catalana d’Amics de l’Aigua), a la trobada que es realitzarà a l’ETAP 

dels inspectors d’arreu de Catalunya de l’ASP (Agència de la Salut Pública de la Generalitat) , i el CAT organitzarà 

una primera Jornada Tècnica per als seus Consorciats. 

A 2017 s’escauen els 10 anys d’inauguració de LQAIGUA (Laboratori de Qualitat de l’Aigua) que té el CAT a les 

seves instal·lacions de l’ETAP de l’Ampolla, i que s’enceten amb el nou equipament: un cromatògraf líquid acoblat a 

un espectròmetre de masses (HPLC/QQQ) que, amb les millors tecnologies disponibles (MTD), permetrà detectar a 

les aigües superficials captades de l’Ebre els que s’anomenen contaminants emergents i prioritaris. El cost de 

l’adquisició de l’equip ha estat de 210.377 €. 

Durant 2017 i 2018 continuaran els treballs del projecte de retorn de sediments, a cavall entre projectes relacionats 

amb el sistema CAT (captació, potabilització i distribució) i les accions de Responsabilitat Social, del projecte Life+ 

Admiclim on el CAT en forma part com a soci, aportant els fangs del procés de potabilització per al seu retorn al medi; 

el projecte està liderat per l’IRTA, juntament amb altres socis com el ICGC, Oficina del Canvi Climàtic de la 

Generalitat, l’Agència Catalana de l’Aigua, la Universitat de Còrdova i la Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de 

l’Ebre. 

Per enguany hi ha previstes diferents actuacions, entre les que cal destacar: 

 Sensòrica on line: durant aquest 2017 i fins el 2020 es disposarà de fins a 15 equips per monitoritzar on-line la 

qualitat de l’aigua en diferents punts de la xarxa 

 LIMS: un nou paquet informàtic de gestió de dades del laboratori 

 Seguretat física i lògica ETAP, amb adequacions de millores de seguretat, vídeo vigilància i informàtiques a la planta 

de ‘Ampolla 

 Electrocloració ramal Reus, per millor gestió del sistema de cloració de la xarxa de distribució 

 Cobriment dels filtres de sorra 

 La planta d’ozó 

Sens dubte, la principal actuació és l’entrada en servei de la nova planta d’ozó, prevista la seva inauguració per al Dia 

Mundial de l’Aigua, el 22 de març, per substituir el clor en el procés de potabilització. El CAT serà pioner a Catalunya 

en la implantació d’aquest sistema de potabilització, pel que fa a la pre-ozonització. Es tracta d’un projecte tecnològic 

i d’innovació que comportarà una millora en la qualitat de l’aigua, alhora que també suposa una mesura ambiental i 

de millora de la seguretat, per les implicacions del sistema actual de clor en l’emmagatzematge, el transport i la 

manipulació. 

La implantació d’aquest sistema s’ha decidit després d’estudis científics i d’observació dels resultats de la 

incorporació de l’ozó a l’inici del procés de potabilització, que té un efecte de possibilitar que la resta del procés sigui 

més efectiu i comporti un estalvi de materials (un factor que contribueix a la sostenibilitat), amb la qual cosa 

s’incrementa l’eficiència del procés. 

El projecte, plantejat com a concurs de projecte i obra, tenia un import de licitació de 7,1 M€, es va adjudicar el 

setembre de 2015 a la millor solució tècnica i proposta econòmica més avantatjosa, la que va presentar la UTE 

integrada per Sorigué i Aquambiente, d’entre les nou que concursaven. 
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AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8481/consum/aigua/cat/torna/nivells/anteriors/crisi/economica 

 

Els municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de 

Tarragona que s'abastixen de la interconnexió 

d'aigua de l'Ebre que gestiona el Consorci 

d'Aigües de Tarragona (CAT) han augmentat els 

consums gairebé un 5%, durant el 2016. 

L'augment de més de 7'5 punts en el consum de 

les indústries i la recuperació, en els últims cinc 

anys, de xifres globals similars a les de l'any 

2007, ha estat valorat pels gerents del CAT com a 

clars indicadors de "creixement econòmic". 

Durant el 2017 es posarà en marxa la nova planta 

d'ozó, es col·locaran els primers sensors a la 

xarxa que permetran conèixer de manera online 

la qualitat de l'aigua en diferent punts i 

s'implantarà un model de gestió de dades al 

laboratori basat en el BigData. 

 

El Consorci d'Aigües de Tarragona ha fet balanç 

de l'any 2016, este dimecres, des de la Cambra 

de Comerç de Tortosa. Pel que fa als consums, 

s'ha consolidat una lleugera tendència a l'alça, 

tant en ajuntaments com en indústries, i ha 

crescut un global del 4,93% respecte 2015 amb 

un consum de 71,07 hectòmetres cúbics. El consum dels ajuntament ha augmentat un 3,34%, tot i que s'ha reduït el 

consum d'aigua per càpita en els últims anys. "La gent és molt més curosa en el consum d'aigua però creix el consum 

en el seu global i és una bona dada econòmica", ha dit el president del CAT, Albert Abelló.  

