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El consum d’aigua es recupera, se-
gons les dades del balanç del 2016
ofertes pel Consorci d’Aigües de Ta-
rragona (CAT), l’ens que abasteix 89
consorciats (63 municipis i 26 indús-
tries) i un 85% de la població de les
Terres de l’Ebre i el Camp de Tarrago-
na a partir de l’aigua del riu Ebre cap-
tada dels canals de reg a l’altura de
Campredó. El consum havia caigut el
2013 a nivells inferiors al 2003, un
símptoma evident de la crisi i d’algun
altre factor com la sensibilització en
l’estalvi que va comportar l’amena-
çant sequera del 2007-2008 o l’acti-
vació de mecanismes de reutilització
d’aigua per a la indústria: el 2013
mateix, aquesta fórmula va permetre
estalviar al sistema CAT dos hectò-
metres cúbics d’aigua, que s’han
convertit en gairebé quatre (3,91
exactament) el 2016. En qualsevol
cas, des del 2013 el consum torna a
fer la puja i els responsables del CAT
ho atribueixen a la incipient recupera-
ció econòmica. El 2016, el CAT va
abastir amb 1,41 hectòmetres cúbics
més que el 2015 (+3,34%) els ajun-
taments i amb prop de 2 hm3 més les
indústries (+7,56%). En total, l’incre-
ment és de quasi el 5% (+4,93%). Els
71,07 hm3 servits per al consum do-
mèstic públic i privat (43,5 hm3) i per
a l’industrial (27,5 hm3) durant l’any
passat impliquen un augment del
0,51% respecte al 2006, però estan
bastant per sota del pic dels gairebé
80 hm3 del 2007, l’any de l’activació
d’un decret de sequera que el 2008
va deparar una controvèrsia territorial
(pel risc de restriccions a l’àrea me-
tropolitana de Barcelona) de dimen-
sions fins aleshores desconegudes.
Van arribar a salpar del port de Tarra-
gona vaixells amb aigua procedents
dels aqüífers del Camp recuperats tot
just gràcies al minitransvasament
d’aigua de l’Ebre que gestiona el CAT
des de fa 28 anys, i els governs es-
panyol i català van avalar un transva-

sament “puntual” des del Segre cap
a Barcelona que no es va arribar a fer
efectiu, sobretot perquè va ploure,
per molt que la gent tornés a sortir al
carrer a les Terres de l’Ebre en una
protesta a Amposta. La percepció de
vulnerabilitat i el primer cop de mall
de la crisi van reduir-ne el consum,
en el cas del CAT, fins als 69,9 hm3

del 2010. 
Enrere quedaven els temps de

principi de segle en què ajuntaments
i indústries no només pagaven l’ai-
gua que tenien compromesa al mar-
ge de si la consumien o no (això es va
corregir el 2004 amb un canvi de tari-
fa que bonificava l’estalvi a l’estiu,
època de més consum), sinó que di-

rectament contractaven més aigua
de la que necessitaven, abduïts pel
boom constructiu.

A excepció del repunt del 2012,
que el CAT no va considerar significa-
tiu, el consum no es torna a recupe-
rar fins al 2014, però ara, en uns pa-
ràmetres de modulació (incloses les
campanyes d’incitació a l’estalvi) i de
millora creixent de la qualitat de l’ai-
gua i de les prestacions als consor-
ciats (a través de la innovació), que
avalen la bona gestió per part del
Consorci, que el 2016 -segons van
explicar el president del CAT, Albert
Abelló, i el director gerent, Xavier Pu-
jol- va culminar un pla estratègic
(2015-2017) orientat a aquest sentit.

L’aprovació d’un pressupost de
40,75 milions d’euros per al 2017,
amb una reducció de tarifa mitjana

de l’1,47% i les inversions executa-
des darrerament “són indicadors d’u-
na economia sòlida i sanejada” a la
qual ha contribuït un estalvi energètic
per valor de 700.000 euros gràcies a
un sistema informàtic automàtic que
permet fer les operacions de bom-
beig i, en general, de consum energè-
tic en les hores en què l’energia elèc-
trica és més barata. Així, la factura
anual de la llum ha passat de 5 mi-
lions d’euros a 4,3. 

