
l’Ampolla, 18 d’octubre de 2016.
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1 Número dos del artículo primero redactado por el apartado 1 
de la disposición adicional segunda de la Ley 10/2001, de 5 de 
julio, del Plan Hidrológico Nacional («B.O.E.» 6 julio), en la re-
dacción dada al mismo por el apartado duodécimo del artículo 
único de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 
(«B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 junio 2005 

2 Número 2 del artículo 3 redactado por la Disposición Adiciona 
l 2.ª de la Ley 10/2001, 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional 

(«B.O.E.» 6 julio).Vigencia: 7 julio 2001 

Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones 
en materia de aguas en Tarragona.

Artículo primero

Uno. El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
a través de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, redactará y ejecutará el Plan de obras de 
acondicionamiento y mejora de la infraestructura 
hidráulica del Delta del Ebro, que permita una 
mayor eficacia en la distribución del agua y en 
su aprovechamiento agrícola, recuperando las 
pérdidas que en la actualidad se producen en dicha 
zona.

Dos1. Podrá destinarse al abastecimiento urbano 
e industrial de los municipios de la provincia de 
Tarragona un caudal equivalente al recuperado, 
con el límite máximo de cuatro metros cúbicos 
por segundo, previa concesión administrativa, cuyo 
otorgamiento no comprometerá volúmenes de agua 
del Ebro adicionales a los actualmente otorgados 
para los regadíos del Delta; a cuyos efectos se 
realizarán, en su caso, los necesarios reajustes de 
las actuales concesiones. 

Artículo segundo 

Uno. La concesión a que se refiere el artículo 
anterior será solicitada y, en su caso, obtenida 
por los Ayuntamientos e industrias constituidos 
en un Ente con personalidad jurídica propia, 
cuyos Estatutos, en tanto que definidor de un 
concesionario de aguas públicas, habrán de ser 
aprobados por el Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, sin perjuicio de las aprobaciones que, 
previamente, resultasen procedentes en razón de 
la naturaleza y fines del Ente, por otros órganos 
de la Administración Pública local o estatal y, en 
particular, de la Generalidad de Cataluña.

Dos. Las aguas concedidas deberán destinarse 
exclusivamente a los fines definidos en la presente 
Ley.

Tres. El aprovechamiento de las aguas de dicha 
concesión deberá realizarse, en su caso, sin 
aportación económica alguna con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.

Artículo tercero 

Uno. El agua a que se refiere el artículo primero 
devengará un canon de cinco pesetas por metro 
cúbico, que se repercutirá en la tarifa de suministro. 
Dicho canon se revisará por el Gobierno cada dos 
años, a propuesta del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo.

Dos2.  El importe total del canon se liquidará 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro y se 
recaudará por la Generalitat de Catalunya. El canon 
se destinará, en primer lugar al Plan de Obras de 
Acondicionamiento y Mejora de las Infraestructuras 
Hidráulicas del Delta del Ebro, cuyo sistema de 
amortización será proporcional a la inversión 
efectivamente realizada por cada Administración 
y al volumen de recaudación; ello sin perjuicio de 
los recursos que en las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado puedan ser asignados al 
mencionado Plan.

Una vez amortizadas las inversiones realizadas 
por el Estado y la Generalitat y completadas las 
obras y actuaciones en el Delta del Ebro, el 80 por 
cien del canon previsto en el artículo 3.1. revertirá 
a la Confederación Hidrográfica del Ebro, y el 20 
por cien restante lo retendrá la Generalitat de 
Catalunya para aplicarlo a la ejecución de las obras 
que permitan un mejor aprovechamiento de los 
recursos hídricos objeto de concesión, en la parte 
de la Cuenca del Ebro situada en su territorio.

Tres. Si las aguas concedidas utilizaran 
compartidamente obras de instalaciones existentes, 
se incrementaría el canon en la parte proporcional 
de los costes de conservación y mantenimiento de 
las mismas que corresponda al caudal concedido.

DISPOSICION ADICIONAL 

Lo dispuesto en la presente Ley se entiende sin 
perjuicio de las competencias que la Constitución y 
el Estatuto de Autonomía otorgan a la Generalidad 
de Cataluña, quien habrá de informar el Plan 
de obras de acondicionamiento y mejora de la 
infraestructura hidráulica del Delta del Ebro, a que 
se refiere el artículo primero, en la forma y plazos 
que el Gobierno determine.

DISPOSICION FINAL 

Por los Ministerios de Hacienda, de Obras 
Públicas y Urbanismo, de Industria y Energía y de 
Agricultura y Pesca, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, se promulgarán las disposiciones 
necesarias para el desarrollo de esta Ley.
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DESPESES VARIABLES D’EXPLOTACIÓ
•	 A la pàgina 1 es detalla el pressupost dels reactius per a la potabilització de l’aigua sobre 

una base estimada de producció de 71Hm³. La rebaixa del pressupost en 47.774€ es 
deu a un ús diferent dels mateixos respecte l’any 2016 a causa de la posada en servei 
de la planta d’ozó prevista pel mes de novembre de 2017. El cost unitari en reactius es 
pressuposta en 0,0143€/m³, un 5,84% menys que a l’any anterior.

