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“Sóc la primera dona Presidenta 
del CAT, un fet que em satisfà 
plenament i també sóc la persona 
que després d’alguns anys ha 
assumit la presidència, novament, 
des de les Terres de l’Ebre.”

Presidenta
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Presidenta

En l’àmbit de la sostenibilitat, aquest 
2018 s’ha posat punt i final a un projecte 
europeu que el CAT va engegar fa 4 anys 
i que ha consistit en la validació d’un mo-
del del transport del sediments generats 
a l’ETAP de l’Ampolla i la seva dispersió a 
través dels canals de reg del Delta. Tot i la 
finalització del projecte, el CAT ha volgut 
anar més enllà i ja tenim enllestit el pro-
jecte constructiu de la gestió alternativa 
dels llims que genera la planta potabilit-
zadora, aproximadament entre 1.200-
1.400 tones/any. Aquesta seria la nostra 
petita aportació, el nostre gra de sorra a 
la mitigació de l’efecte del canvi climàtic 
al Delta de l’Ebre. El projecte ha estat li-
derat per l’IRTA, juntament amb altres 
socis com l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya, l’Oficina del Canvi Climàtic 
de la Generalitat, l’Agència Catalana de 
l’Aigua, la Universitat de Còrdova i la Co-
munitat de Regants-Sindicat Agrícola de 
l’Ebre.
En l’àmbit de la Responsabilitat Social, 
amb la voluntat de millorar la comunica-
ció externa i la transparència, s’ha estre-
nat un nou model de visites escolars per 
tal de promoure l’ús eficient de l’aigua i 
donar a conèixer el funcionament de la 
planta potabilitzadora als centres esco-
lars de la demarcació. El nou model s’ha 
organitzat en funció del nivell formatiu 
dels alumnes que ens visiten, fent que 

Nous reptes
amb convicció
El passat 31 d’octubre vaig assumir la 
Presidència del Consorci d’Aigües de Tar-
ragona amb el repte de continuar treba-
llant pel bé comú i amb la convicció de 
seguir avançant en el camí de l’eficiència 
i l’excel·lència del servei, a més d’un ferm 
compromís amb el territori. 
Sóc la primera dona Presidenta del CAT, 
un fet que em satisfà plenament i també 
sóc la persona que després d’alguns anys 
ha assumit la presidència, novament, des 
de les Terres de l’Ebre. Un territori con-
vençut de la importància i rellevància de 
l’aigua i del consum responsable que s’ha 
de promoure des de tots els organismes. 
Precisament en aquest sentit, el mes de 
desembre de 2018, el Consorci d’Aigües 
ha demanat un ajust de la concessió vi-
gent, passant de 100,27Hm³/any actuals 
a 94,71Hm³/any. La proposta neix arrel 
de la demanda de reducció de dotacions, 
majoritàriament de la indústria i alguns 
ajuntaments, al fer servir actualment uns 
volums equivalents en aigua reutilitzada, 
provinents de les estacions depuradores 
de Vila-seca/Salou i de Tarragona. Aquest 
és el camí pel qual apostem i volem con-
tinuar treballant. 

la visita guiada sigui molt més didàctica 
i interactiva permetent una major com-
prensió i conscienciació dels visitants.



“..., la qualitat és la prioritat 
del nostre servei, amb la nova 
Directiva Marc de l’Aigua, els 
requisits de qualitat de l’aigua 
seran cada vegada més  
estrictes, ...”

Director gerent

Josep-Xavier
Pujol i Mestre



Director gerent

Josep-Xavier
Pujol i Mestre

Ministres del 23 de febrer de 2018, pas-
sant d’un tipus de 0,09757 a 0,09067€/m³. 
Aquesta disminució suposa un estalvi de 
costos de 691.845€ anuals per a tots els 
consorciats, una reducció que s’ha aplicat 
ja a la factura de tots els ajuntaments i in-
dústries consorciades des del passat mes 
de març.
Tal i com indico en el títol d’aquest infor-
me inicial, la qualitat és la prioritat del nos-
tre servei, amb la nova Directiva Marc de 
l’Aigua, els requisits de qualitat de l’aigua 
seran cada vegada més estrictes, espe-
cialment a la xarxa, la qual cosa suposa 
que s’ha de conèixer de la millor manera 
possible com es comporta l’aigua al llarg 
de l’extensa xarxa de més de 405km de 
longitud.
Amb aquest objectiu, el CAT s’avança i ha 
dissenyat un desplegament de 17 sensors 
multiparamètrics a implantar a la xarxa de 
distribució del CAT fins a l’any 2020, per 
cobrir la totalitat de l’aigua distribuïda. 
Aquests sensors mesuren conductivitat, 
terbolesa, índex UV 254nm, color, TOC i 
temperatura. El pressupost total del des-
plegament de sensors ascendeix a més 
de 250.000€. Aquest desplegament es 
veu també suportat per la xarxa d’electro-
cloracions en línia, havent executat aquest 
2018 la instal·lació del ramal de Reus-
Castellvell-La Selva amb un import de 
330.098€. Tot per configurar un scada de 

La qualitat,
la prioritat del nostre 
servei
En el curs de 2018, el Consorci d’Aigües de 
Tarragona (CAT) ha començat a aplicar i 
a executar les principals línies del Pla Es-
tratègic 2018-2021 orientat a la millora de 
la qualitat i de les garanties del subminis-
trament, així com també en el reforç de la 
seguretat, millores ambientals i la millora 
de la comunicació tant a nivell intern com 
extern. 
En relació als consums, les dades dels 
ajuntaments i les indústries enguany han 
mostrat un lleuger descens. Hi ha hagut 
un consum global de 71,42Hm³ el que su-
posa un descens del 5,8% respecte a l’any 
passat (un positiu, escàs, del 0,07% dels 
ajuntaments i un descens del 14,435% de 
les indústries). Cal prendre en considera-
ció que el consum per la indústria d’aigua 
reutilitzada ha estat de 4,72Hm³, a més 
dels 26,22Hm³ subministrats pel CAT, la 
qual cosa representa un 15% de consum 
industrial en aigua reutilitzada.
A principis d’aquest 2018 es va revisar, 
a la baixa i per part del Ministeri per a la 
Transició Ecològica, el tipus de cànon de 
derivació, amb resolució del Consell de 

qualitat i tenir controlada en tot moment la 
qualitat de l’aigua, tant a la captació, en el 
propi procés de potabilització com al punt 
d’entrega dels nostres consorciats.  
En l’àmbit medi ambiental i de sostenibili-
tat, aquest 2018 el Consorci ha incorporat, 
en una primera etapa, 6 vehicles elèctrics 
junt amb una xarxa d’11 carregadors pro-
pis en diferents punts de la xarxa. D’aques-
ta manera s’evita l’emissió anual de 20Tn 
de CO2. Enguany s’han incorporat dos 
turismes i quatre furgonetes. La resta de 
la flota, fins arribar a la seva totalitat, 36 
unitats, s’aniran renovant fins l’any 2021, 
que és quan es preveu que tota la flota de 
vehicles sigui amb motor elèctric 100%, 
tret d’alguns que per les seves prestacions 
hagin de ser amb motor híbrid. El projecte 
s’ha acollit a una subvenció del 60% del 
cost elegible sufragat pel Pla Movalt del 
Ministeri d’Energia
Amb l’ànim d’una major transparència i 
informació, aquest 2018 el CAT ha orga-
nitzat la segona trobada d’inspectors de 
l’Agència de Salut Pública de la Generali-
tat d’arreu de Catalunya i també s’ha ce-
lebrat la segona Jornada Tècnica adre-
çada a tots els consorciats (ajuntaments 
i indústries). També, i en el mateix sentit 
d’oferir una major informació i divulgació, 
al mes de maig es va celebrar una Jorna-
da de Portes Obertes a l’ETAP de l’Ampo-
lla, promoguda pel Consell Comarcal de 

la Conca de Barberà i assistint persones 
de diferents localitats de la comarca. To-
tes les jornades celebrades van rebre una 
valoració molt satisfactòria per part dels 
assistents.
Finalment, a l’apartat de la Responsabilitat 
Social obtindreu una visió més completa i 
global dels diversos àmbits i la transversa-
litat de les accions que s’emmarquen en el 
pla de comunicació.



Estructura 
orgànica

Assemblea General
Formada per representants de les entitats 
públiques 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.



Consorciats
(a 31/12/2018)

EL MORELL
ELS PALLARESOS
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

AJUNTAMENTS
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 DEL CAMP
EL CATLLAR
CONSTANTI
CREIXELL
CUNIT
DELTATRES
(l’Aldea, Camarles i Deltebre)
L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
ELS GARIDELLS
LLORENÇ DEL PENEDÈS
MASPUJOLS
MONTBLANC
MONTBRIÓ DEL CAMP
MONT-ROIG DEL CAMP

INDÚSTRIES
ACESA INFRAESTRUCTURAS, SA
ADMINISTRADOR DE 
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
ASFALTOS ESPAÑOLES, SA
ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-
VANDELLÒS II, AIE
BASELL POLIOLEFINAS IBÉRICA, SL
BASF ESPAÑOLA, SL Unipersonal
BIC IBERIA, SA
CÀMPING L’AMETLLA VILLAGE PLATJA, SL
CARGILL ESPAÑA, SA
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SAU
CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA
COMUNIDAD DE BIENES CN VANDELLÒS II
COVESTRO
DOW CHEMICAL IBÉRICA, SL
ERCROS, SA
HORMICEMEX, SA
INDÚSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE 
ETILENO, SA
MESSER IBÉRICA DE GASES, SA Unipersonal
NORDVERT
REPSOL BUTANO, SA
REPSOL PETRÓLEO, SA
REPSOL QUíMICA, SA
RPK METAL FORMING, SAU
SCA HYGIENE PRODUCTS, SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS 
METÁLICOS, SA
VIESGO GENERACIÓN, SL



PRESIDENTA |

Il·lma. Sra. Meritxell Roigé i Pedrola
Alcaldessa de Tortosa

VICEPRESIDENT |
En representació dels Ajuntaments
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros i Casanova
Alcalde de Tarragona

VOCAL |
En representació dels Ajuntaments
Il·lm. Sr. Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus

VOCAL | En representació de les Comunitats
de Regants del Delta de l’Ebre
Sr. Manel Masià i Marsà
President Comunitat General de Regants del Canal de la Dreta de l’Ebre

VOCAL | En representació de les Comunitats
de Regants del Delta de l’Ebre
Sr. Domingo Alcalà i Sorribes
Vocal Comunitat de Regants-Sindicat Agrícola de l’Ebre

VOCAL | En representació de la Generalitat
Sra. Trinitat Castro i Salomó
Directora Serveis Territorials a Tarragona del
Departament de Territori i Sostenibilitat

VOCAL | En representació de la Generalitat
Sr. Kilian Franch i Arques
Tinent d’Alcalde d’Afers Interns i Institucionals de 
l’ajuntament de Deltebre

VOCAL |
En representació de les Indústries
Sr. Josep Font i Máñez
Director Complex Industrial de Repsol a Tarragona

VOCAL |
En representació de les Indústries
Sr. Jaume Sariol  i Martí
Director del Complex Industrial de Dow Tarragona

Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre
Director gerent del CAT

SECRETARI |

Sr. Jesús Martín i García
Director Jurídic i Econòmic del CAT

Consell
d’Administració

(a 31/12/2018)



Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre
Direcció gerència i Tècnica

Sr. Jesús Martín i García
Direcció Jurídica i Econòmica

Sra. Sandra Simó
Finances i Control

Sr. Manel Escatllar
Sistemes d’Informació

Sr. Andreu Fargas
Manteniment

Sr. Francesc Polo
Distribució

Sr. Agustí Colom
Qualitat de les Aigües i Medi Ambient

Sr. Josep Ruana
Producció

Organigrama
empresarial

del CAT



Newsletter
En l’àmbit de la comunicació interna, aquest 
2018 s’ha seguit fent l’enviament d’un butlletí 
informatiu adreçat als treballadors del CAT i a 
més s’ha començat a fer l’enviament del butlletí 
als consorciats i a les persones que manifestin 
la voluntat d’estar informades sobre l’activitat del 
Consorci.
Notes de premsa
En el curs de l’any s’han publicat un total de 15 
notícies a través del web, que majoritàriament 
han estat recollides abastament 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 2018 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, que es va reforçar amb 
altres peticions a 20 mitjans (publicacions locals 
de les diverses comarques, impreses, ràdios, 
televisions i els mitjans digitals).

Imatge renovada
En el curs de 2018 s’ha continuat en la línia de 
consolidar i millorar la comunicació del CAT amb 
els seus principals grups d’interès. Reforçant 
tant la comunicació interna com externa, duent 
a terme accions que comporten la millora de 
la transparència i la comunicació del Consorci 
d’Aigües.
El CAT articula, amb el Pla Estratègic 2018-
2021, 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.

Renovació d’imatge
Nova web
Aquest 2018 el CAT ha renovat integralment 
la pàgina web, potenciant la comunicació 
corporativa a través d’una nova imatge i una 
pàgina més àgil i comunicativa. Aprofitant la 
renovació de la pàgina web s’ha incorporat també 
el portal de transparència on es pot consultar 
tota la informació actualitzada de les accions 
desenvolupades pel Consorci i els resultats de 
la seva gestió. Juntament amb la web i el portal 
de transparència, el CAT ha incorporat un enllaç 
a la seu electrònica, un espai per relacionar-se 
electrònicament amb el CAT.

Transparència Informativa
En relació a la Transparència Informativa, que es 
defineix com un dels valors del CAT i es recull en 
la visió de l’entitat, les accions desenvolupades 
s’agrupen en diversos àmbits d’actuació, com la 
comunicació interna, l’externa o les accions dutes 
a terme amb la societat que ens envolta.

Responsabilitat
social

corporativa



Responsabilitat
social

corporativa

Compromís amb el Territori
Visites
Durant aquest 2018 s’ha posat en marxa un nou 
projecte de visites escolars a les instal·lacions 
del CAT a l’Ampolla, per tal que siguin molt més 
didàctiques i interactives i permetin una major 
comprensió i conscienciació dels visitants.
En total, durant el 2018, han estat unes 1.300 
persones les que han passat per la planta durant 
el curs acadèmic, en compliment del principi de 
la transparència informativa i amb l’objectiu de 
facilitar el coneixement de l’ETAP i del Consorci.
Projecte d’aigua envasada
Al mes de maig es va posar punt i final al projecte 
de distribució gratuïta d’aigua envasada de 
l’aixeta. En total es van subministrar 60.000 
ampolles de 0,5 litres entre tots els consorciats. 
La iniciativa va néixer el març del 2017 fruit d’un 
conveni entre el Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 
Tarragona (EMATSA), per tal d’afavorir el consum 
d’aigua de l’aixeta entre la població.
Càmera “El Temps” TV3
Des del passat mes d’agost, a les emissions de “El 
Temps” de TV3, va entrar en connexió una càmera 
instal·lada a la xemeneia d’equilibri de la planta de 
tractament del Consorci d’Aigües de Tarragona a 
l’Ampolla.
Màster URV
El CAT un any més, ha tornat a participar en el 
nou màster en “Eines per al Desenvolupament 
Professional a la Indústria”, plantejat sobre la base 
de l’aportació del coneixement i experiència dels 
37 professionals de les 24 empreses i entitats de 
l’entorn petroquímic, agroalimentari, cosmètic i 
de tractament d’aigües.

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.
Jornada de Portes Obertes: Conca de Barberà
L’alcalde de Solivella, Enric Capdevila i el 
gerent d’Aigües de Montblanc, Josep Maria 
Campdepadrós, van encapçalar el grup de la 
visita d’una cinquantena de veïns dels municipis 
de Solivella, Blancafort i Montblanc, que van 
poder conèixer el funcionament del CAT.
Jornades Tècniques
• Juny: el CAT va ser la seu de treball d’una jornada 
organitzada conjuntament amb l’Agència de Salut 
Pública. Hi van assistir prop d’una cinquantena 
inspectors i tècnics d’aquest organisme, que 
van venir dels diferents àmbits territorials de 
Catalunya.
• Octubre: per segon any consecutiu el CAT va 
organitzar unes jornades tècniques adreçades 
als seus consorciats. La sessió va tenir de nou 
molt bona acollida, hi van assistir una trentena 
de representants de les indústries i ajuntaments 
consorciats.

Col·laboracions amb entitats:
Aqua Augusta
Aquest és un  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. La investigació ha 
estat liderada per l’ICAC. 
Fundació Bonanit
Aquesta fundació que s’encarrega d’atendre 
de manera integral les persones en situació de 
desemparament i sense llar. L’assignació ha anat 

destinada a cobrir les despeses que té la fundació 
en matèria de subministrament d’aigua.
Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
(APPC) - 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, com la 
temperatura o bé la pressió, amb objectius 
terapèutics.

Amplia la informació >



Actiu

Actiu No Corrent 83.303.742,86€

Actiu Corrent 18.673.221,74€

Total Actiu 101.976.964,60€

Patrimoni Net i Passiu

Patrimoni Net 69.765.780,11€

Passiu No Corrent 19.122.318,84€

Passiu Corrent 13.088.865,65€

Total Patrimoni 101.976.964,60€

Compte de Pèrdues i Guanys

Resultat d’Explotació 593.932,71€

Resultat Financer ‐589.788,52€

Resultat Abans d’Impostos 4.144,19€

Resultat de l’Exercici 4.144,19€

Extracte dels estats financers a 31 de desembre 
2018, auditats per RSM Spain Auditores S.L.P.

Valor Econòmic
Directe Creat (VDC) 38.122.687,78€

a) Ingressos 38.122.687,78€
Valor Econòmic
Distribuït (VED) 31.805.843,31€

b) Costos operatius 16.199.798,49€
c) Salaris i beneficis socials 
pels treballadors 4.640.110,67€

d) Pagaments a
proveïdors de fons 592.307,57€

e) Pagaments al govern 10.332.640,20€

f) Inversions a la comunitat 40.986,38€

Valor Econòmic Retingut 6.316.844,47€

Estats
financers

Amplia la informació >



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

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

TOTAL 2018 45.202.772 26.218.297 71.421.069 72.117.590 0,85% 3,539 2,286

TOTAL 2017 45.168.887 30.640.444 75.809.331 76.693.500 0,95% 3,410 2,432

Increment 2018-2017 0,08% -14,43% -5,79% -5,97% -10,53%

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

Explotació



Consums d’energia elèctrica
Durant el 2018 el consum energètic ha estat de 
59,9 GWh, amb una disminució respecte a l’any 
anterior de 5,8%, a causa de la disminució de 
producció d’aigua. Tot i la baixada de la produc-
ció d’aigua del 6,0% paral·lelament del consum 

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

TOTALS 20.325.588 19.101.022 1.667.250 8.207.726 3.458.942 7.171.411 59.931.939

% DEL TOTAL 33,91% 31,87% 2,78% 13,70% 5,77% 11,97% 100,00%

1.506.484,77 € 1.408.028,84 € 385.846,25 € 727.866,28 € 308.872,67 € 780.015,38 € 5.117.114,18 €

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)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

80Hm³
70Hm³
60Hm³
50Hm³
40Hm³
30Hm³
20Hm³

Total 

Ajuntaments

Indústries

Gràfica consums d’aigua

energètic, el cost de l’energia elèctrica ha estat de 
5,12 M€ pràcticament igual respecte l’any ante-
rior amb una petita disminució del 0,2%.
Els consums d’energia elèctrica, en kWh, es pot 
observar a la taula següent:

Amplia la informació >



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 3,1795m³/
seg (100,27Hm³/any) de mitjana a l’any, amb un 
màxim a l’estiu (juliol i agost) de 3,856m³/seg. i 
un mínim de 2,827m³/seg. al mes gener.

Principals  Instal·lacions
Captació Canals de reg del marge dret i esquerre de l’Ebre, a Campredó (Tortosa)
Potabilització Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) a l’Ampolla (Baix Ebre)
Xarxa distribució Longitud total de les conduccions 405,03km

Diàmetre igual o superior a  1600mm 78,36km
Diàmetre entre 1000 - inferior a 1600mm 7,42km
Diàmetre entre 500 - inferior a 1000mm 115,79km
Diàmetre inferior a 500mm 203,08km

Bombaments En funcionament 23
Potència màxima admissible 32.589kW
Potència contractada 18.440kW
Unitats grups motobomba instal·lats 73

Dipòsits Reguladors pròpis en funcionament 44
Emmagatzematge Aigua potable 400.000m3

Aigua crua 180.000m3

Infraestructures



Projecte de Ramal de Subministrament a l'Espluga de Francolí 1.029.570,41€

Actuacions al dipòsit de postozonització a l’ETAP de l’Ampolla 87.785,56€

Projecte de Variant de traçat i Soterrament dels autoportants 2.917.418,93€

Projecte d’Adequació del traçat del Ramal de Salou a l’àmbit del creuament
amb FFCC 301.743,02€

Projecte d’actuacions a l’EB3-Constantí: impermeabilització de cobertes
i millora de la recirculació amb by-passos entre els diferents dipòsits 786.446,98€

Projecte de reparacions urgents del dipòsit de regulació de l’EB4, a Perafort 153.379,73€

Projecte de Reparacions de desguassos de la conducció principal,
tram B (Riu Llastres-Riera Riudecanyes), amb transformació a desguassos
d’alta capacitat per emergències

111.453,49€

Projecte de Renovació d’arquetes de seccionament i desguassos
del Ramal de Montblanc 77.848,36€

Projecte de Renovació i substitució d'elements de ventosa a la Xarxa del CAT, 
Fase 1. Comarques: Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Alt Camp 91.718,97€

Projecte de Reparació de desguassos de la Conducció Principal. Tram II-I.
TM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Mont-roig del Camp i Cambrils 177.148,27€

Projecte d’Electrocloració a l'EB13, Ramal La Pobla de Mafumet-Vilallonga
del Camp 168.383,66€

Projecte de nou ramal de subministrament a Mont-roig del Camp 675.479,82€

Projectes
Per part de l’oficina tècnica i de desenvolupament, 
s’han redactat els projectes següents:



S’han iniciat el 2018 amb continuïtat a l’any 2019:

D’altra banda, 
• S’ha efectuat el seguiment de les actuacions 
derivades de la descontaminació de 
l’embassament de Flix, quant al subministrament 
alternatiu del CAT en cas d’emergència. Els pous 
executats (6 al marge dret i 1 al marge esquerre 
del riu Ebre) donen un cabal d’1,2m3/s i cada 
mes s’han efectuat proves de manteniment per 
garantir el seu correcte estat de funcionament en 
cas de necessitat . Aquestes instal·lacions estan 
connectades i integrades en el propi CAT i se’n fa 
un manteniment mensual de posada en marxa i 
proves de funcionament.

Respecte a la descontaminació, resten per 
extreure uns 80.000m³ de llots i processar-
los, pas previ a la retirada de les palplanxes 
que delimiten l’actuació i donar per acabada 
la descontaminació. Es preveu que els treballs 
puguin estar enllestits a finals de l’any 2019.

Afeccions a la xarxa de distribució
Al llarg de l’any 2018 s’han atès 60 serveis afectats 
amb les instal·lacions existents, tramitant 
el seu corresponent expedient i atorgant les 
autoritzacions i informes amb les condicions 
generals i particulars de les afeccions sol·licitades 
(xarxes de gas, electricitat, obres viàries, 

tancaments de finques, informes de planejament 
urbanístic de compatibilitat amb POUM’s, Plans 
parcials, projectes d’urbanització,...).

Millores a diferents instal·lacions
S’han efectuat millores en diferents instal·lacions 
tant a nivell hidràulic com  electromecànic i de 
telecomandament. Les que tenen un menció 
especial són les següents:
• Seguiment del projecte SAOOEC (sistema 
automàtic d’operació i optimització energètica 
del CAT).
• Reparacions de canonades i de collarins de 
ventoses amb resines epoxídiques i revestiment 
amb fibra de carboni, evitant maniobres 
d’aïllament i buidat de la Canonada Principal i 
l’afectació al subministrament als Consorciats 
afectats.
• Campanya de cerca de fuites a ramal baix 
Penedès 1a, 2a i 3a fase, Ramal a Reus, Anell 
tancament 1a i 2a fase, Ramal Constantí 
Repsol, Ramal Francolí, Ramal a Valls, Ramal 
a Salou, ramal Baix Ebre 1a, 2a i 3a fase, amb 
mètode d’auscultació directa amb mitjans 
d’enregistrament de soroll aplicat interiorment a 
la conducció.
• Implantació de la segona fase de la sensòrica 
on-line, amb integració de dades ja generades pel 
propi sistema a un SCADA de qualitat.
• Canvi un interruptor 6kV a ETAP.
• Millores als passamurs a distribució, per evitar 
els problemes de la corrosió.
• Millora de les comportes de l’EB0.
• Millora de l’eficiència de les bombes d’EB25, 
EB18, EB4, EB14, EB2.
• Pla de renovació de cabalímetres.
• Millora skid floculant de l’ETAP.

Projecte d’electrocloració del Ramal Reus-Castellvell i Instal·lació
d’un nou grup motor-bomba a l’EB10 330.097,68€

Projecte de Xarxa de Serveis i Pavimentació a l'ETAP de l'Ampolla.
TM de l’Ampolla 315.057,76€

Canvi de vàlvula de seccionament i caldereria. Terciaria Creixell (LTT09)
i Terciària Roda de Berà poble (LTT10). TM de Creixell i Roda de Berà 94.030,17€

Projecte d'actualització d'arquetes de desguàs a la Conducció Principal,
Fase-3 i Fase-4. 275.083,16€

Projecte d'adequació del ramal de Cargill. Tram: Caseta derivació-dipòsit usuari. 
TM de Reus 51.763,47€

Projecte de Renovació de la conducció del Ramal del Perelló.
Tram: Conducció principal (PAT02) - EB16, TM del Perelló 177.373,51€

Obres
Durant el decurs de l’any 2018 es van finalitzar i 
liquidar les obres següents:

Projecte d’actuacions a l’EB3-Constantí: impermeabilització de cobertes
i millora de la recirculació amb by-passos entre els diferents dipòsits 609.147,14 

Projecte de reparacions urgents del dipòsit de regulació de l’EB-4, a Perafort 143.808,84 

• Implantació noves UPS redundants a ETAP i 
Central.
• Millora de l’anell de comunicacions de l’ETAP.

Innovació i Tecnologia
El CAT ha participat, fins el maig de 2018, data de 
la finalització, i juntament amb altres empreses 
d’investigació i administracions, en el següent 
projecte
• Life+ EBRO-ADMICLIM, adaptació i mitigació al 
canvi climàtic al Delta de l’Ebre. Aquest programa 
va ser atorgat el juny de 2014 amb un import 
de 2,26M€ (finançament UE d’1,12M€) i per un 
període de 4 anys. El promotor d’aquest Life+ 
és l’IRTA, amb socis com són l’Oficina de canvi 
climàtic de la Generaliat de Catalunya, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la Comunitat de Regants del 
Marge esquerre, la Universitat de Còrdova i el 
propi CAT. 
El CAT hi participa per tal de fer la investigació i 
pilotatge per al retorn al medi dels sediments que 
obté en el procés de potabilització i contribuir 
a la subsidiència del Delta. Es van dur a terme, 
en anualitats anteriors, les  identificacions dels 
sòls, models d’anàlisi de transport de fangs pel 
riu i canals i les primeres proves pilot en finques 
experimentals per avaluar els efectes de la 
deposició de fangs sobre el terreny i el cultiu de 
l’arrós.
Durant el 2018 el CAT ha estat redactant (pendent 
finalització) el projecte constructiu de la portada 
dels fangs des de l’ETAP als dos canals principals 
de reg, un projecte amb un import aproximat 
d’execució de 3,8M€, que consta principalment 
de 14,2km de conduccions de 250-355mm, un 
dipòsit de capçalera de 600m3 de capacitat a 
l’ETAP de l’Ampolla i el creuament sota el llit del 
riu Ebre a l’alçada d’Amposta.



Publicacions
Els articles publicats al llarg de 2018 són els 
següents:
- “SCAN Iberia equipa la red de distribución del 
Consorcio de Aguas de Tarragona”.
Article sobre la implamentació dels sensors 
multiparamètrics a la xarxa del CAT a la Web de 
IAGUA, el gener de 2018.

Accés publicació >

- ”OZÓ, la clau per una potabilització més 
sostenible”.
Article sobre el tractament amb ozó a l’ETAP del 
CAT a la revista VIU A FONS, en el seu especial 
VIUQuímica d’abril de 2018.

Accés publicació >

- “Presence of artificial radionuclides in samples 
from potable water and wastewater treatment 
plants”.
Article del departament d’URAIS de la URV 
publicat al Journal of Environmental Radioactivity, 
sobre un estudi dels fangs de l’ETAP del CAT i les 
EDAR de Reus i Tarragona. Juny 2018.

Accés publicació >

- “Operación inteligente y ahorro energético en 
redes en alta. Caso práctico del CAT”.
Article de la revista TECNOAQUA sobre l’estalvi 
energétic, centrant-se en la implantació de 
sistema SAOOEC (Sistema Automático de 
Operación y Optimización Energética del CAT). 
Juliol-Agost 2018.

Accés publicació >

- “Validación de la medición en continuo de la 
Estación de Alerta de la ETAP de l’Ampolla del 
CAT según RD 902/2018””.
També de la revista TECNOAQUA, tenim 
aquest artícle sobre la monitorització on line 
dels principals paràmetres de l’aigua del CAT. 
Novembre-Desembre 2018.

Accés publicació >



de la captació als punts de lliurament i d’acord 
amb la norma EN 15975-2. Tanmateix 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).  
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/la-teva-aigua/. Com a requisit legal, 
en compliment de la normativa SCO/1591/2005, 
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). Els punts de mostreig pel 
compliment dels autocontrols estan situats 
a la captació d’aigua de l’Ebre, a la sortida de 
l’ETAP, als dipòsits i cambres d’aspiració dels 
bombaments del CAT i als punts de lliurament o 
de canvi de gestor.   

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. La normativa 
que li aplica és el Reial Decret 140/2003, de 7 de 
febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua de consum humà, el Reial 
Decret 314/2016, de 29 de juliol, que incorpora 
els criteris bàsics per al a protecció de la salut 
en contra els riscos de les radiacions ionitzants i 
freqüències de mostreig a les aigües destinades 
a consum humà i el Reial Decret 902/2018 que 
modifica el RD 140/2003 i les especificacions 
dels mètodes d’anàlisis. També durant l’any 2018, 
d’acord amb l’article 19 del RD 140/2003, es 
treballa amb el Pla de vigilància i control sanitaris 
de les aigües de consum humà de Catalunya, 
de desembre de 2005. Es compleix amb la 
Directiva (UE) 2015/1787 relativa a la qualitat de 
les aigües destinades al  consum humà, sobre la 
seguretat en el subministrament d’aigua potable, 
gestió i control dels riscos a la salut humana en 
tota la cadena de subministrament d’aigua des 

Qualitat de 
l’aigua



wàter using large-volume direct injection líquid 
chromatography-tandem mass spectrometry”.
- Publicació a la revista tècnica “Journal of 
Environmental Radioactivity” de l’article amb 
el títol “Presence of artificial radionuclides in 
samples from potable wàter and wastewater 
treatment plants”.
- Participació com a docents en el Màster en 
eines per al desenvolupament professional a la 
indústria de la Universitat Rovira i Virgili.

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 2018, ha presentat en tot 
moment la condició d’AIGUA APTA PER AL 
CONSUM HUMÀ, d’acord  amb la normativa 
vigent que regula els valors d’acceptabilitat 
dels paràmetres de qualitat, els condicionants i 
processos de potabilització i  de distribució.

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).
4.344 mostres i 46.045 resultats analítics, amb 
una mitjana de 12 mostres diàries i mes de 125 
resultats analítics diaris. 
Respecte l’any anterior ha disminuït el nombre de 
mostres (-15,9%) i el nombre de resultats analítics 
(-5,9%). Durant l’any 2016, 2017 i 2018 s’ha 
procedit a la reducció en 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.
El nombre de mostres analitzades presenta una 
relació de 3,66 respecte als requisits oficials 
del Programa de Gestió d’Autocontrol (PAG) i, 
respecte al nombre de paràmetres analitzats, la 
relació és d’1,87.
L’Agència de Salut Pública (ASP) ha realitzat 
una inspecció de control, durant el mes de 
febrer de 2018, per al compliment del Protocol 
d’Autocontrol i Gestió (PAG). d’acord amb el RD 
140/2003, l’aigua s’ha qualificat d’apta per al 
consum humà en tot el període anual.

Aigua Captada
D’acord amb les característiques de qualitat de 
l’aigua captada, l’aigua de l’Ebre necessita un 
tractament físic normal, tractament químic i 
desinfecció final.
El comportament hidrosalí de l’Ebre va en 
augment a causa de la pròpia conca de 
l’Ebre (causes naturals) i per l’augment de 
zones industrialitzades i de regadius (causes 
antropogèniques). Per causes naturals, 

noves tècniques d’instrumentació avançada, 
assistència a diferents jornades de formació 
tècnica, i col·laborant en diferents convenis per 
a la formació d’estudiants en pràctiques de les 
universitats: URV, UB, UAB i Instituts d’ensenyança 
secundària.
• Amb el suport del Grup de Cromatografia del 
Departament de Química Analítica i Química 
Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha 
continuat amb l’estudi projecte per a la realització 
de la tesi doctoral “Avaluació de la presència de 
compostos emergents en aigües destinades al 
consum humà”, per tant, ha obtingut 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.
• S’ha continuat amb el contracte establert amb 
URAIS d’una durada de sis anys per a la realització 
de  les determinacions radioquímiques.
• En el marc del projecte LIFE EBRO-ADMICLIM 
liderat per l’IRTA, el CAT ha participat 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:
- El 7 de juny es va realitzar la Jornada sobre 
aspectes de qualitat de l’aigua a l’ETAP de 
l’Ampolla i dirigida a l’Agència de Salut Pública.
- Jornada dirigida als serveis tècnics dels 
consorciats el dia 4 d’octubre a l’ETAP de 
l’Ampolla.
- Participació en el grup de treball de la comissió 
segona d’AEAS.
- Publicació a la revista tècnica “Analytical and 
Bioanalytical Chemistry” de l’article amb el 
títol “A simple, fast method for the analysis of 
20 contaminants of emerging concern in river 

generalment al marge dret, predominen els 
sulfats (guixos), i al marge esquerre i aigües 
amunt de Saragossa predominen els clorurs 
(halites, roques sedimentàries, ...). Les causes 
antropogèniques són degudes als abocaments a 
l’Ebre sense tractaments adequats, a l’increment 
de la superfície amb reg d’usos agrícoles, a les 
escorrenties amb arrossegament de sals del 
propi terreny i els incorporats a través d’adobs, 
fertilitzants, ...

Aigua Distribuida
Durant l’any 2018 s’ha realitzat dues notificacions 
a l’Agència de Salut Pública (ASP).

Auditories de Gestió de Qualitat
i Objectius
Els objectius de qualitat programats durant el 
2018 van ser tres:
• Millora en la qualitat de l’aigua subministrada. 
Disminució % del contingut de sals per dilució de 
l’aigua.
• Seguiment i millores del software de gestió de 
laboratori (LIMS).
• Ampliació dels d’analitzadors multiparamètrics 
en continu a la xarxa de distribució, que es durà a 
terme en diferents etapes fins l’any 2020.

Participació i Innovació
• Al llarg de l’any LQAIGUA ha realitzat millores 
en tècniques d’anàlisi en referència al control de 
qualitat, per la instrumentació d’alta resolució 
(HPLC/MS/MS). Aquestes millores, han estat fruit 
de l’ampliació de paràmetres acreditats d’acord 
amb la UNE-EN ISO/IEC 17025:2005.
• LQAIGUA ha participat en 4 circuits 
d’intercomparació de laboratoris que inclouen les 
anàlisis de paràmetres orgànics i inorgànics.
• El personal de LQAIGUA ha rebut formació de Amplia la informació >



Informe 
ambiental

Durant l’any 2018, d’acord amb el resultat de les 
auditories realitzades amb l’entitat certificadora 
AENOR, el CAT manté el certificat del sistema de 
gestió ambiental (SGA) d’acord amb l’adaptació a 
la nova normativa ISO 14001:2015.
Tanmateix, d’acord amb la declaració de la polí-
tica de gestió integrada del SGA, juntament amb 
les normatives UNE-EN ISO/IEC 17025, ISO 9001, 
OSHAS 18001 i ISO 22000, el CAT té el compro-
mís i contribueix a la protecció del medi ambient, 
a la minimització dels riscos potencials dels im-
pactes ambientals al seu entorn, al compliment 

de la legislació vigent i altres requisits interns del 
CAT com ara el de promoure la millora contínua 
en la pròpia gestió ambiental. Així, doncs, el CAT 
té establert com a compromís i filosofia bàsica el 
respecte al medi ambient.



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 2018 ha estat 945 tones. La gestió de 
residus no perillosos ha estat de 58 tones i la de 
residus perillosos de 6 tones. Per tant representa 
un 89% i un 11% respectivament.
Durant el 2018 es va realitzar la gestió de 1.540 
tones de fangs generats a l’any 2017 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 96,1% del total de residus i 
subproductes generats, seguits dels residus no 
perillosos amb un 3,6% i, en menys quantitat, dels 
perillosos amb un 0,3%.
La generació total de residus del CAT durant el 
2018 (sense la gestió de llots) ha estat de 63,0 
tones i dels dos centres de producció de residus 
(Central Constantí i ETAP de l’Ampolla) el 76% 
es van generar a l’ETAP mentre que el 24% 
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 
74% es van generar a l’ETAP i el 26% 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.

Matèries i Reactius de Tractament
El consum de matèries perilloses ADR ha estat 
de 3.475 tones (87%) i de les no perilloses de 
497 tones (13%), totes elles gestionades dins 
dels objectius establerts i en compliment de la 
legislació vigent.

Objectius i Seguiment Ambiental
L’objectiu ambiental marcat pel CAT a l’any 2018 
es basa en la reducció de les emissions del 
gasos d’efecte hivernacle (GEH) on s’han marcat 
quatre línies de treball. La primera, la substitució 
de vehicles convencionals de combustió per la 
compra de vehicles elèctrics (VE). La segona, 
la millora i optimització del funcionament 
SAOOEC sobre el control dels consum elèctrics 
principalment de les estacions de bombament. 
Tercera, l’adquisició i millora de bombes per 
aconseguir alts rendiments. I quarta, la disminució 
de fuites dels equips d’aire condicionat.
Cal destacar la participació activa en el projecte 
Life+ EBRO ADMICLIM sobre l’adaptació i 
mesures de mitigació al canvi climàtic al delta de 
l’Ebre (LIFE 13 ENV/ES/001182), finançat per la 
Unió Europea (Life+ Programa Comissió Europea) 
i amb un a durada fins el segon semestre de 2018.
Durant l’any 2018 s’ha realitzat auditoria externa 
per part d’AENOR sobre el sistema de gestió 
mediambiental d’acord amb la ISO 14001:2015 
el dia 8  de febrer amb el resultat de quatre 
observacions i una no conformitats, totes elles 
resoltes i tancades favorablement.