També s’han finalitzat les actua-
cions correctives contra la corrosió de
les conduccions a les galeries i s’ha
testat amb èxit la congelació criogèni-
ca per actuar en reparacions de tubs
de la xarxa principal sense haver d’in-
terrompre el subministrament. El se-
güent pas és la posada en marxa d’u-
na planta d’ozó que substituex el clor

El consum d’aigua del CAT ha augmentat progressivament des del 2014, sense arribar al punt descontrolat del 2007, però en una
tendència indicativa d’una certa recuperació econòmica: el consum per part de les indústries, que a més a més reutilitzen prop de
4 hectòmetres cúbics anuals d’aigua, és el que més va créixer durant el 2016. El Consorci incideix en la millora de la qualitat.
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Gràfica amb el consum anual des del 1997 i imatges dels filtres de sorra i el laboratori de qualitat de la planta potabilitzadora del Consorci d’Aigües de Tarragona a l’Ampo

El consum d’aigua revifa deu anys d

del pic del 2007 i del decret de sequ

DESTACAT

■ El CAT està elaborant el seu pla estratègic 2017-2021, en què figurarà la
redacció del projecte constructiu (abans de l’estiu del 2018) d’una canona-
da per retornar als canals de reg principal (el de la dreta i el de l’esquerra)
els fangs i sediments que se separen de l’aigua captada i tractada a l’Am-
polla i que poden ser una petita aportació per tornar a colmatar les finques
d’arròs i lluitar contra la regressió i la subsidència del Delta. Una causa que
requeriria, però, una actuació a més gran escala, recorrent als sediments re-
tinguts als pantans, com exigeixen activistes i científics.

Projecte constructiu per al retorn de sediments



a les instal·lacions de l’Ampolla: l’ozó
és un desinfectant més potent i amb
menys riscos i, aplicat a l’inici del pro-
cés de potabilització, fa més eficient
tot el procés. La planta entrarà en
funcionament el 22 de març, Dia
Mundial de l’Aigua. El clor es conti-
nuarà aplicant en altres punts de la
xarxa de distribució. També s’haurà
de mantindre el dispositiu de vigilàn-
cia de la qualitat de l’aigua del riu ai-
gües avall de Flix, ja que la desconta-
minació del pantà riberenc s’allargarà
un mínim de dos anys.

DEU ANYS DEL LABORATORI En-
guany també es compleixen 10 anys
del laboratori de qualitat de l’aigua
del CAT a l’Ampolla, que ara estrena
un nou cromatògraf líquid per detec-
tar a l’aigua captada de l’Ebre conta-
minants com ara derivats de fàr-
macs, cosmètics o drogues. Aquestes
concentracions, en la mesura que no
eren detectables, no podien ser en
cap cas perjudicials per a la salut, va
aclarir el director del Consorci, però
se’n podrà estudiar la seua presèn-
cia i optimitzar encara més la qualitat
de l’aigua potable en una dinàmica
d’increment del consum. 

Pujol va subratllar que és la prime-
ra vegada en anys que augmenta
tant el consum dels ajuntaments com
de les indústries i les empreses. El
previsible canvi de tendència no afec-
tarà el canvi d’ús de la concessió, que
es va modificar a partir de la davalla-
da del 2013 i va passar de 121 hm3

anuals a 104 (d’entre els 126 que fi-
xa com a màxim la llei 18/1981); en
tot cas, lluny dels poc més de 70 que
s’estan consumint actualment. L’èpo-
ca de més consum continua sent l’a-
gost: l’any passat gairebé el doble
(8.076.625 m3) que no pas al febrer
(4.594.862 m3). ■
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BALANÇ DEL CAT Abans d’un any i mig, el CAT redactarà el projecte per construir una canonada que retorne els fangs al delta de l’Ebre

olla. / NÚRIA CARO

71,07 hm3

consumits el 2016

LA DADA

després

uera

La planta del CAT a l’Ampolla rep
l’aigua del riu Ebre captada a Cam-
predó i l’acumula directament,
abans de tractar-la, en un dipòsit
d’aigua crua amb capacitat per a
175.000 m3 d’aigua, és a dir, 175
milions de litres. A la doble imatge,
el dipòsit buit, fotografiat en una vi-
sita recent del SETMANARI L’EBRE que

va coincidir amb la neteja anual del
macrodipòsit, i el dipòsit ple. Des-
prés de seguir tot el circuit de trac-
tament en les diferents instal·la-
cions de la planta, l’aigua és diposi-
tada en un altre gran dipòsit cobert,
de capacitat similar, on l’aigua ja ha
passat tots els controls i està prepa-
rada per al consum. Però com que

ha de circular per tota la xarxa, ara
el CAT incorporarà a diferents punts
fins a 15 equips (els primers sis, en-
guany mateix) de sensòrica ‘on line’
per mantindre monitoritzada la qua-
litat a diferents punts. “Ens assegu-
rem que el 95% de l’aigua de la
xarxa estiga garantida en tot mo-
ment”, conclou Pujol. 

Quinze nous equips de sensòrica ‘on line’ per

monitoritzar la qualitat al llarg de la xarxa

ACTUACIONS DEL CAT PER AL 2017
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http://ebreexpres.com/la-nova-planta-dozo-del-cat-substituira-el-clor-en-el-proces-de-potabilitzacio-de-laigua/ 

 

 

 

 

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 manifest 

la 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.Línies d’actuació a 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 
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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 que 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 concursav 
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