 

El creixement del consum a les indústries de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona que s'abastixen de la xarxa 

ha estat del 7,65%. "Dixem enrere una vall de deu anys de xifres inferiors i recuperem xifres de 2007, d'abans de la 

crisi, i ens fa pensar que pot ser un repunt econòmic i que es pot consolidar", ha remarcat el gerent Josep Xavier 

Pujol.  

 

Durant el 2016, el CAT, amb un pressupost anual de 40,7 milions d'euros, ha construït la nova planta d'ozó —amb 

una inversió de prop de 5 milions d'euros—, ha actuat contra la corrosió a les galeries —un pla que s'ha executat en 

cinc anys i una inversió final de 8,2 milions d'euros— , i ha iniciat un sistema de congelació criogènica per reparar 

avaries a la xarxa principal sense haver d'interrompre el subministrament.  

 

Retornar els fangs al Delta per aturar la subsidència 

El consorci també ha participant en projectes d'investigació i recerca entre els quals destaca l'Ebro-Admiclim, destinat 

a la mitigació dels efectes del canvi climàtic al Delta de l'Ebre, que va començar el 2015 i acaba el juny del 2018. 

 

El projecte, liderat per l'IRTA, suposa una possibilitat per al CAT per trobar una gestió alternativa als fangs que es 

produixen a la planta de l'Ampolla, entre 1.200 i 1.500 tones cada anys de residus. "Ens ajudaria a donar sortida a un 

procés intern de la planta però podria ser una prova pilot per solucionar la subsidència i regressió del Delta. La nostra 

intenció és retornar al Delta el residus que agafem en la captació de l'aigua dels canals", ha explicat Pujol.  

 

Projectes per 2017  

De cara a este 2017, quan es començarà a redactar un nou Pla Estratègic per als propers 4 anys, s'ha previst l'inici 

de la implantació del nou sistema Sensòrica online que preveu instal·lar 15 sensors, els sis primers enguany, que 

ajudaran a monitoritzar la qualitat de l'aigua per conèixer al moment quin és el seu estat en diferents punts de la 

xarxa. A més, el laboratori de qualitat comptarà amb un nou paquet informàtic de gestió de dades i es millorarà la 

http://www.aguaita.cat/noticia/8481/consum/aigua/cat/torna/nivells/anteriors/crisi/economica
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seguretat física i lògica de les instal·lacions de l'ETAP de l'Ampolla.  

 

Tot llest per endegar la nova planta d'ozó  

La planta d'ozó que es va construir l'any passat començarà en breu les primeres proves i està previst que entre en 

servei coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, el 22 de març, quan està prevista la seua inauguració. 

 

El CAT serà pioner en la implantació d'este sistema de potabilització en el qual se substituix la desinfecció de l'aigua 

en planta amb clor per ozó. Segons el director del consorci, l'ozó és un millor reactiu per preparar l'aigua i és un 

component per fer els processos de la planta "més efectius". Pujol ha assenyalat que, a més a més, s'evitaran els 

perills del transport, l'emmagatzematge i la manipulació del clor. Tot plegat suposa un estalvi de la despesa del 5%, 

entre 150.000 euros i 200.000 euros que es poden destinar a altres actuacions.  

 

El procés amb ozó ajuda a detectar més quantitat d'elements que poden alterar la qualitat de l'aigua, com són els 

derivats dels fàrmacs, de les drogues, o de metalls, entre d'altres. El sistema permetrà detectar-los amb més precisió 

però no significa que es pose en risc la salut de les persones per ser presents a l'aigua.  

  

http://www.aguaita.cat/noticia/7770/cat/substituira/clor/ozo/potabilitzar/aigua/partir/gener
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/economia/2853-el-consum-d-aigua-augmenta-a-la-demarcacio-segons-les-ultimes-dades-

del-cat 

 

 

Els municipis de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona que s'abasteixen de la 
interconnexió d'aigua de l'Ebre que gestiona el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) han 
augmentat els consums gairebé un 5%, durant el 2016. 

L'augment de més de 7'5 punts en el consum de les indústries i la recuperació, en els últims 
cinc anys, de xifres globals similars a les de l'any 2007, ha estat valorat pels gerents del CAT 
com a clars indicadors de "creixement econòmic". Durant el 2017 es posarà en marxa la nova 
planta d'ozó, es col·locaran els primers sensors a la xarxa que permetran coneixen online la 
qualitat de l'aigua en diferent punts i s'implantarà un model de gestió de dades al laboratori 
basat en el 'BigData'. 

  

http://www.ebredigital.cat/economia/2853-el-consum-d-aigua-augmenta-a-la-demarcacio-segons-les-ultimes-dades-del-cat
http://www.ebredigital.cat/economia/2853-el-consum-d-aigua-augmenta-a-la-demarcacio-segons-les-ultimes-dades-del-cat
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TEVEON 

 

 
 

http://teveon.tv/noticia/El_consum_daigua_del_Consorci_dAigues_de_Tarragona_s%E2%80%99incrementa_a_nivell

s_anteriors_a_la_crisi/7908 

 

 

Els municipis de les Terres de l'Ebre i el 

Camp de Tarragona que s'abasteixen de 

la interconnexió d'aigua de l'Ebre que 

gestiona el Consorci d'Aigües de 

Tarragona (CAT) han augmentat els 

consums gairebé un 5%, durant el 2016. 