Plantes Fotovoltaiques
Pel que a producció solar, 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 2018 s’han produït 
7.219.541kWh, el que suposa un total d’estalvi en 
emissions de diòxid de carboni equivalent (CO2 
eq.) de 2.830 tones.
Durant el 2018, la producció va ser de 501.890 
kWh a Constantí, 326.260 kWh a Perafort i 
277.002 kWh a Vandellòs, d’un total d’1.105.152 
kWh i amb un estalvi d’emissions de 433 tones 
CO2 eq.

Emissions
El càlcul de l’empremta del carboni es una eina 
que mesura les emissions dels gasos d’efecte 
hivernacle (GEH) que està dirigida a millorar el 
comportament energètic i mediambiental tant de 
les matèries com de productes i serveis del CAT. 
Es divideix en tres categories: emissions directes, 
emissions indirectes de l’energia elèctrica i 
emissions indirectes de productes, residus i 
consum d‘aigua.
• Les emissions directes de CO2 equivalents 
són les que pot controlar el CAT. Durant el 2018 
aquestes emissions han estat de 128,7 tones de 
CO2 equivalent amb una disminució respecte el 
2017d’un 4,6%.
L’indicador de les emissions directes respecte a 
l’aigua produïda a l’EB-1 és d’1,8 grams de CO2 per 
cada m³ produït.
• Les emissions indirectes de l’energia de CO2 
equivalents, és a causa del consum d’energia 
elèctrica que durant l’any 2018 ha estat de 19.238 
tones de CO2 (Central: 6.582 t, ETAP: 12.656 t) 
amb una disminució del 22,3% respecte l’any 
anterior.

L’indicador respecte a l’aigua produïda a l’EB-1, 
ha estat inferior respecte l’any anterior de 30,0 
grams de CO2 per cada m³ produït.
• Les altres emissions indirectes de CO2 
equivalents corresponen a la generació i gestió de 
residus i a les matèries, productes de tractament, 
consum aigua interna, paper oficina i aigua 
embotellada. Durant el 2018 ha estat de 5.616 
tones de CO2 (Residus No perillosos 245 tones. 
Residus perillosos 12 tones, matèries, reactius de 
tractament 5.358 tones i la resta 1,9 tones), amb 
una disminució respecte a l’any 2016 de 10,4%.
L’indicador respecte a l’aigua produïda a l’EB-1 és 
de 77,9 grams de CO2 per cada m³ produït.
La suma total d’emissions directes, indirectes de 
l’energia i altres indirectes ha estat de 7.906 tones 
de CO2 i l’indicador respecte a l’aigua produïda es 
de 110 grams de CO2 per cada m³ produït. Una 
disminució del 23,4% respecte l’any 2017.

Consums d’Aigua de Serveis
L’aigua de serveis és, principalment, la relacionada 
amb l’ETAP de l’Ampolla. Es refereix al consum 
que realitza tant l’ETAP com la Central, per reg, 
neteja de dipòsits, decantadors, aigua dels propis 
serveis, etc.
Les pèrdues de la captació i ETAP s’estima amb 
un valor inferior a l’1%. Aquest valor és inferior 
a l’error dels propis equips de mesura de cabal 
circulant d’un ±2% d’acord amb el fabricants.
El consum intern d’aigua a la Central de Constantí 
i a l’ETAP de l’Ampolla ha estat de 0,04 hm³ amb 
una variació per sobre respecte l’any anterior del 
-35%, el consum d’aigua per a la preparació de 
reactius ha estat de 0,16 hm³ amb una variació 
inferior del -19% , i pel que fa a l’aigua recuperada 
de l’ETAP ha estat de 2,58hm³ amb una variació 
per sobre del 5% respecte a l’any 2017.

QUANTITAT DE RESIDUS GESTIONATS
PEL CAT DURANT L’ANY 2018

Residus No Perillosos 57,48Tn 91%

Residus Perillosos 5,56Tn 9%

Total Residus per Centre 63,04Tn 100%



Conclusions
Les conclusions més destacables l’any 2018 han 
estat:
• Disminució del consum d’energia elèctrica en 
un 5,8% (59,9GWh).
• Cost energètic pràcticament igual a l’any 
anterior  (5,12M€).
• A causa de la contractació de cups d’energia 
verda, les emissions de CO2 equivalent evitades 
respecte al total d’energia elèctrica consumida ha 
estat de 88,8%.
• L’empremta d’emissions de diòxid de carboni 
equivalent ha estat de 116g CO2 eq./m³ (2g 
correspon a emissions directes, 37g a energia 
elèctrica i 78g a emissions indirectes, la causa 
principal ha esta el consum d’energia i transport 
de reactius residus).
• Reducció de 10,6% GEH per posada en marxa 
planta ozó  respecte els reactius emprats.
• L’aigua subministrada representa el 4,3% de 
GEH respecte l’aigua embotellada.
• L’aigua no comptabilitzada ha estat de 0,8%.
• Disminució dels residus perillosos en un 2,0% i 
dels no perillosos en un 40,6%.
• Augment gestió de fangs en un 6,6%.
• Augment de les matèries perilloses (ADR) i no 
perilloses en un 2,4% i 6,1% respectivament.
• Disminució reactius de tractament en un 0,7%.
• Avaluació aspectes ambientals significatius 
sense cap impacte significatiu.
• Seguiment favorable del sistema d’oxidació per 
ozó.
• Finalització projecte Life ADMICLIM.

Amplia la informació >



LICITACIONS

Total licitacions d’Obres 12 1.738.658€

Total licitacions
de Serveis 16 1.154.029€

Total licitacions
de Subministraments 14 17.936.581€

TOTAL LICITACIONS 42 20.829.268€

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

Contractació

Amplia la informació >



Principals Implantacions
• Seu electrònica. El CAT implanta la Seu 
electrònica, adaptada a les noves lleis de 
procediment administratiu comú i règim jurídic 
del sector públic. En concret les lleis 39/2015 i 
40/2015. Els principals mòduls que inclou són:
– Entrades i sortides. Permetrà gestionar el 
registre de tota la documentació que entra i surt 
de l’organització, tant telemàtica com presencial.
– Expedients. Permetrà la tramitació de 
procediments per via electrònica, permetent 
a l’organització tenir tots els seus expedients 
organitzats i localitzats.

– Signatura electrònica. Permetrà a l’entitat 
fer un salt qualitatiu en els seus procediments, 
passant de l’expedient en paper a l’expedient 
electrònic, a través de la incorporació de la 
signatura electrònica en tota l’organització.
– Altres mòduls utilitzats són el Tauler d’anuncis 
i el d’Organs col.legiats.
• GIS. S’implementa un Gis de codi obert, el 
Giswater, en un projecte col.laboratiu amb d’altres 
empreses de tractament d’aigua (tant en alta com 
en baixa) de l’àmbit territorial català. Es migren 
les dades del sistema actual cap al nou, el qual 
també inclou mòduls de desenvolupament i web.

• ISO 27001. Es realitza un estudi per tal d’avaluar 
el grau d’implantació d’aquesta normativa, relativa 
a la Seguretat dels Sistemes d’Informació. És un 
pas previ a obtenir la certificació.

Sistemes 
d’informació



El Consorci d’Aigües de Tarragona durant l’any 
2018 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 Alimentària (ISO 22000: 2005), fent 
el seguiment i manteniment del seu SISTEMA DE 
GESTIÓ INTEGRADA (SGI).

Prevenció riscos 
laborals



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, redactant el corresponent informe amb 
propostes d’accions correctives i preventives.
En l’apartat de la vigilància de la salut s’han 
actualitzat els protocols 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.

Sinistralitat
L’any 2018 s’han obtingut els paràmetres de 
sinistralitat dels treballadors del CAT següents:
1) Índex de freqüència (IF): Representa el nombre 

INDICADOR / ÍNDEX 2018
Nombre de treballadors del CAT 86
Nombre d’accidents sense baixa 1
Nombre d’accidents amb baixa 1
Nombre de dies de baixa 15
Índex de freqüència 1 0
Índex de gravetat 2 0
Duració mitja de la baixa 3 0
Índex de incidència 4 0

Tipus de simulacre Instal·lació

Innocuïtat intern + comunicaci-
ons externes Cota 118

Emergencia CENTRAL: Confina-
ment CENTRAL

Emergencia ETAP: Confinament ETAP

Primers Auxilis - Producció ETAP

APQ: Hipoclorit Sòdic ETAP

APQ: Clorur Fèrric ETAP

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 mitjana (DM): Temps mitjà 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.

Un any més, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 8.2 del RD 404/2010, el CAT ha aconseguit 
l’incentiu per haver contribuït especialment a la 
disminució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Pla d’Emergències
Com cada any, s’han actualitzat els dos Plans 
d’Emergències Interior existents: Central i ETAP 
(incloses les instal·lacions de captació).
Durant l’any s’han realitzat els simulacres, amb el 
conseqüent informe de resultats següents:

Amplia la informació >

Conclusions
L’auditoria externa realitzada durant l’any ha de-
mostrat l’alt grau d’implantació i manteniment 
del sistema de SST, havent obtingut els següents 
resultats: 1 NC menor, 3 oportunitats de millora i 
9 observacions. La NC i les 3 oportunitats de mi-
llora ja han estat tancades, així com 8 de les 9 
observacions.  
Respecte a la sinistralitat laboral s’ha produït un 
accident amb baixa (In itinere) i un accident lleu 
sense baixa. Tot i els bons resultats, es conti-
nuarà treballant per assolir l’objectiu de zero ac-
cidents totals.



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 22000
Sistema de gestió de la inoqüitat de l’aigua

Certificats



a n n e x o s
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específica per reforçar el nou model de visites a la 
planta potabilitzadora de l’Ampolla, a més de fer 
costat i reforçar missatges específics al turisme 
i la química.

Compromís amb el Territori
Visites
Durant aquest 2018 s’ha posat en marxa un nou 
projecte de visites escolars a les instal·lacions del 
CAT a l’Ampolla, per tal de que siguin molt més 
didàctiques i interactives i permetin una major 
comprensió i conscienciació dels visitants.

La visita es desenvolupa en diversos espais, un 
d’ells, l’aula experimental, on els visitants poden 
fer un tast d’aigua i diversos experiments que els 
permeten conèixer millor les propietats de l’aigua 
i a fer-ne un ús i consum més responsable. Un 
altre indret on es fa la visita és l’espai d’aigua, 
on els alumnes poden jugar amb tauletes 
digitals a “potabilitzar l’aigua” a més de veure les 
instal·lacions en realitat virtual i conèixer millor 
quina és la tasca del Consorci d’Aigües a la 
demarcació de Tarragona.

En total, durant el 2018, han estat unes 1.300 
persones les que han passat per la planta durant 
el curs acadèmic, en compliment del principi de 
la transparència informativa i amb l’objectiu de 
facilitar el coneixement de l’ETAP i del Consorci.

Conveni promoció visites “Comunitat de Regants 
de la Dreta de l’Ebre”

Al mes de setembre s’ha signat un conveni de 
col·laboració per promoure les visites divulgatives 
tant a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de 
l’Ampolla com a les instal·lacions de la Comunitat 
de Regants.

responsabilitat social, esdeveniments rellevants, 
intervencions i obres...

Vídeo resum de l’Assemblea General d’Abril 
A l’Assemblea d’abril celebrada a l’aula de l’aigua 
de l’ETAP a l’Ampolla  es va aprofitar el sistema 
d’enregistrament d’imatges de la reunió per tal 
d’elaborar un vídeo resum per les persones que 
no van poder assistir-hi així com per qui el vulgui 
consultar. Al document s’hi pot accedir mitjançant 
la web del CAT.

Simulacres d’emergència  
És un exercici regular, per testar l’operativitat dels 
plans i identificar oportunitats de millora i redefinir 
procediments. En els simulacres s’intervé per 
tal de testar la comunicació externa en cas que 
fos necessària. Aquest 2018 s’ha realitzat un 
simulacre amb comunicació externa per així 
poder actualitzar la llista de contactes que han 
d’estar informats en cas d’emergència.

Notes de premsa
En el curs de l’any s’han publicat un total de 15 
notícies a través del web, que majoritàriament 
han estat recollides abastament 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 2018 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, que es va reforçar amb 
altres peticions a 20 mitjans (publicacions locals 
de a les diverses comarques, impreses, ràdios, 
televisions i els mitjans digitals). A través dels 
mitjans de comunicació es busca transmetre 
missatges que es focalitzen en els Dies Mundials 
de l’Aigua, el Medi Ambient i també una campanya 

Renovació d’imatge
Nova web
Aquest 2018 el CAT ha renovat integralment 
la pàgina web, potenciant la comunicació 
corporativa a través d’una nova imatge i una 
pàgina més àgil i comunicativa. La web ha estat 
estructurada a través de la missió, visió i valors 
del CAT per tal de transmetre una imatge molt 
més actual i coherent amb les accions dutes a 
terme per l’ens.

Portal de transparència
Aprofitant la renovació de la pàgina web s’ha 
incorporat també el portal de transparència on 
es pot consultar tota la informació actualitzada 
de les accions desenvolupades pel Consorci i els 
resultats de la seva gestió.

Seu electrònica
Juntament amb la web i el portal de transparència, 
el CAT ha incorporat un enllaç a la seu electrònica, 
un espai per relacionar-se electrònicament amb 
el CAT.

Transparència Informativa
En relació a la Transparència Informativa, que es 
defineix com un dels valors del CAT i es recull en 
la visió de l’entitat, les accions desenvolupades 
s’agrupen en diversos àmbits d’actuació, com la 
comunicació interna, l’externa o les accions dutes 
a terme amb la societat que ens envolta.
Newsletter
En l’àmbit de la comunicació interna, aquest 
2018 s’ha seguit fent l’enviament d’un butlletí 
informatiu adreçat als treballadors del CAT i a 
més s’ha començat a fer l’enviament del butlletí 
als consorciats i a les persones que manifestin 
la voluntat d’estar informades sobre l’activitat 
del consorci, com per exemple, accions de 

Imatge renovada
En el curs de 2018 s’ha continuat en la línia de 
consolidar i millorar la comunicació del CAT amb 
els seus principals grups d’interès. Reforçant 
tant la comunicació interna com externa, duent 
a terme accions que comporten la millora de 
la transparència i la comunicació del Consorci 
d’Aigües.

El CAT articula, amb el Pla Estratègic 2018-
2021, 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.
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L’objectiu principal d’aquesta col·laboració és el 
de la promoció i divulgació de la sostenibilitat en 
l’ús de l’aigua potable a través de les visites que ja 
fan ambdues entitats.

Projecte d’aigua envasada
Al mes de maig es va posar punt i final al projecte 
de distribució gratuïta d’aigua envasada de 
l’aixeta. En total es van subministrar 60.000 
ampolles de 0,5 litres entre tots els consorciats.

La iniciativa va néixer el març del 2017 fruit d’un 
conveni entre el Consorci d’Aigües de Tarragona 
(CAT) i l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de 
Tarragona (EMATSA), per tal d’afavorir el consum 
d’aigua de l’aixeta entre la població.

L’aigua embotellada de lliure distribució i sense 
cost, ha estat subministrada entre els consorciats 

que l’han sol·licitat dins aquest any que ha 
durat la iniciativa i fins l’esgotament del número 
d’ampolles. L’ús al que anava destinat era per a la 
celebració d’actes de caire solidari, esportiu, lúdic 
i festiu.

Càmera “El Temps” TV3

Des del passat mes d’agost, a les emissions de “El 
Temps” de TV3, va entrar en connexió una càmera 
instal·lada a la xemeneia d’equilibri de la planta de 
tractament del Consorci d’Aigües de Tarragona a 
l’Ampolla.

Fruit de l’acord entre la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals i el CAT, aquesta nova 
càmera s’uneix a les ja existents a Tortosa, 
Amposta i l’Ametlla de Mar en l’emissió d’imatges 
en directe de les Terres de l’Ebre.

Màster URV

El CAT un any més, ha tornat a participar en el 
nou màster en “Eines per al Desenvolupament 
Professional a la Indústria”, plantejat sobre la base 
de l’aportació del coneixement i experiència dels 
37 professionals de les 24 empreses i entitats de 
l’entorn petroquímic, agroalimentari, cosmètic 
i de tractament d’aigües que participaran en la 
formació acadèmica, a més dels coordinadors 
docents i els professors universitaris. Per part del 
Consorci, la directora del Laboratori de Qualitat, 
Josepa Fàbregas, va ser la que va impartir les 
hores de formació.

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. També es presta col·laboració puntual 
en demandes informatives o documentals d’altres 
estudiants.

Jornada de Portes Obertes: Conca de Barberà 

L’alcalde de Solivella, Enric Capdevila i el 
gerent d’Aigües de Montblanc, Josep Maria 
Campdepadrós, van encapçalar el grup de la 
visita d’una cinquantena de veïns dels municipis 
de Solivella, Blancafort i Montblanc, que van 
poder conèixer el funcionament del CAT amb més 
profunditat acompanyats pel personal del CAT.

Jornades Tècniques

• Juny: el CAT va ser la seu de treball d’una jornada 
organitzada conjuntament amb l’Agència de Salut 
Pública. Hi van assistir prop d’una cinquantena 
inspectors i tècnics d’aquest organisme, que 
van venir dels diferents àmbits territorials de 
Catalunya.
• Octubre: per segon any consecutiu el CAT va 
organitzar unes jornades tècniques adreçades 
als seus consorciats. La sessió va tenir de nou 
molt bona acollida, hi van assistir una trentena 
de representants de les indústries i ajuntaments 
consorciats.

Col·laboracions amb entitats:
Aqua Augusta
Aquest és un  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. La 
investigació, liderada per l’ICAC, inclou resseguir 
sobre el terreny les restes de les conduccions, 
fitxar-les i fer-ne una topografia acurada. El 
projecte va començar amb una aportació l’any 
2017 i una altra l’any 2018.

Fundació bona nit
Aquesta fundació que s’encarrega d’atendre 
de manera integral les persones en situació de 

desemparament i sense llar. L’assignació ha anat 
destinada a cobrir les despeses que té la fundació 
en matèria de subministrament d’aigua.

Associació Provincial de Paràlisi Cerebral
(APPC) - 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, com la 
temperatura o bé la pressió, amb objectius 
terapèutics.

Torna a la Memòria >
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INFORME D'AUDITOR INDEPENDENT  

D’ACORD AMB NORMES INTERNACIONALS D’AUDITORIA 

 

Al Consell d’Administració de: 

Consorci d’aigües de Tarragona 

 

 

Opinió 

Hem auditat els estats financers adjunts de l’entitat Consorci d’aigües de Tarragona, (l’Entitat), que comprenen 

el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis en el patrimoni net, l'estat 

de fluxos d'efectiu i la memòria corresponents a l'exercici acabat en aquesta data.  

En la nostra opinió, els estats financers adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 

patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2018, així com dels seus resultats i fluxos 

d'efectiu corresponents a l'exercici anual acabat en aquesta data, de conformitat amb el marc d’informació 

financera aplicat per l’Entitat, segons s’exposa a la nota 2 de la memòria adjunta. 

Fonament de l’Opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb les Normes Internacionals d’Auditoria. La nostra 

responsabilitat d’acord amb aquestes normes, es descriu amb més detall en la secció de “Responsabilitats de 

l’auditor en relació a l’auditoria dels estats financers” del nostre informe.  

Som independents de l’Entitat de conformitat amb el Codi d’Ètica per professionals de la comptabilitat de 

l’International Ethics Standards Board for Accountants (Codi d’Ètica de l’IESBA) i hem complert les altres 

responsabilitats d’ètica de conformitat amb el Codi d’Ètica de l’IESBA. 

Considerem que l'evidència d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per a la 

nostra opinió. 

Altres qüestions 

Tal i com s’indica a la nota 2 de la memòria adjunta, i donat que d’acord amb la normativa que regeix 

l’actuació de l’Entitat, la mateixa no està subjecta legalment a obligacions comptables normalitzades, no 

resultant d’obligació la formulació d’estats financers d’acord amb un marc d’informació financera 

expressament establert, els estats financers adjunts han estat preparats d’acord amb el marc d’informació 

financera que l’Entitat ha considerat que millor permet assolir el propòsit de mostrar la imatge fidel. En 

conseqüència, els estats financers adjunts no s’han preparat en virtut de requeriments legals i han estat auditats 

aplicant les Normes Internacionals d’Auditoria. El present informe en cap cas pot entendre’s com un informe 

d’auditoria en els termes previstos en la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes vigent a 

Espanya. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

Responsabilitats del Consell d’Administració de l’entitat en relació als estats financers 

El Consell d’Administració és responsable de formular els estats financers adjunts de conformitat amb el marc 

d’informació financera aplicat per l’Entitat, segons s’exposa a la nota 2 de la memòria adjunta, i del control 

intern que consideri necessari per a permetre la preparació dels estats financers lliures d'incorrecció material, 

deguda a frau o error.  

En la preparació dels estats financers, el Consell d’Administració és responsable d’avaluar la capacitat de 

l’Entitat per continuar com entitat en funcionament informant, quan correspongui, de les circumstàncies 

relacionades amb el principi d’empresa en funcionament i fent servir aquest principi comptable, tret si es te 

intenció de liquidar l’Entitat o cessar les seves operacions, o no existeix cap altre alternativa més realista. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels estats financers  

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable de que els estats financers en el seu conjunt, estan 

lliures d’incorreccions materials, degudes a frau o error, i emetre un informe d’auditoria amb la nostra opinió.  

Seguretat raonable és un alt nivell de seguretat, però no garantitza que un auditoria realitzada d’acord amb 

Normes Internacionals d’Auditoria hagi de detectar sempre incorreccions materials quan existeixin. Les 

incorreccions es poden deure a frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, 

pot esperar-se raonablement que influiran en les decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els 

estats financers. 

Com a part de l’auditoria feta de conformitat amb les NIA, apliquem el nostre judici professional i mantenim 

una actitud d’escepticisme durant tota l’auditoria. Així mateix: 

 

- Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els estats financers, deguda a frau o error, 

dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquets riscos i obtenim evidència 

d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base a la nostra opinió. El risc de no detectar 

una incorrecció material deguda a frau és més elevat que en el cas d’una incorrecció deguda a un 

error, donat que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions 

intencionadament errònies o elusió del control intern.   

 

- Obtenim coneixement del control intern rellevant per l’auditoria amb l’objectiu de dissenyar 

procediments d’auditoria que sigui adequats en funció de les circumstancies, i no amb la finalitat 

d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’Entitat. 

 

- Avaluem l’adequació de les polítiques comptables aplicades i la raonabilitat de les estimacions 

comptables i la informació revelada per la direcció. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
- Concloem sobre l’ús adequat per part del Consell d’Administració de l’Entitat del principi comptable 

d’empresa en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre la 

existència o no d’una incertesa material relacionada amb els fets o condicions que puguin generar 

dubtes raonables sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com entitat en funcionament. Si arribem 

a la conclusió de que existeix una incertesa material, se’ns requereix a cridar l’atenció en el nostre 

informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els estats financers o si aquestes 

revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es 

basen en l’evidència obtinguda fins la data del nostre informe d’auditoria, tanmateix, fets o condicions 

futures poden ser causa de que l’Entitat deixi de ser una entitat en funcionament. 

 

- Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels estats financers, inclosa la informació 

revelada, i si els estats financers representen les transaccions i els fets subjacents de manera que 

expressin la imatge fidel de l’Entitat. 

 

Comuniquem als responsables del govern de l’Entitat, entre d’altres qüestions, l’abast i moment de realització 

de l’auditoria, els fets més rellevants detectats així com qualsevol deficiència significativa del control intern 

que identifiquem en el transcurs de la mateixa. 

 

    

RSM SPAIN AUDITORES, S.L.P.  

Rodolfo Marsal Bosqué 

 

Tarragona, 24 d’abril de 2019 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
Estats financers corresponents a l'exercici 2018 
 
 Balanços al 31 de desembre de 2018 i de 2017 

 Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exercicis 
2018 i 2017 

 Estats d’Ingressos i Despeses imputats a Patrimoni Net 
corresponents als exercicis 2018 i 2017 

 Estats de Canvis en el Patrimoni Net corresponents als 
exercicis 2018 i 2017 

 Estats de Fluxos d'Efectiu corresponents als exercicis 2018 i 
2017 

 Memòria de l'exercici 2018 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I DE 2017 

(Expressats en euros) 
 

ACTIU 
Notes a la 

2018 2017 
Memòria 

  
  

  

ACTIU NO CORRENT   83.303.742,86 91.136.986,30 

  
  

  

Immobilitzat intangible  (Nota 6) 242.045,14 525.267,40 

Patents, llicències, marques i similars 
 

195,00 390,00 

Aplicacions informàtiques 
 

241.850,14 524.877,40 

  
  

  

Immobilitzat material  (Nota 5) 83.037.946,10 90.567.541,01 

Terrenys i construccions 
 

2.245.322,42 2.245.322,42 

Instal. tècniques i altre immobilitzat material 
 

80.785.613,67 88.304.153,00 

Immobilitzat en curs 
 

7.010,01 18.065,59 

  
  

  

Inversions financeres a llarg termini 
 

23.751,62 44.177,89 

Crèdits a tercers (Nota 8.1.2 i 11) 23.751,62 44.177,89 

  
  

  

ACTIU CORRENT    18.673.221,74 19.425.617,61 

  
  

  

Existències  (Nota 10) 746.382,23 638.447,23 

Matèries primeres i altres aprovisionaments 
 

736.443,16 611.501,16 

Productes acabats 
 

9.939,07 0,00 

Acompte a proveïdors (Nota 8.1.2) 
 

26.946,07 

  
  

  

Deutors comercials i altres comptes a cobrar  
 

7.162.509,84 7.849.197,08 

Clients per vendes i prestacions de serveis  (Nota 8.1.2) 6.816.895,19 7.739.769,41 

Deutors varis (Nota 8.1.2) 31.297,39 12.285,84 

Altres crèdits amb Administracions Públiques (Nota 11) 314.317,26 97.141,83 

  
  

  

Inversions financeres a curt termini  
 

1.018.658,57 3.615.008,17 

Crèdits a empreses  (Nota 8.1.2) 15.658,57 15.008,17 

Altres actius financers 
 

1.003.000,00 3.600.000,00 

  
  

  

Periodificacions a curt termini  
 

6.807,31 10.807,48 

  
  

  

Efectiu i altres actius líquids equivalents  (Nota 8.1.1.a) 9.738.863,79 7.312.157,65 

Tresoreria 
 

9.738.863,79 7.312.157,65 

  
  

  

TOTAL ACTIU   101.976.964,60 110.562.603,91 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
BALANÇOS AL 31 DE DESEMBRE DE 2018 I DE 2017 

(Expressats en euros) 
 

PATRIMONI NET I PASSIU 
Notes a la 

2018 2017 
Memòria 

  
  

  

PATRIMONI NET    69.765.780,11 69.335.095,83 

  
  

  

Fons propis  (Nota 9) 34.400.679,13 31.359.381,08 

  
  

  

Capital 
 

2.120.458,36 2.120.458,36 

Fons Social 
 

2.120.458,36 2.120.458,36 

  
  

  

Reserves 
 

16.827.434,11 16.827.434,11 

Altres Reserves 
 

16.827.434,11 16.827.434,11 

  
  

  

Resultats d'exercicis anteriors 
 

2.280.920,19 2.275.010,61 

Romanent 
 

2.280.920,19 2.275.010,61 

  
  

  

Altres aportacions de socis 
 

13.167.722,28 10.130.568,42 

  
  

  

Resultat de l'exercici 
 

4.144,19 5.909,58 

  
  

  

Ajustaments per canvis de valor   -454.152,43 -526.377,80 

  
  

  

Operacions de cobertura (Nota 8.3.1)  -454.152,43 -526.377,80 

  
  

  

Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 15) 35.819.253,41 38.502.092,55 

  
  

  

PASSIU NO CORRENT   19.122.318,84 24.103.960,21 

  
  

  

Deutes a llarg termini   
 

19.122.318,84 24.103.960,21 

Deutes amb entitats de crèdit  (Nota 8.2.1) 18.798.884,68 23.723.761,02 

Derivats  (Nota 8.3) 314.544,30 336.631,90 

Deute transformable en subvenció (Nota 8.2.1) 0,00 27.928,35 

Fiances a llarg termini (Nota 8.2.1) 8.889,86 15.638,94 

  
  

  

PASSIU CORRENT   13.088.865,65 17.123.547,87 

  
  

  

Deutes a curt termini  
 

5.316.292,89 8.819.911,32 

Deutes amb entitats de crèdit (Nota 8.2.1) 4.924.876,34 7.242.002,62 

Derivats (Nota 8.2.1) 139.608,13 189.745,90 

Pòlisses de crèdit i provisió d’interessos (Nota 8.2.1) 95.555,87 109.295,50 

Proveïdors d’immobilitzat (Nota 8.2.1) 148.863,42 1.251.863,33 

Fiances a curt termini (Nota 8.2.1) 7.389,13 27.003,97 

  
  

  

Creditors comercials i altres comptes a pagar    7.772.572,76 8.303.636,55 

Proveïdors (Nota 8.2.1) 2.150.034,26 2.680.687,98 

Creditors varis (Nota 8.2.1) 3.106.495,21 2.976.315,88 

Altres deutes amb Administracions Públiques (Nota 11) 2.516.043,29 2.646.632,69 

  
  

  
  

  
  

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU   101.976.964,60 110.562.603,91 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2018 i 2017 

(Expressats en euros) 

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
Notes a la 
Memòria 

2018 2017 

  
  

  
OPERACIONS CONTINUADES       

Import net de la xifra de negoci  (Nota 19) 28.864.299,61 28.066.946,87 

Vendes netes* 
 

28.864.299,61 28.066.946,87 

Variació d'existències productes acabats i en curs 
  

-116,76 

Treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu 
 

841,14 0,00 

Aprovisionaments (Nota 12.a) -1.451.704,54 -1.534.219,37 

Consum matèries primeres i altres consumibles 
 

-1.286.451,77 -1.367.163,66 

Altres despeses externes 
 

-165.252,77 -167.055,71 

Altres ingressos d'explotació 
 

132.587,92 193.164,09 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 
 

102.227,27 160.225,86 

Subvencions d’explotació incorporades al resultat exercici 
 

30.360,65 32.938,23 

Despeses de personal 
 

-4.604.946,67 -4.378.216,60 

Sous, salaris i assimilats 
 

-3.574.259,92 -3.376.353,55 

Càrregues socials (Nota 12.b) -1.030.686,75 -1.001.863,05 

Altres despeses d'explotació 
 

-10.504.274,49 -10.320.524,01 

Serveis exteriors (Nota 7 i 12.c) -10.275.142,67 -10.144.569,83 

Pèrdues, deteriorament i variació de prov.op.cials (Nota 12.e) -131,82 -5.954,18 

Altres despeses de gestió corrent (Nota 12.e) -229.000,00 -170.000,00 

Despeses de naturalesa tributària* 
 

-5.612.305,01 -5.657.453,95 

Cànon Regants (article 3.3 Llei 18/1981) (Nota 12.d) -4.473.291,02 -4.473.291,02 

Cànon de l'aigua (Llei de pressupostos Generalitat de 
Catalunya)  

-874.730,91 -931.046,17 

Altres tributs 
 

-264.283,08 -253.116,76 

Amortització de l'immobilitzat (Notes 5 i 6) -8.951.736,57 -8.652.738,03 

Imputació subvencions d'immobilitzat no financer i altres (Nota 16) 2.752.147,42 2.956.423,40 

Deteriorament i resultats per venda de l'immobilitzat (Nota 5) -2.606,55 -47.419,03 

Deteriorament i pèrdues 
 

16.035,63 16.035,63 

Resultats per venda i altres 
 

-18.642,18 -63.454,66 

Altres resultats (Nota 12) -28.369,55 17.804,45 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   593.932,71 643.651,06 

Ingressos financers 
 

2.519,05 5.323,60 

Altres ingressos de valors negociables i altres instruments 
financers de tercers  2.519,05 5.323,60 

Despeses financeres 
 

-592.307,57 -682.419,57 

Per deutes amb entitats de crèdit 
 

-406.219,57 -543.692,49 

Per pèrdues de cobertures 
 

-186.088,00 -138.727,08 

Altres ingressos i despeses de caràcter financer 
 

0,00 39.354,49 

Incorporació a l’actiu de despeses financeres 
  

39.354,49 

RESULTAT FINANCER   -589.788,52 -637.741,48 

  
  

  

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   4.144,19 5.909,58 

RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.144,19 5.909,58 

RESULTAT DE L'EXERCICI   4.144,19 5.909,58 

    

    * No inclou els 9,2M€ (9,8M€ a l’any anterior) de cànon derivació que el CAT factura 
als ajuntaments i indústries en aplicació de l’article 3.1 de la Llei 18/1981. 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
A) ESTATS D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES ALS EXERCICIS 2018 i 2017 

(Expressats en euros) 
 

 

  
Notes a la      

Memòria 2018 2017 

  
  

  

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   4.144,19 5.909,58 

  

  
  

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net 

Per cobertures de fluxos d'efectiu  (Nota 8.3.1) -118.661,95 29.476,11 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 16) 69.308,28   

  
  

  

TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI 
NET -49.353,67 29.476,11 

  

  
  

Transferències al compte de pèrdues i guanys 

Per cobertures de fluxos d'efectiu (Nota 8.3.1) 190.887,32 101.680,41 

Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 16) -2.752.147,42 -2.956.423,40 

  
  

  

TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   -2.561.260,10 -2.854.742,99 

        

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES   -2.606.469,58 -2.819.357,30 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
B) ESTATS TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ALS EXERCICIS 2018 i 2017 

(Expressats en euros) 
 

  
Notes a la 
Memòria 

Fons Social Reserves 
Resultats 

d'exercicis 
anteriors 

Altres 
aportacions de 

socis 

Resultat de 
l'exercici 

 Ajustos per 
canvi de 

valor 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts 
Total 

                    

SALDO FINAL DE L’ANY 2016   2.120.458,36 16.827.434,11 2.271.257,47 6.231.592,33 3.753,14 -657.534,32 40.094.982,14 66.891.943,23 

Ajustaments per canvis de criteri 2016 i 
anteriors         

  

Ajustaments per errors 2016 i anteriors 
       

1.363.533,81 1.363.533,81 

  
        

  

SALDO AJUSTAT INICI DE L’ANY 2017   2.120.458,36 16.827.434,11 2.271.257,47 6.231.592,33 3.753,14 -657.534,32 41.458.515,95 68.255.477,04 

Total ingressos i despeses reconegudes  
     

5.909,58 131.156,52 -2.956.423,40 -2.819.357,30 

  
        

  

Operacions amb els socis 
    

3.898.976,09 
   

3.898.976,09 

Altres operacions amb els socis 
    

3.898.976,09 
   

3.898.976,09 

  
        

  

Altres variacions del patrimoni net  (Nota 3) 
  

3.753,14 
 

-3.753,14 
  

  

Distribució de resultats de l'exercici anterior 
   

3.753,14 
 

-3.753,14 
  

  

  
        

  

SALDO FINAL DE L’ANY 2017   2.120.458,36 16.827.434,11 2.275.010,61 10.130.568,42 5.909,58 -526.377,80 38.502.092,55 69.335.095,83 

Ajustaments per canvis de criteri 2017 
        

  

Ajustaments per errors 2017 
        

  

  
        

  

SALDO AJUSTAT INICI DE L’ANY 2018   2.120.458,36 16.827.434,11 2.275.010,61 10.130.568,42 5.909,58 -526.377,80 38.502.092,55 69.335.095,83 

Total ingressos i despeses reconegudes  
     

4.144,19 72.225,37 -2.682.839,14 -2.606.469,58 

  
        

  

Operacions amb els socis 
    

3.037.153,86 
   

3.037.153,86 

Altres operacions amb els socis 
    

3.037.153,86 
   

3.037.153,86 

  
        

  

Altres variacions del patrimoni net  (Nota 3) 
  

5.909,58 
 

-5.909,58 
  

  

Distribució de resultats de l'exercici anterior 
   

5.909,58 
 

-5.909,58 
  

  

  
        

  

SALDO FINAL DE L’ANY 2018   2.120.458,36 16.827.434,11 2.280.920,19 13.167.722,28 4.144,19 -454.152,43 35.819.253,41 69.765.780,11 
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CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 
ESTATS DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2018 i 2017 

 (Expressats en Euros)  

  Notes de la 
Memòria 

    

  2018 2017 

  
  

  
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ       
Resultat de l'exercici abans d'impostos (Nota 3) 4.144,19 5.909,58 
  

  
  

Ajustos al resultat 
 

6.792.116,04 6.426.783,81 
Amortització de l’immobilitzat (Notes 5 i 6) 8.951.736,57 8.652.738,03 
Correccions valoratives per deteriorament (Nota 8.1.2) -16.035,63 -16.035,63 
Imputació de subvencions (Nota 16) -2.752.147,42 -2.956.423,40 
Resultats per baixes i alienacions d’immobilitzat  (Nota 5) 18.642,18 63.454,66 
Resultats per baixes i venda d'instruments financers (+/-) 

 
131,82 5.954,18 

Ingressos financers 
 

-2.519,05 -5.323,60 
Despeses financeres 

 
592.307,57 682.419,57 

Altres ingressos i despeses 
  

  
Canvis en el capital corrent 

 
51.688,62 -287.256,55 

Existències (Nota 10) -107.935,00 -32.778,33 
Deutors i altres comptes a cobrar (Nota 8) 686.687,24 424.061,57 
Altres actius corrents (Nota 8) 4.000,17 -7.689,17 
Creditors i altres comptes a pagar (Nota 8) -531.063,79 -670.850,62 
Altres passius corrents (Nota 13) 0,00 0,00 
Altres actius i passius no corrents 

  
  

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
 

-603.528,15 -672.114,01 
Pagaments d’interessos 

 
-606.047,20 -677.437,61 

Cobraments d’interessos 
 

2.519,05 5.323,60 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 

 
6.244.420,70 5.473.322,83 

  
  

  
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ       
Pagaments per inversions 

 
-2.270.651,58 -12.743.971,83 

Immobilitzat intangible (Nota 6) -31.929,73 -125.851,00 
Immobilitzat material (Nota 5) -2.238.721,85 -4.768.120,83 
Altres actius financers  (Nota 8) 

 
-7.850.000,00 

Cobraments per desinversions 
 

2.619.775,87 9.801.252,10 
Immobilitzat material (Nota 5) 

 
  

Altres Actius financers (Nota 8) 2.619.775,87 9.801.252,10 
  

  
  

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió 
 

349.124,29 -2.942.719,73 
  

  
  

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT       
Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 

 
3.037.153,86 3.898.976,09 

Altres aportacions de socis (Nota 9) 3.037.153,86 3.898.976,09 
Subvencions, donacions i llegats rebuts (Nota 16) 

 
  

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 
 

-7.203.992,71 -7.625.411,10 
  

  
  

a)       Emissió 
  

5.700.000,00 
Deutes amb entitats de crèdit  

 
117.811,91 41.272,79 

Altres deutes 
 

 
  

b)       Devolució i amortització 
 

 

  

Deutes amb entitats de crèdit  (Nota 8) -7.255.742,25 -13.280.507,08 
Altres deutes 

 
-66.062,37 -86.176,81 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament 
 

-4.166.838,85 -3.726.435,01 
  

 
 

  
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 

 
2.426.706,14 -1.195.831,91 

  
  

  
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici (Nota 8) 

 
  

Efectiu o equivalents al final de l'exercici  (Nota 8) 7.312.157,65 8.507.989,56 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici  (Nota 8) 9.738.863,79 7.312.157,65 
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MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2018 

NOTA 1. CONSTITUCIÓ, RÈGIM LEGAL I ACTIVITAT  

a) Constitució, Domicili Social i Règim Legal 

El CONSORCI D´AIGÜES DE TARRAGONA (CAT), és un Ens amb personalitat jurídica pròpia 
l'origen del qual es troba a la Llei 18/1981, d'1 de juliol, d'actuacions en matèria d'aigües a 
Tarragona. Aquesta llei preveu la redacció i execució d'un Pla d'Obres de millora dels canals 
de reg del Delta de l'Ebre que havia de permetre una major eficàcia en la distribució de 
l'aigua i el seu aprofitament agrícola. Mitjançant aquest Pla es van revestir de formigó els 
canals i sèquies de les Comunitats de Regants de l'Esquerra i la Dreta del Delta de l'Ebre. 