•	 A la pàgina 2 es relaciona l’evolució del cost energètic mitjançant diferents indicadors 
pel període 2008-previst 2016. El pressupost per l’exercici 2017 queda fixa en 
4.450.000€ per un consum estimat de 69Hm³, de mode que el cost unitari ascendeix 
a 6,45 cèntims d’€/m³. A sota del gràfic, es detalla la mateixa evolució per les dues 
estacions de bombament principals de la xarxa de distribució, atès que ambdues 
bomben el 67,6% del total de KWh. 

DESPESES FIXES D’EXPLOTACIÓ
•	 A la pàgina 3 es presenten les despeses ordinàries de funcionament. Tenen un 

pressupost global de 6,4M€, similar a l’any anterior.

•	 A la pàgina 4 es detalla la composició del personal diferenciant per sexes, edat i nivell 
d’estudis. El gràfic permet observar l’estabilitat en l’evolució de la plantilla (mínim 
70, màxim 82 persones) respecte la inversió en infraestructura (133M€ a l’any 1993 
i 261M€ a l’any 2016). El pressupost en personal per l’any 2017, seguretat social 
inclosa, manté la tendència baixista de l’any 2016 i es fixa en 4.185.994€.

NECESSITATS FINANCERES: 
•	 A la pàgina 5, es pressuposta la quota d’amortització tècnica per l’any 2017 que 

minorada per l’import de les subvencions de capital que es traspassa a resultats 
ascendeix a 5.762.334€. La quota d’amortització tècnica recull tota la inversió en 
immobilitzat del període 1989-2015 que està en actiu, així com la previsió de les altes 
i baixes que es produiran durant l’any 2016. Respecte les subvencions, el Consorci no 
ha obtingut cap nova subvenció de capital des de l’any 2010, de mode que les xifres 
es mantenen constants. 

•	 A la pàgina 6 es relacionen les operacions d’endeutament bancari vigents i s’estima un 
valor mig de l’euríbor 3mesos al 0,05% per aquells préstecs que no són actiu subjacent 
d’un contracte derivat. L’amortització financera prevista ascendeix a 7.546.879€. El 
pressupost d’interessos del finançament és de 631.196€ i representa un cost financer 
mig del 1,827% pel volum d’endeutament mitjà de 34,55M€. El gràfic mostra l’evolució 
de l’endeutament des de l’inici que s’ha anat reduint progressivament tant en capital 
viu com en % respecte el total del passiu.

•	 La suma dels interessos (pàgina 6) i l’amortització tècnica neta (pàgina 5) genera el 
component “interessos i amortitzacions nets en tarifa”, el qual ascendeix a 4.670.707€ 
tal i com consta a la pàgina 12.

•	 A la pàgina 7 es relacionen les necessitats financeres que es traduiran en aportació de 
capital per part dels consorciats. Responen als recursos necessaris per fer front a una 
amortització financera superior a l’amortització tècnica neta dels actius (1.195.000€) 
i als recursos necessaris per autofinançar inversions (567.138€ per les dotacions de 
reserva i 1.381.000€ per les dotacions efectives), evitant així el sobrecost que suposa 
recórrer al finançament extern.

PREÀMBUL



CÀNON DE DERIVACIÓ: 
•	 A la pàgina 8, es pressupost el cànon de derivació previst a l’article 3 de la Llei 

18/1981, d’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigua a Tarragona. Es basa en les 
dades vigents actualment que són: manteniment del tipus vigent aprovat pel Consell 
de Ministres en la seva sessió de 7/7/2014 (0,09757€/m³) i concessió estacional de 
100.267.337m³, atorgada pel Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
en data 18 de juny de 2015. D’aquestes premisses es deriva un pressupost anual de 
cànon de derivació de 9.783.084€. De mode que el tipus final a aplicar ascendeix a 
0,0976€/m³. Cal destacar que el pressupost 2017 amb el nou tipus vigent i l’anterior 
concessió en continu a 3,856m³/s hagués ascendit a 11.848.894€/any.

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS: 
•	 A la pàgina 9 es pressuposten 4.473.291€ en concepte del cànon a abonar a les 

comunitats de regants en compliment de l’article 3.3 de la Llei 18/1981 , d’1 de juliol, 
sobre actuacions en matèria d’aigua a Tarragona. El CAT ha proposat a les Comunitats 
de Regants el manteniment de les quantitats abonades durant l’any 2016 a causa de 
la situació econòmica persistent i la modificació de la concessió atorgada en data 18 
de juny 2015.  