L'augment de més de 7'5 punts en el 

consum de les indústries i la recuperació, 

en els últims cinc anys, de xifres globals 

similars a les de l'any 2007, ha estat 

valorat pels gerents del CAT com a clars 

indicadors de “creixement econòmic”.  

 

Durant el 2017 es posarà en marxa la 

nova planta d'ozó per substituir el clor en 

el procés de potabilització, es col·locaran els primers sensors a la xarxa que permetran coneixen 

online la qualitat de l'aigua en diferent punts i s'implantarà un model de gestió de dades al laboratori 

basat en el BigDat. Quant a la planta d’ozó, el director del CAT, Josep-Xavier Pujol, ha destacat que 

comportarà una millora en la qualitat de l’aigua, alhora quer també suposa una mesura ambiental i de 

millora de la seguretat  

 

La nova planta d’ozó, que ha suposat una inversió de 7’1 milions d’euros, s’inaugurarà el Dia Mundial 

de l’Aigua, el proper 22 de març.  

http://teveon.tv/noticia/El_consum_daigua_del_Consorci_dAigues_de_Tarragona_s%E2%80%99incrementa_a_nivells_anteriors_a_la_crisi/7908
http://teveon.tv/noticia/El_consum_daigua_del_Consorci_dAigues_de_Tarragona_s%E2%80%99incrementa_a_nivells_anteriors_a_la_crisi/7908
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RESIDUOS PROFESIONAL 

http://www.residuosprofesional.com/bruselas-reclama-impuesto-vertido/ 

La CE insiste en un documento que nuestro país debe tomar medidas de forma inmediata para lograr 

alcanzar el objetivo de reciclaje del 50% en 2020, frente al actual 33%. 

 

La Comisión Europea (CE) ha pedido a España que haga más esfuerzos en la gestión de aguas y residuos, en la 

calidad del aire y que mejore su fiscalidad ambiental, que en recaudación está por debajo de la media de la UE. 

“Aunque se han adoptado algunas medidas en los últimos años, principalmente en el sector de la energía, los 

avances en materia de fiscalidad medioambiental son muy limitados”, indica la CE en un documento de análisis sobre 

la aplicación de la normativa medioambiental por los Estados miembros. 

Ante esta situación, el Ejecutivo comunitario considera que España “todavía debe afrontar el desafío de desplazar la 

fiscalidad que grava el trabajo a otros impuestos menos perjudiciales para el crecimiento”. 

Según el documento, los ingresos de los impuestos medioambientales en la última década “siguieron siendo de los 

más bajos de la UE”, con un 1,85% del producto interior bruto (PIB) en 2014, frente a la media del 2,46% en la UE. 

En el caso de la gestión de residuos municipales destaca que “el 55% de los residuos municipales todavía se 

deposita en vertederos”, muy lejos del 28 % de media de la UE. 

“Al ritmo actual de un 33% (16 % de reciclaje y 17 % de compostaje), España debe intensificar notablemente sus 

esfuerzos para alcanzar el objetivo de reciclaje de la UE del 50% de los residuos municipales antes de 2020”, 

añade la CE. 

Para ello, Bruselas reclama a nuestro país el establecimiento de un impuesto nacional al vertido de residuos –o 

en su defecto, una armonización regional de dicha tasa–. Además, reclama también medidas dirigidas a mejorar la 

eficacia de la recogida selectiva de residuos con el objetivo de aumentar las tasas de reciclaje, intensificar la 

cooperación entre regiones y completar los planes regionales de gestión de residuos. 

LA GESTIÓN DEL AGUA, EL PRIMER RETO 

No obstante, para Bruselas el primero de los “retos” es la gestión del agua, donde España muestra “tasas muy 

elevadas” en calidad de agua potable y de baño, aunque sigue “enfrentándose al desafío de disociar el crecimiento 

económico de la gestión del agua”. 

La CE propone un sistema distinto de tarifas y que se fomente la reutilización de las aguas residuales, así 

como “una mayor transparencia de los precios y las subvenciones y la modernización de los sistemas de regadío”. 

Respecto al entorno marino, detecta amenazas a la biodiversidad en la costa Atlántica derivadas de la 

sobreexplotación pesquera, la pesca con redes de fondo o la contaminación por accidentes como los petroleros. 

En el Mediterráneo, las amenazas provienen de la contaminación terrestre, “la basura marina, la sobreexplotación 

pesquera y la degradación de hábitats esenciales”. 

España también debería aplicarse más, agrega la CE, en la calidad del aire, que sigue siendo “preocupante”, en 

particular en relación con el dióxido de nitrógeno y las partículas, así como en la congestión del tráfico en las 

principales áreas metropolitanas del país. 

Bruselas iniciará ahora una ronda de contactos con los 28 Estados miembros para tratar de que las normas europeas 

se apliquen de manera eficiente. 

 

 

http://www.residuosprofesional.com/bruselas-reclama-impuesto-vertido/