La mateixa llei preveia que es podria destinar a l'abastament urbà i industrial un "cabal 
equivalent al recuperat, amb el límit de 4 m³/s, prèvia concessió administrativa". La previsió 
legal era que aquesta concessió fos sol·licitada "pels ajuntaments i indústries constituïts en 
un Ens amb personalitat jurídica pròpia". 

Aquest Ens és el Consorci d'Aigües de Tarragona, els Estatuts que estableixen el règim legal 
van ser aprovats pel Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme el 26 de desembre de 1984 i 
pel Consell Executiu de la Generalitat, el 7 de febrer de 1985 (publicats al DOGC núm. 593 de 
27 de setembre de 1985). L'acta de constitució del Consorci es va formalitzar en escriptura 
pública el 2 d'abril de 1985. 

A banda de la previsió estatutària sobre el domicili social, el Consorci d'Aigües de Tarragona 
té els seus serveis centrals a la Autovia T-11 Km. 14 (Tarragona/Reus), 43006 - TARRAGONA i 
a l’estació de tractament d’aigua potable de l’Ampolla. 

b) Activitat 

Constitueix l'objecte social el desenvolupament de l'activitat encaminada a abastar els 
Ajuntaments i Indústries de Tarragona de l'aigua procedent de la concessió atorgada, 
mitjançant l'establiment i explotació de la xarxa en alta o primària, així com les obres de 
conducció fins als dipòsits municipals i industrials. 

Per ordre del "Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo" de 20 d'agost de 1987 es va 
concedir al Consorci l'aprofitament d'un cabal màxim continu de fins 1,982 m³/s d'aigües 
públiques superficials del riu Ebre (BOE, núm. 232, de 28 de setembre) i per un termini 
màxim de 75 anys comptats a partir de l'inici de l'explotació parcial o total. La resolució per  
la qual es va atorgar la concessió recull que transcorregut el període concessional, podran 
revertir a l’Estat, de forma gratuïta i lliure de càrregues, totes les instal·lacions integrants de 
l’aprofitament, podent-se prorrogar, en el seu cas, en els termes i condicions que 
s’estableixin per fer-ho.   

Per ordre Ministerial del 29 de setembre de 1989 es va ampliar el cabal fins a 2,574 m³/s al 
tercer trimestre i per Ordre Ministerial de 29 de juliol de 1991 es va atorgar una segona 
ampliació dels cabals a derivar fins a 1,90 m³/s durant el primer trimestre de l'any natural; 
de 2,20 m³/s al segon; de 2,85 m³/s al tercer i de 1,90 m³/s al quart. Per Ordre Ministerial de 
23 de desembre de 2002, la concessió va passar a ser de 3,856m³/s en continu, no podent-se 
derivat anualment més de 121,6hm³. 
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En data 18 de juny de 2015, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente va 
dictar Resolució de  l’expedient de modificació de característiques de  la concessió d’aigües 
del riu Ebre atorgada al Consorci. El volum màxim anual ha restat fixat en 100.267.337 m3 i 
un cabal màxim de 3,856 m3/s per als mesos de juliol i agost. La concessió ha deixat de ser 
lineal  per  tornar  a  ser  estacional.  Amb  aquesta  Resolució  finalitza  l’expedient  iniciat  pel 
Consorci el 6 de març de 2013 sol∙licitant aquesta modificació. 
 
Des  del  19  de  desembre  de  2018,  s’ha  sol∙licitat  i  presentat  davant  la  Confederació 
Hidrogràfica de  l’Ebre  l’expedient per a un nou ajust de  la concessió a 94.713.591 m3, que 
està pendent de resolució per part del Ministeri. 
 
NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

a) Imatge Fidel 

Els estats financers de  l'exercici 2018 han estat obtinguts a partir dels registres comptables 
de  l’entitat  i  s'han  formulat  d'acord  amb  la  legislació  mercantil  vigent  i  les  normes 
establertes en el Pla General de Comptabilitat aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre, per  tal de mostrar  la  imatge  fidel del patrimoni, de  la  situació  financera  i dels 
resultats  del  Consorci,  així  com  la  veracitat  dels  fluxos  incorporats  en  l'estat  de  fluxos 
d'efectiu.  

Els estats financers són previs a l'aprovació de l'Assemblea General i a l'aplicació del resultat 
de l'exercici. A l’Assemblea General celebrada el 24 d’abril de l’any 2018 van ser aprovats els 
estats financers de l’exercici 2017. 

b) Principis Comptables Aplicats 

Els estats financers adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables establerts al Codi 
de Comerç  i al Pla General de Comptabilitat, aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de 
novembre i la seva posterior modificació pel Reial Decret 602/2016 de 2 de desembre.  

L’entitat  considera,  que  degut  a  la  seva  activitat  i  a  les  seves  característiques,  no  li  és 
d’aplicació  l’Ordre  EHA  3362/2010,  de  23  de  desembre,  pel  que  s’aproven  les  normes 
d’adaptació  del  Pla  General  de  Comptabilitat  a  les  empreses  concessionàries 
d’infraestructures públiques. 

No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu, 
que hagi deixat d'aplicar‐se en la seva elaboració. 

c) Moneda de Presentació   

D'acord  amb  la  normativa  legal  vigent  en  matèria  comptable,  els  comptes  anuals  es 
presenten expressats en euros. 

d) Aspectes Crítics de la Valoració i Estimació de la Incertesa 

No existeixen  incerteses significatives ni aspectes sobre el futur que puguin dur associat un 
risc  important  que  pugui  suposar  canvis  significatius  en  el  valor  dels  actius  i  passius  en 
l'exercici  següent. No  s'han produït  canvis en estimacions  comptables que hagin afectat a 
l'exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs de forma significativa. 
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e) Comparació de la Informació 

D'acord amb la legislació mercantil, es presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de 
les partides del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en 
el  Patrimoni  Net  i  de  l'Estat  de  Fluxos  d'Efectiu,  a  més  de  les  xifres  de  l'exercici,  les 
corresponents  a  l'exercici  anterior.  Les  partides  d'ambdós  exercicis  són  comparables  i 
homogènies.  

f) Agrupació de Partides 

A efectes de facilitar la comprensió del Balanç de Situació, del Compte de Pèrdues i Guanys, 
de  l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net  i de  l'Estat de  Fluxos d'Efectiu, aquests estats es 
presenten  de  forma  agrupada,  presentant‐se  les  anàlisis  requerides  a  les  notes 
corresponents de la memòria. 

g) Elements Recollits en Diverses Partides 

No hi ha elements patrimonials de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del 
Balanç de Situació. 

h) Canvis en Criteris Comptables 

No s'han realitzat canvis en criteris comptables propis, ni tampoc originats per l'adaptació de 
la  comptabilitat  al  Pla General  Comptable  aprovat  pel  Reial Decret  1514/2007,  de  16  de 
novembre. 

i) Correcció d'Errors  

No s’han produït errors comptables a corregir.  

j) Responsabilitat de la Informació i Estimacions Realitzades 

La  preparació  dels  estats  financers  exigeix  que  es  facin  judicis  de  valor,  estimacions  i 
assumpcions que afecten a l'aplicació de polítiques comptables i els saldos d'actius, passius, 
ingressos  i  despeses.  Les  estimacions  i  les  assumpcions  relacionades  estan  basades  en 
l'experiència històrica  i en altres factors diversos que són entesos com a raonables d'acord 
amb  les circumstàncies. Les estimacions  i assumpcions  respectives són  revisades de  forma 
continuada; els efectes de les revisions de les estimacions comptables són reconegudes en el 
període en el qual es realitzen, si aquestes afecten només a aquest període, o en el període 
de la revisió i futurs, si la revisió els afecta. 

Tot  i que aquestes estimacions es van realitzar en funció de  la millor  informació disponible 
en la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, si esdeveniments 
que puguin tenir lloc en el futur obliguessin a modificar‐los en propers exercicis; es faria de 
forma  prospectiva  reconeixent  els  efectes  del  canvi  d'estimació  en  els  corresponents 
comptes de pèrdues i guanys futurs. 
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NOTA 3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

La proposta de distribució del resultat obtingut a l'exercici 2018, formulada per a ser 
sotmesa a l'aprovació per part de l’Assemblea General, és la següent: 
 

  2018 2017 

Base de repartiment      

Benefici obtingut a l'exercici (en euros) 4.144,19 5.909,58 

Distribució a:     

Romanent (en euros) 4.144,19 5.909,58 

 
NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de valoració utilitzades per a la elaboració dels Comptes Anuals de 
l'exercici 2018, d'acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat, han estat les 
següents: 

a) Immobilitzat Intangible 

Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoraran pel seu cost, ja sigui aquest el 
preu d'adquisició o el cost de producció, minorat per la corresponent amortització 
acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per deteriorament que, 
si s’escau, hagin experimentat. En l’estimació de la vida útil, es pren en consideració que no 
es vegi superada la data màxima del període concessional.  

Propietat industrial 

Correspon a les despeses de desenvolupament capitalitzades per les quals s'ha obtingut la 
corresponent patent o similar, i inclouen els costos de registre i formalització de la propietat 
industrial, així com els costos d'adquisició a tercers dels drets corresponents. 

S'amortitzen linealment durant la seva vida útil, a raó d'un 10% anual i són objecte de 
correcció valorativa per deteriorament. 

Aplicacions Informàtiques 

Les llicències per aplicacions informàtiques adquirides a tercers o els programes d'ordinador 
elaborats internament, es capitalitzen sobre la base dels costos que s'han incorregut per a 
adquirir-les o desenvolupar-les i preparar-les per al seu ús. 

Les aplicacions informàtiques s'amortitzen linealment durant la seva vida útil, a raó d'un 25% 
anual. 

Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l'exercici 
es registren al Compte de Pèrdues i Guanys. 
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b) Immobilitzat Material 

L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de 
la corresponent amortització acumulada i, si s’escau, de l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament reconegudes. 

El cost de producció dels elements de l'immobilitzat material fabricats o construïts 
internament, s'obtindrà afegint al preu d'adquisició de les matèries primeres i altres 
matèries consumibles, la resta de costos directament imputables a aquests béns, així com la 
part que raonablement correspongui dels costos indirectament imputables als béns que es 
tractin, en la mesura que tals costos, corresponguin al període de fabricació o construcció i 
siguin necessaris per a la posada de l'actiu en condicions operatives. 

El preu d'adquisició o cost de producció inclou, si s’escau, les despeses financeres 
corresponents a finançament extern meritades durant el període de construcció o fabricació 
fins a la posada en condicions de funcionament. 

L'immobilitzat material, net si s’escau del valor residual del mateix, s'amortitza distribuint 
linealment el cost dels diferents elements que componen aquest immobilitzat entre els anys 
de vida útil estimada que constitueixen el període en el que espera utilitzar-los. En 
l’estimació de la vida útil, es pren en consideració que no es vegi superada la data màxima 
del període concessional. En el següent quadre es detallen els percentatges aplicats:   
 

Obra civil - Oficines 2,00% 

Obra civil - Dipòsits 4,00% 

Obra civil - Xarxa 3,25% 

Instal·lacions i filtres 7,00% 

Instal·lacions mecàniques i elèctriques 6,00% 

Instal·lacions de depuració 8,00% 

Instal·lacions de mesura i control 15,00% 

Telecomandament 10,00% 

Assistència tècnica de servituds de pas 3,71% 

Estudis i projectes 3,71% 

Inspecció i control de qualitat 3,71% 

Reimputacions tècniques i financeres 3,71% 

Altres instal·lacions  6,00% 

Vehicles 14,00% 

Mobiliari, estris i equips d'oficina 10,00% 

Equips d'informàtica 25,00% 

Utillatge 20,00% 

Aparells laboratori 25,00% 

Planta pilot d’òsmosi 50,00% 

 
El percentatge del 3,71 %, al qual s'amortitzen les reimputacions tècniques així com els 
interessos intercalaris, correspon a la mitjana ponderada que resultaria si aquestes partides 
s'haguessin aplicat al compte d'actiu corresponent.  

El període d'amortització de les noves inversions finalitzades durant l'exercici corrent 
comença l'1 de gener de l'exercici següent. 
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Pel desenvolupament de la seva activitat, el Consorci adquireix servituds de pas a 
perpetuïtat que també amortitza per considerar que finalitzada la concessió podran revertir 
tal i com s’estableix en la resolució d’atorgament de la concessió. El percentatge aplicat a 
aquests elements és el del 3,71%.  

La pèrdua o guany derivat de la baixa d'un element d'immobilitzat material, es determina 
com la diferència entre l'import net, si s’escau, dels costos de venda obtingut per la seva 
alienació o disposició per una altra via, si existeix, i l'import en llibres de l'element, i s'imputa 
al Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici en què aquesta es produeix. 

Al tancament de l'exercici, s’avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor d'un 
element de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas, 
s'estimen els imports recuperables i s'efectuen les correccions valoratives necessàries. 

S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat 
material quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. 

c) Arrendaments i Altres Operacions de Caràcter Similar 

La Societat classifica un arrendament com financer quan de les condicions econòmiques de 
l'acord d'arrendament es dedueix que se li han transferit substancialment tots els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte del contracte. En cas que no es 
compleixin les condicions del contracte d'arrendament per a ser considerat com financer, 
aquest es considerarà com un arrendament operatiu. Les despeses d'arrendaments 
operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al Compte de Pèrdues i Guanys. 

d) Instruments Financers 

Únicament es reconeix un instrument financer al balanç quan es converteix en una part 
obligada del contracte o negoci jurídic en qüestió, conforme a les disposicions del mateix. 

Es determina la classificació dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement 
inicial i, quan està permès i és apropiat, es revalua aquesta classificació a cada tancament del 
balanç. 

Préstecs i Partides a Cobrar i Dèbits i Partides a Pagar 

Préstecs i Partides a Cobrar 

En aquesta categoria es classifiquen: 

a) Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la 
prestació de serveis per operacions de tràfic, i 

b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de 
patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia 
determinada o determinable, i que no es negocien en un mercat actiu. No inclouen 
aquells actius financers pels quals el Consorci d'Aigües de Tarragona pugui no recuperar 
substancialment tota la inversió inicial, per circumstàncies diferents al deteriorament 
creditici. Aquests últims es classifiquen com a disponibles per la venda. 
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Dèbits i Partides a Pagar 

En aquesta categoria es classifiquen: 

a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic, i 

b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments 
derivats, no tenen origen comercial. 

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu 
valor raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. 

No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com 
si s’escau, les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
exigits sobre instruments de patrimoni, l'import dels quals s'espera rebre en el curt termini, i 
els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera 
pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els 
fluxos d'efectiu no resulta significatiu. 

En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats es comptabilitzen al Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode del 
tipus d'interès efectiu. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no superior a un 
any que es van valorar inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest 
import, llevat, en el cas de crèdits, que s'haguessin deteriorat. 

Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix 
evidència objectiva que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència 
d'una reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs corresponents a l'esmentat 
actiu. 

La correcció valorativa per deteriorament de deutors al 31 de desembre de 2017, s'ha 
estimat en funció de l'anàlisi de cadascun dels saldos individualitzats pendents de cobrament 
a aquesta data. 

Baixa d'Actius Financers 

Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

Quan un actiu financer es dóna de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta 
dels costos de transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys 
qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import 
acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la 
pèrdua sorgida al donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l'exercici que 
aquesta produeix. 
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Baixa de Passius Financers 

Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.  

La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'ha 
donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles així 
com qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu, o passiu assumit, es reconeix en el Compte de 
Pèrdues i Guanys de l'exercici en què es produeixi. 

Interessos i Dividends Rebuts d'Actius Financers 

Els interessos i dividends d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de 
l'adquisició es reconeixen com a ingressos al Compte de Pèrdues i Guanys. 

Fiances Lliurades i Rebudes 

En cas de fiances lliurades i rebudes a curt termini es valoren per l'import desemborsat. 

Derivats i Cobertures Comptables 

Es consideren cobertures comptables aquelles que han estat designades, com a tals, en el 
moment inicial, de les quals es disposa de documentació de la relació de cobertura i que són 
considerades altament eficaces. 

Una cobertura es considera altament eficaç si, a l'inici i durant la seva vida, es pot esperar, 
prospectivament, que els canvis en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu de la partida 
coberta que són atribuïbles al risc cobert siguin compensats gairebé completament pels 
canvis en el valor raonable o en els fluxos d'efectiu de l'instrument de cobertura, i que, 
retrospectivament, els resultats de la cobertura hagin oscil·lat dins d'un rang de variació del 
vuitanta al cent vint-i-cinc per cent respecte del resultat de la partida coberta. 

Els derivats mantinguts pel Consorci corresponen a operacions de cobertura de tipus 
d’interès, i tenen com a objectiu eliminar o reduir significativament aquests riscos en les 
operacions que són objecte de cobertura. La part del guany o la pèrdua de l'instrument de 
cobertura que s'hagi determinat com a cobertura eficaç, es reconeix transitòriament en el 
patrimoni net, imputant-se al Compte de Pèrdues i Guanys en l'exercici o exercicis en els 
quals l'operació coberta prevista afecta al resultat, tret que la cobertura correspongui a una 
transacció prevista que acabi amb el reconeixement d'un actiu o passiu no financer, en 
aquest cas els imports registrats en el patrimoni net s'inclouran en el cost de l'actiu o passiu 
quan sigui adquirit o assumit.  

e) Existències 

Les existències dels magatzems es troben valorades a preu mitjà d'adquisició i corresponen a 
recanvis per l'immobilitzat material d'una rotació mitjana teòrica inferior a l'any i als reactius 
per al procés de potabilització de l’aigua. Les obres per a tercers en curs d'execució estan 
formades, majoritàriament, per obres destinades a consorciats i són valorades en cada cas 
als preus facturats per tercers. 
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f) Impostos Sobre Beneficis 

El Consorci considera que la seva activitat és exempta de l'Impost sobre Societats, en base a 
l'article 9.f de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.  

 g) Ingressos i Despeses 

Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritació, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència 
del moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor 
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte 
evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït: l'import de 
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que pugui concedir, així 
com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. 

h) Provisions i Contingències 

Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de 
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials pel Consorci d'Aigües 
de Tarragona, l'import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren al 
balanç de situació com a provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació 
possible de l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació. 

Els ajustos que sorgeixen per l'actualització de la provisió es registren com una despesa 
financera conforme es van meritant. En el cas de provisions amb venciment inferior o igual a 
un any, i sempre que l'efecte financer no sigui significatiu, no s'efectua cap tipus de 
descompte. 

i) Passius per Retribucions a Llarg Termini amb el Personal 

El Consorci, d'acord amb el Comitè d'Empresa, ha suspès des de l’any 2013 les aportacions al 
Pla de Pensions d’empresa d’aportació definida que és gestionat per una entitat financera, 
que és la qui el gestiona i la que assumeix  l’obligació d’atendre els compromisos amb els 
treballadors.  

j) Subvencions, Donacions i Llegats 

Les subvencions de capital no reintegrables es valoren pel valor raonable de l'import 
concedit. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al patrimoni net i es reconeixen 
al Compte de Pèrdues i Guanys en proporció a la depreciació experimentada durant el 
període pels actius finançats per aquestes subvencions. 

 Les donacions de capital es valoren pel valor raonable dels bens rebuts. El Consorci ha 
considerat com valor raonable de les donacions de capital rebudes, (veure nota 16), el valor 
net comptable dels actius rebuts. Inicialment s'imputen com a ingressos directament al 
patrimoni net i es reconeixen al Compte de Pèrdues i Guanys de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la donació. 
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k) Estat de Fluxos d'Efectiu  

A l’estat de fluxos d'efectiu s'utilitzen les següents expressions en el sentit que figura a 
continuació: 

Efectiu o Equivalents: L'efectiu comprèn tant la caixa com els dipòsits bancaris a la vista. Els 
equivalents a l'efectiu són instruments financers, que formen part de la gestió normal de la 
tresoreria del Consorci d'Aigües de Tarragona, són convertibles en efectiu, tenen venciments 
inicials no superiors a tres mesos i estan subjectes a un risc poc significatiu de canvis en el 
seu valor. 

Fluxos d'efectiu: entrades i sortides d'efectiu o d'altres mitjans equivalents, entenent per 
aquests les inversions a termini inferior a tres mesos de gran liquiditat i baix risc 
d'alteracions en el seu valor. 

Activitats d'explotació: són les activitats que constitueixen la principal font d'ingressos 
ordinaris del Consorci d'Aigües de Tarragona, així com altres activitats que no puguin ser 
qualificades com d'inversió o finançament. 

Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius a llarg 
termini i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equivalents. 

Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la grandària i composició del 
patrimoni net i dels passius de caràcter financer. 

l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Les despeses relacionades amb la minimització de l'impacte mediambiental així com la 
protecció i millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el 
Compte de Pèrdues i Guanys de l'exercici que es produeixen. 

Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf corresponent de 
l'immobilitzat material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la 
corresponent amortització acumulada, i, si escau, de l'import acumulat per les correccions 
valoratives per deteriorament reconegudes. 

Es registrarà una provisió de naturalesa mediambiental si com a conseqüència de l'existència 
d'obligacions legals, contractuals o de qualsevol altre tipus, així com de compromisos 
adquirits per a la prevenció i reparació de danys al medi ambient, és probable o cert, que 
l’Entitat hagi d'efectuar un desemborsament econòmic futur, que al tancament de l'exercici 
resulta indeterminat en el seu import i/o moment previst de cancel·lació. 
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NOTA 5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall i moviment d'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2018 és el següent: 
 

  31/12/2017 Altes Baixes Traspassos 31/12/2018 

Cost:           

Terrenys i béns naturals 2.245.322,42       2.245.322,42 

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

260.738.203,75 706.457,82 -22.104,81 218.811,42 261.641.368,18 

Altres instal·lac., utillatge i mobiliari 3.276.375,08 184.646,15     3.461.021,23 

Equips informàtics 437.451,47 16.401,80     453.853,27 

Elements de transport 637.453,99   -78.757,76   558.696,23 

Altre immobilitzat material 571.302,59 20.460,33 -42.778,47   548.984,45 

Immobilitzat en curs  18.065,59 207.755,84   -218.811,42 7.010,01 

  267.924.174,89 1.135.721,94 -143.641,04 0,00 268.916.255,79 

      
Amortització Acumulada:           

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

-173.285.939,13 -8.429.513,00 20.115,38   -181.695.336,75 

Altres instal·lac.,utillatge i mobiliari -3.075.107,11 -157.480,89     -3.232.588,00 

Equips informàtics -404.664,63 -28.488,89     -433.153,52 

Elements de transport -546.516,65 -21.101,80 78.757,76   -488.860,69 

  -177.312.227,52 -8.636.584,58 98.873,14 0,00 -185.849.938,96 

      
Deteriorament:           

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

-44.406,36   16.035,63   -28.370,73 

  -44.406,36 0,00 16.035,63 0,00 -28.370,73 

      
Immobilitzat Material, Net 90.567.541,01 -7.500.862,64 -28.732,27 0,00 83.037.946,10 

 

L’alta més significativa de l’exercici correspon a la instal·lació d'electrocloració al Ramal 
Reus-Castellvell i a la instal·lació d’un nou grup motor-bomba a l’estació de bombament 
Reus-Riudoms (EB-10). L’electrocloració s’emmarca dins del procés de millora de la 
desinfecció de l’aigua del CAT, per tal de complir amb els requeriments de certificació 
sanitària ISO 22000 i els requisits legals. Aquesta nova instal·lació s’afegeix a 5 les existents. 
 
El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2017 va ser el següent:. 
 

  31/12/2016 Altes Baixes Traspassos 31/12/2017 

Cost:           

Terrenys i béns naturals 2.284.388,20   -39.065,78   2.245.322,42 

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

254.614.434,90 1.064.791,78 -517.018,35 5.576.181,38 260.738.389,71 

Altres instal·lac.,utillatge i mobiliari 3.263.961,89 25.295,96 -13.068,77   3.276.189,08 

Equips informàtics 437.451,47       437.451,47 

Elements de transport 624.034,53 13.419,46     637.453,99 

Altre immobilitzat material 584.358,73 31.292,81 -44.348,95   571.302,59 

Immobilitzat en curs  3.919.584,84 1.674.662,13   -5.576.181,38 18.065,59 

  265.728.214,56 2.809.462,14 -613.501,85 0,00 267.924.174,85 
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Amortització Acumulada:           

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

-165.640.309,14 -8.143.595,69 497.965,74   -173.285.939,09 

Altres instal·lac.,utillatge i mobiliari -2.922.750,58 -162.654,23 10.297,70   -3.075.107,11 

Equips informàtics -373.497,86 -31.166,77     -404.664,63 

Elements de transport -514.884,55 -31.632,10     -546.516,65 

  -169.451.442,13 -8.369.048,79 508.263,44 0,00 -177.312.227,48 

      
Deteriorament:           

Instal·lacions tècniques i 
telecomandament 

-60.441,99   16.035,63   -44.406,36 

  -60.441,99 0,00 16.035,63 0,00 -44.406,36 

      
Immobilitzat Material, Net 96.216.330,44 -5.559.586,65 -89.202,78 0,00 90.567.541,01 

L’alta més significativa de l’exercici 2017 va ser la planta d’ozonització a l’ETAP de l’Ampolla. 
Es van capitalitzar despeses financeres per import de 39.354,49 euros. L’import corresponia 
a la part dels interessos meritats del préstec que finançava l’obra anteriorment esmentada, 
en concret els referents a les factures pagades durant l’exercici.  
 
Elements Totalment Amortitzats i en Ús 

El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius totalment amortitzats i en ús, es 
mostra a continuació, amb indicació del seu valor de cost: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

Instal·lacions tècniques i telecomandament 39.950.017,86 38.916.483,21 

Altres Instal·lacions, utillatge i mobiliari 1.803.918,79 1.631.283,83 

Equips informàtics 359.651,07 340.695,12 

Elements de transport 501.414,11 398.312,86 

  42.615.001,83 41.286.775,02 

 

Altra informació 
 
Les baixes d'elements de l'immobilitzat material produïdes durant l'exercici 2018, bé sigui 
per alienació o per qualsevol altra causa, han suposat un resultat negatiu de 22.122,42 
euros, i a l’exercici 2017 van suposar un resultat negatiu de 63.454,66 euros. 

NOTA 6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE  

El detall i moviment d'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2018 és el següent: 

  
          

31/12/2017 Altes Baixes     Traspassos 31/12/2018 

Cost:           

Propietat industrial 1.950,00       1.950,00 

Aplicacions informàtiques 1.973.160,25 31.929,73     2.005.089,98 

Aplicacions informàtiques en curs 0,00       0,00 

  1.975.110,25 31.929,73 0,00   2.007.039,98 

      
Amortització Acumulada:           

Propietat industrial -1.560,00 -195,00     -1.755,00 

Aplicacions informàtiques -1.448.282,85 -314.956,99     -1.763.239,84 

  -1.449.842,85 -315.151,99 0,00   -1.764.994,84 

      
Immobilitzat Intangible, Net 525.267,40 -283.222,26 0,00   242.045,14 
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L’alta més significativa de l’exercici correspon a l’adquisició de noves llicències de l’ERP de 
gestió empresarial, així com diverses millores implementades en aquesta aplicació 
informàtica.  

El detall i moviment d'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2017 va ser el següent: 

  
          

31/12/2016 Altes Baixes     Traspassos 31/12/2017 

Cost:           

Propietat industrial 1.950,00       1.950,00 

Aplicacions informàtiques 1.847.309,25 125.851,00     1.973.160,25 

Aplicacions informàtiques en curs           

  1.849.259,25 125.851,00 0,00   1.975.110,25 

      
Amortització Acumulada:           

Propietat industrial -1.365,00 -195,00     -1.560,00 

Aplicacions informàtiques -1.164.788,61 -283.494,24     -1.448.282,85 

  -1.166.153,61 -283.689,24 0,00   -1.449.842,85 

      
Immobilitzat Intangible, Net 683.105,64 -157.838,24 0,00   525.267,40 

  

A l’any 2017, l’alta més significativa de l’exercici corresponia al software LIMS (Laboratory 
Information Management System).  

Elements Totalment Amortitzats i en Ús 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

Aplicacions informàtiques 1.525.374,49 713.332,30 

 
NOTA 7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

El càrrec als resultats de l'exercici 2018 en concepte d'arrendaments operatius ha estat de 
100.483,67 euros, (85.529,05 euros a l’exercici anterior).  

Aquest import majoritàriament correspon al lloguer de part de la flota de vehicles que 
l’entitat destina al manteniment de la xarxa de distribució. Aquest any 2018, s’han 
incorporat sis vehicles elèctrics endollables.  

L’import de les quotes amb venciment en els propers exercicis són les següents: 

QUOTES CONTINGENTS ARRENDAMENTS OPERATIUS A PAGAR EN ANYS 

Contracte 

Termini      
(mesos) 

Venciment Un any 
Entre un i 

cinc 
Mes de 

cinc 

PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA 48 01/02/2019 889,35     

PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA 48 01/03/2020 4.357,32 1.089,33   

PSA FINANCIAL SERVICES SPAIN EFC SA 48 01/03/2020 4.357,32 1.089,33   

Santander Consumer Renting 60 07/03/2021 4.143,96 4.834,62   

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 5.179,95   

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 1.035,99   

Santander Consumer Renting 60 11/05/2021 4.143,96 1.035,99   

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 1.035,99   
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SIEMENS RENTING SA 60 29/09/2020 1.390,20 1.042,65   

SIEMENS RENTING SA 60 14/04/2021 1.267,20 1.584,00   

SIEMENS RENTING SA 60 01/11/2021 1.402,80 2.571,80   

SIEMENS RENTING SA 60 01/08/2022 986,04 2.629,44   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 05/11/2021 9.122,52 18.245,04   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 05/11/2021 9.122,52 18.245,04   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 05/11/2021 9.122,52 18.245,04   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 12/12/2021 9.122,52 18.245,04   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 05/11/2021 7.550,40 15.100,80   

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA 48 25/10/2021 7.550,40 15.100,80   

BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA 60 04/06/2023 2.399,52 9.598,08   

      89.360,43 135.908,93   

 

I la situació a 31/12/2017 era: 

EXERCICI 2017 

QUOTES CONTINGENTS ARRENDAMENTS OPERATIUS A PAGAR EN ANYS 

Contracte 

Termini      
(mesos) Venciment Un any 

Entre un i 
cinc 

Mes de 
cinc 

BANQUE PSA FINANCE 48 01/02/2019 10.385,04 12.981,30 - 

BANQUE PSA FINANCE 48 01/03/2020 4.211,76 5.264,70 - 

BANQUE PSA FINANCE 48 01/03/2020 4.211,76 5.264,70 - 

Santander Consumer Renting 60 07/03/2021 4.143,96 8.978,58 - 

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 9.323,91 - 

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 5.179,95   

Santander Consumer Renting 60 11/05/2021 4.143,96 5.179,95   

Santander Consumer Renting 60 11/04/2021 4.143,96 5.179,95   

SIEMENS RENTING SA 60 29/09/2020 1.390,20 2.432,85   

SIEMENS RENTING SA 60 14/04/2021 1.267,20 2.851,20   

SIEMENS RENTING SA 60 01/11/2021 1.402,80 3.974,60 - 

SIEMENS RENTING SA 60 01/08/2022 986,04 3.615,48   

      44.574,60 70.227,17 - 

 

NOTA 8. INSTRUMENTS FINANCERS 

Els instruments financers es classifiquen en funció de la intenció que es tingui en relació a 
aquests, d’acord amb les següents categories o carteres: 

8.1) Actius Financers 

El detall d'actius financers a llarg termini, és la següent:  

 
  Crèdits, Derivats i altres 
  31/12/2018 31/12/2017 

Préstecs i partides a cobrar (Nota 8.1.2) 10.069,72 25.728,29 
Total 10.069,72 25.728,29 

 

 
 
 
 



 

Estats Financers del Consorci d’Aigües de Tarragona  Exercici 2018 21 

El detall d'actius financers a curt termini és el següent:  
 
  Crèdits, Derivats i altres 
  31/12/2018 31/12/2017 
Actius a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys  9.738.863,79 7.312.157,65 
Efectiu i altres actius líquids (Nota 8.1.1.a) 9.738.863,79 7.312.157,65 
      
Préstecs i partides a cobrar (Nota 8.1.2) 7.866.851,15 11.367.063,42 
Total 17.605.714,94 18.679.221,07 

 
8.1.1) Actius a Valor Raonable amb Canvis en Pèrdues i Guanys 
a) Efectiu i Altres Actius Líquids Equivalents 

El detall d'aquests actius és el següent: 

  
Saldo a  Saldo a  

31/12/2018 31/12/2017 
Caixa 5.658,20 1.115,36 
Comptes corrents 9.733.205,59 7.311.042,29 
Inversions de gran liquiditat     
Total 9.738.863,79 7.312.157,65 

 

El Consorci inverteix les seves puntes de tresoreria en imposicions a curt termini en entitats 
financeres. A causa de la seva alta liquiditat, el valor raonable dels presents actius coincideix 
amb el seu valor comptabilitzat. L’interès mitjà anual d’aquestes imposicions ha estat del 
0,05% pel 2018. 
 