CÀNON DE L’AIGUA:
•	 A les pàgines 10 i 11 es pressuposta el cànon de l’aigua en compliment de la Llei 

1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2012. El pressupost ascendeix a 889.044€ i preveu un increment del 1,5% en el tipus 
gravamen general (TGG) per un volum captat del medi de 71Hm³ i un volum no lliurat 
del 3,8%. La modificació de la tarifa gravamen general per sobre del 1,5% o dels valors 
dels coeficients per part de la llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
l’any 2017 implicarà la modificació del component variable de la tarifa mitjana. 

TARIFA MITJANA :
•	 A la pàgina 12 es presenta la taula amb tots els components anteriorment presentats 

per donar pas a la tarifa mitjana. El preu unitari dels components en factura es basa 
en les següents premisses: 69.000.000m³ de consum, 87.166.743m³ de dotacions 
efectives i 10.403.337m³ de dotacions de reserva. Per naturalesa, el bloc de despeses 
d’explotació ascendeix a 16.061.122€ (39,4%), el capítol de necessitats financeres 
suma 9.536.668€ (23,4%) i els components de naturalesa tributària sumen 15.145.419€ 
(37,2%). De mode que els costos totals són 40.743.206€ i la tarifa mitjana és de 
0,5905€/m³ consumit. La variació envers l’any 2016 és de -1,47% i cal recordar que 
les tarifes individuals variaran en funció de l’estacionalitat de la dotació, quota de nou 
subministrament, etc.





La producció prevista creix un 1,5% (71Hm3 sobre 70Hm3) i la disminució de pressupost 
és degut a la posada en servei de la planta d’ozó, amb consums diferents de reactius que 
suposa un estalvi unitari d’aquests, per m3, d’aproximadament el 6%.

DESPESES VARIABLES D´EXPLOTACIÓ
Reactius

1

(*) Consums previstos durant 11 mesos, inici desinfecció ETAP ozó.

(**) Consums previstos durant 1 mes, finalització desinfecció ETAP clor.

Pressupost 2017 Pressupost Pressupost

Kg/m³ €/Kg 2017 2016 

Carbó actiu granular  442.230 €  414.720 € 

Reactivació 800,00 464  371.200 € 371.200 €

Instal·lació 800,00 15,10  12.080 € 12.080 €

Carbó Actiu Nou 90,00 655,00  58.950 € 31.440 €

Coagulant (Clorur Fèrric) 0,01500 0,147  156.555 €  147.456 € 

Hipoclorit sòdic (*) 0,01500 0,115  112.269 €  32.200 € 

Oxigen (*) 0,01500 0,096  93.720 €  28.000 € 

Floculant 0,00100 1,420  100.820 €  101.388 € 

CO2
0,01378 0,069  67.019 €  66.075 € 

Clorit (**) 0,00408 0,707  17.067 €  161.535 € 

Clor líquid (**) 0,00200 0,830  9.822 €  92.960 € 

Altres reactius (sorra, salfumant, ...)  15.775 €  18.686 € 

 1.015.276 €  1.063.020 € 

2017 2016

Producció estimada d’aigua (m³) 71.000.000   70.000.000

Despesa (€) 1.015.276    1.063.000

€/m3  0,01430   -5,84% 0,01519



4,53 4,85 4,91 4,90

5,69 5,33
4,44

5,44

4,37 4,68

0,45 0,59 0,83 0,84 0,84
1,26

1,68 1,73 1,69
1,70

0 €

1.000.000 €

2.000.000 €

3.000.000 €

4.000.000 €

5.000.000 €

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
c€/m3 ENERGIA :  2008 - 2017

c€/m3

Energia

Potència

Impostos
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DESPESES VARIABLES D´EXPLOTACIÓ
Energia

INDICADORS TOTALS
m3 kWh kWh/m3 € Total c€/kWh c€/m3 € Energia c€/m3 € Potència c€/m3 € Imposts c€/m3

2008 72.019.481 57.069.968 0,79  3.774.627 € 6,61 5,24  3.264.302 € 4,53  326.791 € 0,45  183.535 € 0,25
2009 70.742.128 56.176.146 0,79  4.039.552 € 7,19 5,71  3.429.243 € 4,85  414.030 € 0,59  196.279 € 0,28
2010 69.950.768 55.760.938 0,80  4.217.754 € 7,56 6,03  3.432.167 € 4,91  580.670 € 0,83  204.917 € 0,29
2011 70.307.288 56.898.202 0,81  4.240.201 € 7,45 6,03  3.441.828 € 4,90  592.402 € 0,84  205.971 € 0,29
2012 74.585.944 61.124.609 0,82  5.119.559 € 8,38 6,86  4.243.966 € 5,69  626.871 € 0,84  248.721 € 0,33
2013 65.902.879 53.368.386 0,81  4.562.808 € 8,55 6,92  3.510.945 € 5,33  830.219 € 1,26  221.643 € 0,34
2014 67.409.487 55.323.099 0,82  4.334.046 € 7,83 6,43  2.991.759 € 4,44  1.131.892 € 1,68  210.394 € 0,31
2015 67.729.730 55.802.552 0,82  5.105.403 € 9,15 7,54  3.685.904 € 5,44  1.171.651 € 1,73  247.848 € 0,37
Previst 2016 69.500.000 56.500.000 0,81  4.300.000 € 7,61 6,19  3.038.349 € 4,37  1.171.651 € 1,69  90.000 € 0,13
Press.2017 69.000.000 56.000.000 0,81  4.450.000 € 7,95 6,45  3.228.954 € 4,68  1.171.651 € 1,70  49.395 € 0,07

INDICADORS ESTACIÓ DE BOMBAMENT CAPTACIÓ (EB-0)
m3 kWh kWh/m3 € Total c€/kWh c€/m3 € Energia c€/m3 € Potència c€/m3 € Imposts c€/m3

2008 73.918.220 21.988.597 0,30  1.309.115 € 5,95 1,77  1.157.682 € 1,57  87.758 € 0,12  63.676 € 0,09
2009 72.780.550 21.380.742 0,29  1.335.882 € 6,25 1,84  1.158.336 € 1,59  112.569 € 0,15  64.978 € 0,09
2010 71.894.930 20.502.971 0,29  1.341.505 € 6,54 1,87  1.118.251 € 1,56  158.003 € 0,22  65.251 € 0,09
2011 72.254.800 20.716.150 0,29  1.359.432 € 6,56 1,88  1.129.228 € 1,56  164.081 € 0,23  66.123 € 0,09
2012 75.666.000 22.346.382 0,30  1.661.426 € 7,43 2,20  1.410.179 € 1,86  170.434 € 0,23  80.812 € 0,11
2013 68.066.790 19.551.771 0,29  1.269.823 € 6,49 1,87  1.016.040 € 1,49  192.018 € 0,28  61.764 € 0,09
2014 69.518.840 20.028.670 0,29  1.292.019 € 6,45 1,86  1.002.819 € 1,44  226.356 € 0,33  62.844 € 0,09
2015 70.001.470 19.702.788 0,28  1.553.001 € 7,88 2,22  1.241.265 € 1,77  236.195 € 0,34  75.538 € 0,11
Previst 2016 71.500.000 20.500.000 0,29  1.250.000 € 6,10 1,75  992.000 € 1,39  236.000 € 0,33  22.000 € 0,03
Press.2017 71.000.000 20.200.000 0,28  1.330.000 € 6,58 1,87  1.079.237 € 1,52  236.000 € 0,33  14.763 € 0,02

INDICADORS ESTACIÓ DE BOMBAMENT ETAP (EB-1)
m3 kWh kWh/m3 € Total c€/kWh c€/m3 € Energia c€/m3 € Potència c€/m3 € Imposts c€/m3

2008 73.178.940 18.067.826 0,25  1.173.507 € 6,50 1,60  1.038.541 € 1,42  77.886 € 0,11  57.080 € 0,08
2009 71.902.590 17.861.990 0,25  1.210.316 € 6,78 1,68  1.056.247 € 1,47  95.199 € 0,13  58.870 € 0,08
2010 71.158.862 18.262.861 0,26  1.261.235 € 6,91 1,77  1.066.445 € 1,50  133.444 € 0,19  61.347 € 0,09
2011 71.477.630 18.392.444 0,26  1.271.391 € 6,91 1,78  1.074.105 € 1,50  135.445 € 0,19  61.841 € 0,09
2012 76.318.560 19.493.178 0,26  1.518.074 € 7,79 1,99  1.299.394 € 1,70  144.841 € 0,19  73.839 € 0,10
2013 67.994.545 16.674.852 0,25  1.395.269 € 8,37 2,05  1.165.049 € 1,71  162.354 € 0,24  67.866 € 0,10
2014 69.426.310 17.723.509 0,26  1.201.407 € 6,78 1,73  951.557 € 1,37  191.414 € 0,28  58.437 € 0,08
2015 69.710.580 18.136.586 0,26  1.445.883 € 7,97 2,07  1.183.655 € 1,70  191.898 € 0,28  70.328 € 0,10
Previst 2016 71.500.000 18.000.000 0,25  1.150.000 € 6,39 1,61  937.200 € 1,31  191.800 € 0,27  21.000 € 0,03
Press.2017 71.000.000 17.700.000 0,25  1.250.000 € 7,06 1,76  1.044.325 € 1,47  191.800 € 0,27  13.875 € 0,02

m3 kWh kWh/m3 € Total c€/m3 € Energia c€/m3 € Potència c€/m3 € Imposts c€/m3

EB-0 + EB-1 71.000.000 37.900.000 0,53  2.580.000 € 3,63  2.123.562 € 2,99  427.800 € 0,60  28.638 € 0,04

RESTA 18.100.000 0,28  1.870.000 € 2,82  1.105.392 € 1,69  743.851 € 1,10  20.757 € 0,03

2



DESPESES FIXES D´EXPLOTACIÓ
Operatives

3

Comprenen les despeses ordinàries de funcionament i són les següents:

2017 2016 Diferència ▼▲%

Qualitat de l'aigua i medi ambient 517.348 € 576.081 € -58.733 € -10,20%
Manteniment obra civil 1.979.980 € 1.960.985 € 18.995 € 0,97%
Manteniment instal·lacions electromecàniques 1.754.366 € 1.648.939 € 105.427 € 6,39%
Sistemes d'informació 273.483 € 282.753 € -9.270 € -3,28%

4.525.177 € 4.468.758 € 56.419 € 1,26%
Assegurances 176.577 € 185.043 € -8.466 € -4,58%
Tributs - IBI, IAE, cànon domini públic i altres taxes 246.647 € 248.435 € -1.788 € -0,72%
Telèfon i altres subministraments 50.994 € 51.567 € -573 € -1,11%
Flota de vehicles 141.268 € 160.344 € -19.076 € -11,90%
Material informàtic, d'oficina i diversos 27.990 € 25.380 € 2.610 € 10,28%
Serveis de neteja i relacions externes 463.300 € 454.300 € 9.000 € 1,98%
Altres professionals i treballs exteriors 122.500 € 128.800 € -6.300 € -4,89%
Comissions bancàries i despeses associades 15.670 € 28.101 € -12.431 € -44,24%
Ingressos diversos -47.897 € -44.955 € -2.943 € 6,55%

1.197.049 € 1.237.016 € -39.967 € -3,23%
Formació i prestacions socials 197.062 € 178.055 € 19.007 € 10,67%
Dietes Consell Administració i representació Pres. 115.563 € 115.563 € 0 € 0,00%
Prevenció de riscos i servei de seguretat 375.000 € 398.000 € -23.000 € -5,78%

687.625 € 691.618 € -3.993 € -0,58%
TOTAL DESPESES FIXES D’EXPLOTACIÓ 6.409.851 € 6.397.392 € 12.459 € 0,19%



DESPESES FIXES D´EXPLOTACIÓ
Personal

4

Destaca l’estabilitat en la dimensió de la plantilla. De manera puntual, s’ha reforçat per cobrir 
les necessitats derivades de les obres i posada en servei de les actuacions al Baix Ebre, 
Montsià i Ramal Alt Camp i Conca de Barberà (període 1998-2000) i de les actuacions a 
l’ETAP i els abastaments al Baix Camp i Baix Penedès (període 2008-2011).

Edat Homes Dones TOTAL %

> 65 0 0 0 0%
60 - 64 3 0  3   4%
55 - 59 13 1  14   18%

56%50 - 54 13 4  17   22%
45 - 49 11 2  13   17%
40 - 44 8 1  9   12%
 35 - 39 5 4  9   12%
30 - 34 5 2  7   9%
25 - 29 5 1  6   8%

< 24 0 0  0 0%
63 15 78

Central ETAP

38 40

Nivell formació    Número % Homes Dones

Llicenciats, Enginyers, Graus 25 32% 16 9
Tècnics Especialistes, Administratius 27 35% 21 6
Personal a torns (operadors) 21 27% 21 0
Formació Bàsica 5 6% 5 0

78 100% 63 15

Despeses personal 2017 2016 2015 2014

Sous i Salaris  3.289.710 €  3.278.522 €  3.506.905 €  3.502.141 € 

Seguretat Social  896.284 €  917.209 €  931.977 €  937.559 € 

Total  4.185.994 €  4.195.731 €  4.438.882 €  4.439.700 € 

Mitjana d’Antiguitat

17,4

Edat Mitjana

46,1
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NECESSITATS FINANCERES
Amortitzacions

A efectes del càlcul de la tarifa, els interessos del finançament i les amortitzacions tècniques 
netes han de ser minorades per les partides següents:  

• L´amortització anual de diverses subvencions de capital i quotes d´ús de ramal (QUR).
• L’anualitat de les quotes de nou subministrament, originades per la incorporació o ampliació 
de noves dotacions (QNS) i la quota de troncal compartida (QTC).

A continuació, es dóna el càlcul de l’import net a repercutir i, al peu, el detall d’algunes 
partides:

* Detall del traspàs a pèrdues i guanys de les subvencions de capital i quotes d’ús de ramal:

A la dotació d’amortització tècnica prevista per l’any 2017 li afegim l’estimació de les altes 
en inversió a amortitzar a partir de 01/01/2017, aplicant el coeficient d’amortització previst 
en funció de la seva naturalesa, així com la quota d’amortització derivada de les baixes 
d’immobilitzat:

Amortització Tècnica dels Actius 8.626.961 €

Amortització de Subvencions de Capital * -2.692.005 €

Amortització de Quotes d´Ús de Ramal (QUR) * -172.624 €

Amortització neta en tarifa 5.762.332€

Traspàs Quotes d’Ús de Ramal

QUR, vàries 78.443 €

QUR Baix Camp 29.158 €

QUR Baix Penedès 65.023 €

Quotes d'Ús de Ramal 172.624 €

Traspàs Subvencions de Capital

ACA- Sifó (1990) 168.191 €

ACA- Francolí (1994) 49.545 €

ACA- Obres Delta (2002) 187.395 €

ACA-Conca Barberà (2001) 84.968 €

CCCB-Conca Barberà (2001) 12.009 €

ACA- Altafulla (2001) 5.129 €

PUOSC- Altafulla (2001) 4.831 €

ACA- Sarral (2002) 15.763 €

PUOSC - Sarral (2002) 1.504 €

CCCB - Sarral (2002) 3.814 €

ACA- Calafell / Cunit (2000) 3.907 €

ACA-Eb's i Dipòsits (2010) 491.232 €

FONS COHESIÓ-Actuacions ETAP (2010) 1.211.334 €

FONS COHESIÓ-Baix Camp (2010) 130.142 €

FONS COHESIÓ-Baix Penedès (2010) 322.241 €

Subvencions de Capital 2.692.005 €

Quota d'amortització tècnica de l'immobilitzat del període 1989-2015 8.396.961 €

Quota d'amortització tècnica de les altes i baixes d’immobilitzat de l'any 2016 230.000 €

Quota d’amortització tècnica 8.626.961 €



NECESSITATS FINANCERES
Interessos
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Pel càlcul dels interessos que generarà l´endeutament mitjà, considerem els saldos existents 
o previstos de les operacions d´endeutament ponderats pels tipus d’interès coneguts (si 
està subjecte a una operació de cobertura) o pel tipus estimat del mercat interbancari:

Estimació Euribor 3M: 0,05 %

Interessos en tarifa  631.196 € 

Amortització neta en tarifa  5.762.332 € 

Anualitat QNS/QTC -1.722.821 € 

Interessos i amortitzacions nets en tarifa  4.670.707 € 

Nominal
Inicial

Agent Tipus Marge SWAP 01/01/2017 31/12/2017
Cost

Financer
Interessos

8.560.000 € BBVA 1,83% 8.025.000 € 7.311.667 € 1,830% 140.331 €

11.102.000 € LA CAIXA Euribor 3M 1,000% 1,36% 9.714.250 € 8.789.083 € 1,205% 111.515 €

4.535.000 € BBVA Euribor 3M 4,350% 3.968.125 € 3.590.208 € 4,400% 166.283 €

2.750.000 € ICF Euribor 3M 3,000% 1.866.071 € 1.669.643 € 3,050% 53.920 €

18.925.871 € LA CAIXA Euribor 6M 1,17% 8.018.429 € 5.869.472 € 1,798% 124.843 €

1.050.000 € BANKIA Euribor 6M 3,000% 656.250 € 393.750 € 3,050% 16.013 €

17.759.908 € BANKIA Euribor 3M 0,040% 2.854.368 € 1.585.760 € 0,090% 1.998 €

18.481.122 € BBVA Euribor 3M 0,115% 2.956.980 € 1.478.490 € 0,165% 3.659 €

877.391 € BBVA Euribor 3M 6,400% 0,80% 263.217 € 87.739 € 7,200% 12.634 €

TOTAL ENDEUTAMENT 38.322.691 € 30.775.812 € 1,827% 631.196 €

Per tant:
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Per tal de fer front a l’amortització financera de les operacions de préstec que tenen una 
durada mitjana de 11 anys, inferior a la vida útil mitjana dels actius que és de 26 anys, el 
component d’aportació dels consorciats per amortització de deute a llarg termini ascendeix a:

Aportació consorciats per amortització de deute llarg termini 1.195.000 €

L’aportació de capital per la reserva d’infraestructura derivada de l’assignació d’inversió per 
reserva de cabals permetrà cert autofinançament per dur a terme les inversions necessàries 
per mantenir les instal·lacions i la xarxa de distribució en òptimes condicions.
Les inversions més significatives són: 
- Actualització arquetes de desguàs Canonada Principal, fases 3 i 4 (300.000 €)
- Adaptació del ramal de Salou. Obra de fàbrica creuament FFC-Av. Alcalde Pere Moles 
(250.000 €).

Aportació consorciats per a l'execució d'inversions (dotacions reserves) 567.138 €

NECESSITATS FINANCERES
Aportacions

IMPORT

Xarxa de serveis ETAP 600.000 €

Planta electrocloració Ramal de Reus 100.000 €

Equips laboratori anàlisi d'aigua 56.850 €

Software laboratori i Business Inteligence 122.950 €

Actualització d'instal·lacions electromecàniques diverses 501.200 €

Aportació consorciats per a l’execució d’inversions (dotacions efectives) 1.381.000 €

Els estatuts del Consorci d’Aigües de Tarragona preveuen la competència de l’Assemblea 
General per aprovar els plans d’obres i instal·lacions que es deriven del pressupost 
d’inversions. 
Es tracta d’una sèrie d’actuacions destinades al correcte desenvolupament de l’activitat i 
excel·lència de la qualitat del servei i producte. Atesa la magnitud de certs projectes, les 
inversions poden tenir caràcter plurianual.