8.1.2) Préstecs i Partides a Cobrar 

La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2018 i 2017 és el següent: 
 

  Saldo a 31/12/2018 Saldo a 31/12/2017 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 

Crèdits per operacions 
comercials 

        

Clients    6.816.895,19 - 7.739.769,41 

Deutors   31.297,39 - 12.285,84 

Total crèdits per operacions 
comercials 

0,00 6.848.192,58 0,00 7.752.055,25 

Crèdits per operacions no 
comercials 

        

A tercers  10.069,72 15.658,57 25.728,29 15.008,17 

Interessos a cobrar d’entitats 
financeres 

    - - 

Fiances lliurades   3.000,00   - 

Imposicions a termini   1.000.000,00   3.600.000,00 

Total crèdits per operacions 
no comercials 

10.069,72 1.018.658,57 25.728,29 3.615.008,17 

     
Total  10.069,72 7.866.851,15 25.728,29 11.367.063,42 

 

a) Classificació per Venciments 
 
El venciment dels instruments financers d'actiu al tancament d'exercici 2018 és el següent: 
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  Venciments anys 

  1 2 3 4 5 Més de 5 Total 

Inversions financeres 1.018.658,57 10.069,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028.728,29 

Crèdits a tercers. 15.658,57 10.069,72         25.728,29 

Interessos a cobrar             0,00 

Fiances lliurades 3.000,00           3.000,00 

Imposicions a termini 1.000.000,00           1.000.000,00 

                

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 6.848.192,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.848.192,58 

Clients 6.816.895,19           6.816.895,19 

Deutors 31.297,39           31.297,39 

                

Total  7.866.851,15 10.069,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7.876.920,87 

         
Així mateix, el venciment dels instruments financers al tancament de l'exercici 2017 va ser: 
 

  Venciments anys 

  1 2 3 4 5 Més de 5 Total 

Inversions financeres 3.615.008,17 15.658,59 10.069,68 0,00 0,00 0,00 3.640.736,44 

Crèdits a tercers. 15.008,17 15.658,59 10.069,68 - - - 40.736,44 

Interessos a cobrar - - - - - - 0,00 

Fiances lliurades - - - - - - 0,00 

Imposicions a termini 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 

                

Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 7.752.055,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.752.055,25 

Clients 7.739.769,41 - - - - - 7.739.769,41 

Deutors 12.285,84 - - - - - 12.285,84 

                

Total  11.367.063,42 15.658,59 10.069,68 0,00 0,00 0,00 11.392.791,69 

 

 

8.2) Passius Financers 
 
El detall de passius financers a llarg termini, és el següent: 
 

  Deutes amb entitats de crèdit Crèdits, Derivats i Altres Total 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Dèbits i partides a pagar 
(Nota 8.2.1) 

18.798.884,68 23.723.761,02 8.889,86 43.567,29 18.807.774,54 23.767.328,31 

Derivats de cobertura 
(Nota 8.3) 

    314.544,30 336.631,90 314.544,30 336.631,90 

  18.798.884,68 23.723.761,02 323.434,16 380.199,19 19.122.318,84 24.103.960,21 

 

EDl detall de passius financers a curt termini, és el següent:  
 

  Deutes amb entitats de crèdit Crèdits, Derivats i Altres Total 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Dèbits i partides a pagar 
(Nota 8.2.1) 

5.020.432,21 7.351.298,12 5.412.782,02 6.935.871,16 10.433.214,23 14.287.169,28 

Derivats de cobertura 
(Nota 8.3) 

    139.608,13 189.745,90 139.608,13 189.745,90 

  5.020.432,21 7.351.298,12 5.552.390,15 7.125.617,06 10.572.822,36 14.476.915,18 
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8.2.1) Dèbits i Partides a Pagar 
 
El seu detall a 31 de desembre de 2018 i 2017 s'indica a continuació, en euros: 
 

  Saldo a 31/12/2018 Saldo a 31/12/2017 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 

Per operacions comercials:         

Proveïdors   2.150.034,26   2.680.687,98 

Creditors   3.106.495,21   2.976.315,88 

          

Total saldos per operacions 
comercials 

  5.256.529,47   5.657.003,86 

          

Per operacions no comercials:         

          

Deutes amb entitats de crèdit (Nota 
8.2.1.1) 

18.798.884,68 5.020.432,21 23.723.761,02 7.351.298,12 

Fiances 8.889,86 7.389,13 15.638,94 27.003,97 

Deute tranf. en subvencions     27.928,35   

          

Préstecs i altres deutes 18.807.774,54 5.027.821,34 23.767.328,31 7.378.302,09 

          

Proveïdors d'immobilitzat   148.863,42   1.251.863,33 

          

Personal (remuneracions pendents de 
pagament) 

        

          

Total saldos per operacions no 
comercials 

18.807.774,54 5.176.684,76 23.767.328,31 8.630.165,42 

          

Total Dèbits i partides a pagar 18.807.774,54 10.433.214,23 23.767.328,31 14.287.169,28 

 
 

8.2.1.1) Deutes amb Entitats de Crèdit 
 
El resum dels deutes amb entitats de crèdit a 31 de desembre de 2018, s'indica a 
continuació, en euros: 
 

  A Curt Termini A Llarg Termini Total 

Préstecs 4.924.876,34 18.798.884,68 23.723.761,02 

Pòlissa de crèdit       

Deutes per interessos 95.555,87   95.555,87 

  5.020.432,21 18.798.884,68 23.819.316,89 

 

Així com a 31 de desembre de 2017: 
 

  A Curt Termini A Llarg Termini Total 

Préstecs 7.242.002,62 23.723.761,02 30.965.763,64 

Pòlissa de crèdit       

Deutes per interessos 109.295,50   109.295,50 

  7.351.298,12 23.723.761,02 31.075.059,14 
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Préstecs 

El volum de deute a llarg i curt termini a 31 de desembre de 2018, presenta la següent 
composició: 
 

  
Entitat Venciment 

Saldo 
31/12/2018 Llarg  Termini Curt Termini Garantia 

1 BBVA 26/01/2028 6.598.333,37 5.885.000,05 713.333,32   

2 La Caixa 30/06/2027 8.095.208,29 7.170.041,61 925.166,68 - 

3 BANKINTER 24/04/2027 5.100.000,00 4.500.000,00 600.000,00   

4 La Caixa 09/06/2020 3.613.067,76 1.243.843,02 2.369.224,74 Aval Generalitat 

5 Bankia 09/02/2019 317.151,60   317.151,60 Aval Generalitat 

Total     23.723.761,02 18.798.884,68 4.924.876,34   

        
El volum de deute a llarg i curt termini a 31 de desembre de 2017, presentava la següent 
composició: 
 

  
Entitat Venciment 

Saldo 
31/12/2017 Llarg  Termini Curt Termini Garantia 

1 BBVA 26/01/2028 7.311.666,69 6.598.333,37 713.333,32   

2 La Caixa 30/06/2027 9.020.374,97 8.095.208,29 925.166,68 - 

3 BANKINTER 24/04/2027 5.700.000,00 5.100.000,00 600.000,00   

4 La Caixa 09/06/2020 5.869.472,28 3.613.067,76 2.256.404,52 Aval Generalitat 

5 Bankia 09/02/2019 1.585.759,92 317.151,60 1.268.608,32 Aval Generalitat 

6 BBVA 24/11/2018 1.478.489,78 0,00 1.478.489,78 Aval Generalitat 

Total     30.965.763,64 23.723.761,02 7.242.002,62   

 
Durant l’any 2017, el Consorci va concertar una operació de préstec a llarg termini per sis 
milions d’euros amb Bankinter, S.A. amb la finalitat de reduir el cost financer del deute al 
haver amortitzat anticipadament quatre operacions de préstec.  
 
Pòlisses de crèdit 

Al 31 de desembre de 2018 i de 2017, el Consorci d'Aigües de Tarragona no tenia pòlisses de 
crèdit concertades.  

Classificació per Venciments  

El detall de venciments dels instruments financers de passiu al tancament de l'exercici 2018: 
 

Venciments anys 

  1 2 3 4 5 Més de 5 Total 

Deutes financers 5.160.040,34 3.591.731,75 2.329.533,02 2.315.258,26 2.275.864,29 8.601.041,66 24.273.469,32 

Deutes amb entitats de crèdit 
4.924.876,34 3.482.343,02 2.238.500,00 2.238.500,00 2.238.500,00 8.601.041,66 23.723.761,02 

Derivats 139.608,13 109.388,73 91.033,02 76.758,26 37.364,29   454.152,43 

Interessos 95.555,87           95.555,87 

Creditors comercials i altres 
comptes a pagar: 5.412.782,02         8.889,86 5.421.671,88 

Proveïdors 2.150.034,26           2.150.034,26 

Creditors  3.106.495,21           3.106.495,21 

Proveïdors d’immobilitzat 
148.863,42           148.863,42 

Fiances  7.389,13         8.889,86 16.278,99 

Total  10.572.822,36 3.591.731,75 2.329.533,02 2.315.258,26 2.275.864,29 8.609.931,52 29.695.141,20 



 

Estats Financers del Consorci d’Aigües de Tarragona  Exercici 2018 25 

 

El detall dels venciments dels instruments financers al tancament de l'exercici 2017 va ser:  
 

Venciments anys 

  1 2 3 4 5 Més de 5 Total 

Deutes financers 7.541.044,02 4.924.876,34 3.507.093,76 2.238.500,00 2.238.500,00 11.151.422,82 31.601.436,94 

Deutes amb entitats de 
crèdit 

7.242.002,62 4.924.876,34 3.482.343,02 2.238.500,00 2.238.500,00 10.839.541,66 30.965.763,64 

Derivats 189.745,90   24.750,74     311.881,16 526.377,80 

Interessos 109.295,50           109.295,50 

Creditors comercials i altres 
comptes a pagar: 6.935.871,16         15.638,94 6.951.510,10 

Proveïdors 2.680.687,98           2.680.687,98 

Creditors  2.976.315,88           2.976.315,88 

Proveïdors d’immobilitzat 
1.251.863,33           1.251.863,33 

Fiances  27.003,97         15.638,94 42.642,91 

Total  14.476.915,18 4.924.876,34 3.507.093,76 2.238.500,00 2.238.500,00 11.167.061,76 38.552.947,04 

 

8.3) Derivats  

A 31 de desembre de 2018 i 2017 els instruments financers derivats designats com a 
instruments de cobertura que es mostren en el passiu, es detallen a continuació: 
 

 

Tipus de Derivat 
Descripció de la 
Cobertura/Negociació 

Valor Raonable 
31/12/2018 

Valor Raonable 
31/12/2017 

Venciment 

Swap Cobertura del Tipus d’interès -28.626,96 -67.155,87 09/06/2020 

Swap Cobertura del Tipus d’interès -425.525,47 -459.221,93 01/07/2027 

    -454.152,43 -526.377,80   
 

8.3.1) Altra Informació Relativa a Derivats i Cobertures 

a)  Valor Raonable dels Instruments Financers Designats com a Instruments de Cobertura, 
al Tancament de l'Exercici 

 

 

  Saldo a 31/12/2018 Saldo a 31/12/2017 

  Actius Passius Actius Passius 

Cobertures de fluxos d'efectiu   -454.152,43   -526.377,80 

 
b) Cobertures de Flux d'Efectiu: Imports Reconeguts Durant l'Exercici 

L'import reconegut al patrimoni net durant l'exercici ha estat una despesa de 118.661,95 
euros, un ingrés de 29.476,11 euros durant l’exercici anterior. L'import que ha estat imputat 
en el compte de pèrdues i guanys des del patrimoni net ha estat de 190.887,32 euros i 
101.680,41 euros durant l’exercici anterior.  

8.4) Informació Sobre la Naturalesa i el Nivell de Risc Procedent d'Instruments Financers 

Les activitats estan exposades a diferents tipus de riscos financers, destacant 
fonamentalment: 
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8.4.1) Risc de Tipus d'Interès 

Les variacions dels tipus d'interès modifiquen el valor raonable d'aquells actius i passius que 
meriten a un tipus d'interès fix així com els fluxos futurs dels actius i passius referenciats a 
un tipus d'interès variable. 

L'objectiu de la gestió del risc de tipus d'interès és arribar a un equilibri en l'estructura del 
deute que permeti minimitzar el cost del deute en l'horitzó plurianual amb una volatilitat 
reduïda en el Compte de Pèrdues i Guanys. 

Depenent de les estimacions i dels objectius de l'estructura del deute, poden realitzar-se 
operacions de cobertura mitjançant la contractació de derivats que mitiguin aquests riscos. 

El tipus d'interès de referència del deute contractat és l'euribor.  

NOTA 9. FONS PROPIS 

El fons social reflecteix les quantitats lliurades al Consorci per part dels seus membres, amb 
la següent composició en els exercicis 2018 i 2017:  
 

  
Article 18è.3   

Estatuts 
As. Gral. 17-12-85 

(Ampliacions) 
Article 18è.6   

Estatuts Total 
Generalitat de Catalunya 450.926,84   203.276,51 654.203,35 
Ajuntaments Consorciats  450.759,08 27.051,54   477.810,62 

Indústries Consorciades 901.518,16 86.926,23   988.444,39 

  1.803.204,08 113.977,77 203.276,51 2.120.458,36 

 
D’acord amb el pressupost anualment aprovat per l’Assemblea, els consorciats fan 
aportacions al patrimoni net de l’entitat que tenen com destí amortitzar deute i finançar 
inversions. El total d’aportacions de l’exercici 2018 ha estat de 3.037.153,86 euros, 
3.898.976,09 euros en l’exercici anterior. 
 

  2017 i 
Anteriors 

Aportacions 
2018 

   Saldo final 
2018 

Aportacions de socis 10.130.568,42 3.037.153,86 13.167.722,28 

  10.130.568,42 3.037.153,86 13.167.722,28 

 

 

El compte de reserves i romanent té la següent composició: 
 

  2014 i 
Anteriors 2015 2016 2017 2018 Total 

Reserves 16.764.332,77         16.764.332,77 

Reserves de Transició 63.101,34         63.101,34 

Romanent 2.243.186,29 9.140,95 18.930,23 3.753,14 5.909,58 2.280.920,19 

Total 19.070.620,40 9.140,95 18.930,23 3.753,14 5.909,58 19.108.354,30 

 

Són les reserves constituïdes lliurement pel Consorci, l'origen de les quals són els beneficis 
obtinguts als anys corresponents. Durant l'exercici 2003 es va traspassar a reserves el fons 
de reversió dotat en exercicis anteriors per la totalitat del seu import (14.489.590,97 euros). 
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A 31/12/2017, el compte de reserves i romanent tenia la següent composició: 
 

  
2013 i 

Anteriors 2014 2015 2016 2017 Total 

Reserves 16.764.332,77         16.764.332,77 

Reserves de Transició 63.101,34         63.101,34 

Romanent 2.219.084,39 24.101,90 9.140,95 18.930,23 3.753,14 2.275.010,61 

Total 19.046.518,50 24.101,90 9.140,95 18.930,23 3.753,14 19.102.444,72 

 
NOTA 10. EXISTÈNCIES 

A 31 de desembre de 2018 i 2017, la composició de les existències era la següent: 
 

   
    

2018 2017 

Magatzems de recanvis  705.334,22 590.799,86 

Magatzem de reactius 31.108,94 20.701,30 

Obres per compte de tercers pendents facturar 0,00 0,00 

Total magatzems 736.443,16 611.501,16 

Treballs per compte de tercers     

Bestretes a proveïdors 9.939,07 26.946,07 

Total 746.382,23 638.447,23 

 
NOTA 11. SITUACIÓ FISCAL 
 
El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 
2018 i 2017 és el següent, en euros: 
 

  31/12/2018 31/12/2017 

  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

No Corrent:         

Subvencions a cobrar (nota 16) 13.681,90   18.449,60   

Total no corrent 13.681,90   18.449,60   

          

Corrent:         

Impost sobre el Valor Afegit 272.810,34 18.704,10 97.141,83   

Subvencions a cobrar  41.506,92       

Retencions per IRPF   105.554,05   85.647,11 

Organismes de la Seguretat Social   100.292,04   95.073,97 

Cànon de derivació   2.291.493,10   2.465.911,61 

Total corrent 314.317,26 2.516.043,29 97.141,83 2.646.632,69 

 
El saldo a 31 de desembre de 2018 de les subvencions a cobrar correspon al reconeixement 
del dret de cobrament de les següents subvencions:  
- Subvenció Life+ de la Unió Europea per a la participació del CAT en el “Projecte pilot de 

mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre (LIFE EBRO-
ADMICLIM)” per import de 13.681,90 euros. 

- Subvenció per a la implantació d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics (Plan 
Movalt Infraestructura del Ministerio de Transición Ecológica) per un import de 41.506,92 
euros. 
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El saldo a 31 de desembre de 2017 de les subvencions a cobrar corresponia al 
reconeixement del dret de cobrament de les següents subvencions: 
 
- Subvenció Life+ de la Unió Europea per a la participació del CAT en el “Projecte pilot de 

mesures d’adaptació i mitigació al canvi climàtic al Delta de l’Ebre (LIFE EBRO-
ADMICLIM)” per import de 18.449,60 euros.  

Situació Fiscal 

Pels impostos als que es troba subjecte l’Entitat, es troben oberts a la inspecció per part de 
les autoritats fiscals, els últims quatre exercicis. Segons les disposicions legals vigents, les 
liquidacions d'impostos no poden considerar-se definitives fins que no han estat 
inspeccionades per les autoritats fiscals o ha transcorregut el termini de prescripció de 
quatre anys. En conseqüència, amb motiu d'eventuals inspeccions, podrien sorgir passius 
addicionals als registrats pel Consorci d'Aigües de Tarragona. No obstant, els Administradors 
de la mateixa consideren que aquests passius, en cas de produir-se, no serien significatius en 
comparació amb els fons propis i amb els resultats anuals obtinguts. 

NOTA 12. INGRESSOS I DESPESES 

a) Aprovisionaments 

La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent: 
 

  
    

2018 2017 

Consum de matèries primes i altres consumibles     

Compres nacionals de matèries primes i altres matèries 
consumibles netes 

1.411.393,77 1.501.101,45 

Variació d'existències -124.942,00 -133.937,79 

  1.286.451,77 1.367.163,66 

Altres despeses externes 165.252,77 167.055,71 

Total aprovisionaments 1.451.704,54 1.534.219,37 

 
b) Càrregues Socials 
 
La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent: 
 

  
    

2018 2017 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 980.916,66 950.746,76 

Altres despeses socials 49.770,09 51.116,29 

Càrregues socials 1.030.686,75 1.001.863,05 

 
c) Serveis Exteriors 
 
La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent: 
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2018 2017 

Arrendaments 100.483,67 85.529,05 

Manteniment i Reparacions 3.515.561,87 3.331.812,62 

Serveis Professionals 254.384,08 228.739,12 

Transports 1.986,03 3.058,11 

Assegurances 196.473,93 171.820,76 

Serveis Bancaris 732,06 67.651,03 

Relacions Externes 181.774,08 282.588,84 

Subministraments 5.220.546,33 5.144.415,44 

Qualitat de l’aigua i medi ambient 125.398,95 149.178,01 

Seguretat i prevenció de riscos 379.574,07 356.183,74 

Formació i material informàtic i d’oficina 81.618,19 96.471,63 

Altres despeses 216.609,41 227.121,48 

Serveis Exteriors 10.275.142,67 10.144.569,83 

 
d) Cànon Regants (article 3.3 Llei 18/1981)  
 
L’article 3.3 de la Llei 18/1981 estipula que el cànon de derivació (previst a l’article 3.1 de la 
mateixa llei) s’incrementarà amb la part proporcional de les despeses de conservació i 
manteniment de les instal·lacions existents que l’aigua concedida al CAT que utilitzi 
compartidament. 
 

  2018 2017 

Cànon a la Comunitat de Regants del Marge Esquerre del 
Riu Ebre (Article 3.3 Llei 18/1981) 

2.236.645,51 2.236.645,51 

Cànon a la Comunitat de Regants del Marge Dret del Riu 
Ebre (Article 3.3 Llei 18/1981) 

2.236.645,51 2.236.645,51 

  4.473.291,02 4.473.291,02 

 
e) Altres despeses 
 
La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys adjunt és la següent: 
 

  2018 2017 

Provisió Cànon Derivació* 229.000,00 170.000,00 

Pèrdues, deteriorament i variació de prov.op.cials 131,82 5.954,18 

Altres despeses de gestió corrent 229.131,82 175.954,18 

    

*L'article 3.1 de la Llei 18/1981 de 1 de juliol, sobre actuacions de matèria d'aigua a 
Tarragona, que preveu el pagament per part del CAT d’un cànon per l’ús de l’aigua, 
l’anomenat cànon de derivació. 
 
La provisió cànon derivació preveu una petita dotació per aquest concepte, a càrrec d’un 
eventual excés d’ingressos, que pretén evitar que per, una notificació del canvi de tipus del 
cànon a mig exercici i/o un cop aprovats els pressupostos i la tarifa corresponent, el Consorci 
es vegi obligat a incrementar els tipus, i en conseqüència la tarifa, provocar pèrdues als 
serveis municipals encarregats del subministrament en baixa (si no es tramita un expedient 
de modificació de tarifa d’aigua en baixa) o iniciar un procediment de modificació de tarifa a 
mig exercici. 
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Aquesta situació ha ocorregut en totes les ocasions en què s’ha incrementat el tipus de 
cànon de derivació. Relacionem les dates dels acords del Consell de Ministres, així com les 
seves dates de notificació: 

- acord del Consell de Ministres de data 10 de juliol de 1992, que preveia la seva 

aplicació des de 1 de gener de 1992 (notificat en data 18 de setembre 1992) 

- acord del Consell de Ministres de data 11 de novembre de 1994, que preveia la seva 

aplicació des de l’1 de gener de 1994 (notificat en data 21 de febrer de 1995) 

- acord del Consell de Ministres de data 31 de gener de 1997, que preveia la seva 

aplicació des de l’1 de gener de 1997 (notificat en data 24 de febrer de 1997) 

- acord del Consell de Ministres de data 29 de desembre de 2000, que preveia la seva 

aplicació des de l’1 de gener de 2001 (notificat en data 1 de febrer de 2001) 

- acord del Consell de Ministres de data 8 de juliol de 2014, que preveia la seva 

aplicació des del 8 de juliol de 2014 (notificat en data 25 de novembre de 2014) 

 

A banda d’aquests inconvenients pràctics, els propietaris i administradors del Consorci 

sempre han considerat com a prioritari l’estabilitat tarifària, és a dir, ni increments ni 

decrements bruscos de la tarifa. El motiu, en definitiva, d’aquesta dotació és laminar l’efecte 

de l’increment del tipus un cop iniciat l’exercici i aprovada la tarifa aplicable, en benefici del 

servei públic d’abastament d’aigua, tant en alta com en baixa, i del consumidor. 

En tot cas, els responsables de la formulació dels estats financers entenem que la dotació de 
229.000 euros, (170.000 euros l’any 2017), té un impacte absolutament immaterial respecte 
el cost total anual del cànon derivació 2018 (9.193.625,89 euros), així com dels estats 
financers considerats en el seu conjunt. 
 

e) Altres resultats 
 
Els resultats obtinguts fora de l’activitat normal del Consorci estan formats a 31 de 
desembre de 2018 per indemnitzacions i sinistres de petita consideració per import de 
67.297,19 euros en concepte de despeses (7.427,98 euros al 2017) i 38.927,64 euros en 
concepte d’ingressos (25.232,43 euros al 2017). 

NOTA 13. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

El CAT disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental per a l’activitat de captació, tractament i 
distribució d’aigua a ajuntaments i indústries segons les exigències recollides a la norma 
UNE–EN ISO 14001:2015. L’entitat de certificació és AENOR. El CAT duu a  terme diversos 
processos dels que ha identificat els diferents aspectes ambientals, avaluant el seu potencial 
impacte en el medi ambient i minimitzant-lo a nivells sense significança d’acord amb els 
procediments implementats per l’obtenció de l’esmentada certificació. Els processos poden 
incloure, entre d’altres, la valorització dels llots obtinguts en el procés de potabilització, així 
com la recollida de residus perillosos i no perillosos derivats, especialment, del procés de 
tractament d'aigua i del  seu control analític.  

L'immobilitzat material la finalitat del qual és la minimització de l'impacte mediambiental i la 
protecció del medi ambient, presenta les següents dades:  
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  2018 2017 

Cost 1.130.906,74 1.061.728,54 

Edifici de deshidratació de fangs  732.302,99 732.302,99 

Era d’assecat  329.425,55 329.425,55 

Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 69.178,20   

      

Amortització Acumulada -555.939,46 -510.660,87 

Edifici de deshidratació de fangs -470.288,82 -435.716,56 

Era d’assecat  -85.650,64 -74.944,31 

Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics     

      

Correccions Valoratives per deteriorament:     

Reconegudes a l’exercici     

Acumulades     

Valor Net Comptable 574.967,28 551.067,67 

 

Despeses 
 
Les despeses incorregudes durant l'exercici en la protecció i millora del medi ambient, són: 
 

      

Destí  2018 2017 

Tractament de residus  31.672,63 32.715,62 

Servei professionals d'auditories i legalitzacions ambientals 9.300,39 9.920,00 

Total despeses de l’exercici 40.973,02 42.635,62 

 

 

NOTA 14. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 
 
Durant els anys 2018 i 2017 i d'acord amb el Comitè d'Empresa, el CAT no ha realitzat 
aportacions al Pla de Pensions d’empresa d’aportació definida.  

NOTA 15. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

El moviment d'aquest epígraf del Balanç de Situació durant els exercicis 2018 i 2017 ha estat 
el següent: 
 

  
Import a Import a 

31/12/2018 31/12/2017 

Saldo a l'inici de l'exercici 38.502.092,55 41.458.515,95 

(+) Rebudes en l'exercici 69.308,28   

(-) Subvencions i donacions traspassades a resultat l'exercici -2.752.147,42 -2.956.423,40 

(-)Ajust per excés subvencions exercici     

Saldo al tancament de l'exercici 35.819.253,41 38.502.092,55 

 
Les principals subvencions de capital rebudes pel Consorci i que mostra la comptabilitat al 
tancament deriven de convenis de col·laboració amb l'Administració. Cal destacar les 
següents: 

a) El Govern de la Generalitat, en sessió de 24 de maig de 1988, aprovà el conveni de 
col·laboració entre el Consorci i l'Administració Hidràulica de la Generalitat de 
Catalunya, per a l'execució de les obres del Projecte del Sifó i connexions, per un 
import de 8,9M euros.  
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b) El Govern de la Generalitat, en sessió de 28 de juny de 1993, aprovà el conveni de 
col·laboració entre el Consorci i la Junta d'Aigües de Catalunya per a l'execució de les 
obres del Projecte del Ramal del Francolí. La subvenció va ser de 1,2 M euros. 

c) El Govern de la Generalitat, en sessió de 28 d'abril de 1998, va autoritzar el conveni 
(12/5/1998) entre el Consorci l'Agència Catalana de l'Aigua segons el qual es portaven a 
terme diverses actuacions d'abastament en alta a les comarques del Baix Ebre i Montsià. 
El règim d'aportacions de l'ACA relatiu als sis projectes i obres d'infraestructura 
relacionats en el conveni es fixa en un màxim de 5,77 M euros. 

d) El Govern de la Generalitat, en sessió de 29 de setembre de 1999, va autoritzar el conveni 
de col·laboració (30/9/99) entre el Consorci i l'Agència Catalana de l'Aigua per les 
actuacions d'abastament en alta a la comarca de la Conca de Barberà. El règim 
d'aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua relatiu als projectes i obres 
d'infraestructura relacionats en el conveni, es fixa en un màxim de 2,6 M euros. 

e) Conveni de col·laboració Ministeri-Agència Catalana de l’Aigua-Consorci d’Aigües de 
Tarragona de 22/01/07 per al finançament d’actuacions destinades a la garantia del 
subministrament i a assegurar la capacitat de transport per un import màxim de 
12.043.737 euros. 

f) Fons de Cohesió de la Unió Europea, segons la Decisió C(2006) 4831, de 6/10/06 per al 
finançament de les Actuacions a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable de l’ETAP de 
l’Ampolla per un import de 25.892.770,56 euros i la Decisió C(2006) 6479, de 5/12/06 pel 
finançament dels projectes d’Abastament al Baix Camp i Baix Penedès per un import de 
12.178.714,99 euros. 

Les donacions de capital corresponen als béns integrats al Consorci amb motiu del conveni 
amb el Consell Comarcal del Baix Penedès de 23/6/16 per la cessió de finques, obres i 
instal·lacions del projecte de subministrament al Baix Penedès 1a fase, canonada principal: 
tram Calafell-Baronia de Mar, Ramal Pla de Cranc i estació de bombament EB-19. 

El detall de l’epígraf de balanç de “Subvencions, Donacions i llegats” presenta és el següent: 

    Import inicial Saldo Subvencions 
Saldo Pendent de 

Cobrament 

  
Subvencions de 
Capital 

Generalitat 
per 

Ajuntaments 

Fons de 
Cohesió 

Ministerio-
ACA 

Ajuntaments 

i Indústries 
31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 

1 
ACA - Ramal 
Francolí  

1.238.631,74       18.703,83 0,01     

2 

ACA- 
Subministrament 

Baix Ebre-
Montsià 

5.765.992,17       2.495.456,13 2.308.061,40     

3 

ACA- 
Subministrament 

Conca de 
Barberà 

2.614.402,65       1.169.945,07 1.084.976,97     

4 ACA- Calafell 120.202,42       53.790,60 49.884,02     

5 
ACA- Dipòsit 
Altafulla 

157.821,35       75.754,44 70.625,25     

6 
ACA-Ramal 
Sarral 

485.000,86       248.562,93 232.800,40     

7 
CCCB - Cabra-
Montblanc 

369.520,37       163.837,11 151.827,71     
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8 
CCCB - Ramal 
Sarral 

117.323,24       60.128,10 56.315,09     

9 
PUOSC - Dipòsit 
Altafulla 

148.658,70       71.356,12 66.524,71     

10 
PUOSC - Ramal 
Sarral 

46.273,24       23.694,95 22.191,07     

11 
Fons de Cohesió 
ETAP 

  25.892.770,50     14.921.291,12 13.709.957,35     

12 
Fons de Cohesió 
Baix Penedès 

  8.502.393,51     6.109.549,48 5.787.308,77     

13 
Fons de Cohesió 
Baix Camp 

  3.676.321,46     2.861.644,83 2.731.503,05     

14 

Ministeri - ACA 
Conveni 

22/01/2007 
Dipòsits 

    8.658.403,71   5.658.158,79 5.271.949,84     

15 

Ministeri - ACA 
Conveni 
22/01/2007 

EB0,EB1 i EB2 

    1.730.200,77   399.304,66 294.281,47     

16 
MinisterI - 
Recàrrega 
vehicles elèctrics 

    41.506,92     41.506,92   41.506,92 

17 QUR diverses        4.920.387,12 2.899.177,09 2.754.355,24   14.849,51 

                Saldo Pendent de 
Cobrament                 

  
Donacions de 
capital 

        31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 

18 
CCBP - Baix 
Penedès 1a fase 

1.363.533,81       1.271.737,30 1.185.184,14     

  
Total 
Subvencions de 
Capital 

12.427.360,55 38.071.485,47 10.430.111,40 4.920.387,12 38.502.092,55 35.819.253,41 0,00 56.356,43 

  

65.849.344,54 

     
El detall de l’epígraf de la compte de resultats “Imputació de Subvencions, Donacions i 
llegats” presenta el següent detall: 
 

  
  

2018 2017 
Subvencions de Capital 

1 ACA - Ramal Francolí    168.191,20 

2 ACA- Subministrament Baix Ebre-Montsià 18.703,82 49.545,25 

3 ACA- Subministrament Conca de Barberà 187.394,73 187.394,73 

4 ACA- Calafell 84.968,10 84.968,10 

5 ACA- Dipòsit Altafulla 3.906,58 3.906,58 

6 ACA-Ramal Sarral 5.129,19 5.129,19 

7 CCCB - Cabra-Montblanc 15.762,53 15.762,53 

8 CCCB - Ramal Sarral 12.009,40 12.009,40 

9 PUOSC - Dipòsit Altafulla 3.813,01 3.813,01 

10 PUOSC - Ramal Sarral 4.831,41 4.831,41 

11 Fons de Cohesió ETAP 1.503,88 1.503,88 

12 Fons de Cohesió Baix Penedès 1.211.333,77 1.211.333,77 

13 Fons de Cohesió Baix Camp 322.240,71 322.240,71 

14 Ministeri - ACA Conveni 22/01/2007 Dipòsits 130.141,78 130.141,78 

15 Ministeri - ACA Conveni 22/01/2007 EB0,EB1 i EB2 386.208,95 386.208,95 

16 MinisterI - Recàrrega vehicles elèctrics 105.023,19 105.023,19 

17 QUR diverses  172.623,21 172.623,21 

  Donacions de capital 2018 2017 

18 CCBP - Baix Penedès 1a fase 86.553,16 91.796,51 

  Total Imputació Subvencions i donacions de Capital 2.752.147,42 2.956.423,40 
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El detall de l’epígraf dels elements de l’immobilitzat material subvencionats i el seu cost 
comptable presenta el següent detall:  
 

    Subvencions de Capital Import Subvenció 
Cost 

Subvencionable 

  Diputació de Tarragona 6.010.121,04 Diversos 

  Finançament del cost addicional sifó Riu Ebre   8.884.663,32 10.486.866,77 

  Ramal Francolí  1.238.631,74 2.478.989,09 

  Subministrament Baix Ebre-Montsià 5.765.992,17 11.987.823,71 

  Subministrament Conca de Barberà 2.614.402,65 
4.601.860,14 

  Consell Comarcal Conca de Barberà - Cabra-Montblanc 369.520,37 

  Calafell 120.202,42 623.811,53 

  Governació Dipòsit Altafulla 157.821,35 
302.009,61 

  PUOSC - Dipòsit Altafulla 148.658,70 

  Ramal Sarral 485.000,86 

549.993,64   Consell Comarcal Conca de Barberà - Ramal Sarral 117.323,24 

  PUOSC - Ramal Sarral 46.273,24 

  Subvenció Fons de Cohesió ETAP 25.892.770,50 32.516.337,60 

  Subvenció Fons de Cohesió Baix Penedès 8.502.393,51 10.437.471,13 

  Subvenció Fons de Cohesió Baix Camp 3.676.321,46 4.671.011,45 

  Subvenció ACA Conveni 22/01/2007 Dipòsits 8.658.403,71 11.693.447,38 

  Subvenció ACA Conveni 22/01/2007 EB0, EB1 i EB2 1.730.200,77 2.303.056,88 

  Ministerio Transición Ecológica-recàrrega vehicles elèctrics 41.506,92 69.178,20 

  QUR diverses  4.920.387,12 4.920.387,12 

        

  Total Subvencions de Capital 79.380.595,09 97.642.244,25 

  Total Subvencionat   81% 

 

NOTA 16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

Amb posterioritat al 31/12/2018 no han esdevingut fets rellevants que afectin als comptes 
anuals del Consorci d'Aigües de Tarragona a aquesta data. 

NOTA 17. ALTRA INFORMACIÓ 

El nombre mig de treballadors per categories és el següent: 
 

  2018 2017 

Alta Direcció  1,0 1,0 

Personal tècnic amb titulació universitària superior 21,8 19,5 

Personal tècnic amb titulació universitària mitjana 6,0 5,3 

Especialistes 48,6 47,0 

Tècnics i administració 7,3 7,0 

  84,7 79,8 

 

La distribució del personal al tancament de cada exercici, per categories i sexes, és: 
 

  2018 

  Homes Dones Total 

Alta Direcció  1   1 

Personal tècnic amb titulació universitària superior 11 11 22 

Personal tècnic amb titulació universitària mitjana 5 1 6 

Especialistes 49   49 

Tècnics i administració 2 6 8 

  68 18 86 
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      2017 

  Homes Dones Total 

Alta Direcció  1   1 

Personal tècnic amb titulació universitària superior 10 11 21 

Personal tècnic amb titulació universitària mitjana 5 1 6 

Especialistes 47 0 47 

Tècnics i administració 1 6 7 

  64 18 82 

 

El nombre mig de treballadors empleats pel Consorci durant l’exercici i amb una discapacitat 
igual o superior al 33% ha estat de 3 persones, corresponents a les categories de personal 
tècnic amb titulació universitària mitjana (1) i especialistes (2). 
 

A continuació es detalla els honoraris relatius als serveis prestats durant l’exercici 2018 i 
2017 pels auditors dels estats financers del Consorci d'Aigües de Tarragona, en euros: 
 

  
2018 2017 

Descripció 

Honoraris per auditoria de comptes 17.400,00 17.200,00 

Honoraris per altres serveis de verificació - - 

Total 17.400,00 17.200,00 

 

Saldos i Transaccions amb Administradors i Alta Direcció  
 
Les dietes d’assistència percebudes pels membres del Consell d’Administració durant els 
exercicis 2018 i 2017, es detallen a continuació, en euros: 
 

  2018 2017 

Dietes d’assistència  67.310,76 65.780,97 

 

Les retribucions percebudes per l'Alta Direcció ascendeixen a 318.807,52 euros (346.398 
euros a l’exercici anterior). A aquests efectes, es considera Alta Direcció al President/a, 
Director gerent i als Directors de les respectives àrees. 
 
NOTA 18. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

No s'inclou la informació relativa a segments d'activitat i mercats geogràfics atès que no 
difereixen entre si d'una forma considerable. 
 
NOTA 19. INFORMACIÓ SOBRE ELS PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS. 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. DEURE D’INFORMACIÓ DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE 
JULIOL.  

D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa 
del següent: 
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  2018 2017 

Rati d’operacions pagades 61,06 65,55 

Rati d’operacions pendents de pagament 24,42 29,27 

Període mig de pagament a proveïdors 55,23 59,82 

      

Total pagaments realitzats 13.865.824,21 16.008.601,32 

Total pagaments pendents 2.623.708,29 3.002.865,68 

 

NOTA 20. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

A continuació es detallen els principals recursos contenciosos administratius, que el Consorci 
d’Aigües de Tarragona, té vigents durant l’any 2018: 
 
Relació de plets en marxa, en l’actualitat, amb els seus imports a data 31/12/2018 contra 
l’Agència Catalana de l’Aigua:  
 
 Contra la subjecció del Consorci al cànon de l’aigua: recurs contenciós administratiu 

núm. 543/2017, que es segueix davant del Tribunal de Justícia de Catalunya (secció 2ª).  
Import reclamat: 6.245.620 € 
 

 Contra la no aplicació de la disposició addicional 22ª de la llei 21/2001, de mesures 
fiscals: recurs contenciós administratiu núm. 225/2016, que es segueix davant del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona. Import reclamat:  13.500.000,00 € 
 

 Per l’incompliment de la disposició transitòria primera de la llei d’aigües referent als 
ajuts sobre obres d’infraestructura supramunicipal d’abastament d’aigua i normativa de 
desenvolupament: recurs contenciós administratiu núm. 460/2016-B, que es segueix 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona. Import reclamat:  
2.594.426,00 €.  

 
Reclamació Econòmica-Administrativa, contra la liquidació del cànon de derivació girada per 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per nul·litat de ple dret de les revisions del tipus de 
gravamen del cànon. Es segueix davant del Tribunal Económico-Administrativo de Aragón. 
La reclamació implica una reducció de la liquidació d’aproximadament, 1,5 M€/ al trimestre 
i, aproximadament, 6.000.000 €/any. També es reclama l’import resultant d’aplicar un tipus 
no revisat i el realment aplicat en el període 1989-2018, la qual cosa suposa la petició de 
devolució d’aproximadament 104.000.000 €.   

En cas de resolució desfavorable al Consorci no es produirà cap incidència, atès que tots els 
tributs estan pagats i les obres realitzades sense subvenció.  
 
En cas de guany dels pleits, les quantitats revertirien en benefici dels consorciats en la 
manera que els òrgans de govern considerin oportuna. 
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NOTA 21. LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 
 

A continuació es presenta la liquidació del pressupost de l’exercici 2018:  
 

€/ANY €/m3 €/ANY €/m3

m³ consum 71.421.069 73.500.000

Reactius 870.215 €        0,0122 891.936 €        0,0121

Energia 3.950.944 €     0,0553 3.720.000 €     0,0506

Potència 1.174.857 €     0,0164 1.130.000 €     0,0154

Despeses Variables 5.996.016 €     0,08390 5.741.936 €     0,07810

599601570,0000% 8,4000% 574193550,0000% 7,8100%

Despeses fixes d'explotació 6.026.479 €     0,0710 6.352.401 €     0,0751

Despeses de Personal 4.561.482 €     0,0538 4.212.385 €     0,0498

Despeses Fixes 10.587.961 €   0,1248 10.564.786 €   0,1249

Interessos 591.230 €        0,0070 606.189 €        0,0072

Amortitzacions netes 6.199.589 €     0,0731 6.175.977 €     0,0730

Component I + A 6.790.819 €     0,0801 6.782.166 €     0,0802

Aportació per inversions (efectives) 1.873.051 €     1.859.158 €     0,0220

Aportació per inversions (reserves) 594.645 €        616.588 €        0,0611

Aportació amortització deute LL/T 569.458 €        0,0060 570.000 €        0,0060

Tarifa Fix Extraordinària 3.037.154 €     0,0320 3.045.746 €     0,0891

Cànon de l'aigua 874.731 €        0,0122 934.396 €        

Cànon Regants 4.473.291 €     0,0527 4.473.291 €     

Cànon derivació 9.193.626 €     0,0969 9.783.084 €     

Aportació extra a cànon derivació 229.000 €        0,0024

Cànons 14.770.648 €   0,1642 15.190.771 €   0,0000

TOTAL COST 41.182.597 €   0,4850 41.325.405 €   0,3723

Cost m³ consumit = TARIFA MITJANA 0,5766 0,5623

2018 - PRESSUPOST

0,0260

2018 - REAL
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Explotació
Consums d’aigua
Gràfica del consum d’aigua distribuïda als ajunta-
ments i indústries consorciades (2009-2018).