Amb aquestes actuacions es preveu executar renovacions i adequacions d’instal·lacions 
que es consideren comptablement com inversions.
A l’ETAP es preveu una xarxa de serveis per unificar tota la xarxa de clavegueram instal·lant 
una depuradora biològica.
En quant a equips i instrumentació de qualitat, es preveu executar una electrocloració en 
línia pel ramal de Reus-Castellvell i dotar d’analitzadors multiparamètrics en continu en 3 
noves instal·lacions.
A l’apartat de soft, es renovarà l’aplicació del LIMS actual (laboratory information manegement 
system) per obsolescència de l’actual sistema a més d’una actualització del software de 
gestió i control financer.
A la xarxa, és necessari actuar en diferents instal·lacions per renovar armaris electromecànics, 
cabines d’alta tensió, mesures de vibracions als equips motobomba, etc.



A la sessió del Consell de Ministres celebrada el 7/07/2014 es va acordar revisar el tipus 
del cànon de derivació, fixant-lo en 0,09757 €/m³, d’acord amb allò previst en l’article 3 de 
la Llei 18/1981 de 1 de juliol, sobre actuacions de matèria d’aigua a Tarragona, que preveu 
la revisió bianual de l’esmentat cànon.

La revisió d’aquest cànon, es va realitzar, segons la condició 19 de la concessió atorgada al 
Consorci, d’acord amb la fórmula prevista a l’Ordre de 26 de setembre de 1984:

K = 0,27*Ht/Ho +  0,21*Et/Eo +  0,12*Ct/Co + 0,25*St/So + 0,15

L’actual cabal concedit és de 100.267.337 m³/any, segons Resolució del “Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”  de 18 de juny de 2015 i es preveu el 
manteniment del tipus de cànon de derivació durant 2017.

Amb les dotacions efectives i de reserva, així com les renúncies de dotacions de reserva 
presentades abans del 30 de juny, resta cobert el pressupost de cànon de derivació.
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CÀNON DE DERIVACIÓ

2017  2016

Tipus vigent aprovat pel Consell de Ministres  0,09757 €/m³  0,09757 €/m³

Concessió Estacional: Resolució 18/06/2015 100.267.337 m³ 100.267.337 m³

Import anual Cànon de derivació  9.783.084 € 9.783.084 €

(febrer-juny / 2015) 202.000 €

Tipus a aplicar en factura  0,0976 €/m³ 0,0996 €/m³

Cànon de derivació anual amb cabal lineal 11.848.894 €/any



En desenvolupament de l’article 3.3 de la Llei 18/1981, el 17 de maig de 2007 es va signar 
un conveni amb les Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre que unificava i reunia en un 
sol text les diferents relacions jurídiques i econòmiques existents entre les Comunitats de 
Regants i el Consorci. 

Així, juntament amb l’obligació legal del Consorci de contribuir a la conservació i manteniment 
de la infraestructura hidràulica dels regants, es preveuen altres obligacions derivades de 
l’explotació del Consorci de la xarxa de subministrament a poblacions i indústries, com p.e., 
l’obligació d’alternança en els treballs de reparació i neteja dels canals, la notificació prèvia 
de les dates, la regulació de les comportes d’entrada d’aigua als canals, el possible canvi 
de productes per al tractament de l’aigua per a ús agrícola, la representació del Consorci als 
òrgans de govern de les dues Comunitats, la constitució d’una comissió tècnica i l’autorització 
d’ús compartit d’instal·lacions de les Comunitats i altres.

Per l’any 2017, atesa la situació econòmica i la modificació de la concesió, eliminant els 
cabals lineals i adequant-la a la realitat estacional, atorgada per Resolució del “Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” de 18 de juny de 2015, el CAT ha proposat a 
les Comunitats de Regants el manteniment de les quantitats rebudes l’any 2016. Cadascuna 
de les dues comunitats percebrà la meitat del següent import.

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS DEL DELTA DE L'EBRE 4.473.291 €

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS
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CÀNON DE L’AIGUA

El CAT com a entitat subministradora com a subjecte passiu del cànon de l’aigua.

L’entitat subministradora va deixar d’estar exempta de tributació del cànon de l’aigua en 
virtut de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2012, publicada al DOGC núm. 6075, de 27 de febrer de 2012. No obstant, el gravamen 
específic té valor zero (article 72.3) i solament serà d’aplicació el gravamen general (TGG) 
afectat dels coeficients que s’esmenten a l’article 71.

Aquesta situació prové de:

• La supressió de l’article 64.2.d) que motiva l’eliminació de l’exempció del cànon en 
l’abastament fet a través de xarxes bàsiques i l’abastament en alta a d’altres serveis públics 
de distribució d’aigua potable.

• La definició de la base imposable del cànon de l’aigua com l’aigua utilitzada i, en el 
cas dels usos per abastaments a tercers, s’entén que inclou el volum d’aigua captat del 
medi, el procedent d’infraestructures de l’ACA, d’una corporació de dret públic adscrita a 
l’Administració hidràulica, el comprat a tercers i el produït en instal·lacions d’aigua marina 
(art. 67.1).