Consums anuals (m³)

Ajuntaments Indùstries Total Producció m³ % d'aigua no mesurada*

gener 3228365 2615531 5.843.896 5.909.440 1,28%

febrer 2752288 1901574 4.653.862 4.731.530 1,71%

març 3330319 2277641 5.607.960 5.729.740 1,05%

abril 3411377 2162409 5.573.786 5.637.740 0,85%

maig 3840564 1747049 5.587.613 5.614.310 0,62%

juny 4414019 2485096 6.899.115 6.972.330 0,60%

juliol 5443673 2659764 8.103.437 8.100.740 0,30%

agost 5385611 2702877 8.088.488 8.167.390 0,29%

setembre 4061072 2448341 6.509.413 6.580.290 0,82%

octubre 3436507 2256850 5.693.357 5.744.750 0,83%

novembre 2913935 1473706 4.387.641 4.386.210 1,09%

desembre 2985042 1487459 4.472.501 4.543.120 0,98%

TOTAL 2018 45.202.772 26.218.297 71.421.069 72.117.590 0,85%

TOTAL 2017 45.168.887 30.640.444 75.809.331 76.693.500 0,95%

Increment 2018-2017 0,08% -14,43% -5,79% -5,97% -10,53%

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

Consums
màxims (m³/seg) Màxim diàri Mitjana anual

2018 3,539 2,286

2017 3,410 2,432

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

80Hm³
70Hm³
60Hm³
50Hm³
40Hm³
30Hm³
20Hm³

Total 

Ajuntaments

Indústries
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Producció mensual 2018
Mitjana diària de sortida d’aigua de l’ETAP de 
l’Ampolla (m³/seg).

GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES

1 2,471 2,193 2,019 2,487 2,020 1,735 2,808 3,539 2,843 2,199 1,674 2,033
2 1,813 1,789 2,212 2,265 1,768 2,578 3,105 3,310 2,571 2,532 1,792 1,933
3 2,327 2,643 2,318 1,865 2,048 3,180 2,831 3,456 2,480 2,216 2,068 1,631
4 2,467 2,208 2,193 2,234 1,839 2,655 3,172 3,209 2,551 2,264 2,068 1,751
5 2,148 1,637 2,076 2,122 2,223 1,515 2,976 3,383 2,824 2,452 1,592 1,679
6 2,468 1,792 0,773 2,176 2,303 1,528 2,587 3,032 2,512 2,664 1,575 1,781
7 2,534 1,993 2,452 2,495 1,969 2,255 3,227 3,427 2,536 2,482 1,082 1,600
8 2,178 2,195 2,118 2,525 1,764 3,116 3,187 3,419 2,759 2,350 1,611 1,341
9 2,178 2,089 2,067 2,031 2,154 3,126 3,126 3,080 2,492 1,984 1,802 2,151

10 2,112 2,269 2,029 1,907 1,913 2,874 3,009 3,141 2,473 2,259 1,800 1,472
11 2,193 2,246 2,682 1,846 2,059 2,177 2,783 3,179 2,670 2,047 1,865 1,436
12 2,107 2,445 2,185 2,688 2,284 2,208 3,169 3,183 2,309 2,399 1,839 1,644
13 2,221 2,150 1,665 2,207 2,437 2,537 3,176 3,167 2,175 2,245 1,698 1,666
14 2,377 2,112 2,157 1,991 2,049 3,064 3,183 3,094 2,425 2,321 1,708 1,679
15 2,247 0,766 2,174 2,144 1,573 2,596 3,021 3,074 2,577 2,032 1,655 1,581
16 2,179 2,167 2,033 2,141 2,301 3,051 3,183 2,978 2,701 2,153 1,739 1,800
17 2,210 1,560 2,292 2,040 1,989 3,184 2,703 2,839 2,659 2,050 1,516 1,636
18 2,181 1,764 1,866 2,004 1,906 2,695 2,881 2,912 2,336 2,058 1,970 1,762
19 1,870 2,050 2,258 2,124 2,484 2,540 3,158 2,782 2,289 1,939 1,887 1,598
20 2,228 1,877 2,278 2,147 2,580 2,915 3,150 2,744 2,486 2,088 0,644 1,813
21 2,659 1,741 1,884 2,232 2,386 2,506 3,071 3,159 2,577 2,248 1,993 1,677
22 2,287 2,073 2,206 2,232 1,758 2,800 2,943 3,192 2,697 2,119 2,041 1,595
23 1,970 2,092 1,873 1,871 2,233 3,062 3,128 2,834 2,746 1,682 1,762 2,102
24 2,017 1,877 2,657 2,010 1,975 2,944 2,969 2,961 2,072 2,354 1,444 1,584
25 2,344 2,018 2,205 2,314 2,279 3,208 3,004 2,837 2,655 2,219 1,547 1,570
26 2,164 1,458 1,929 2,342 2,421 2,573 3,118 2,806 2,356 1,949 1,694 1,561
27 1,891 1,842 1,954 2,354 2,378 2,839 3,064 2,945 2,311 1,867 1,894 1,585
28 2,134 1,720 2,234 2,276 2,185 3,247 2,979 2,741 2,578 2,107 1,939 1,741
29 2,274 2,158 2,193 1,531 2,940 3,210 2,654 2,783 1,610 0,888 1,714
30 1,982 2,596 1,989 3,072 3,048 2,894 2,800 2,716 1,900 1,980 1,870
31 2,165 2,771 1,099 2,943 2,655 1,698 1,595

Mitjana 2,206 1,956 2,139 2,175 2,096 2,690 3,024 3,049 2,539 2,145 1,692 1,696

Explotació

2 / 3
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Consums d’energia elèctrica
Durant el 2018 el consum energètic ha estat de 
59,9GWh, amb una disminució respecte a l’any 
anterior de 5,8%, a causa de la disminució de 
producció d’aigua. Tot i la baixada de la produc-
ció d’aigua del 6,0% paral·lelament del consum 
energètic, el cost de l’energia elèctrica ha estat de 
5,12M€ pràcticament igual respecte l’any anterior 
amb una petita disminució del 0,2%.

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
Camp-redó

EB-1
L'Ampolla

EB-2
 Coll de Balaguer

EB-3
 Instal·lacions 

Centrals
EB-10

Riudoms Reus RESTA MENSUAL

GENER 1.670.825 1.515.273 63.464 713.473 363.950 588.132 4.915.117

FEBRER 1.315.067 1.190.088 48.567 557.187 295.995 514.922 3.921.826

MARÇ 1.593.949 1.463.240 46.667 636.713 329.847 559.883 4.630.299

ABRIL 1.568.305 1.431.612 41.724 623.260 289.709 534.868 4.489.478

MAIG 1.525.011 1.415.361 57.411 565.790 320.640 585.486 4.469.699

JUNY 2.055.619 1.966.902 273.171 787.177 359.736 635.009 6.077.614

JULIOL 2.372.287 2.358.876 196.768 906.117 392.941 775.393 7.002.382

AGOST 2.414.491 2.307.093 727.576 927.844 250.169 798.253 7.425.426

SETEMBRE 1.824.816 1.777.136 59.630 752.530 229.516 593.220 5.236.848

OCTUBRE 1.593.853 1.428.954 55.464 623.260 215.273 565.488 4.482.292

NOVEMBRE 1.163.301 1.127.858 45.872 557.187 203.754 521.613 3.619.585

DESEMBRE 1.228.064 1.118.629 50.936 557.188 207.412 499.145 3.661.374

TOTALS 20.325.588 19.101.022 1.667.250 8.207.726 3.458.942 7.171.411 59.931.939

% DEL TOTAL 33,91% 31,87% 2,78% 13,70% 5,77% 11,97% 100,00%

IMPORTS ANNUALS 1.506.484,77 € 1.408.028,84 € 385.846,25 € 727.866,28 € 308.872,67 € 780.015,38 € 5.117.114,18 €

Explotació

3 / 3

Torna a la Memòria >
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Licitacions

Data Adjud. Licitació Tipus Pressupost
licitació

Import
adjudicació

Baixa sobre 
licitació

Organ
adjudicador

PUBLICACIÓ Tipus
proced. Nº ofertes ADJUDICATARI

WEB DOUE BOE DOGC PREM INVIT

20-feb. Subministament elèctric 
2019-20-21                               

LOT 
1 Subm. 17.478.000 € 17.294.661 € 1,05% CA x x x Obert 6 A-DOS ENERGIA

LOT 
2 Subm. 54.240 € 49.407 € 8,91% CA x x x Obert 7 ENDESA ENERGIA

20-feb. Gestió residus Serv. 26.410 € 23.580 € 10,72% CA x Obert 1 NORDVERT

20-feb. Servei per a la implementació i 
gestió de la seu electrònica Serv. 115.000 € 113.994 € 0,87% CA x x Obert 1 ESPUBLICO

20-feb. Nou sistema de seguretat física i 
lògica a la central Obra 155.004 € 101.455 € 34,55% CA x Obert 5 ELECNOR SEGURIDAD

20-feb. Canvi vàlvula seccionament a 
Terciària Creixell i Roda Obra 107.018 € 86.869 € 18,83% CA x Obert 2 ACSA

20-mar. Substitució relés proteccions de 
motors a EB-0, EB-1 i EB-3 Subm. 31.200 € 23.656 € 24,18% CA x Obert 1 TELEMAT

10-abr. Servei telefonia mòbil Serv. 30.000 € 18.166 € 39,45% CA x x Obert 1 TELEFONICA MÓVILES

23-feb. Treballs de geotècnia BC40--TA77P-
PC27P Serv. 17.900 € 15.671 € 12,45% DG x Limitada 2 CATALANA DE PERFORACIONS

23-feb. Treballs de topografia BC40--
TA77P-PC27P Serv. 14.000 € 9.940 € 29,00% DG x Limitada 2 FARVEC TOPOGRAFIA

20-mar. Infraestructura inicial implantació 
del vehicle elèctric Subm. 100.000 € 69.178 € 30,82% CA x x Obert 2 ETRABONAL

20-abr. Subministrament cabalímetres 
electromagnètics Subm. 20.000 € 19.328 € 3,36% DG x Obert 2 ABB

20-abr. Gestió seguretat lógica Serv. 28.184 € 27.250 € 3,31% DG x Obert 1 ICOT

19-jun. Subm. i muntatge caldereria 
by-pass pre-ozonització

LOT 
1 Subm. 63.000 € 57.490 € 8,75% CA x Obert 2 HIDROTARRACO

LOT 
2 Subm. 20.000 € 15.547 € 22,27% CA x Obert 1 IPSUM MONTAJES

LOT 
3 Subm. 30.000 € 13.384 € 55,39% CA x Obert 5 VICENTE CANALES

LOT 
4 Subm. 110.000 € 84.205 € 23,45% CA x Obert 4 ACSA

19-jun. Projecte adequació ramal Cargill Obra 53.364 € 51.763 € 3,00% CA x Obert 1 ACSA

19-jun. Localització i avaluació fuites 
a canonades

LOT 
1 Serv. 13.500 € 13.500 € 0,00% CA x Obert 1 AQUATEC

LOT 
2 Serv. 166.500 € 145.335 € 12,71% CA x Obert 1 AGANOVA

17-jul. Renting vehicles elèctrics

LOT 
1 Serv. 86.400 € 60.384 € 30,11% CA x x Obert 5 ALPHABET ESPAÑA

LOT 
2 Serv. 182.400 € 145.960 € 19,98% CA x x Obert 4 ALPHABET ESPAÑA
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Licitacions

Data Adjud. Licitació Tipus Pressupost
licitació

Import
adjudicació

Baixa sobre 
licitació

Organ
adjudicador

PUBLICACIÓ Tipus
proced. Nº ofertes ADJUDICATARI

WEB DOUE BOE DOGC PREM INVIT

19-jun. Actuacions al dipòsit de postozonit-
zació ETAP Obra 87.786 € 75.551 € 13,94% CA x Obert 4 PROENECON SYSTEMS

3-jul. Substitució taules i cadires Ebs Subm. 20.000 € 10.732 € 46,34% DG x Obert 2 ESTIL·LISME i MOBILIARI

17-jul. Treballs de caldereria, serralleria i 
actuacions a camp Subm. 159.203 € 129.345 € 18,75% CA x Obert 3 CALDITEC

17-jul. Actuacions a EB-3 LOT 
1 Obra 692.181 € 609.147 € 12,00% CA x Obert 2 ACSA

LOT 
2 Obra 53.500 € 53.497 € 0,01% CA x Obert 1 PREFABRICADOS DELTA

LOT 
3 Obra 61.969 € 45.425 € 26,70% CA x Obert 1 HIDROTARRACO

23-oct. Servei de neteja de les instal-
lacions

LOT 
1 Serv. 35.000 € 30.736 € 12,18% CA x x Obert 5 INTERSERVE

LOT 
2 Serv. 65.000 € 55.219 € 15,05% CA x x Obert 5 AXER

23-oct. Manteniment d'equips de seguretat Serv. 21.850 € 20.052 € 8,23% CA x Obert 1 ADELL BOLDE SEGURIDAD

23-oct. Projecte adequació traçat Ramal 
Salou àmbit creuament FFCC Obra 301.743 € 300.235 € 0,50% CA x x Obert 1 ACSA

17-jul. Projecte renovació conducció 
Ramal del Perelló Obra 194.824 € 177.373 € 8,96% CA x Obert 3 AGROVIAL

23-oct. UPS redundant edifici control 
Central i ETAP Subm. 70.000 € 39.416 € 43,69% CA x Obert 3 RIELLO UPS

23-oct. Servei de seguretat Serv. 390.000 € 386.637 € 0,86% CA x x Obert 5 SECURITAS

23-oct. Projecte de reparacions urgents del 
Dip de regulació de l'EB-4 Obra 153.380 € 143.809 € 6,24% CA x x Obert 1 ACSA

23-oct. Redacció pls d'emergència d'abas-
tament del sistema CAT Serv. 60.000 € 42.000 € 30,00% CA x Obert 1 UTE GETINSA-AQUA

23-oct. Projecte reparacions desguassos C. 
Principal, Tram B Obra 111.453 € 93.535 € 16,08% CA x x Obert 1 CALDITEC

23-oct. Modernització interruptors 6kv 
extraibles Subm. 85.000 € 76.734 € 9,72% CA x Obert 1 SCHNEIDER ELECTRIC

23-oct. Reparació passamurs Serv. 50.000 € 45.606 € 8,79% CA x Obert 2 RODATOR

30-jul. Actuacions a EB-3 - Subministra-
ment canonada DN-1600 Subm. 53.500 € 53.497 € 0,01% CA x Obert 1 PREFABRICADOS DELTA

TOTAL 2018    21.625.154 € 20.775.771 €

Torna a la Memòria >
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Prevenció de 
Riscos Laborals

Generalitats
El Consorci d’Aigües de Tarragona durant l’any 
2018 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 ges-
tió Medi Ambiental (ISO 14001:2004) i la gestió 
d’Innocuïtat Alimentària (ISO 22000: 2005), fent 
el seguiment i manteniment del seu SISTEMA DE 
GESTIÓ INTEGRAL (SGI).

Auditories
Durant l’any 2018 s’han realitzat dues auditories:
• Auditoria externa: Del 5 al 8 de febrer, AENOR va 
ser l’empresa encarregada d’auditar el Sistema de 
Gestió de Seguretat i Salut al Treball de conformi-
tat amb l’OHSAS 18001:2007, havent obtingut els 
resultats següents: 1 NC menor, 3 oportunitats de 

millora i 9 observacions. La NC i les 3 oportunitats 
de millora ja han estat tancades, així com 8 de les 
9 observacions. 
• Auditoria interna: Del 19 al 22 de novembre, ISO-
CAT va auditar el Sistema de Gestió de Segure-
tat i Salut al Treball de conformitat amb l’OHSAS 
18001:2007, havent obtingut els resultats se-
güents: 0 NC i 3 observacions. Totes les observa-
cions ja han estat tancades.
Totes les desviacions s’han inclòs al SGI com a 
No Conformitats, Observacions o Millores per im-
plantar les corresponents Accions Correctives i 
Preventives, i per obtenir la “Millora Continua” dels 
nostres processos.

Seguiment del contracte de SPA: PREVENCON-
TROL

Programació
El servei de prevenció aliè, com cada any, va en-
tregar la programació del seu servei a prestar a 
l’empresa per als dos centres de treballs (Central 
i ETAP) a inicis d’any.

Informes – Visites
Durant l’any s’han realitzat diverses visites pre-
ventives, tant a l’ETAP com d’altres instal·lacions 
de la xarxa per revisar les condicions de seguretat 
de les instal·lacions i equips, realitzant el corres-
ponent informe amb propostes d’accions correc-
tives i preventives. 
A destacar els Informes d’adequació al RD 1215 
de les instal·lacions següents:
- Bobcat (ETAP)
- Dúmper (ETAP)
- Centrífugues (ETAP)
- Grup electrògen fix (ETAP)
- Grup electrògen transportable
- Pont grua antiga sala clor (ETAP)

- Pont grua taller manteniment (ETAP)
- Pont grua FCAG (ETAP)
- Carretó elevador (Central)
- Pont grua EB-3 (central)
- Pont grua magatzem (Central)
- Grup Electrògen – UPS (Central)

Estudis – avaluacions
Durant l’any, el Servei de Prevenció Aliè ha realit-
zat els estudis i informes següents:
• Avaluació de riscos Higiènica del departament 
de Producció i Manteniment de l’ETAP.
• Avaluació de riscos Psicosocials de tot el CAT 
(Central i ETAP).

Memòria
El SPA ha documentat la seva activitat al CAT, mi-
tjançant les memòries mensuals dels dos centres 
de treball, així com una memòria resum anual.

Pla i programes
El SPA a començament d’any ha programat la 
seva activitat anual al CAT, amb el Pla d’actuacions 
preventives per l’any i el programa anual per a la 
CENTRAL i l’ETAP.

Vigilància de la salut
Durant el primer semestre s’ha realitzat la revisió 
mèdica a tots els treballadors de la CENTRAL i 
de l’ETAP que així ho han volgut voluntàriament, 
seguint els protocols establerts als seu llocs de 
treball.
Com cada any, el SPA ha presentat l’Informe Epi-
demiològic, a partir del qual s’han plantejat ac-
cions per millorar la salut i el benestar dels treba-
lladors del CAT. En aquesta direcció, aquest any 
s’han iniciat diverses campanyes per tal d’arribar 
a esdevenir una Empresa Saludable, entre d’altres:
- Esmorzar saludable tots els dimarts: El CAT ofe-

reix als seus treballadors fruita fresca ecològica, 
així com ha informat als seus treballadors dels 
beneficis de menjar fruita cada dia.
- Fem salut, pugem escales!: El CAT, ha promocio-
nat l’ús d’escales enfront de l’ascensor mitjançant 
correus i diversos rètols ubicats estratègicament.  
- Ergonomia a les oficines: El CAT ha repar-
tit 4 fitballs per ajudar a pal·liar el dolor lumbar 
d’aquells treballadors que romanen la major part 
del temps davant de l’ordinador.
- App’s mòbils per gestionar el temps: El CAT ha 
promocionat l’ús de dues aplicacions per ajudar 
als treballadors a gestionar el seu temps, de ma-
ner que els treballadors puguin concentrar-se en 
les seves tasques i treure el màxim partit al seu 
potencial.
S’ha implantat la nova instrucció de treball ISST-
005-008 Treballadors especialment sensibles, 
amb l’objectiu d’adoptar les mesures preventives 
i de protecció necessàries per a la protecció als 
treballadors especialment sensibles a determi-
nats riscos, menors d’edat i en el cas de les tre-
balladores en situació d’embaràs, part recent o 
lactància natural, evitar l’exposició a determinats 
agents físics, químics i/o biològics, procediments 
i condicions de treball que puguin tenir efectes 
perjudicials per a la salut, la del fetus o el lactant.

Seguretat Laboral
S’ha millorat/corregit la seguretat de les 
instal·lacions existents segons les dades obtin-
gudes de:
• Informes del Servei de Prevenció Aliè
• Check-list interns del CAT
• Observacions dels propis treballadors del CAT
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S’ha realitzat el registre i revisió anual dels equips 
següents:
• Treballs alçada (arnesos, eslingues, trípodes, lí-
nies de vida...)
• Ponts grua 
• Escales manuals
• Eines i maquinària
• Eslingues i cadenes
• Equips contra incendis
• Vehicles i vehicles especials (carretó elevador, 
dúmper, Bobcat)
• Equips de respiració autònoma ERA (ETAP)
• Sistema de detecció fuites CO2
• Sistema de detecció fuites d’Ozó
• Sistema de detecció nivell oxigen en túnels 

(fixes)
Higiene Industrial
S’han realitzat les inspeccions i informes anuals 
següents:
• Soroll
• Legionel·la
• Lux
• Qualitat de l’aire
S’han actualitzat totes les FDS del productes amb 
els que es treballa al CAT. Es disposa de les FDS a 
la Intranet i als llocs de treball.

Ergonomia i factors psicosocials
S’ha fet el seguiment de la planificació dels ris-
cos Psicosocials i Ergonòmics.  Respecte a 
l’ergonomia, tot el mobiliari que s’ha comprat, 
compleix amb aquestes característiques.
S’ha realitzat l’avaluació de riscos psicosocials 
durant el primer semestre, amb resultats satis-
factoris en pràcticament tots els paràmetres. 
L’únic paràmetre afectat ha estat el de Supervisió 
i Participació (PS) en algun departament concret. 
Per pal·liar-ho, s’ha realitzat una sessió informa-
tiva i de debat sobre la qüestió. Està programat 
realitzar sessions de coaching per fomentar el 
treball en equip, l’assertivitat i l’empatia.

Formació, informació i conscienciació
Al 2018 el CAT va aconseguir posar al dia la for-
mació de Prevenció de Riscos Laborals de tots 
els treballadors. No obstant això, aquesta s’anirà 
actualitzant periòdicament per mantenir als tre-
balladors al dia dels canvis en procediments de 
seguretat, així com continuar conscienciant a to-
thom dels riscos existents i dels beneficis de tre-
ballar de forma segura. 
Així doncs, al 2018 s’han realitzat més de 530 h 
de formació amb el suport del SPA i d’altres em-

INDICADOR / ÍNDEX 2018
Nombre de treballadors del CAT 86
Nombre d’accidents sense baixa 1
Nombre d’accidents amb baixa 1
Nombre de dies de baixa 15
Índex de freqüència 1 0
Índex de gravetat 2 0
Duració mitja de la baixa 3 0
Índex de incidència 4 0

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 jor-
nades perdudes per cada mil hores treballades
3. Duració mitjana (DM): Temps mitjà de la duració de 
les baixes per accident
4. Índex d’incidència (II): Representa el nombre 
d’accidents ocorreguts amb baixa per cada mil perso-
nes exposades.
Un any més, i de conformitat amb el que disposa 
l’article 8.2 del RD 404/2010, el CAT ha aconseguit 
l’incentiu per haver contribuït especialment a la dismi-
nució i prevenció de la sinistralitat laboral.

Comparativa d’índexs
Comparativa índexs d’accidentabilitat CAT/sec-
tor (CNAE-36: captació, depuració i distribució 
d’aigua):

ÍNDEX FREQÜENCIA 2014 2015 2016 2017 2018
CAT 0,00 7,05 14,12 0 0
SECTOR 37,74 41,55 42,09 41,25 *

ÍNDEX D’INCIDÈNCIA 2014 2015 2016 2017 2018
CAT 0,00 1.265 2.531 0 0
SECTOR 3.231 3.444 3.469 3.649 *

ÍNDEX DE GRAVETAT 2014 2015 2016 2017 2018
CAT 0,00 0,35 0.52 0 0
SECTOR 1,11 1,32 1,31 * *

DURACIÓ MITJANA 2014 2015 2016 2017 2018
CAT 0,00 49,00 37 0,00 0
SECTOR 31,44 32,43 35,13 * *

(*) No es disposa de dades
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preses formadores, amb el temari següents:
• Formació Conseller de Seguretat (ADR)
• Formació operadors ADR 
• Curs Nivell Bàsic PRL (50h) per als nous treba-
lladors
• Riscos de treballs en oficines
• Primers auxilis i extinció d’incendis 
• Manipulació de BobCat i Dúmper
• Manipulació de plataformes elevadores manuals per 
persones (PEMP)
• Formació revisió EPIs (Tractel)
• Gestió per indicadors a la PRL
• Riscos de productes químics
• Equips de treballs en alçada (Tractel)
• Curs pràctic conducció segura
• Manipulació de carretó elevador
• Informació avaluació de riscos psicosocials
• Informació avaluació de riscos químics

Sinistralitat
Durant l’any 2018 s’han obtingut els següents paràme-
tres de sinistralitat dels treballadors del CAT:



annex
C A T  m e m ò r i a 2 0 1 8

TIPUS DE SIMULACRE INSTAL·LACIÓ DATA
Innocuïtat intern +
comunicacions 
externes

Cota 118 13/04/2018

Emergència CENTRAL: 
Confinament

CENTRAL 19/09/2018

Emergència ETAP: 
Confinament

ETAP 05/09/2018

Primers Auxilis
(Producció)

ETAP 28/11/2018

APQ: Hipoclorit Sòdic ETAP 14/11/2018
APQ: Clorur Fèrric ETAP 23/11/2018

Pressupostos
Durant el 2018 les despeses i inversions en con-
ceptes de Prevenció de Riscos Laborals han as-
cendit a un total de 45.003 €, distribuïdes segons 
els conceptes de la taula inferior.

Despeses 2018 Imports
Professionals (SPA) 11.155 €
Formació 8.755 €
Vestuari i EPI’s 12.358 €
Altres 12.735 €
Total 45.003 €

A banda de les despeses pròpies del departa-
ment, també cal tenir en compte les relacionades 
amb el manteniment, millores i correccions de les 
instal·lacions i equips de seguretat que han exe-
cutat els departaments de Manteniment i Distri-
bució del CAT.

Conclusions
L’auditoria externa realitzada durant l’any ha de-
mostrat l’alt grau d’implantació i manteniment 
del sistema de SST, havent obtingut els resultats 
següents: 1 NC menor, 3 oportunitats de millora i 
9 observacions. La NC i les 3 oportunitats de mi-
llora ja han estat tancades, així com 8 de les 9 
observacions.  
Respecte a la sinistralitat laboral s’ha produït un 
accident amb baixa (In itinere) i un accident lleu 
sense baixa. Tot i els bons resultats, es conti-
nuarà treballant per assolir l’objectiu de zero ac-
cidents totals.

Proposta d’actuacions futures
L’objectiu principal per al 2019 seguirà essent, 
com cada any: ZERO ACCIDENTS/INCIDENTS, 
així com la millora contínua del sistema de gestió.
Per aconseguir-ho, es preveu una sèrie de mesu-
res preventives, correctives  i formatives planifi-
cades per avançat dintre del Sistema de Gestió:
• DSGI-010-002 Objectiu accidentabilitat zero.
• DSGI-013-002 Pla de formació en SST.
• DSST-001-022 Planificació accions preventives.
• DSGI-022-008 Planificació de simulacres.
• Auditoria interna
• Auditoria externa AENOR
Com a objectius principals fora del manteniment 
anual del sistema de gestió de SST, es preveu rea-
litzar:

• Revisió de l’Avaluació de riscos ergonòmics del 
CAT.
• Revisió de l’Avaluació de riscos higiènics - Pro-
ductes químics de LQAIGUA.
• Avaluació de riscos agents físics – vibracions.
• Informe sobre malalties professionals (RD 
1299/2006)
• Instal·lació de pòrtics amb línies de vida horit-
zontals per als transportistes de cisternes (ETAP).
• Transició de l’OHSAS 18.001 a la ISO 45.001 
(Certificació al 2020)
• Implantació de millores al CAT per esdevenir 
una Empresa de treball Saludable.

informàtica CTAIMA. Actualment s’està gestio-
nant la documentació de més de 250 empreses 
i 900 treballadors de mitja amb aquesta platafor-
ma.
També es realitza la CAE amb les empreses 
consorciades on els treballadors del CAT han 
d’accedir per realitzar les feines de manteniment 
de les instal·lacions del CAT.
Pla d’Emergències i Simulacres
Com cada any, s’han actualitzat els dos Plans 
d’Emergències Interior existents: Central i ETAP (inclo-
ses les instal·lacions de captació).
Durant l’any s’han realitzat els següents simulacres, 
amb el conseqüent informe de resultats:
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Torna a la Memòria >

Comitè de Seguretat i Salut. Participació i consulta
S’han realitzat les preceptives reunions trimes-
trals entre els delegats de prevenció i els repre-
sentants de l’empresa. De totes elles s’ha realitzat 
un acta que està a disposició del personal del CAT 
a la Intranet.
Aquest any s’ha redactat i aprovat el Reglament 
intern del CSS.

Coordinació d’activitats empresarials
Per donar compliment al RD 171/2004, el CAT 
realitza reunions de CAE amb totes les empreses 
contractistes de nova incorporació, sempre que 
es renova el contracte, en el cas de realitzar-se 
actuacions especials o si canvien els treballs pro-
gramats inicialment  i els riscos associats.
El CAT gestiona l’intercanvi documental amb les 
empreses contractistes mitjançant la plataforma 
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1. 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. La normativa que li aplica és el 

Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua 

de consum humà, el Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, que incorpora els criteris bàsics per al a 

protecció de la salut en contra els riscos de les radiacions ionitzants i freqüències de mostreig a les 

aigües destinades a consum humà i el Reial Decret 902/2018 que modifica el RD 140/2003 i les 

especificacions dels mètodes d’anàlisis.  

 

També durant l’any 2018, d’acord amb l’article 19 del RD 140/2003, es treballa amb el Pla de vigilància i 

control sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya, de desembre de 2005. 

 

Es compleix amb la Directiva (UE) 2015/1787 relativa a la qualitat de les aigües destinades al  consum 

humà, sobre la seguretat en el subministrament d’aigua potable, gestió i control dels riscos a la salut 

humana en tota la cadena de subministrament d’aigua des de la captació als punts de lliurament i d’acord 

amb la norma EN 15975-2. Tanmateix 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). 

 

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/la-teva-aigua/ . Com a requisit legal, en compliment de la 

normativa SCO/1591/2005, 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).  

 

Els punts de mostreig pel compliment dels autocontrols estan situats a la captació d’aigua de l’Ebre, a la 

sortida de l´’ETAP, als dipòsits i cambres d’aspiració dels bombaments del CAT i als punts de lliurament 

o de canvi de gestor.  

 

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). D’aquests, LQAIGUA té acreditats 60 

paràmetres que inclouen la presa de mostra, per la UNE-EN ISO/IEC 17025 (acreditació ENAC núm. 

1050/LE2006) i URAIS en té acreditats 30 paràmetres (acreditació ENAC núm. 518/LE970).  

 

A l’aigua captada (a la instal·lació de captació de Campredó, EB0), tractada (a la sortida de l’ETAP) i 

distribuïda, s’analitzen 210 paràmetres diferents dels quals, i per els requeriments de l’Agència de Salut 



 (SGI) REQUISITS TÈCNICS Rev. 00 de 01/04/2005 
Rev. 02 de 15/02/2012 

FORMAT:  FQAM-122-018 

2018 Informe Anual Qualitat Aigua 

 

 
Arxiu: FQAM-122-018 2018 Informe Anual Qualitat.doc GENER 2018 3/25 

Pública (ASP), 153 (108 LQAIGUA + 45 URAIS) corresponen a paràmetres oficials d’acord amb el RD 

140/2003. A la captació i de manera conjunta i coordinada amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

(CHE) i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), també es controlen tot un seguit de paràmetres, d’acord 

amb els protocols de comunicació establerts. 

 

Com a requisits oficials (requeriments de l’ASP) i del CAT, durant l’any 2018 s’han analitzat 2.775 

mostres, representant 41.824 resultats de paràmetres analítics. D’aquests, 1.188 mostres amb 24.573 

resultats corresponen a mostres i paràmetres oficials i, la resta, per requeriments propis del CAT. Pel 

control de l’ETAP i altres controls d’interès pel CAT, s’han realitzat 1.569 mostres que han generat  4.221 

resultats de paràmetres analítics. Com a suma de tot l’anterior, resulten un total de 4.344 mostres i 

46.045 resultats analítics, amb una mitjana de 12 mostres diàries i mes de 125 resultats analítics 

diaris.  

 

Respecte l’any anterior ha disminuït el nombre de mostres (-15,9 %) i el nombre de resultats analítics       

(-5,9 %). 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 lleugerament els paràmetres a analitzar. Durant l’any 2016, 2017 i  

2018 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 altra banda, alguns dels Autocontrols interns de 

l’ETAP i els controls dels analitzadors en continu els realitza el departament de producció (PRO). 

 

Com a conclusió de tot l’exposat, indicar que el nombre de mostres analitzades presenta una relació de 

3,66 respecte als requisits oficials del Programa de Gestió d’Autocontrol (PAG) i, respecte al nombre de 

paràmetres analitzats, la relació és de 1,87. Per tant, per assegurar preventivament la qualitat de 

l’aigua independentment dels requeriments legals, es realitzen pràcticament el quàdruple de mostrejos i 

el doble d’anàlisis. 
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En el quadre següent es resumeixen els valors anteriors: 

QUALITAT MOSTRES I PARÀMETRES  ANALITZATS 2018 

 MOSTRES PARÀMETRES ANALITZATS 

Requisits oficials RD 140/2003 1.188 24.573 

Altres requisits CAT 1.587 17.251 

TOTAL Requisits (LIMS) 2.775 41.824 

Control ETAP (No LIMS) 1.569 4.221 

Total LIMS i No LIMS 4.344 46.045 

Ràtio sobre requisits 
Oficials 

3,66 1,87 

 

Tots aquests resultats permeten vigilar i garantir la qualitat física, química, microbiològica i radioquímica 

de l’aigua de consum humà. 

 

L’Agència de Salut Pública (ASP) ha realitzat una inspecció de control, durant el mes de febrer de 2018, 

de dues jornades completes per al compliment del Protocol d’Autocontrol i Gestió (PAG). L’abast de la 

inspecció ha estat a les instal·lacions, documentació pel compliment com laboratori de salut ambiental i 

alimentària i seguiment dels Autocontrols. Per tant, i d’acord amb el RD 140/2003, l’aigua s’ha qualificat 

d’apta per al consum humà en tot el període anual. 

 

2. AIGUA CAPTADA 

 

D’acord amb les característiques de qualitat de l’aigua captada, l’aigua de l’Ebre necessita un tractament 

físic normal, tractament químic i desinfecció final. 

El comportament hidrosalí de l’Ebre va en augment a causa de la pròpia conca de l’Ebre (causes 

naturals) i per l’augment de zones industrialitzades i de regadius (causes antropogèniques). Per causes 

naturals, generalment al marge dret, predominen els sulfats (guixos), i al marge esquerre i aigües amunt 

de Saragossa predominen els clorurs (halites, roques sedimentàries, ...). Les causes antropogèniques 

són degudes als abocaments a l’Ebre sense tractaments adequats, a l’increment de la superfície amb reg 

d’usos agrícoles, a les escorrenties amb arrossegament de sals del propi terreny i els incorporats a 

través d’adobs, fertilitzants, .... 

A la part troncal de l’Ebre, i en un mateix període anual, la salinitat va augmentant des de la capçalera 

fins a la zona de Saragossa, Pina d’Ebro, i en aquest tram les concentracions més altes es troben als 

mesos d’estiu, davallant al setembre (pel propi cicle hidrodinàmic anual). A partir de Mequinensa, la 
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salinitat disminueix fins Riba-roja, principalment, per les aportacions de l’aigua del Segre que té 

concentracions de sals més baixes i per altres factors no tant importants, però que en qualsevol cas cal  

tenir en compte, com són la temperatura i el pH de l’aigua als embassaments (precipitació equilibri calco-

carbònic). Per aquest motiu, generalment, les concentracions més altes es troben a finals de l’estiu, 

durant la tardor i a l’hivern, a causa de la regulació dels embassaments de Mequinensa (1.530 Hm³ de 

capacitat) i Riba-roja (210 Hm³ de capacitat), que produeixen un efecte laminador de l’aigua. 

La tendència de l’Ebre és la salinització amb una aportació variable de sulfats, clorurs, calci i sodi, 

mantenint-se pràcticament constants els bicarbonats, nitrats, magnesi i potassi. L’estudi de l’evolució i 

tendència realitzat durant el període de l’any 1970 fins a 2018 (49 anys), mostra que l’augment  dels  

sòlids  totals  dissolts  (TDS)  per any és de 3,5 mg·L-1/any, la dels sulfats és de 0,7 mg·L-1/any i la de 

clorurs és d’1,3 mg·L-1/any. Les línies de tendència dels períodes de càlcul llargs (des de l’any 1970 i des 

de 1987) es mantenen bastant estables on presenta un pic màxim a l’any 2012 (episodi de sequera). En 

canvi, el càlcul de les línies de tendència dels períodes curts (últims 10 i 3 anys fins ara), s’observa 

oscil·lacions variables de pendents negatives i positives en un període aproximat de cinc anys. La 

mitjana de les pendents de tendència per el període de 10 anys i des de l’any 2010 és una disminució de 

sals de -2,9 mg TDS·L-1/any i per períodes més curts de 3 anys representa un augment de 40,1 mg 

TDS·L-1/any. El factor de conversió (TDS/Conductivitat) calculat de l’aigua de l’Ebre es 0,7. 

Observant els gràfics de tendència, aproximadament cada cinc anys i durant la tardor, presenten un pic 

de màxima salinitat (a l’any 1973, 1978, 1989, 1997, 2002 2007, 2012 i 2017). 

 
SALS DISSOLTES A LA CAPTACIÓ (EB0) 

 

Pendents de les Línies de Tendència 

  Des de 1970 ... (49 anys) 
Des de 
1987 ... 

(32 anys)
10 anys 3 anys (EB1) 

Fins l'any... TDS DT (Ca) Sulfats Clorurs Cond.* Cond.* Cond.* Sulfats Clorurs

2008 4,2 2,7 0,8 1,7 6,1 19,2 - - - 

2009 4,0 2,6 0,8 1,7 5,1 12,0 - - - 

2010 3,9 2,4 0,7 1,6 4,1 -0,1 -33,3 -5,3 -5,1 

2011 4,1 2,2 0,8 1,6 4,3 -5,3 119,1 38,2 23,3 

2012 4,4 2,1 0,9 1,7 5,4 10,8 146,0 37,2 23,7 

2013 3,9 2,0 0,7 1,5 3,6 -8,5 -53,1 -18,0 -17,4 

2014 3,6 1,9 0,6 1,4 2,6 -20,8 -74,6 -14,1 -14,3 

2015 3,6 2,0 0,7 1,4 2,6 -16,2 146,0 45,7 29,3 

2016 3,5 1,9 0,7 1,4 2,7 -9,4 124,6 28,4 20,7 

2017 3,8 2,0 0,8 1,4 3,7 7,0 147,9 30,8 32,1 

2018 3,5 1,9 0,7 1,3 2,9 5,0 -7,6 -7,1 -5,9 
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Unitats en mg·L-1/any (*) µS·cm-1/any 

Analitzant les dades anteriors, l’aigua captada de l’Ebre a través dels canals del Delta presenta, de forma 

recurrent, episodis d’alta salinitat que fan que en alguns casos al final del procés de tractament l’aigua de 

consum humà subministrada pel CAT no s’ajusti adequadament als paràmetres indicadors de la 

normativa de l’aigua potable. L’actual legislació per a aigües de consum humà regula la concentració de 

sulfats i clorurs a 250 mg/L, la de sodi de 200 mg/L i la conductivitat de 2500 µS/cm.  

Per tant, 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 2018, doncs, aquest episodi ha estat de 

curta durada des d’octubre fins final d’any (amb previsió de continuïtat fins gener 2019) a causa de les 

pluges a la conca de l’Ebre, aquest episodi ha estat acompanyat per activitat alfa d’origen natural des del 

mes d’octubre. 

Durant el 2018, el CAT ha obert 9 episodis enregistrables de qualitat (q) de l’aigua de l’Ebre de 328 

dies·paràmetre de durada que representa el 69%  respecte l’any anterior de 478 dies·paràmetre, amb la 

següent distribució: 

 

- 5 a causa de pluges, augment controlat del cabal de l’Ebre, altes terboleses i índex UV de 42 

dies de duració 

- 1 a causa d’alumini i ferro amb concentracions superior a 0,2 mg/L de 28 dies de durada 

- 1 a causa de nitrits amb concentració superior a 0,1 mg/L de 36 dies de durada. 

- 1 a causa de radioactivitat alfa d’origen natural de la pròpia conca de l’Ebre amb activitat superior 

a 0,1 Bq/L de 93 dies de durada. (15 dies al  mes de gener corresponent a l’episodi de 2017) 

- 1 per detecció de sulfats d’origen natural amb concentració superior a 250 mg/L de 100 dies de 

durada. . (22 dies al mes de gener corresponent a l’episodi de 2017) 

- Episodi corresponent i enregistrat a l’any 2017 a causa  de clorurs d’origen natural amb 

concentració superior a 250 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018. 

 

L’ETAP de l’Ampolla te capacitat per al tractament dels episodis terbolesa, índex UV, nitrits, alumini i 

ferro, el de radioactivitat es tractable amb una baixa eficiència a l’ETAP que va des de el 10 % al 20 % i 

els altres dos restants per sulfats i clorurs, no són tractables. 

 

Cal mencionar que durant 189 dies no s’ha produït cap episodi notificable a la captació de l’Ebre 

(superior i respecte a l’any anterior de 116 dies). 

 

Durant el període de 14 anys (des de l’any 2005 fins el 2018) s’han notificat 157 episodis a l’Ebre d’una 

durada total de 3.882 dies·paràmetre, dels quals 1.797 dies corresponen a 14 episodis a causa dels 

sulfats. Aproximadament la mitat (46%) es a causa dels sulfats i com a mitjana està present una tercera 

part de l’any (35%). En general durant l’any 2018 ha presentat una durada del 48 % d’episodis a l’Ebre 
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(176 dies)  amb una variació respecte l’any anterior del -29% i un acumulat durant el període 2005-2018 

del 12%. Els dies sense episodis ha estat de 189. 

 

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

l’ETAP. 

 

Des de l’any 2000 fins l’actualitat, la concentració de clorofil·les a la captació s’ha mantingut baixa 

respecte els anys anteriors. Durant el 2018 la concentració mitjana de clorofil·la total a la captació ha 

estat de 4,8 µg/L, amb un valor màxim de 12,0 µg/L al mes de maig, sense cap incidència a l’aigua 

subministrada, amb una mitjana inferior al límit inferior de quantificació (LIQ < 0,5 µg/L). 

 

Pel que fa a les observacions microscòpiques de plàncton, l’abundància de fitoplàncton ha estat 

majoritàriament a causa de les diatomees, seguit de les clorofícies i cianofícies i de zooplàncton pels 

ciliats, seguit pels heliozous, rizòpodes i rotífers (mitjana anual de l’Índex d’abundància total 621 i 

comptatge 158 núm. ind./mL amb valor màxims dins del primer semestre de l’any). Les observacions 

realitzades del comptatge de larves de musclo zebrat (Dreissena Polymorpha) a la captació de 

Campredó, seguint el mateix protocol analític de la CHE, ha estat pràcticament negatiu en totes les 

mostres durant el 2018 llevat de la observació puntual de 2 larves en 50 litres d’aigua durant el mes de 

juliol. Tanmateix, s’han observat colònies aïllades de musclo zebrat i adults de cargol poma (Pomacea 

Insularum) al dipòsit de bombament de Campredó i al dipòsit de regulació d’entrada de l’ETAP (DAC) 

 

Respecte els resultats microbiològics a la captació de Campredó (EB0) a l’any 2018, la mitjana anual de 

Bacteris Aerobis a 22ºC ha estat de 957 UFC/mL amb un valor màxim de 1.940 UFC/mL al mes de març, 

el de Coliforms totals ha estat de 1.128 NMP/100 mL amb un valor màxim de 2.005 NMP /100 mL al mes 

de maig, el d’Escherichia coli de 67 NMP/100 mL amb un valor màxim de 200 NMP/100 mL al mes de 

maig i octubre, el d’Enterococs fecals de 40 NMP/100 mL i un valor màxim de 192 NMP/100 mL al mes 

d’abril i el de Clostridium perfringens de 32 UFC/mL i valor màxim de 61 UFC/mL al mes de maig. Tots 

els paràmetres microbiològics han estat eliminats a l’ETAP de l’Ampolla en les fases d’oxidació i 

desinfecció. 

 

Pel que fa als paràmetres radioquímiques, la mitjana anual de l’activitat alfa a l’agua captada ha estat de 

0,11 Bq/L amb valors d’activitat superior a 0,10 Bq/L al mes de setembre fins desembre i valors màxims 

de 0,17 al mes d’octubre. Els resultats de l’aigua de l’Ebre a l’alçada d’Ascó, la mitjana ha estat de 0,08 

Bq/L amb un valor màxim de 0,18 Bq/L al mes d’octubre amb dos valor puntuals de triti per sobre 100 

Bq/L (132 Bq/L al mes de juny i 102 Bq/L al mes de novembre). La mitjana a la sortida de l’ETAP i aigua 

distribuïda ha estat de 0,09 Bq/, amb valors superiors a 0,1 Bq/L al mes de gener i el quart trimestre amb 

un valor màxim al novembre de 0,17 Bq/L. La mitjana anual de l’activitat beta a l’aigua captada (EB0) i a 

l’Ebre a Ascó ha estat en ambdós punts de control de 0,13 Bq/L essent l’activitat beta resta inferior a 0,04 

Bq/L, el Triti de 5,4 Bq/L a la captació  de  17 resultats analític i un valor màxim de 62,6 Bq/L al mes 

d’agost i 4,8 Bq/L de 101 resultats a Ascó i el Radó a ambdós punts ha estat inferior a l’activitat mínima 
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detectable de 1,0 Bq/L, Els resultats a la sortida de l’ETAP i aigua distribuïda han estat pràcticament 

igual llevat de triti amb una mitjana de 6,2 Bq/L de 51 resultats analítics i un màxim de 38,8 Bq/L al mes 

d’octubre. La mitjana de l’anàlisi d’Urani a la captació ha estat de 3,2 µg/L amb un valor màxim de 9,0 

µg/L i pràcticament igual a la sortida de l’ETAP. 
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3. TRACTAMENT 

L’actual tractament convencional de l’ETAP de l’Ampolla no disposa de capacitat per eliminar les sals. 

Caldria efectuar un tractament a través de tipologies de membranes o dilució de l’aigua per tal d’eliminar 

o reduir la major concentració de sals i altres compostos a valors per sota l’actual reglamentació  per no 

constituir cap anomalia en l’aigua distribuïda. 

La mitjana anual de terbolesa de l’Ebre i entrada a l’ETAP ha estat de 7,0 UNF, amb valors màxim 

puntual de superior a 100 UNF al mes d’abril (mitjana mensual 24 UNF). Totes les mitjanes mensuals del 

valor de terbolesa a la sortida de l’ETAP (EB1) i als punt de lliurament de l’aigua als consorciats, han 

estat per sota del límit de quantificació del mètode (LIQ < 0,2 UNF). 

 

Els resultats obtinguts dels paràmetres relacionats amb la matèria orgànica, l’Índex UV i TOC (Carbó 

Orgànic Total) a la captació de Campredó (EB0) ha estat de 5,5 Abs·m-1 i de 2,7 mg C/L respectivament. 

 

La relació SUVA254/TOC és un indicador que estableix el caràcter húmic de la matèria orgànica present a 

l’aigua de l’Ebre i captada pel CAT. Si aquesta relació és superior o igual a 1,7 indica presència d’àcids 

fúlvics d’origen pedogènic d’alta aromaticitat a causa de la incorporació a l’aigua per arrossegament del 

propi terreny. Si la relació es inferior a 1,7 indica una major concentració d’àcids fúlvics d’origen 

aquagènic o de baixa aromaticitat a causa generalment per compostos d’excreció i descomposició del 

plàncton i bactèries. Els àcids húmics són molècules menys oxidades i més polimeritzades que 

presenten major caràcter hidrofòbic.  

 

El tipus de tractament a l’ETAP de l’Ampolla ve marcat per la presència húmica de la matèria orgànica. 

Valors alts precisen una coagulació amb reactius com el clorur fèrric i valors baixos precisen la utilització 

de policlorurs d’alumini. La relació de SUVA254/TOC a la captació ha estat de 2,04 (valor superior 

respecte l’any anterior) i el de la sortida de l’ETAP de 1,00 (lleugerament inferior respecte l’any anterior). 

Per aquest motiu, el tractament amb sals de clorur fèrric és el més adequat i els floculadors-decantadors 

de l’ETAP ha estat l’etapa amb més grau d’eliminació de compostos pedogènics. 

 

L’eliminació de la matèria orgànica (índex UV) a l’ETAP ha estat del 67% (valor superior l’any anterior del 

58 %). 

 

Cal destacar la presència de pesticides com terbutilazina, metolaclor, clorpirifòs, oxadiazón, isopropurón i 

diurón a l’aigua captada a causa de les activitats antropogèniques a la conca de l’Ebre, més 

freqüentment durant els mesos de maig, juny i juliol a nivells de traces i inferiors a 0,020 µg/L, llevat de la 

terbutilazina i metolaclor amb valor mitjans de 0,019 µg/L i 0,020 µg/L i valors màxims de 0,074 µg/L i 

0,076 µg/L respectivament. Tots ells sense detectar-se (inferior al LQ) a la sortida de l’ETAP i xarxa de 

distribució a causa de la multi barrera com la floculació/decantació, oxidació per ozonització i filtració 

sobre llit de carbó actiu granulat a l’ETAP. 



 (SGI) REQUISITS TÈCNICS Rev. 00 de 01/04/2005 
Rev. 02 de 15/02/2012 

FORMAT:  FQAM-122-018 

2018 Informe Anual Qualitat Aigua 

 

 
Arxiu: FQAM-122-018 2018 Informe Anual Qualitat.doc GENER 2018 10/25 

 

Durant l’any 2018 s’han analitzat fins 21 compostos contaminats de tipus orgànic emergents, com son els 

compostos farmacèutics i els d’higiene personal. Els compostos detectats han estat paracetamol, 

cafeïna, imidacloprid, antipirina, metilparaben, diclofenac i iboprufè, tots ells interior a 0,020 µg/L, llevat 

del paracetamol amb una concentració mitjana de 0,010 µg/L i un valor màxim de 0,063 µg/L, la cafeïna 

amb una concentració mitjana de 0,060 µg/L i un valor màxim de 0,136 µg/L, el imadacloprid amb una 

concentració mitjana de 0,009 µg/L i un valor màxim de 0,045 µg/L i el iboprufè amb una concentració 

mitjana de 0,006 µg/L i un valor màxim de 0,023 µg/L. 

 

A la sortida de tractament de l’ETAP de l’Ampolla, tots els compostos emergents marcats anteriorment, 

han estat per sota de 0,010 µg/L llevat de la cafeïna amb una concentració mitjana de 0,005 µg/L i un 

valor màxim de 0,043 µg/L. 

 

Cal remarcar la cafeïna com paràmetre indicador de contaminació i alerta a la captació, tractament i 

distribució de l’aigua. 

 

La eliminació de THM’s a l’ETAP de l’Ampolla ha estat més significativa respecte els anys anteriors a de 

la implantació de la planta d’ozonització a l’any 2017amb valors inferior al límit inferior de quantificació 

(LIQ) a la sortida de l’ETAP (< 10 µg/L). 

 

Pel que fa als compostos radioquímics, l’eliminació de l’activitat alfa a l’ETAP durant l’any 2018 ha estat 

de 8% i la mitjana acumulada des de l’any 1989 ha estat 20%. 

 

A causa que a la sortida tractament de l’ETAP de l’Ampolla, l’activitat alfa al quart trímetre de l’any ha 

estat superior a 0,1 Bq/L, s’ha realitzat anàlisis de seguiment setmanal i determinació mensual dels 

radionúclids sospitosos i de la dosi Indicativa Total (DIT) essent el resultat en totes les determinacions de 

0,007 mSv/any (inferior a 0,1 mSv/any regulat pel RD 314/2016). 

 

La quantitat mitjana de partícules determinades a la sortida de tractament ha estat de 776 partícules/mL 

essent d’una mida entre 1 i 4 micres amb una eliminació a l’ETAP superior al 99,9% (quantitat mitjana de 

la mateixa mida a l’ETAP 136.000 partícules /mL). 

 

Els paràmetres que determinen la toxicitat de l’aigua pel mètode biològic vibrio fischeri en totes les 

mostres de la línia de tractament des de la captació fins la sortida de l’ETAP i xarxa de distribució, ha 

esta de inferior a 0,2 UT (unitat de toxicitat) i de 0 EC50 (Concentració efectiva a50%). 
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4. AIGUA DISTRIBUÏDA 

 

Durant l’any 2018 s’ha realitzat dos notificacions a l’Agència de Salut Pública (ASP): 

 

- 1 de Sulfats amb concentració superior a 250 mg/L de 65 dies de durada (22 dies durant el gener 

corresponent a notificació d’anomalia de 2017) 

- 1 de Radioactivitat alfa amb activitat superior a 0,1 Bq/L de 109 dies de durada (31 dies durant el 

gener corresponent a notificació d’anomalia de 2017). 

- Notificació corresponent a l’any 2017 a causa  de clorurs d’origen natural amb concentració 

superior a 250 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018. 

-   Notificació corresponent a l’any 2017 a causa  de sodi d’origen natural amb concentració 

superior a 200 mg/L de 8 dies de durada al mes de gener de 2018. 

 

Els sulfats i la radioactivitat tenen una previsió de continuïtat durant les primeres setmanes de 2019. 

 

L’actual tractament de l’ETAP de l’Ampolla no permet eliminar els sulfats, clorurs i sodi, tanmateix tal com 

s’ha mencionat al apartat anterior, la radioactivitat alfa té una eficiència baixa del 8 al 20%. Per tant, 

aquests paràmetres s’han detectat a la sortida de l’ETAP i a la xarxa de distribució, qualificant l’aigua 

d’anomalia. En total han estat de 190 dies·paràmetre amb 109 dies de l’any d’anomalia. En els últims 14 

anys (des de 2005 fins a 2018) s’han notificat 23 anomalies d’una durada de 2.333 dies·paràmetre, dels 

quals 1787 dies acumulats corresponen a anomalia de sulfats (35% del període total), amb una 

tendència a consolidar una mitjana de 128 dies d’episodi/any. En general durant l’any 2018 ha presentat 

una durada del 30% d’anomalies a l’aigua distribuïda (109 dies), molt inferior respecte l’any anterior d’un 

49%.  La variació respecte l’any anterior ha estat del -38% i un acumulat durant el període 2005-2018 del 

9%. Els dies sense anomalies i incompliments notificables ha estat de 256. 

 

Dels resultats estadístics més importants de l’aigua tractada i distribuïda (veure quadre adjunt dels 

resultats analítics de qualitat 2018), a destacar els paràmetres que conformen la salinitat de l’aigua (TDS) 

d’un valor de 620 mg/l, d’una disminució significativa del 27% respecte a l’any anterior (846 mg/L), els 

THM’s pràcticament han estat igual a l’any anterior (28 µg/L) i la resta de paràmetres no s’aprecia 

variació significativa. Respecte a l’Índex de Langelier (IL), que informa del grau de agressivitat i 

inscrutabilitat de l’aigua, la captació (EB0) presenta un IL de 0,8 amb un valor màxim de 1,1  mentre que 

l’aigua de la sortida de tractament i distribuïda presenten IL de 0,4 (aigua amb tendència incrustant que 

permet protecció front la corrosió). 

 

La mitjana de clor residual a la sortida de l’ETAP (EB1) ha estat de 1,08 mg Cl2/L i a la xarxa de 

distribució i dipòsits de regulació de 0,58 mg Cl2/L. Com indicador dels resultats de clor, s’han detectat 27 

resultats inferiors a 0,2 mg Cl2/L d’un total de mes de 1.150 determinacions (gairebé la majoria dins del 

tercer trimestre). L’indicador de resultats de clors anòmals ha estat de 2,3% respecte les determinacions 
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oficials (resultat molt inferior respecte l’any anterior de 7,5%). D’acord amb l’Agència de Salut Pública 

(ASP), s’ha realitzat en aquests punts control bacteriològic essent en tots els casos negatiu. 

 

Respecte als analitzadors de clor en continu, l’indicador utilitzat és de “Dies resultats anòmals per 

analitzador respecte dies any per analitzador”. Els resultats anòmals són els que es troben per sota o pel 

damunt dels criteris d’acceptabilitat (CA) amb un temps raonablement consensuat. 

 

S’han observat 41 dies amb resultats anòmals amb resultats inferior a 0,2 mg/L (22 analitzadors en 

continu instal·lats). Per tant, l’indicador resultant és del 0,5% (valor significativament inferior respecte 

l’any anterior de 205 dies i 3,0%). 

 

CLOR 2018 Dies 
Nombre 

Resultats 
Indicador (%) 

Clor On-line < CA (0,2 mg/L) 41 - 0,5 

Clor On-line > CA (1,0 mg/L) 27 - 0,3 

Clor Laboratori < CA (0,2 mg/L) - 27 2,3 

Clor Laboratori > CA (1,0 mg/L) - 20 1,7 
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5. AUDITORIES DE GESTIÓ DE QUALITAT I OBJECTIUS 

 

Les dues normes que afecten a la qualitat de l’aigua son la UNE-EN ISO/IEC 17025 sobre el sistema de 

gestió de qualitat i la competència tècnica del laboratori i la ISO-22000 sobre el sistema de gestió 

d’innocuïtat alimentaria, control i gestió de riscos. 

 

S’ha seguit amb el procés de manteniment de l’acreditació de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 

(Acreditació 1050/LE2006).Per tant, durant el mes de juny de 2018 es va realitzar auditoria interna amb 

el resultat de 6 No Conformitats i 5 observacions i al mes d’octubre la seva corresponent auditoria 

externa per part d’ENAC amb el resultat de 6 No Conformitats menors totes elles resoltes favorablement. 

L’abast es de  60 paràmetres acreditats per aigües de consum juntament amb la presa de mostres i de 

47 paràmetres per aigües continentals. 

 

Tanmateix, amb data de 18/03/2015 es va obtindré la certificació de la ISO-22000 “ Sistema de Gestió de 

la Seguretat Alimentària”, Gestió d’Innocuïtat de l’Aigua (GIA) (Expedient SA-0008/2015) d’AENOR. 

Durant el gener 2018 es va realitzar auditoria interna i al mes de febrer auditoria externa del sistema de 

gestió GIA, amb el resultat de 5 i 7 No Conformitats respectivament, totes elles resoltes favorablement.  

 

Els objectius de qualitat programat durant el 2018 van ser tres: 

 

 Millora en la qualitat de l’aigua subministrada. Disminució % del contingut de sals per dilució de 

l’aigua. 

 Seguiment i millores del software de gestió de laboratori (LIMS). 

 Ampliació dels d’analitzadors multiparamètrics en continu a la xarxa de distribució, que es durà a 

terme en diferents etapes fins l’any 2020. 

 

6. PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ 

 

Al llarg de l’any LQAIGUA ha realitzat millores en tècniques d’anàlisi en referència al control de qualitat, 

estadística i validació de mètodes d’assaig, en anàlisi microbiològics i en anàlisis de compostos orgànics 

per la instrumentació d’alta resolució (HPLC/MS/MS), que ha permès la determinació de compostos 

orgànics emergents (compostos farmacèutics, pesticides, higiene personal i altres). El mètode validat i 

publicat ha estat per injecció directa de grans volums de mostra (400 µL) per la anàlisis de 21 

compostos. A finals de 2018 s’ha iniciat nou mètode per injecció  directa de 500 µL per la anàlisis de 28 

compostos recollits en projectes normatius i a la normativa vigent d’aigües. En la mateix línia de treball, 

10 compostos diferents recollits a la normativa presenten límits de detecció molt baixos (principalment 

estrògens), per tant es treballa per extracció en fase sòlida (on line SPE) amb un volum entre 10 i 20 mL 

de mostra.   
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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. 

 

LQAIGUA ha participat en 4 circuits d’intercomparació de laboratoris que inclouen l’anàlisis de 

paràmetres orgànics i inorgànics (aigües prepotables i de consum humà), paràmetres microbiològiques 

(aigües de consum humà) i de toxicitat. S’ha realitzat 12 exercicis amb un total de 174 resultats analítics 

dels quals s’han enregistrat 3 No Conformitats (NC). Tots els resultats i les resolucions de les NC’s  han 

estat satisfactoris i dins dels objectius marcats. 

 

El personal de LQAIGUA ha rebut formació de noves tècniques d’instrumentació avançada de 

cromatografia, validació i càlcul d’incerteses, assistència a diferents jornades de formació tècnica, i 

també col·laborant en cinc convenis per a la formació d’estudiants en pràctiques de la Universitat Rovira i 

Virgili (URV), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Instituts d’ensenyança secundària (IES). 

 

El CAT, amb el suport del Grup de Cromatografia del Departament de Química Analítica i Química 

Orgànica de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ha continuat amb l’estudi projecte per a la realització de 

la tesi doctoral “Avaluació de la presència de compostos emergents en aigües destinades al consum 

humà”, per tant, obtingut 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. 

 

S’ha continuat amb el contracte establert amb URAIS d’una durada de sis anys per la realització de  les 

determinacions radioquímiques. 

 

En el marc del projecte LIFE EBRO-ADMICLIM liderat per l’IRTA, el CAT ha participat en les tasques de 

control de qualitat i per l’aportació  dels 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. LQAIGUA ha col·laborat en 

les accions B1, B3 i B5, concretament en la part experimental de l’acció B1 sobre la injecció de fangs 

generats a l’ETAP al canal de regadiu del delta de l’Ebre, A mitjans de d’any 2018 es va posar punt i final 

al projecte i en fase d’auditoria. 

 

Dins de les jornades, congressos i publicacions realitzats durant l’any, cal mencionar: 

 

- El 7 de juny es va realitzar jornada sobre aspectes de qualitat de l’aigua a l’ETAP de l’Ampolla i 

dirigida a l’Agència de Salut Pública. Els temes tractats van ser sobre gestió de qualitat de l’aigua 

i la nova directiva d’aigües potables (ASP), la determinació radioquímica en matrius ambientals i 

en aigües de consum (URAIS),  , sistemes de sensorització automàtica multiparamètrica en 

continu des de la captació a la xarxa de distribució (CAT), Contaminats emergents en matrius 
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ambientals (CSIC) i Determinació de contaminats emergents en les aigües captades i 

subministrades pel CAT (CAT). 

 
- Jornada dirigida als serveis tècnics dels consorciats el dia 4 d’octubre a l’ETAP de l’Ampolla on 

es va exposar el pla estratègic del CAT 2018-2021, Sistemes on-line, analitzadors 

multiparametrics i estacions de electrocloració, Proposta de futura gestió de fangs als canals de 

reg del Delta de l’Ebre inclòs al projecte Europeu Life ADMICLIM, Criogenització de canonades, 

Detecció de fuites, Carbonatació del formigó i Concepte sobre pressupostos i tarifes. 

 

- Participació en el grup de treball de la comissió segona d’AEAS d’elaboració de guies de 

funcionament als laboratoris d’assaig, concretament amb la “Guia para el funcionamiento de los 

laboratorios de ensayo de aguas. Criterios para la toma de muestras puntuales”. 

 
- Publicació a la revista tècnica “Analytical and Bioanalytical Chemistry” de l’article amb el títol “A 

simple, fast method for the analysis of 20 contaminants of emerging concern in river wàter using 

large-volume direct injection líquid chromatography-tandem mass spectrometry”. 

 

- Publicació a la revista tècnica “Journal of Environmental Radioactivity” de l’article amb el títol 

“Presence of artificial radionuclides in samples from potable wàter and wastewater treatment 

plants”. 

 
- Participació com a docents en el Màster en eines per al desenvolupament professional a la 

indústria de la Universitat Rovira i Virgili 
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7. CONCLUSIONS 

 

Les conclusions més destacables l’any 2018 han estat: 

 

- S’han enregistrat 9 episodis de qualitat a l’Ebre tots tractables a l’ETAP de l’Ampolla llevat dels 

sulfats. 

- La qualitat de l’aigua subministrada pel CAT ha estat d’apta durant tot l’any 2018 amb anomalia 

de sulfats, per sobre de 250 mg/L de 65 dies de duració i radioactivitat alfa d’origen natural per 

sobre 0,1 Bq/L de 109 dies de duració. 

- El nombre de dies sense episodi “q” a la Captació de l’Ebre ha estat de 189 i el nombre de dies 

sense notificacions “SLT” a l’ASP de l’aigua subministrada ha estat  de 256.  

- El nombre de mostres realitzades respecte al nombre de mostrejos com a requeriment legal, ha 

estat pràcticament el quàdruple (3,7%) i el nombre de paràmetres realitzats ha estat  

pràcticament el doble (1,9%). 

- Comportament salí de l’aigua de l’Ebre respecte al últims 49 anys, salinització amb un increment 

de 3,5 mg TDS·L-1/any (5,0 µS·cm-1/any). 

- Relació SUVA254/TOC de l’aigua captada EB0 de 2,04 

- L’eliminació de matèria orgànica d’acord amb els resultats analítics UVA254 ha estat del 67% 

- Clors inferiors a 0,2 mg/L dels analitzadors en continu han estat del 0,5% i dels anàlisis puntuals 

“in situ” al propi punt de mostreig  del 2,3%. 

- Participació en quatre circuits d’intercomparació de laboratori amb 174 resultats analítics. Tots 

els resultats i les resolucions han estat satisfactoris. 

 

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 

2018, han presentat en tot moment la condició d’AIGUA APTA PEL CONSUM HUMÀ, d’acord  

amb la normativa vigent que regula els valors d’acceptabilitat dels paràmetres de qualitat, els 

condicionants i processos de potabilització i  de distribució. 



 (SGI) REQUISITS TÈCNICS Rev. 00 de 01/04/2005 
Rev. 02 de 15/02/2012 

FORMAT:  FQAM-122-018 

2018 Informe Anual Qualitat Aigua 

 

 
Arxiu: FQAM-122-018 2018 Informe Anual Qualitat.doc GENER 2018 17/25 

 

QUALITAT DE L'AIGUA TRACTADA I DISTRIBUÏDA DURANT L'ANY 2018 

 

Codi 
SINAC 

Paràmetres Unitats 
Valor 

Paramètric     
RD 140/2003 

Mitjana 
2017 

Mitjana 
2018 

Quantitat 
d’anàlisis 

2018 

  Paràmetres Organolèptics           

043 Olor   Índex Dilució 3 2 2 730 

046 Sabor Índex Dilució 3 2 2 730 

039 Color  mg Pt-Co/L 15 <3 <3 728 

049 Terbolesa   UNF 1 <0,2 <0,2 728 

  Paràmetres Físicoquímics           

045 pH  Unit pH 6,5-9,5 7,7 7,7 731 

040 Conductivitat a 20ºC µS/cm 2500 1183 889 731 

618 Residu Sec a 110ºC mg/L - 846 620 132 

045,1 Índex Langelier - ± 0,5 0,48 0,42 161 

- Duresa Total mg CaCO3/L - 440 323 180 

- Comptatge partícules Núm. Part./mL - 823 778 27 

  Composició Iònica           

  Cations           

047 Sodi mg Na+/L 200 131 80 168 

617 Potassi mg K+/L - 4 3 99 

606 Calci mg Ca+2/L - 123 93 99 

614 Magnesi mg Mg+2/L - 30 18 99 

  Anions           

607 Carbonats mg CO3
2-/L - <6 <6 99 

604 Bicarbonats mg HCO3
-/L - 197 189 99 

038 Clorurs mg Cl-/L 250 186 111 168 

048 Sulfats mg SO4
2-/L 250 254 160 168 

20 Nitrats mg NO3
-/L 50 10 9 99 
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Codi 
SINAC 

Paràmetres Unitats 
Valor 

Paramètric      
RD 140/2003 

Mitjana 
2017 

Mitjana 
2018 

Quantitat 
d’anàlisis 

2018 

  Components Minoritaris           

035 TOC  mg C/L 7 2,6 1,8 67 

- Índex UV  Abs/m - 2,7 2,7 220 

021 Nitrits mg NO2
-/L 0,5 <0,02 <0,02 94 

015 Fluorurs mg F-/L 1,5 0,20 0,14 70 

605 Bromurs µg Br-/L - <50 <50 108 

009 Bromats µg BrO3
-/L 10 6 3 68 

- Clorats µg ClO3
-/L 700 143 138 108 

- Clorits µg ClO2
-/L 700 <50 <50 70 

033 Alumini µg Al3+/L 200 39 61 422 

034 Amoni  mg NH4
+/L 0,5 <0,05 <0,05 731 

041 Ferro µg Fe/L 200 16 <10 422 

042 Manganès µg Mn/L 400 <1 <1 422 

620 Sílice mg SiO2/L - 4 4 132 

008 Bor mg B/L 1 <0,1 <0,05 70 

  Desinfectant           

037 Clor Lliure Residual mg Cl2/L 0,2-1 0,83 0,82 1009 

  Microcontaminants Inorgànics           

004 Antimoni µg Sb/L 5 <1,0 <1,0 70 

005 Arsènic µg As/L 10 <1,0 <1,0 70 

010 Cadmi µg Cd/L 5 <0,5 <0,5 70 

011 Cianur µg CN-/L 50 <10 <10 47 

012 Coure µg Cu/L 2000 <20 <20 70 

013 Crom µg Cr/L 50 <2 <2 70 

017 Mercuri µg Hg/L 1 <0,05 <0,05 412 

019 Níquel µg Ni/L 20 <2 <2 70 

024 Plom µg Pb/L 25 <1,0 <1,0 70 

025 Seleni µg Se/L 10 <1,0 <1,0 70 

319 Urani µg U/L - 4,6 3,0 368 
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Codi 
SINAC 

Paràmetres Unitats 
Valor 

Paramètric      
RD 140/2003 

Mitjana 
2017 

Mitjana 
2018 

Quantitat 
d’anàlisis 

2018 

  Microcontaminants Orgànics           

016 Hidrocarburs Aromàtics (PAH's) µg/L 0,1 <0,02 <0,02 95 

022 Plaguicides Totals µg/L 0,5 <0,05 <0,05 71 

  Triazines (Individual) µg/L 0,1 <0,025 <0,025 158 

026 Trihalometans µg/L 150 29 28 157 

  Paràmetres microbiològics           

032 Recompte a 22ºC UFC/mL 100 3 1 533 

031 Bacteris Coliforms  NMP/100mL 10 <1 <1 775 

001 Escherichia coli  NMP/100mL 0 <1 <1 775 

002 Enterococs NMP/100mL 0 <1 <1 59 

003 Clostridium perfringens UFC/100mL 0 0 0 476 

  Paràmetres Radioquímics           

052 Activitat Alfa Total Bq/L 0,1 0,10 0,09 61 

54 Activitat Beta Total Bq/L - 0,15 0,13 48 

53 Activitat Beta Resta Bq/L 1 <0,04 <0,04 48 

051 Triti Bq/L 100 11,7 6,2 52 

  Radó-222 Bq/L - <1,0 <1,0 26 

50 Dosi Indicativa Total mSv/any 0,1 <0,1 <0,1 44 

 

SINAC: Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum. 

Color verd: Valor inferior al límit de quantificació del mètode d'anàlisi. 

Color vermell: Valor fora de l'objectiu de qualitat. 
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1. GENERALITATS 

Durant l’any 2018, d’acord amb el resultat de les auditories realitzades amb l’entitat certificadora AENOR, 

el CAT manté el certificat del sistema de gestió ambiental (SGA) d’acord amb la adaptació a la nova 

normativa ISO 14001:2015. 

 

Tanmateix, d’acord amb la declaració de la política de gestió integrada del SGA, juntament amb les 

normatives UNE-EN ISO/IEC 17025, ISO 9001, OSHAS 18001 i ISO 22000, el CAT té el compromís i 

contribueix a la protecció del medi ambient, a la minimització dels riscos potencials dels impactes 

ambientals al seu entorn, al compliment de la legislació vigent i altres requisits interns del CAT com ara el 

de promoure la millora contínua en la pròpia gestió ambiental. Així, doncs, 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. 

 

Amb el SGA, el CAT fa incidència a tots els requisits legals: internacionals, nacionals, autonòmics, de 

l’Administració local i els designats pel CAT. A causa que el CAT té en compte la preservació dels recursos 

naturals, els aspectes més importants que valora en la seva activitat són el consum d’energia elèctrica 

i l’ús correcte de l’aigua en tots els àmbits. El primer, perquè el CAT és un consumidor important 

d’energia elèctrica i el segon, perquè l’aigua és la matèria primera que s’utilitza en l’activitat del CAT i a la 

vegada és un bé escàs que s’ha de preservar. 

 

 

2. CONSUM ENERGÈTIC 

L’objectiu a l’any 2018 per a l’energia era que el vector energètic actiu-reactiu (cos φ) fos superior a 0,96 

i la ràtio kWh/m³ d’aigua subministrada, inferior a 0,85.  

 

Els valors obtinguts de les mitjanes mensuals pel cos φ han estat d’una mitjana anual de 0,999 amb un 

valor mínim de les estacions de bombament grans (EB-0, EB-1, EB-2, EB-3 i EB-10) de inferior o igual 

0,997 durant el mes de juliol i agost a l’estació de bombament EB-1 i durant els mesos de febrer, març i 

abril a l’EB-10. Els valors inferiors a 0,995 de les estacions de bombament petites (resta EB’s) s’han donat 

a les estacions EB-4, EB-11, i EB14. Totes les dades obtingudes de les estacions han esta superior al 

objectiu marcat de 0,96.  
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Cal destacar que en el 64% de les dades el valor de cos φ ha estat d’1,000 (11% a les estacions grans i 

53% a les estacions petites). 

 

Pel que fa a la ràtio kWh/m³, ha estat d’una mitjana anual de 0,839 kWh/m³ i d’un valor màxim de 0,918 

kWh/m³ el mes d’agost. Pràcticament no ha presentat variació respecte l’any anterior amb una variació del 

0,1%. 

 

Durant el 2018 el consum energètic ha estat de 59,9 GWh, amb una disminució respecte a l’any anterior 

de 5,8%, a causa de la disminució de producció d’aigua. Tot i la baixada de la producció d’aigua del 6,0% 

paral·lelament del consum energètic, el cost de l’energia elèctrica ha estat de 5,12 M€ pràcticament igual 

respecte l’any anterior amb una petita disminució del 0,2%. 

 

El càlcul energètic del consum elèctric ha estat de 215.754 GJ amb una disminució del 5,2% respecte el 

2017. 

 

Respecte al consum de carburants (gasoil), el CAT té dos grups de consum, els serveis auxiliars 

(alimentació de maquinària i grups electrògens) i el parc mòbil de vehicles. El consum dels serveis auxiliars 

durant el 2018 ha estat de 2.101 litres de gasoil i el consum dels vehicles del parc mòbil, ha estat de 49.090 

litres (Central: 35.313 L, ETAP: 13.777 L) amb un augment respecte el 2017 d’un 3,3%. El càlcul energètic 

del consum total de carburants, ha estat de 2.060 GJ. 

 

 

3. PLANTES FOTOVOLTAIQUES 

Pel que a producció solar, 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 2018 s’han produït 7.219.541 kWh, el que suposa un total d’estalvi en 

emissions de diòxid de carboni equivalent (CO2 eq.) de 2.830 tones. 

 

Durant el 2018, la producció va ser de 501.890 kWh a Constantí, 326.260 kWh a Perafort i 277.002 kWh 

a Vandellòs, de un total de 1.105.152 kWh i amb un estalvi d’emissions de 433 tones CO2 eq. 

 

 

4. EMISSIONS CO2 

El càlcul de l’empremta del carboni es una eina que mesura les emissions dels gasos d’efecte hivernacle 

(GEH) que està dirigida a millorar el comportament energètic i mediambiental tant de les matèries com de 
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productes i serveis del CAT. Es divideix en tres categories: emissions directes, emissions indirectes de 

l’energia elèctrica i emissions indirectes de productes, residus i consum d‘aigua. 

a) Les emissions directes de CO2 equivalents són les que pot controlar el CAT, com les emissions 

fugitives dels refrigerants, consums de gasoil de parc mòbil de vehicles i serveis auxiliars. Durant el 

2018 aquestes emissions han estat de 128,7 tones de CO2 equivalent amb una disminució respecte el 

2017 d’un 4,6% a causa de l’absència d’emissions fugitives de les pèrdues dels aires condicionats 

(recarregues HFC), però amb un petit augment del consum de gasoil del parc mòbil . El ràtio 

d’emissions recorregut dels vehicles del parc mòbil és de 0,187 Kg CO2/Km lleugerament superior 

respecte l’any anterior i corresponent a la mitja d’una situació interurbana. 