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tributs/Document_Novetats_Mesures.pdf
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Els volums procedents de captacions pròpies inclouen els de captacions del medi, 
d’infraestructures de l’ACA o d’instal·lacions pròpies d’aigua marina i les procedents de 
corporacions de dret públic.

Resta pendent de fixar, per part de la llei de Pressupostos de la Generalitat, el tipus a aplicar 
durant l’any 2017. La modificació de la tarifa gravamen general o els coeficients implicarà 
la modificació del component variable de la tarifa mitjana. No obstant, el Pressupost preveu 
un increment del 1,5%.

Import = (TGG x C1 x Vnll)   +   TGG x C2 x Vll x %Vc 

Volum captat del medi 71.725.572 m³

Volum lliurat a tercers (Vll) 69.000.000 m³

Volum no lliurat (Vnll) 3,80 %

Percentatge d'aigua procedent de captacions pròpies (%Vc) 100 %

Tipus Gravamen General (TGG) 0,1654 €/m³

Coeficients
reductors del TGG

Valor coeficient Vnll (m³) Vll (m³) Vc €

C1 (Vnll) 0,2  2.725.572    90.162 € 

C2 (Vll) 0,07  69.000.000   100%  798.882 € 

CÀNON DE L'AIGUA PER 2017   889.044 € 
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TARIFA MITJANA

El cost unitari mitjà de l’aigua, que equival a la tarifa mitjana, comprèn les partides 
anteriorment descrites que es repercuteixen de la següent manera:

Per tant, el cost mitjà unitari per a l’any 2017 s’estima així:

(C) 69.000.000 m³ consumits pressupostats per l'any vinent.

(E) 87.166.743 m³ efectius, és a dir, aquells que els consorciats tenen assignats per consumir.

(R) 10.403.337 m³ de dotacions de reserva.

DESCRIPCIÓ
2017 2016

€/ANY
EFECTIVA

€/m3
RESERVA

€/m3 €/ANY
EFECTIVA

€/m3
RESERVA

€/m3

(C) Despeses variables d'explotació  5.465.276 € 0,0792  6.193.020 € 0,0911

(E) Despeses fixes d'explotació  10.595.845 € 0,1216  10.593.123 € 0,1216

(E) Despesa extraordinària per carbonatació  270.000 € 0,0031

DESPESES D'EXPLOTACIÓ  16.061.121 €  17.056.143 € 

(E) Amortitzacions i interessos  4.670.707 € 0,0536  4.983.319 € 0,0572

Quota de Nou Subministrament  1.722.821 €  1.725.199 € 

[E+R] Aportació per amortització deute LL/T  1.195.000 € 0,0122 0,0122  850.000 € 0,0084 0,0084

[R] Aportació per inversions  567.138 € 0,0549  803.308 € 0,0572

(E) Aportació per inversions  1.381.000 € 0,0158

NECESSITATS FINANCERES  9.536.666 €  8.361.826 € 

[E+R] Cànon derivació (CHE-ACA)  9.783.084 € 
0,0976 0,0976

 9.783.084 € 
0,0996 0,0996

[E+R] Cànon derivació febrer-juny 2015 (CHE-ACA)  -   €  202.000 € 

(E) Cànon Regants (Com.Regants)  4.473.291 € 0,0513  4.473.291 € 0,0513

(C) Cànon de l'aigua (ACA)  889.044 € 0,0129  876.398 € 0,0129

CÀNONS  15.145.419 €  15.334.773 € 

TOTAL   40.743.206 €  40.752.742 € 

TARIFA MITJANA AIGUA CONSUMIDA (€/m³) 0,5905 0,5993

-1,47%

TARIFA DOTACIÓ DE RESERVA (€/m³) 0,1647 0,1652

-0,30%
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TARIFA MITJANA

No obstant això, cal recordar que les tarifes unitàries individuals varien en funció de 
l’estacionalitat de la dotació, circumstància que afecta la inversió assignada a cada consorciat 
i, per tant, als components unitaris d’interessos i amortitzacions i aportació per inversions. 
Tanmateix, la quota de nou subministrament, per aquells que en tenen, afecta a la tarifa 
individual.

Per naturalesa, les partides que conformen el pressupost són:

Cànons
(naturalesa
tributària)

37,2%

Despeses
d’Explotació

39,4%

Necessitats
financeres

23,4%

2017

Despeses d'explotació 0,2328 39,4%

Necessitats financeres 0,1382 23,4%

Cànons (naturalesa tributària) 0,2195 37,2%

 €/m³ 0,5905 100,0%



Instal·lacions Centrals
Autovia T-11, Km 14
43006 - Tarragona

Tel. 977 54 64 10
Fax 977 54 62 40

ETAP
Carretera Nacional 340, Km 1094

43895 - l’Ampolla
Tel. 977 47 05 86
Fax 977 47 17 70

cat@ccaait.cat
www.ccaait.cat
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