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. 

b) Les emissions indirectes de l’energia de CO2 equivalents, es a causa del consum d’energia 

elèctrica que durant l’any 2018 ha estat de 19.238 tones de CO2 (Central: 6.582 t, ETAP: 12.656 t) 

amb una disminució de 22,3% respecte l’any anterior, la causa ha estat la disminució de producció 

d’aigua i del mix energètic de la xarxa elèctrica peninsular. 

Pel que fa referència al Mix Energètic, a Catalunya, l’electricitat que es consumeix i que no s’ha auto 

generat prové de la xarxa elèctrica peninsular sense distingir a quina xarxa d’electricitat s’ha produït. 

Per tant, el mix elèctric es la xarxa elèctrica peninsular que reflecteix les emissions de la producció 

neta d’energia elèctrica que segueix la metodologia per la qual la Comissió Nacional dels Mercats i 

la Competència (CNMC) estima la informació referent a l’origen de l’electricitat i el seu impacte de CO2. 

Cal remarcar dues situacions. La primera, a Catalunya i concretament a la província de Tarragona, el 

consum energètic prové majoritàriament d’energia nuclear, per tant, les emissions de CO2 per aquest 

aspecte serien molt per sota de les calculades pel mix energètic peninsular. La segona, el CAT té 

contractat cups de subministrament d’”Energia Verda” o fonts d’energia renovable certificada amb 

garantia d’origen (GdO) amb un màxim de 53,2 GWh (per l’any 2018). Per tant, i considerant el cups 

d’energia verda certificada GdO, les emissions de CO2 a l’any 2018 seria de 2.161 tones (corresponent 

a 6,7 GWh) i les evitades de 17.077 tones que representa el 88,8% d’emissions totals de CO2 que el 

CAT no ha emès respecte el mix energètic peninsular. Les emissions evitades ha estat inferior a l’any 

anterior del 44,8 % a causa a causa de la disminució de producció d’aigua al’ETAP i del Mix Elèctric 

Peninsular. 

Per tant, l’indicador respecte a l’aigua produïda a l’EB-1, ha estat inferior respecte l’any anterior de 

30,0 grams de CO2 per cada m³ produït. 

c) Les altres emissions indirectes de CO2 equivalents corresponen a la generació i gestió de residus 

i a les matèries, productes de tractament, consum aigua interna, paper oficina i aigua embotellada. 
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Durant el 2018 ha estat de 5.616 tones de CO2 (Residus No perillosos 245 tones. Residus perillosos 

12 tones, Matèries, reactius de tractament 5.358 tones i la resta 1,9 tones), amb una disminució 

respecte a l’any 2016 de 10,4%. La causa ha estat l’eliminació durant l’any 2017 del clor gas i el clorit 

sòdic per la generació de diòxid de clor i la compra d’oxigen líquid i hipoclorit sòdic per la posada en 

marxa i en funcionament durant tot l’any 2018 de la nova planta d’ozonització. 

L’indicador respecte a l’aigua produïda a l’EB-1 és de 77,9 grams de CO2 per cada m³ produït.  

 

La suma total d’emissions directes, indirectes de l’energia i altres indirectes ha estat de 7.906 tones de 

CO2 i l’indicador respecte a l’aigua produïda es de 110 grams de CO2 per cada m³ produït. Una 

disminució del 23,4% respecte l’any 2017 a causa principalment del consum d’energia elèctrica i el 

transport de MMPP (ADR). 

Totes les dades per al càlcul d’emissions han estat d’acord amb la Guia pràctica per al càlcul d’emissions 

de gasos amb afecte hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat 

de Catalunya, publicada al mes de març de 2018.  

Per al càlcul d’emissions dels residus matèries i reactius de tractament, han esta obtinguts pels treballs 

realitzats per Ecoinvent, Aquaenvec , l’OCCC, els propis fabricants de reactius i estudis específics 

d’anàlisis del cicle de vida (ACV). 

L’empremta de CO2 com a contribució al canvi climàtic, tenint en compte les diferents categories 

d’emissions indirectes, és la deixada pels reactius de tractament (5.358 tones i per ordre decreixent, 

transport de reactius, CAG, clorur fèrric, hipoclorit sòdic, PoliDACMAC, LOX, i diòxid de carboni), pel 

consum elèctric de les estacions de bombament (diferència entre emissions consum elèctric i emissions 

evitades de 2.161 tones) amb un major impacte a la captació de Campredó i l’ETAP de l’Ampolla, pels 

residus No perillosos (245 tones), i residus perillosos (12 tones). I de les emissions directes es la deixada 

pel consum de gasoil del parc mòbil (123 tones) i consum de gasoil dels equipaments auxiliars (6 tones). 

Les causades per les recàrregues dels refrigerants, han estat nul·les.  

Cal esmentar la posada en marxa el mes d’abril de 2017 de la planta d’ozó i l’hipoclorit sòdic per post-

cloració de l’aigua a la sortida de l’ETAP que ha estat en funcionament durant tot l’any 2018. 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 (6.600 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 110 gr CO2 eq./m3 de l’aigua subministrada pel CAT (4,1%). 
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EMISSIONS DE CO2 equivalents  (tones) 

ORIGEN 2016 2017 
2018 

Valor g CO2eq/m³* Var (%)** 

Recarregues aires condicionats 
(Gas 407) 

23,1 9,6 0,0 0,0 -100,0 

Gasoil equips auxiliars 9,1 7,5 5,9 0,1 -21,3 

Gasoil parc mòbil vehicles 128,9 117,3 122,7 1,7 4,6 

TOTAL EMISSIONS DIRECTES 161,0 134,8 128,7 1,8 -4,5 

Energia elèctrica 18.045,7 24.770,7 19.238,2 266,8 -22,3 

Emissions evitades  

(Cups Energia Verda) 
16.385,6 20.854,4 17.077,2 236,8 -18,1 

Emissions evitades (%) 90,8 84,2 88,8 - 5,5 

TOTAL EMISSIONS INDIRECTES 
(Consum Electricitat) 

1.660,1 3.916,3 2.161,0 30,0 -44,8 

Residus No Perillosos 888,4 237,2 244,6 3,4 3,1 

Residus Perillosos 11,7 11,6 12,1 0,2 4,3 

MMPP i/o Reactius Tractament 6.663,4 6.020,1 5.357,5 70,3 -11,5 

Aigua, Paper, Embotellada 2,1 1,5 1,9 0,03 26,7 

TOTAL ALTRES EMISSIONS 
INDIRECTES 

7.563,5 6.270,4 5.616,1 77,9 -10,4 

TOTAL EMISSIONS 9.384,6 10.321,2 7.905,7 109,6 -23,4 

 *   Aigua Produïda (Sortida ETAP EB-1)                **   Variacions calculades respecte a l’any anterior 

 

 

5. CONSUMS D’AIGUA DE SERVEIS  

L’aigua de serveis és, principalment, la relacionada amb l’ETAP de l’Ampolla. 

D’acord amb el quadre de consums d’aigua CAT, el consum d’aigua intern es refereix al consum que 

realitza tant l’ETAP com la Central, per reg, neteja de dipòsits decantadors i altres instal·lacions, buidats 

de xarxa per reparacions, aigua dels propis serveis i funcionament de les instal·lacions. L’aigua recuperada 

és aquella de recuperació de rentat dels filtres de sorra, filtres de CAG i de la provinent de la línea de fangs 

(espessidors, centrifugues de deshidratació). Tota aquesta aigua es bombejada al sistema de tractament 

d’aigua recuperada (TAR) i desprès a capçalera de l’ETAP. L’aigua utilitzada en la preparació de reactius 

es retorna a tractament mitjançant el sistema de dosificació de reactius de tractament. 

Les pèrdues de la captació i ETAP s’estima amb un valor inferior a l’1%. Aquest valor és inferior a l’error 

dels propis equips de mesura de cabal circulant de un ±2% d’acord amb el fabricant (suma dels errors dels 
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dos mesuradors a captació i sortida ETAP). Les pèrdues més significatives de l’ETAP corresponen a fuites 

en els dipòsits d’aigua tractada. Aquestes fuites es consideren controlades a causa de rebombament dins 

del propi dipòsit. 

L’objectiu marcat de l’aigua no comptabilitzada de la sortida de la instal·lació de tractament (ETAP 

(L’Ampolla) és de no superar el 3,5%, obtenint un resultat de 0,8% (corresponent a 0,6 hm3), un 23,2% 

inferior al valor obtingut de l’any 2017. Tal com es pot veure a la taula,  aquestes pèrdues han anat 

disminuint des de l’any 2012.  

Els consums d’aigua del CAT, tant els externs (aigua de reg, serveis, neteges i buidatges de canonades i 

dipòsits de la xarxa de distribució) com els corresponents a l’aigua utilitzada en la preparació de reactius i 

a l’aigua recuperada en el procés de l’ETAP, és mostren en la següent taula sobre els consums d’aigua 

del CAT.  

El consum intern d’aigua a la Central de Constantí i a l’ETAP de l’Ampolla ha estat de 0,04 hm³ amb una 

variació per sobre respecte l’any anterior del -35%, el consum d’aigua per a la preparació de reactius ha 

estat de 0,16 hm³ amb una variació inferior del -19% , i pel que fa a l’aigua recuperada de l’ETAP ha estat 

de 2,58 hm³ amb una variació per sobre del 5% respecte a l’any 2017. 

 

CONSUMS D’AIGUA CAT (m³) 

CONSUM 2014 2015 2016 2017 
2018 

Valor Var (%)* 

Interns Central/ETAP 26.560 53.879 49.248 63.778 41.551 -34,9 

Reactius ETAP 283.392 335.496 348.101 203.478 164.186 -19,3 

Recuperada ETAP 2.035.292 2.267.266 2.230.903 2.462.541 2.578.753 4,7 

No comptabilitzada 1.907.469 1.723.098 1.262.150 704.921 581.447 -23,2 

* Variacions calculades respecte a l’any anterior 

 

 

6. 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.  

 

Els indicadors obtinguts per a la relació entre quilograms de residus gestionats i hectòmetres cúbics d’aigua 

subministrada, es poden veure a la taula adjunta “Indicadors ambientals”. 
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La quantitat estimada calculada de llots (fangs) durant el 2018 ha estat 945 tones. La gestió de residus 

no perillosos ha estat de 58 tones i la de residus perillosos de 6 tones. Per tant representa un 89% i un 

11% respectivament. 

 

Els fangs estan declarats com a subproducte per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) del 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per a la restauració de canteres extractives 

d’àrids (Codi CER 190902 i notificació de resolució número Q0403/2015/46). Aquesta qualificació permet 

la seva reutilització pel conveni de col·laboració subscrit entre ambdues empreses i els acords i 

requeriments de l’ARC. 

Durant l’any 2018 l’entrada de llots a la centrífuga de deshidratació ha estat de 39.175 m³ (15.922 m3 

provinents dels espessidors i 23.253 m3 del TAR), amb una recuperació d’aigua de 36.387 m³. Per tant, 

els llots frescs a erols ha estat de 2.787 m³ i l’estimació de gestió com subproducte després d’un any 

d’inertització és de 945 tones en general amb un augment respecte l’any anterior del 26%. Durant el 2018,  

es va provocar 3 episodis de cabals de l’Ebre superior a 1000 m³/s a la captació, per tant va haver  aportació 

de sediments a l’entrada de l’ETAP.  

Durant el 2018 es va realitzar la gestió de 1.540 tones de fangs generats a l’any 2017 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 96,1% del total de residus i subproductes generats, seguits 

dels residus no perillosos amb un 3,6% i, en menys quantitat, dels perillosos amb un 0,3%. 

 

Globalment la gestió de residus ha augmentat respecte a l’any 2018 amb una variació del 3,6%. Durant el 

2018 la gestió de residus perillosos ha disminuït lleugerament amb una variació del 2,0% respecte l’any 

anterior, la gestió de residus no perillosos ha disminuït significativament en un 40,6% respecte a l’any 

anterior a causa de la generació i gestió d’algues i desbastats (biodegradables) a la captació de l’Ebre. I 

la gestió de fangs ha augmentat un 6,6%. 

La generació total de residus del CAT durant el 2018 (sense la gestió de llots) ha estat de 63,0 tones i 

dels dos centres de producció de residus (Central Constantí i ETAP de l’Ampolla) el 76% es van generar 

a l’ETAP mentre que el 24% 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 74% es van generar a l’ETAP i el 26% 

a la Central. Cal mencionar que dels residus perillosos la major part són formats pels líquids de laboratori 

(70%), envasos i draps contaminats (13%), olis (16%) i la resta de residus perillosos (1%). Els residus no 

perillosos gairebé tot el formen els biodegradables (43%), banals (26%), metalls (17%), paper i cartró (6%), 

fusta (5%) i el la resta (3%) està format per material elèctric, plàstics i toners. 

Remarcar que el CAT té Autorització de l’ARC per emmagatzemar residus perillosos en un temps superior 

a sis mesos. 
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A la taula de dades de gestió de residus a l’any 2018, es presenta la quantitat i tipus de residus gestionats 

per cada centre productor. El mètode de valorització i tractament és realitzat pel gestor i d’acord amb 

l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 

 

QUANTITAT DE RESIDUS GESTIONATS PEL CAT DURANT L’ANY 2018 

Centre CAT 
Central (Constantí) ETAP (L’Ampolla) TOTAL CAT 

tones % tones % tones % 

TOTAL Residus per Centre 14,81 24 48,23 76 63,04 100 

Residus Perillosos 0,11 2 5,45 98 5,56 9 

Residus No Perillosos 14,69 26 42,78 74 57,48 91 

Exclòs els llots generats a l’ETAP 

 

 

7. MATÈRIES I REACTIUS DE TRACTAMENT 

Pràcticament, pel que fa al consum de matèries perilloses contemplats dins de l’ADR (normativa que regula 

transport i seguretat per carretera de matèries perilloses), ha estat significativament superior a l’any 2016 

amb un augment del 37%. 

Pel que fa al consum de reactius de tractaments de l’ETAP, ha estat un 31% superior, sent la causa la 

posada en servei de la planta ozonització que comporta la compra d’oxigen líquid (LOX) i addició 

d’hipoclorit sòdic al dipòsit de capçalera (EB-1) com postcloració.  

Respecte a les matèries no perilloses i altre reactius de tractament no contemplats dins de les disposicions 

ADR, han representat una disminució respecte l’any anterior (2016) amb una variació de l’11% a causa de 

la regeneració del carbó actiu en gra. 

El consum de matèries perilloses ADR ha estat de 3.475 tones (87%) i de les no perilloses de 497 

tones (13%), totes elles gestionades dins dels objectius establerts i en compliment de la legislació vigent. 

Durant el 2016 i 2017 s’ha realitzat seguiment, identificació i etiquetatge amb els nous pictogrames, dels 

residus exteriors i del magatzem de residus perillosos i dels reactius d’acord amb la normativa vigent. De 

la mateixa forma, s’ha identificat i etiquetat el material valoritzables i temporal a la deixalleria de l’ETAP. 
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RESULTATS DELS INDICADORS AMBIENTALS 

VECTOR PARÀMETRE INDICADOR 
OBJECTI

U 
2017 2018 Var (%)* 

Aigua Aigua no comptabilitzada (%) < 3,5 0,92 0,81 -12,0 

E
n

e
rg

ia
 

Consum energètic (GWh) < 60 63,6 59,9 -5,8 

Càlcul consum energia elèctrica (GJ) < 225.000 227.487 215.754 -5,2 

Ràtio energètica (KWh/m³) < 0,85 0,838 0,839 0,1 

Vector activa reactiva (cos φ) > 0,96 0,999 0,999 0,0 

Consum carburants (L) < 60.000 49.572 51.191 3,3 

Càlcul energètic carburants (GJ) < 2.250 1.995 2.060 3,2 

R
e

s
id

u
s
 Gestió de Residus (t/Hm³) < 2,0 1,3 0,9 -30,8 

Residus Perillosos (Kg/Hm³) < 250 74,0 77,1 4,2 

Residus No Perillosos (Kg/Hm³) < 2.500 1.261,3 797,0 -36,8 

L
lo

ts
 

Generació Llots ETAP Purgues (m³/Hm³) < 50 20,7 13,4 -35,3 

Generació Llots ETAP TAR (m³/Hm³) < 50 12,3 23.0  87,0 

Gestió Llots ETAP t/Hm³) < 40 18,8 21,4  13,8 

Estimació Gestió Llots Purgues (t) <  800 472,7 384,0 -18,8 

Estimació Gestió Llots TAR (t) < 800 277.2 560,8 102,3 

Ràtio Llots secs/fresc > 0,15 0,25 0,28 12,0 

M
a

tè
ri

e
s
 

Matèries Perilloses ADR (t/Hm³) < 50 45,4 46,5 2,4 

Matèries No ADR (t/Hm³) < 10 6,5 6,9 6,1 

Reactius tractament (t/Hm³) < 60 53,9 53,5 -0,7 

*  Variacions calculades respecte a l’any anterior 

 

 

8. AIGÜES DE REBUIG I NEGRES 

Les aigües negres i de rebuig de la Central de Constantí s’evacuen a la xarxa clavegueram municipal de 

Reus amb destí a l’EDAR del polígon de CIMALSA. 

Respecte a les aigües de rebuig i de neteja de fosses sèptiques, dipòsits i altres contenidors, se n’ha fet 

la gestió d’acord amb les disposicions i requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua (autoritat competent 

en aquesta matèria). 
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En total les aigües negres i de rebuig gestionades pel CAT ha estat de 74 m³. 43 m³ corresponen al buidat 

de fosses sèptiques de l’ETAP i 34 m³ de les aigües de rebuig salines de l’electrocloració de Sant Pere i 

Sant Pau de Tarragona i EB10 de Riudoms (ramal de Reus). Totes elles a traves de camions cisterna de 

sanejament i transportades a EDAR autoritzada. 

A cap instal·lació del CAT s’ha provocat cap tipus d’abocament, llevat dels autoritzats per l’ACA 

(abocaments a l’exterior a causa de pluges, neteja de dipòsits,...) i dins dels requeriments legals establerts. 

La neteja anual del dipòsit d’aigua crua de l’ETAP de l’Ampolla i de forma puntual, es el que pot provocar 

un abocament significatiu de les seves aigües amb els sediments propis de l’Ebre que no va superar els 

cabals autoritzats ni els límits paramètrics de les especificacions i requisits establerts per l’ACA en 

l’autorització d’abocament. En tot cas, l’aigua abocada no té cap impacte ni repercussió al medi natural. 

Durant el 2018 es posar en marxa la EDAR a l’ETAP de l’Ampolla pel tractament de les aigües negres de 

6 m3 de capacitat corresponent a una població equivalent de 20 habitants i de 200 litres habitant equivalent 

per dia. Tot els controls realitzats han estat dins dels requeriments establerts per l’ACA en l’Autorització 

d’abocament 

 

 

9. OBJECTIUS i SEGUIMENT AMBIENTAL 

El objectiu ambiental marcat pel CAT a l’any 2018 es basa en la reducció de les emissions del gasos 

d’efecte hivernacle (GEH) on s’han marcat quatre línies de treball. La primera es la substitució de vehicles 

convencionals de combustió per la compra de vehicles elèctrics (VE) , en total s’han substituït 6 vehicles 

(quatre a la Central i dos a l’ETAP) on s’ha estimat unes 20 tones de CO2 equivalent evitades, La segona 

línia es la millora i optimització del funcionament SAOOEC sobre el control dels consum elèctrics 

principalment de les estacions de bombament, la tercera línia es la adquisició i millora de bombes per 

aconseguir alts rendiments, i la quarta es la disminució de fuites dels equips d’aire condicionat. 

El CAT té identificats 111 aspectes ambientals en el seus dos centres de treball (62 a l’ETAP de 

l’Ampolla i 49 a la Central de Constantí), El seguiment ambiental dels aspectes que es realitza 

trimestralment ha donat com resultat que un 9,2 % dels valors obtinguts han estat per sobre els valors de 

referència (10,4 % a l’ETAP i 7,8% a la Central)  i per sota del valor de referència acceptable del 15%. 

L’avaluació anual dels aspectes ambientals ha donat com resultat de 16 significatius (9 a l’ETAP i 7 a la 

Central), el resultat final ha estat de 14,4%, valor per sota del valor significatiu acceptable del 20%, tots 

aquest aspectes s’han avaluat ambientalment i cap ha donat com resultat d’impacte ambiental significatiu. 

Tanmateix, tots els aspectes ambientals han millorat les seves accions preventives i s’han resolt 

satisfactòriament d’acord amb el sistema de gestió ambiental. 

Tan els valors de referència com els valors dels aspectes significatius calculats, han estat per sota respecte 

l’any anterior. 
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Respecte a les llicències ambientals, la Central de Constantí es troba classificada a l’annex III en règim 

de comunicació i l’ETAP de l’Ampolla es troba classificada a l’annex II apartat 12.23 a causa de la 

superfície del laboratori d’anàlisis de control LQAIGUA (S > 75 m²). 

Cal destacar la participació activa en el projecte Life+ EBRO ADMICLIM sobre l’adaptació i mesures de 

mitigació al canvi climàtic al delta de l’Ebre (LIFE 13 ENV/ES/001182), finançat per la Unió Europea (Life+ 

Programa Comissió Europea) i amb un a durada fins el segon semestre de 2018. El promotor i lideratge 

d’aquest projecte Life+ és el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i participen 

conjuntament l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), la 

Comunitat de Regants i Sindicat Agrícola de l’Ebre (CRSAE), la Universitat de Còrdova (UCO), el Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT).  

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. Durant l’any 2018 s’ha tancat el projecte i està pendent de resolució 

de les auditories tècniques i administratives.  

Durant l’any 2018 s’ha realitzat auditoria externa per part d’AENOR sobre el sistema de gestió 

mediambiental d’acord amb la ISO 14001:2015 els dia 8  de febrer amb el resultat de quatre observacions 

i una no conformitats, totes elles resoltes i tancades favorablement i el dia 18 de desembre es va realitzar 

auditoria interna per part d’ISOCAT amb el resultat de dos observacions i quatre no conformitats amb estat 

de pendent de resolució i es preveu el seu tancament durant el mes de febrer de 2019. 

 

 

10. CONCLUSIONS 

Les conclusions més destacables l’any 2018 han estat: 

 

 Disminució del consum d’energia elèctrica en un 5,8% (59,9 GWh) 

 Cost energètic pràcticament igual a l’any anterior  (5,12 M €)  

 A causa de la contractació de cups d’energia verda, les emissions de CO2 equivalent 

evitades respecte al total d’energia elèctrica consumida ha estat de 88,8%. 

 L’empremta d’emissions de diòxid de carboni equivalent ha estat de 110 g CO2 eq./m³ 

(2 grams correspon a emissions directes, 30 g energia elèctrica i 78 grams a emissions 

indirectes la causa principal ha esta el consum d’energia i transport de reactius 

residus) 

 Reducció de 10,6 % GEH per posta en marxa planta ozó  respecte els reactius emprats 

 L’aigua subministrada representa el 4,3 % de GEH respecte l’aigua embotellada 
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 L’aigua no comptabilitzada ha estat de 0,8% 

 Disminució dels residus perillosos en un 2,0% i dels no perillosos en un 40,6% 

 Augment gestió de fangs en un 6,6%  

 Augment de les matèries perilloses (ADR) i no perilloses en un 2,4% i 6,1% 

respectivament 

 Disminució reactius de tractament en un 0,7% 

 Avaluació aspectes ambientals significatius sense cap impacte significatiu 

 Seguiment favorable del sistema d’oxidació per ozó 

 Finalització projecte Life ADMICLIM 
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Any 2018 (Gestió de residus generats CAT)  

    

Residus Especials (Kg) Residus No Especials (Kg) 

Envasos 536 Tòners 132 

Draps 188 Runes obres 0 

Aerosols buits 38 Paper i Cartró 3200 

Líquids Laboratori 3919 Electric i electrònics 975 

Bateries piles 0 Fusta 3000 

Olis 870 Plàstics 700 

Fluorescents bombetes 10 Metalls 9600 

    Biodegradables 24780 

    Banals 15090 

    Vidre 0 

TOTAL 5561 TOTAL 57477 
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Residus 

Perillosos; 

0,3%

Residus No 

Perillosos; 

3,6%

Llots ETAP 

Gestió; 96,1%

Gestió de Residus i Llots ETAP (%)  Total: 1602,9 Tn

Toners; 0,2%

Paper i Cartró; 

5,6% Electric i 

electrònics; 1,7%
Fusta; 5,2%

Plàstics; 1,2%

Metalls; 16,7%

Biodegradables; 

43,1%

Banals; 26,3%

Residus No Perillosos (%)  Total 57,5 Tn
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Any: 2018 (Gestió de Reactius) 

     

MATÈRIES PERILLOSES PRODUCTES ETAP NO ADR TOTAL 

Producte tones % Producte tones %   

Diòxid de clor 704,995 21,1 Carbó actiu en gra 361,513 72,2   

Gasos purs 4,514 0,13 Sorra 25,000 5,0   

Àcid clorhidric 0,125 0,0 Polielectrolits 90,800 18,1   

Clorur fèrric 1125,400 33,6 Clorur sòdic 23,000 4,6   

Gasoil i olis 1,865 0,06 Reactius laboratori 0,070 0,0   

Reactius laboratori 0,491 0,01      

LOX Oxigen 641,467 19,17      

Hipoclorit sòdic 866,740 25,91      

          

TOTAL 3345,597 100,0 TOTAL 500,383 100,0 3845,980 

% 87,0   % 13,0     
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PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 

Generalitats 

El Consorci d’Aigües de Tarragona durant l’any 2018 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). 
 
 

Auditories 

Durant l’any 2018 s’han realitzat dues auditories: 
 

 Auditoria externa: Del 5 al 8 de febrer, AENOR va ser la empresa encarregada 
d’auditar el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut al Treball de conformitat amb la 
OHSAS 18001:2007, havent obtingut els següents resultats: 1 NC menor, 3 
oportunitats de millora i 9 observacions. La NC i les 3 oportunitats de millora ja han 
estat tancades, així com 8 de les 9 observacions.  

 Auditoria interna: Del 19 al 22 de novembre, ISOCAT va auditar el Sistema de Gestió 
de Seguretat i Salut al Treball de conformitat amb la OHSAS 18001:2007, havent 
obtingut els següents resultats: 0 NC i 3 observacions. Totes les observacions ja 
han estat tancades. 

 

Totes les desviacions s’han inclòs al SGI com a No Conformitats, Observacions o Millores 
per implantar les corresponents Accions Correctives i Preventives, i per obtenir la “Millora 
Continua” dels nostres processos. 
 
 

Seguiment del contracte de SPA: PREVENCONTROL 

Programació 

El servei de prevenció aliè, com cada any, va entregar la programació del seu servei a 
prestar a l’empresa pels dos centres de treballs (Central i ETAP) a inicis d’any. 
 
Informes – Visites 

Durant l’any s’han realitzat diverses visites preventives, tant a l’ETAP com d’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.  

A destacar els Informes d’adequació al RD 1215 de les següents instal·lacions: 
- Bobcat (ETAP) 
- Dúmper (ETAP) 
- Centrífugues (ETAP) 
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- Grup electrogen fix (ETAP) 
- Grup electrogen transportable 
- Pont grua antiga sala clor (ETAP) 
- Pont grua taller manteniment (ETAP) 
- Pont grua FCAG (ETAP) 
- Carretó elevador (Central) 
- Pont grua EB-3 (central) 
- Pont grua magatzem (Central) 
- Grup Electrogen – UPS (Central) 

 
 
Estudis – avaluacions 

Durant l’any, el Servei de Prevenció Aliè ha realitzat els següents estudis i informes: 

 Avaluació de riscos Higiènica del departament de Producció i Manteniment de 

l’ETAP. 

 Avaluació de riscos Psicosocials de tot el CAT (Central i ETAP). 

 
Memòria 

El SPA ha documentat la seva activitat al CAT, mitjançant les memòries mensuals dels 
dos centres de treball, així com una memòria resum anual. 
 
Pla i programes 

El SPA a començament d’any ha programat la seva activitat anual al CAT, amb el Pla 
d’actuacions preventives per l’any i el programa anual per a la CENTRAL i l’ETAP. 
 
 

Vigilància de la salut 

Durant el primer semestre s’ha realitzat la revisió mèdica a tots els treballadors de la 
CENTRAL i de l’ETAP que així ho han volgut voluntàriament, seguint els protocols 
establerts als seu llocs de treball. 
 
Com cada any, el SPA ha presentat l’Informe Epidemiològic, a partir del qual s’han 
plantejat accions per millorar la salut i el benestar dels treballadors del CAT. En aquesta 
direcció, aquest any s’han iniciat diverses campanyes per tal d’arribar a esdevenir una 
Empresa Saludable, entre d’altres: 
 

- Esmorzar saludable tots els dimarts: El CAT ofereix als seus treballadors fruita 
fresca ecològica, així com ha informat als seus treballadors dels beneficis de 
menjar fruita cada dia. 
 

- Fem salut, pugem escales!: El CAT, ha promociona l’ús d’escales enfront de 
l’ascensor mitjançant correus i diversos rètols ubicats estratègicament.   
 

- Ergonomia a les oficines: El CAT ha repartit 4 fitballs per ajudar a pal·liar el dolor 
lumbar d'aquells treballadors que romanen la major part del temps davant de 
l'ordinador. 
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- App's mòbils per gestionar el temps: El CAT ha promocionat l’ús de dos aplicacions 
per ajudar als treballadors a gestionar el seu temps, de maner que els treballadors 
puguin concentrar-se en les seves tasques i treure el màxim partit al seu potencial. 

 
S’ha implantat la nova instrucció de treball ISST-005-008 Treballadors especialment 
sensibles, amb l’objectiu d'adoptar les mesures preventives i de protecció necessàries per 
a la protecció als treballadors especialment sensibles a determinats riscos, menors d’edat 
i en el cas de les treballadores en situació d'embaràs, part recent o lactància natural, evitar 
l'exposició a determinats agents físics, químics i/o biològics, procediments i condicions de 
treball que puguin tenir efectes perjudicials per a la salut, la del fetus o el lactant. 
 
 

Seguretat Laboral 

S’ha millorat/corregit la seguretat de les instal·lacions existents segons les dades 
obtingudes de: 

 Informes del Servei de Prevenció Aliè 

 Check-list interns del CAT 

 Observacions dels propis treballadors del CAT 
 
S’ha realitzat el registre i revisió anual dels següents equips: 

 Treballs alçada (arnesos, eslingues, trípodes, línies de vida...) 

 Ponts grua  

 Escales manuals 

 Eines i maquinaria 

 Eslingues i cadenes 

 Equips contra incendis 

 Vehicles i vehicles especials (carretó elevador, dúmper, Bobcat) 

 Equips de respiració autònoma ERA (ETAP) 

 Sistema de detecció fuites CO2 

 Sistema de detecció fuites d’Ozó 

 Sistema de detecció nivell oxigen en túnels (fixes) 
 
 

Higiene Industrial 

S’han realitzat les següents inspeccions i informes anuals: 

 Soroll 

 Legionel·la 

 Lux 

 Qualitat de l’aire 
 
S’han actualitzat totes les FDS del productes amb els que es treballa al CAT. Es disposa 
de les FDS a la Intranet i als llocs de treball. 
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Ergonomia i factors psicosocials 

S’ha fet el seguiment de la planificació dels riscos Psicosocials i Ergonòmics.  Respecte 
a l’ergonomia, tot el mobiliari que s’ha comprat, compleix amb aquestes característiques. 
 
S’ha realitzat l’avaluació de riscos psicosocials durant el primer semestre, amb resultats 
satisfactoris en pràcticament tots els paràmetres. L’únic paràmetre afectat ha estat el de 
Supervisió i Participació (PS) en algun departament concret. Per pal·liar-ho, s’ha realitzat 
una sessió informativa i de debat sobre la qüestió. Està programat realitzar sessions de 
coaching per fomentar el treball en equip, l’assertivitat i l’empatia. 

 
 

Formació, informació i conscienciació 

Al 2018 el CAT va aconseguir posar al dia la formació de Prevenció de Riscos Laborals 
de tots els treballadors. No obstant això, aquesta s’anirà actualitzant periòdicament per 
mantenir als treballadors al dia dels canvis en procediments de seguretat, així com 
continuar conscienciant a tothom dels riscos existents i dels beneficis de treballar de forma 
segura.  
 
Així doncs, al 2018 s’han realitzat més de 530 h de formació amb el suport del SPA i 
d’altres empreses formadores, amb el següent temari: 
 
 Formació Conseller de Seguretat (ADR) 

 Formació operadors ADR  

 Curs Nivell Bàsic PRL (50h) per als nous treballadors 

 Riscos de treballs en oficines 

 Primers auxilis i extinció d’incendis  

 Manipulació de BobCat i Dúmper 

 Manipulació de plataformes elevadores manuals per persones (PEMP) 

 Formació revisió EPIs (Tractel) 

 Gestió per indicadors a la PRL 

 Riscos de productes químics 

 Equips de treballs en alçada (Tractel) 

 Curs pràctic conducció segura 

 Manipulació de carretó elevador 

 Informació avaluació de riscos psicosocials 

 Informació avaluació de riscos químics 

 
 

Sinistralitat 

Durant l’any 2018 s’han obtingut els següents paràmetres de sinistralitat dels treballadors 
del CAT: 

INDICADOR / ÍNDEX 2018 

Nombre de treballadors del CAT 86 
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Nombre d’accidents sense baixa 1 

Nombre d’accidents amb baixa 1 

Nombre de dies de baixa 15 

Índex de freqüència 1 0 

Índex de gravetat 2 0 

Duració mitja de la baixa 3 0 

Índex de incidència 4 0 

 
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. 

 
Un any més, i de conformitat amb el que disposa l'article 8.2 del RD 404/2010, el CAT ha 
aconseguit l’incentiu per haver contribuït especialment a la disminució i prevenció de la 
sinistralitat laboral. 
 
 

Comparativa d’índexs 

Comparativa índexs d’accidentabilitat CAT/sector (CNAE-36: captació, depuració i 
distribució d’aigua): 

 

Índex de freqüència 2014 2015 2016 2017 2018 

   CAT 0,00 7,05 14,12 0 0 

   SECTOR 37,74 41,55 42,09 41,25 * 
 

Índex d’incidència 2014 2015 2016 2017 2018 

   CAT 0,00 1.265 2.531 0 0 

   SECTOR 3.231 3.444 3.469 3.649 * 
 

Índex de gravetat 2014 2015 2016 2017 2018 

   CAT 0,00 0,35 0.52 0 0 

   SECTOR 1,11 1,32 1,31 * * 
 

Duració mitja 2014 2015 2016 2017 2018 

   CAT 0,00 49,00 37 0,00 0 

   SECTOR 31,44 32,43 35,13 * * 
 

(*) No es disposa de dades 
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Comitè de Seguretat i Salut. Participació i consulta 

S’han realitzat les preceptives reunions trimestrals entre els delegats de prevenció i els 
representants de l’empresa. De totes elles s’ha realitzat un acta que està a disposició del 
personal del CAT a la Intranet. 
 
Aquest any s’ha redactat i aprovat el Reglament intern del CSS. 
 
 

Coordinació d’activitats empresarials 

Per donar compliment al RD 171/2004, el CAT realitza reunions de CAE amb totes les 
empreses contractistes de nova incorporació, sempre que es renova el contracte, en el 
cas de realitzar-se actuacions especials o si canvien els treballs programats inicialment  i 
els riscos associats. 
 
El CAT gestiona l’intercanvi documental amb les empreses contractistes mitjançant la 
plataforma informàtica CTAIMA. Actualment s’està gestionant la documentació de més de 
250 empreses i 900 treballadors de mitja amb aquesta plataforma. 
 
També es realitza la CAE amb les empreses consorciades on els treballadors del CAT 
han d’accedir per realitzar les feines de manteniment de les instal·lacions del CAT. 
 
 

Pla d’Emergències i Simulacres 

Com cada any, s’han actualitzat els dos Plans d’Emergències Interior existents: Central i 
ETAP (incloses les instal·lacions de captació). 
Durant l’any s’han realitzat els següents simulacres, amb el conseqüent informe de 
resultats: 

Tipus de simulacre Instal·lació Data 

Innocuïtat intern + comunicacions externes Cota 118 13/04/2018 

Emergencia CENTRAL: Confinament CENTRAL 19/09/2018 

Emergencia ETAP: Confinament ETAP 05/09/2018 

Primers Auxilis - Producció ETAP 28/11/2018 

APQ: Hipoclorit Sòdic ETAP 14/11/2018 

APQ: Clorur Fèrric ETAP 23/11/2018 

 
 

Pressupostos 

Durant el 2018 les despeses i inversions en conceptes de Prevenció de Riscos Laborals 
han ascendit a un total de 45.003 €, distribuïdes segons els conceptes de la taula inferior. 
 
 

Despeses 2018 Imports 
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Professionals (SPA) 11.155 € 

Formació 8.755 € 

Vestuari i EPI’s 12.358 € 

Altres 12.735 € 

Total  45.003 € 

 
A banda de les despeses pròpies del departament, també cal tenir en compte les 
relacionades amb el manteniment, millores i correccions de les instal·lacions i equips de 
seguretat que han executat els departaments de Manteniment i Distribució del CAT. 
 
 
 

Conclusions 

L’auditoria externa realitzada durant l’any ha demostrat l’alt grau d’implantació i 
manteniment del sistema de SST, havent obtingut els següents resultats: 1 NC menor, 3 
oportunitats de millora i 9 observacions. La NC i les 3 oportunitats de millora ja han estat 
tancades, així com 8 de les 9 observacions.   

Respecte a la sinistralitat laboral s’ha produït un accident amb baixa (In itinere) i un 
accident lleu sense baixa. Tot i els bons resultats, es continuarà treballant per assolir 
l’objectiu de zero accidents totals. 

 

Proposta d’actuacions futures 

L’objectiu principal per al 2019 seguirà essent, com cada any: ZERO 
ACCIDENTS/INCIDENTS, així com la millora contínua del sistema de gestió. 
 
Per aconseguir-ho, es preveu una sèrie de mesures preventives, correctives  i formatives 
planificades per avançat dintre del Sistema de Gestió: 

 DSGI-010-002 Objectiu accidentabilitat zero. 
 DSGI-013-002 Pla de formació en SST. 
 DSST-001-022 Planificació accions preventives. 
 DSGI-022-008 Planificació de simulacres. 
 Auditoria interna 
 Auditoria externa AENOR 

 
Com a objectius principals fora del manteniment anual del sistema de gestió de SST, es 
preveu realitzar: 

 Revisió de l’Avaluació de riscos ergonòmics del CAT. 
 Revisió de l’Avaluació de riscos higiènics - Productes químics de LQAIGUA. 
 Avaluació de riscos agents físics – vibracions. 
 Informe sobre malalties professionals (RD 1299/2006) 
 Instal·lació de pòrtics amb línies de vida horitzontals per als transportistes de 

cisternes (ETAP). 
 Transició de la OHSAS 18.001 a la ISO 45.001 (Certificació al 2020) 
 Implantació de millores al CAT per esdevenir una Empresa de treball Saludable. 
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OZÓ
la clau per una 
potabilització 

més sostenible

"De plantes d’ozó n’hi ha diverses a Catalunya, el CAT és 
pioner, però, en la utilització de l’ozó en la fase prèvia de 
la potabilització, la preozonització", destaca Josep-Xavi-
er Pujol Mestre, gerent del Consorci d’Aigües de Tarra-
gona(CAT).  Es refereix a la posada en marxa, el 2017, 
de la planta d’ozó a l’Ampolla, per substituir el clor en 
el procés de potabilització que porta a terme aquest ens 
format per 62 ajuntaments i 26 empreses -entre elles les 
de la indústria química-, creat fa prop de 30 anys. L’ai-
gua la capta dels canals de la dreta i de l’esquerra del riu 
Ebre, la potabilitza a la planta de l’Ampolla, controla la 
seva qualitat i la distribueix als seus consorciats, prop del 
85% de la població de la província de Tarragona, amb 
criteris d’eficiència, sostenibilitat i responsabilitat social. 

Aquesta recent iniciativa de substituir el clor per l’ozó és un 
projecte tecnològic i d’innovació que consta de dues etapes: 

Alícia Fàbregas

El 2017 el Consorci d’Aigües de
Tarragona va substituir el clor per l’ozó
a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
que l’entitat té a l’Ampolla
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la preozonització, a l’inici del procés 
de potabilització; i la postozonitzaci-
ó, al final del procés de tractament. 
La preozonització és l’aplicació d’ozó 
a l’aigua crua i aquest s’obté a partir 
d’aire i oxigen pur, que es vaporitza a 
gas i se li aplica una corrent elèctrica. 
La postozonització consisteix en un 
conjunt de cambres de mescla amb 
tres compartiments en sèrie. L’ozó 
s’aplica als dos primers compartiments 
amb una columna d’aigua de més de 
5 metres; en el darrer compartiment 
l’ozó decau fins a desaparèixer gairebé 
i posteriorment l’aigua es filtra.

Els beneficis
La implantació d’aquest sistema es va 
decidir l’any 2016, després de com-
provar, a través d’estudis científics i 
d’observació, que els resultats de la in-
corporació de l’ozó a l’inici del procés 
de potabilització fan que la resta del 
procés sigui més efectiu i comporta, a 
més, un estalvi de materials -un factor 
que contribueix a la sostenibilitat. Tots 
aquests aspectes positius condueixen a 
un increment de l’eficiència.
 
“Principalment és un tema de qua-
litat. L’ozó és un desinfectant molt 
més potent que no pas el clor. En 
paral·lel, també s’ha millorat en te-
mes de seguretat industrial”, explica 
Pujol Mestre. Perquè la manipu-
lació del clor és molt més perillosa 
que la de l’ozó i també el seu trans-

Principalment és un tema de 
qualitat. L’ozó és un desin-
fectant molt més potent que 

no pas el clor

port. “Hem passat de tenir un risc 
en transport per carretera, a no te-
nir-ne, de tenir un risc de manipula-
ció, a no tenir-ne”, recalca. 

I a més dels avantatges en qualitat, 
sanitat, medi ambient i seguretat, 
l’ozó també ofereix altres beneficis, 
com el de ser més econòmic."Hi ha 
un estalvi d’entre un 6 i un 8% ja 
per aquest primer any d’explotació 
2017, preveient que pel 2018 es 
consolidi en valors dels 13-14%", 
afirma el gerent del CAT.

Però aquesta no és l’única iniciativa 
que el CAT porta a terme per a reduir 
els efectes nocius de la seva activitat en 
el medi. “Nosaltres cada any fem un 
informe ambiental estudiant la petjada 
de carbó de tot el procés. Hi ha alguns 
camps, com aquest de l’ozó, que ho 
fan més sostenible. També el camp de 
consum d’energia elèctrica, tenim un 
consum d’energia verda del voltant del 
85% de l’energia consumida. També 
3 parcs fotovoltaics amb els que col-
laborem amb la generació d’energia 
neta", descriu Pujol Mestre.

Postozonització a la planta de l'Ampolla / Arxiu CAT

Preozonització a la planta de l'Ampolla / Arxiu CAT
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A B S T R A C T

Human activity, such as the operation of nuclear power plants (NPPs) and the use of radionuclides in nuclear
medicine, results in the presence of artificial radionuclides in surface waters, which may even reach potable
water treatment plants (PWTPs) and wastewater treatment plants (WWTPs).

In this study, water and sludge samples from a PWTP are radiologically monitored. The incoming water of the
plant is influenced by the presence of an NPP upstream. Two WWTPs receiving wastewater from medical centres
and other origins are also studied. As a result, 131I, 60Co and 137Cs have been determined in the dewatered sludge
samples from the PWTP, while 131I, 99mTc, 67Ga and 111In were detected in the sludge samples from the WWTPs.
The radionuclide activities in the influent water from the WWTPs studied were lower than the minimum de-
tectable activity values. Therefore, on the basis of our results, the analysis of sludge samples is very useful as it
enables the concentration of any radionuclides that may be present in the incoming water.

Lastly, as higher activity of 131I was detected in the samples studied, the total effective dose was assessed for
WWTP workers, as they handle dewatered sludge containing this radionuclide. It can be concluded that there is
no risk in terms of total exposure.

1. Introduction

The population is exposed to ionizing radiations, of which radiation
originating from medical applications is the main artificial source of
exposure in the world. In a report by the United Nations Environment
Programme (UNEP, 2016), the medical sources of radiation to which
humans are exposed are quantified as 20% of the total.

Nuclear medicine involves the administration of radionuclides to
patients in order to treat or diagnose diseases. The main and most
common medical radionuclides are those shown in Table 1. Gamma-ray
emitters with short half-lives are used in diagnostic applications, with
99mTc being the most widely used in gamma-ray imaging (International
Atomic Energy Agency, 2010; Piñero García, 2013). Beta-emitting
radionuclides, with a longer half-life than gamma-ray emitters, are used
for therapeutic treatments. For example, 131I, which is a betta emitter,
is mainly administered as a therapeutic radiopharmaceutical to treat
thyroid alterations (Veliscek Carolan et al., 2011).

Besides those of medical origin, radionuclides from nuclear appli-
cations, such as nuclear power plants (NPPs), also contribute to popu-
lation exposure, but to a lesser extent (Sohrabi et al., 2013). One area of

concern is the release of radionuclides from NPPs under normal oper-
ating conditions or in the event of an accident. The most common
radionuclides originating from such waste streams are also presented in
Table 1. In this case, they are mainly beta and gamma-ray emitters,
usually with longer half-lives than those used in nuclear medicine. They
are fission products and some are activation products.

As a result of all medical and NPP discharges, radioactive effluents
can reach wastewater treatment plants (WWTPs) and potable water
treatment plants (PWTPs). In the case of medical centres, the ad-
ministered radiopharmaceuticals are incorporated into the patient's
body via different routes depending on the examination: intravenously,
orally or via inhalation. Depending on the administration route, the
excretion pathway differs (Andersson, 2017). As one of the excretion
pathways is urine, radionuclides generally reach the sewer system. This
may be through direct patient discharges if a diagnostic dose is ad-
ministered, or after radioactively decaying in hospital waste storage
tanks if the patient remains in hospital after therapeutic treatment.
During the normal operation of NPPs, very small quantities of certain
radionuclides are released via liquid and aerosol discharges and can
reach the environment. PWTPs may receive these liquid radioactive
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effluents if the NPP is located upstream in its water catchment area.
Recent studies on this topic conclude that, once radionuclides have

entered PWTPs or WWTPs, some of them may associate and concentrate
on organic particles settled during the water treatment process
(Montaña et al., 2013; Palomo et al., 2007, 2010). In this way, the
radiological analysis of sludge samples is extremely useful because it
can provide valuable information about the presence of radionuclides in
the incoming water samples treated at these plants without needing to
analyse them directly. Therefore, sludge samples can be used as a
sensitive indicator of the radiological content of the incoming water
samples (Sundell-Bergman et al., 2008). With respect to the environ-
mental fate of sludges, they are reused for agricultural purposes, gar-
dening, manufacturing fertilizers and fuel, or they are disposed of in
landfill sites. In Spain, the management and agricultural use of the
generated sludge is regulated by Royal Decree 1310/1990 (Royal
Decree 1310/1990U - Use of sludge from purificiation processes, 1990).
This legislation establishes the parametric values of heavy metals and
other parameters in the sludge generated in WWTPs. There is also na-
tional legislation to protect workers, specifically due to their activity, as
well as members of the public (Royal Decree 783/2001, of 6th July,
which approves the Regulations on sanitary protection against ionizing
radiation, 2001), specifying the limits of radiation doses coming from
an artificial or natural source.

Previous studies have radiologically characterized liquid effluents
and solid samples from WWTPs (Camacho et al., 2012; Krawczyk et al.,
2013; Rose et al., 2012), but there is still limited information related to
the fate and behaviour of certain radionuclides in these plants, such as
the case of 131I (Cosenza et al., 2015). In view of the above and in order
to contribute towards increasing the data in the field, the main objec-
tive of this study is to monitor the occurrence of gamma-ray-emitting
artificial radionuclides in samples from a PWTP located in L'Ampolla
and from two different WWTPs, one located in Reus and the other in
Tarragona. All these facilities are influenced by the possible discharge
of artificial radionuclides. In the case of the PWTP, which collects water
directly from the River Ebre, the main source of the potentially en-
countered radionuclides is a NPP located upstream from the water
treatment plant. For the two WWTPs, the possible radiological influ-
ence is the result of the presence of hospitals, the discharges from which
may reach these plants. Consequently, it is expected that some of the
radionuclides present in the incoming waters of all these plants are
concentrated in the sludge generated. In addition, their presence can be
detected in the different compartments of the water treatment processes
and handling of the sludge generated may pose a potential radiological
risk to workers. For this reason, an exposure radiation assessment is
also performed.

2. Materials and methods

2.1. Studied area and sample collection

The presence of artificial gamma-ray emitters was evaluated in
water, wastewater and sludge samples obtained from a PWTP located in
L'Ampolla and from two WWTPs in Reus and Tarragona.

The L'Ampolla PWTP, in the south of Catalonia (Spain), collects its
influent water directly from the River Ebre in Campredó, 70 km
downstream from an NPP. The water treatment performed in this fa-
cility comprises the following steps: (a) the pre-ozonation of the in-
fluent water, (b) coagulant treatment with FeCl3, (c) flocculation of the
particles in suspension adding PoliDADMAC as the flocculant, (d)
flocculation and lamellar decantation, (e) filtration with sand bed, (f)
post-ozonation, (g) filtration with granular active carbon and (h) post-
chlorination. The average daily water production is 2m3/s. For this
study, twelve single influent water samples (2 L) were collected from
this PWTP, with one sample taken every month throughout 2016 (point
1, Fig. 1a). At the same plant, twelve dewatered sludge samples were
collected from the centrifuge (point 2, Fig. 1a). Each sludge sample was
a mixture of one single sample collected once a week over the course of
a month, throughout 2016.

The Reus WWTP receives wastewater from domestic effluents, as
well as the liquid effluents of a leading hospital in the field of nuclear
medicine. Most of the treatments performed in the hospital are diag-
nostic and so low therapeutic doses are administered. Consequently, it
is common practice to discharge radioactive effluents directly into the
sewage system.

The plant biologically treats activated sludge, performing anaerobic
digestion followed by dewatering with a press filter. It has an average
daily flow of about 25,000m3/day for an equivalent population of
195,833 inhabitants. In short, the water treatment consists of a bar
screen and grit chamber, a primary settling stage and a biological
treatment followed by a secondary settling stage. All the solids settled
in the primary settling are put into a gravity sludge thickener, while
those from the secondary settling are put into a flotation sludge
thickener. Once extracted from the digester, the sludge passes through a
press filter to separate the water from the solids. As shown in Fig. 1b,
six different sampling points were considered. Point 1 corresponds to
hospital wastewater collected from the sewage outlet pipe of the
medical centre. From this sampling point, a total of six samples were
taken on three different days, collecting two grab samples per day. As
one of our objectives is to study the radioactive profile of the hospital
discharges, sampling was performed at 08:00 and 16:00. In the case of
the rest of the points (sampling points 2, 3, 4, 5 and 6), these

Table 1
Physical characteristics of common radionuclides from nuclear medicine and NPPs (Grupen, 2010; Vertés et al., 2011).

Radionuclide Half-life Mode of decay Eγ keV (% intensity) Origin

67Ga 3.26 d γ
EC, no β+

93.3 (39)
184.6 (21)
300.2 (16)

Diagnostic

99mTc 6 h γ 141 (89) Diagnostic
111In 2.83 d γ

EC, no β+
245.5 (94)
171.3 (90)

Diagnostic

131I 8.02 d γ, β- 364.5 (81) Therapeutic and diagnostic.
Fission product

3H 12.33 y β- Fission product. Cosmogenic
54Mn 312.19 d EC, γ 834.8 (99) Fission product
60Co 5.27 y β-,γ 1173.24 (99.85)

1332.50 (99.99)
NPP reactor's steel structures

90Sr 28.80 y β- Fission product
137Cs 30.05 y β-, γ 661.66 (85) Fission product
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correspond to samples taken at different points in the WWTP installa-
tions. Point 2 corresponds to a wastewater sample from the influent
water that has previously flowed through the bar screen and the grit
chamber to eliminate the materials with a higher gravity than the or-
ganic biodegradable solids. From this sampling point, ten samples were
taken, each one being a 24 h composite sample. The other sampling
points (3, 4, 5, and 6) correspond to the sludge line. Point 3 and point 4
correspond to the thickened sludge samples. Five samples were taken
from primary and secondary thickeners as grab samples, respectively.
Five grab samples of digested sludge were also taken (point 5). The
samples from sampling points 3, 4 and 5 had a dry matter content
below 4% (discussed in more detail in Section 3.2) so they were almost
liquid. Lastly, at point 6, five dewatered sludge samples from the press
filter were also collected. From each sampling point at the WWTP, 2 L
of sample was collected in polyethylene bottles between May and Au-
gust 2016.

The incoming water at the Tarragona WWTP includes wastewater
from different towns in the area, but is characterized by receiving some
industrial effluents and influenced by a medical centre with a nuclear
medicine department. As in the case of the Reus WWTP, it biologically
treats activated sludge and performs anaerobic digestion. It has an
average daily flow of about 35,000m3/day for an equivalent popula-
tion of 175,000 inhabitants. The water and the sludge treatment pro-
cesses are similar to those followed in the other WWTP (Reus). In this
plant, five grab samples of dewatered sludge samples were collected
after the centrifuge process (point 1, Fig. 1c). 2 L of sample was col-
lected in polyethylene bottles during August 2016.

2.2. Instrumentation

Gamma-ray emitters were measured with a high-resolution germa-
nium detector (HPGe) (model 2020, Canberra Industries, Meriden,
USA), equipped with a standard multichannel analyser. The operating
conditions were: a voltage of 4500 V, negative polarity and relative
efficiency of 20%. Genie 2000 software (Canberra Industries, Meriden,
USA) was used to acquire and analyse the information provided by the
gamma-ray spectra. A monoenergetic gamma-ray radionuclide GC2
cocktail (241Am, 109Cd, 139Ce, 57Co, 60Co, 137Cs, 54Mn and 113Sn),
covering the energy range of 59.54 to 1332.49 keV, supplied by
CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas) was used to prepare the different geometries to perform
this study for the energy/efficiency calibration which were: a 100mL
polyethylene beaker, a 500mL Marinelli beaker, a folded plastic film
and a filter geometry. The counting efficiency of the detector was de-
termined for each photoelectric peak and for each geometry used in this
work in accordance with the specifications of the Spanish Standard
UNE-EN ISO 10,703 (AENOR, 2016). For example, the efficiency cali-
bration of 137Cs (661.7 KeV) is 0.0128, 0.0125, 0.0269 and 0.0338 for
the 100mL polyethylene beaker, 500mL Marinelli beaker, folded
plastic film and filter geometries, respectively.

2.3. Sample preparation and gamma-ray spectrometry measurement

Different methodologies for sample preparation were carried out
depending on the type of sample. In the case of water from the River

Fig. 1. Schematic representation of the different sampling collection points in a) the L'Ampolla PTWP; b) the Reus WWTP; c) the Tarragona WWTP.
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Ebre, samples were concentrated using an evaporation method
(Gilfillan and Timmers, 2012; Korun, 2008; Krawczyk et al., 2013; Rose
et al., 2013), consisting of pouring 2 L of sample on a tray previously
covered with plastic film, before being dried at 70 °C in an oven. The
film containing the dry residue was then folded and stored in a Petri
box, which was measured for 144,000 s (72,000 s for each side of the
Petri box).

To identify and quantify artificial radionuclides with a short half-
life, the wastewater samples from the hospital sewage outlet pipe and
the Reus WWTP influent were processed immediately after arrival at
the laboratory. They were placed in a 500mL Marinelli beaker and
acidified with HCl 37% to pH 2 and then measured by gamma-ray
spectrometry. 131I is generally present in water samples at en-
vironmentally low activity levels (Jiménez et al., 2011b), so a pre-
concentration step was applied to the samples. This procedure consisted
of vacuum filtering 1 L of each sample using glass fibre and cellulose
filters. Once filtered, the samples were then acidified with HCl 37% to
pH < 2. Next, the procedure used for 131I precipitation described by
Baeza et al. (Baeza et al. (2004)) was applied, which basically consists
of two steps. The first involves the addition of 10mL of KI at a con-
centration of 1.3 g/L, 0.5 g of Na2SO3, to reduce iodine to iodide, and
5mL of H2SO4 conc. Then, 10mL of AgNO3 at a concentration of 3.2 g/
L and 10mL of H2O2 at a concentration of 0.3 g/L are added to obtain
an Ag+ excess in the media and eliminate S2O3

2−, respectively. This
pretreatment is followed by the procedure established by ISO
10,703:1997 (AENOR, 2016) in which 4M NaOH is used to increase the
pH to 9. Once the 131I is precipitated, it is collected onto eight glass-
fibre filters and stored in a 5 cm i.d. Petri box and then measured by
gamma-ray spectrometry. The counting time was 144,000 s (72,000 s
for each side of the Petri box).

In the case of the samples from the sampling points 3, 4 and 5
(corresponding to primary, secondary and digested sludge samples from
the Reus WWTP), gamma-ray spectrometry measurement was per-
formed as soon as they arrived at the laboratory. Each sample was
placed in a 500mL Marinelli beaker, treated with formaldehyde (to
prevent bacteriological growth), homogenized and then measured di-
rectly.

Lastly, dewatered sludge samples from the Reus WWTP filter press,
Tarragona WWTP centrifuge and L'Ampolla PWTP centrifuge were de-
hydrated in accordance with the method for soil samples described by
Camacho et al. (Camacho et al. (2012)). Wet samples were dried at
100 °C, then crushed in a ball mill and sifted using a 250 μm sieve for
homogenization. The samples were measured by gamma-ray spectro-
metry using a 100mL polyethylene beaker in the case of WWTP sam-
ples and a 500mL Marinelli beaker in the case of PWTP sludge.

The sludge samples had different water content as well as organic
matter. For this reason, the procedures described in Standard Methods
(APHA, 2012) focusing on the determination of total solids (TS) and
volatile solids (VS) were performed on each sludge sample. Briefly, the
TS procedure consists of evaporating the sample to dryness at 105 °C for

1 h. In order to determine VS content, the dry residue obtained from TS
procedure was then heated in a muffle furnace to 550 °C for 1 h. In both
procedures, once the samples were at room temperature, they were
weighed and then the corresponding calculation was performed.

2.4. Gamma-ray spectrometry measurement validation

In order to validate the measurement under these conditions, a tap
water sample taken from Seibersdorf (Austria) from an intercomparison
exercise conducted in 2017 by the International Atomic Energy Agency
(IAEA) was spiked onto eight fibre-glass filters. This sample contains
133Ba (the gamma-ray emission of which is 356.02 keV, similar to that
of 131I, 364.50 keV) and 152Eu, with certified activities of 0.074 Bq/
filter and 0.075 Bq/filter, respectively. The Z-score value obtained
following our method was below one in both cases, with a relative bias
of 2.2% and 2.3%, respectively.

99mTc was also determined in water samples from hospital sewage
and the measurement was validated using a tap water sample from
Seibersdorf, spiked with a mixture of fresh fission products (95Zr, 99mTc,
99Mo, 103Ru, 132I, 140Ba, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 147Nd, 239Np) (from IAEA
intercomparison exercise conducted in 2017). The 99mTc certified ac-
tivity value was 53.8 ± 2.0 Bq/L. In this case, the Z-score value was
around zero, with a relative bias of 5.4%.

Altogether, the results from the intercomparison of sample mea-
surements indicate that our procedure is robust and satisfactory.

3. Results and discussion

3.1. Activity levels in PWTP samples

As mentioned above, the influent water from the L'Ampolla PWTP is
influenced by the presence of an NPP upstream on the River Ebre, as
well as from effluent from municipal WWTPs discharged along the
river.

The Program of Environmental Radiological Monitoring (PVRA)
conducted by the Nuclear Security Council in Spain (CSN) publishes
annual figures on the effluents discharged into the environment by
NPPs. The incoming water of the evaluated PWTP is supplied as
drinking water after treatment. Therefore, the radiological quality of
the River Ebre water should be monitored as it is influenced by radio-
active effluents from the NPP. In previous studies focusing on the PWTP
in L'Ampolla, such as the work by Palomo et al. (Palomo et al. (2007)),
tritium was quantified in almost all the samples measured. The same
authors obtained tritium activity values below the minimum detectable
activity (MDA < 0.6 Bq/L) in water from rivers not affected by the
presence of an NPP. This radionuclide has a cosmogenic origin and it is
also released from the NPP. This beta-emitting radionuclide has also
been detected in two samples of our study, with an activity of 3.3 Bq/L
and 43.4 Bq/L, suggesting the influence of the NPP on the influent
water of the L'Ampolla PWTP. The tritium activity of the remaining
samples was below the MDA value, which is 2 Bq/L. However, it was
not possible to detect the presence of any artificial gamma-ray-emitting
radionuclide, despite being preconcentrated (MDA showed in Table 2).
This is probably due to the low activity levels at which these radio-
nuclides are present in the evaluated samples, or larger sample volumes
and longer counting time are required.

Artificial radionuclides were also determined in dewatered sludge
from the same PWTP, which is influenced by the presence of a NPP
upstream on the River Ebre, as it has been previously confirmed by
some studies performed by our research group. In particular, different
fission and activation products were found, such as 54Mn, 58Co, 60Co,
110mAg and 137Cs (Palomo et al., 2010), 90Sr (Mola et al., 2014) and
55Fe and 63Ni (Fonollosa et al., 2016) in PWTP sludge. In the present
study, 60Co and 137Cs could be quantified with activity levels ranging
from 1.5 to 12.3 Bq/kgdw (5.5 Bq/kgdw average activity) and 0.4 to 1.1
Bq/kgdw (0.6 Bq/kgdw average activity), respectively. Moreover, in

Table 2
MDA from all the gamma-ray geometries used and their respective counting
time.

Radionuclide Gamma-ray calibration geometries

100mL beakera

[Bq/kg]
500mL
beakera [Bq/L]

Folded plastic
filmb [Bq/L]

Filterb [Bq/
L]

60Co 1.200 0.250 0.010 0.005
67Ga 1.500 0.510 0.100 0.005
99mTc 1.800 0.200 0.040 0.002
111In 0.800 0.150 0.040 0.003
131I 1.100 0.200 0.060 0.004
137Cs 1.200 0.250 0.080 0.004

a Counting time: 72,000 s.
b Counting time: 144,000 s.
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some of the analysed samples, 131I was also found. The maximum ac-
tivity level determined was 1.5 Bq/kgdw. The possible origin of this
radionuclide is not clear. As previously discussed, the River Ebre is
influenced by discharges from the NPP located upstream. According to
the CSN, the annual 131I activity released from liquid and gaseous ef-
fluents of Spanish NPPs is around 1–10 MBq/y (Luque et al., 2015). In
view of these discharges, the presence of this radionuclide in dewatered
sludge is expected on a monthly basis. However, the variations in the
activity levels may suggest additional anthropogenic contributions,
probably due to discharges from outpatients treated with 131I living in
the area (Connan et al., 2008). Usually, a patient is administered a 296
MBq dose of 131I for diagnostic purposes and the dose for treatment
ranges from 555 MBq (outpatient) to 7,400 MBq. Annually, in Spain,
the activity used for these treatments is 44.40 Gb/y for diagnostic
purposes and ranges between 69.38 Gb/y (outpatient) and 740,000 Gb/
y for therapeutic purposes (SEFM, 2002), which are higher than the
annual activity discharged by a Spanish NPP under normal conditions.

3.2. Activity levels in sewage and WWTP samples

In the case of hospital wastewater (point 1, Fig. 1b), the results are
shown in Table 3. As shown in the table, two radionuclides commonly
used in nuclear medicine were quantified at almost all the analysed
samples: 99mTc, which is the most common radionuclide used for single
photon emission computed tomography studies, and 67Ga, which is less
commonly used in the same diagnostic treatment (Qaim, 2017). In
general, higher activity values were observed for 99mTc than for 67Ga.
The obtained values for 99mTc suggest a radioactive profile of the
hospital discharges, as sampling was performed at different times on
the same day. Based on the data provided by the medical staff (personal
communication, March 30th, 2018), diagnostic treatments with 99mTc
were mainly performed in the morning, although, on some occasions,
patients were also treated in the afternoon. However, in the case of
67Ga, the activity levels remain the same at the different times eval-
uated. On the sampling days, the hospital did not perform any diag-
nostic treatment with this radionuclide. However, some days before, a
patient was treated with 67Ga to diagnose an inflammatory lesion. Due
to their disease, the patient remained in the hospital for several days.
Therefore, the possible origin of 67Ga in the analysed samples could be
attributed to the excretion via that patient's urine. With respect to 131I,
it is administered at low doses to patients who require therapeutic
treatments. They do not therefore remain in hospital, so the excretion of
this radionuclide mainly occurs away from the hospital. This explains
why 131I was not detected in the hospital wastewater.

The hospital sewage enters the public sewage system and then
reaches the Reus WWTP (point 2, Fig. 1b). For this reason, it was also
necessary to determine the artificial gamma-ray radionuclides in the
influent wastewater of this plant. The possible radioisotopes present in
this sample may come from the hospital sewage but also from out-
patients. Of the ten samples collected at this sampling point, 131I was
the only radionuclide detected in two of them, with activities of
0.07 ± 0.01 Bq/L and 0.39 ± 0.07 Bq/L. For the other samples, 131I

was not detected, with an MDA<0.004 Bq/L. No other radioisotopes
were detected. This can be explained by the dilution that the hospital
sewage undergoes when mixed with domestic discharges before en-
tering the WWTP, and also by the short half-life of the isotopes used for
medical purposes.

The results obtained in this work are in line with studies by other
authors who have analysed hospital effluents and WWTP influents
(Chang et al., 2011; Cosenza et al., 2015; Jiménez et al., 2011b;
Krawczyk et al., 2013). For example, Jiménez et al. (Jiménez et al.
(2011b)) detected the presence of 131I in influent WWTP samples using
a precipitation method followed by liquid scintillation counting (LSC).
The maximum 131I activity found in the influents was 2.6 Bq/kg. In
another study performed by Krawczyk et al. (Krawczyk et al. (2013)),
99mTc, 67Ga and 131I were detected using gamma-ray spectrometry in
three hospital effluents from Spain (Andalucía). 99mTc activity levels
ranged from 148.7 to 2,510 Bq/L and this radionuclide was found in all
hospital effluents, while 131I and 67Ga were only found occasionally,
with activity levels of 59.29 and 17.28 Bq/L, respectively.

In the case of sewage sludge samples, 131I, 99mTc, 67Ga and 111In
were quantified in both WWTPs evaluated in this study. The activity
values are shown in Table 4. In the case of the Reus WWTP, different
types of sludge samples resulting from the sewage treatment process
were analysed. Higher activities of 131I were obtained for the secondary
sludge than for the primary sludge. This can be justified because, even
though the residence time is longer, sludge is recirculated to the aerobic
tank and is in continuous contact with influent water. Moreover, during
the digestion process with anaerobic microorganisms, the organic
matter present is partially eliminated as new sludge is continuously
added to the digester tank with a residence time of 21 days. For this
reason, the 131I activity recorded in the digested sludge is lower than in
the secondary sludge. With respect to the diagnostic radionuclides, as
they were detected in hospital sewage samples, there were expected to
be determined in the sludge samples. 99mTc could be found inter-
mittently in primary, secondary and digested sludge samples at levels of
119.6 Bq/L, 2.6 Bq/L and 3.4 Bq/L, respectively. The heterogeneity of
the measured values is probably due to the fact that the medical ad-
ministration of this radionuclide depends on the frequency and the
number of patients receiving diagnostic treatments. Moreover, decay
takes place during WWTP processes and this clearly influences its
presence. 67Ga and 111In were occasionally quantified at low activity
levels and this is logical considering that, of all the medical radio-
nuclides found, these are used to a lesser extent.

Dewatered sludge is the most widely studied sample from PWTPs
and WWTPs in the literature (Cosenza et al., 2015; Montaña et al.,
2013; Ortiz et al., 2004) because its use as fertilizer or its incineration
may pose a risk to the population. Therefore, this kind of samples was
analysed, as the evaluated WWTPs are both influenced by medical
centres. In our samples, 131I was detected at average values of 192.35
Bq/kgdw in Reus and 13.13 Bq/kgdw in Tarragona. The higher activity
values at the Reus WWTP may be attributed to the fact that the Tar-
ragona WWTP is mainly influenced by domestic and industrial waste-
waters and, to a lesser extent, by a medical centre. It is suspected that
131I therapeutic treatments are performed less frequently here. Occa-
sionally, 67Ga was detected in the dewatered sludge from Reus and
Tarragona, while 111In was only determined in Tarragona (Table 4).

131I was found in all sludge samples from the WWTP compartments.
In the case of the Reus WWTP, 131I activity seems to follow the pattern:
point 3 (Bq/L) < point 5 (Bq/L) < point 4 (Bq/L) (Table 4). This may
be related to the content of the volatile solids that corresponds to the
organic particles present in the sample, as stated by Cosenza et al.
(Cosenza et al. (2015)), who also explained that the highest organic
matter content corresponds to the highest 131I activity because this is
mainly associated with it. In our case, the VS values of all the sludge
samples were as follows. 1 kg of digested sludge (point 5) was com-
posed of 56 g of dry solids, 60% of which were VS. This sample dis-
played the lowest % VS because, during the digestion process, which

Table 3
99mTc and 67Ga activities in daily integrated hospital sewage effluent samples
(Bq/L).

Day Sampling collection time 99mTc 67Ga

1 08:00 11.7 ± 1.1 n. d.a

16:00 0.9 ± 0.6 n. d.a

2 08:00 1,268.5 ± 42.0 10.0 ± 0.6
16:00 70.3 ± 2.4 16.9 ± 0.6

3 08:00 1,738.9 ± 55.7 2.1 ± 0.6
16:00 34.8 ± 2.7 16.4 ± 0.3

n.d. not detected.
a 67Ga MDA<0.51 Bq/L.
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takes place under anaerobic conditions, organic material is transformed
into CO2 and CH4 (Appels et al., 2008). The VS content of primary
(point 3) and secondary (point 4) sludge was 70% and 81%, respec-
tively, but the TS content was too low. For this reason, although the VS
content was higher at points 3 and 4 than at points 5 and 6, these
samples have the lowest 131I activity. Digested sludge (point 5) dis-
played lower 131I activity than secondary sludge (point 4). Digested
sludge is held in a digester tank which is continuously fed with a mix of
primary and secondary sludge. Consequently, digested sludge is con-
tinuously removed. The sludge remains in the digester for 21 days and
decay takes place. Secondary sludge has a shorter retention time but
decay is also taking place. This sample recirculates from the secondary
settling tank to the aerobic tank, which can enrich the sludge in terms
of 131I.

High levels of 131I were been detected in dewatered sludge samples.
This sample was obtained after the dewatering process on digested
sludge performed over a short period of time. For this reason, it could
be said that the digested sludge and dewatered sludge are the same
sample differentiated by their humidity content, which influences the
radionuclide activity concentration. Both samples were dry and ana-
lysed by gamma-ray spectrometry and the same 131I activity was de-
termined.

It has been shown that sludge acts as a concentrator of some of the
radionuclides present in the incoming water of the PWTP and WWTP
(Camacho et al., 2012; Fonollosa et al., 2016, 2014; Montaña et al.,
2013) and this was observed in the present work. Sludge samples can be
used as a source to estimate the theoretical activity concentration in
water. To illustrate this, a simple calculation can be performed to de-
termine the activity levels in the water samples. 1 L of influent water of
the Reus WWTP generates 1 g of dewatered sludge and 1 L of influent
water from the L'Ampolla PWTP generates 0.014 g of dewatered sludge.
The data are provided by the technical staff from those facilities (per-
sonal communication, November 30th, 2017). Based on this technical
information, the 131I activity in the water samples can be estimated. In
the case of the Reus WWTP and L'Ampolla PWTP, the estimated activity
values are 561.8 mBq/L and 0.02 mBq/L, respectively. These values
relate to the activity level in the sludge samples from the Reus WWTP
and L'Ampolla PWTP (213.9 Bq/kgdw and 1.5 Bq/kgdw, respectively).
Therefore, using obtained activity values from sludge samples to esti-
mate the activity in water is a useful strategy because it avoids working
and handling high volume of samples, which is time-consuming. In this
respect, Connan et al. (Connan et al. (2008)) quantified 131I in river
water in the range of 0.4–11.0 Bq/L. However, in order to be able to
obtain these activity values, 100 L of river water was used.

3.3. Exposure radiation assessment

The presence of artificial radionuclides in PWTP and WWTP sludge
samples is a concern because workers are exposed to them when
handling this kind of samples. For this reason, it is important to assess

the potential risk of radiological impact due to long term exposure for
the workers. Although different radionuclides have been found in the
sludge samples, our focus was the exposure due to the presence of 131I
in dewatered sludge from the WWTP because the obtained activity le-
vels for this isotope were noticeably higher than the others and it was
also present in all the analysed samples. Two possible exposure path-
ways for workers are inhalation due to resuspended sludge dust and
external radiation due to proximity to the sample.

Using the ICRP 60 1990 formula, the effective dose from inhalation
of 131I was calculated:

= ∗E h JI inh I inh I inh131 , 131 , 131 , (1)

Where J131I,inh is the inhalation intake activity in Bq, using a 131I
activity equal to 213.9 Bq/kgdw, which is the highest concentration of
this radioisotope determined in dewatered sewage sludge in this study.
h131I,inh is the committed effective dose per unit intake for inhaled 131I
equal to 1.10·10−8 Sv/Bq (value published in Directive 96/29/Euratom
(Council of the European Union, 1996)). According to Jiménez et al.
(Jiménez et al. (2011a)), a conservative value for the yearly amount of
dust that a worker inhaled was estimated to be 9,000mg/y. The ef-
fective dose from inhalation is 2.12·10−5 mSv/y, which is lower than 1
mSv/y (the exposure limit for unexposed workers).

The total effective dose from external radiation as a consequence of
the 131I sludge content is calculated using equation (2) from the work
mentioned above.

=E
A f

d
Γ · ·

ext
I131
2 (2)

Where Г131I= 52.20 μGy·m2/GBq·h is the 131I specific gamma-ray
constant (Ninkovic and Adrovic, 2005). A=1,46 MBq is 131I activity of
the daily dry sewage sludge produced, with the average daily produc-
tion being 25,000 kg. It is calculated considering a maximum con-
centration of 213.9 Bq/kgdw of 131I and taking into account its humidity
content. ƒ=2,000 h per year is the conservative annual exposure time
(equivalent to the total number of working hours per year) and d=1m
is the distance in metres between the radioactive source and the
worker. The total effective dose from external radiation is 1.52·10−2

mSv/y, which is below the dose limit for the general population (1
mSv/y).

The total dose to which a WWTP worker is exposed is obtained by
adding up the previously calculated doses (effective dose from inhala-
tion plus total effective dose from external radiation), giving a total of
1.53·10−2 mSv/y. This calculation estimates the total dose exposure in
the worst-case scenario, assuming that a WWTP worker is dealing
2,000 h per year the highest 131I activity determined in dewatered
sludge. It can therefore be concluded that there is no risk to WWTP
workers.

4. Conclusions

The detection of artificial radionuclides in water samples is difficult

Table 4
Gamma-ray emitting radionuclide activity in sludge from Reus and Tarragona WWTPs.

Isotopes Reus WWTP Tarragona WWTP

Primary sludge [Bq/L] Secondary sludge [Bq/L] Digested sludge [Bq/L] Dewatered sludge [Bq/kgdw] Dewatered sludge [Bq/kgdw]

131I 0.5–4.2(1.9) 4.2–28.7 (18.9) 2.1–7.0 (5.3) 176.5–213.9 (192.4) 12.9–13.4 (13.1)
99mTc 119.6 ± 3.7a 2.6 ± 0.3a 3.4 ± 0.2a
67Ga 2.9 ± 0.4a 0.8 ± 0.2a 0.8 ± 0.3a 20.4 ± 2.0a 11.4 ± 0.5a
111In 0.20 ± 0.03a 3.3 ± 1.1a

Sludge residence time 6–24 h 6–24 h 21 d 21 d 21 d
TS (%) 4 3 1 17
VS (%) 70 81 60 65

Activity expressed as minimum – maximum. Average indicated in parentheses.
a Activity found in single samples. The figures refer to expanded uncertainty (k= 2).
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due to their low concentration, as waste effluents are diluted. However,
evaporating and performing a measurement on the dry residue sig-
nificantly reduced the MDA compared to measurements performed
using a 500mL Marinelli beaker. Artificial radionuclides were detected
in water samples collected at the sampling points at which the sample
was not mixed with sewage. Further studies should conduct longer
collection schemes in order to perform this radioisotope detection
procedure on discrete hospital discharges. The detection of some
radionuclides in sludge samples is feasible because of the accumulation
capacity of the matrix. In particular, 131I was detected in all sludge
samples, with dewatered sludge displaying the highest activity.
Moreover, activity levels in water could theoretically be estimated
through the analysis of the corresponding sludge sample, thereby sim-
plifying the sample pretreatment procedures. Although 131I activity
levels were found in sludge and water samples, the dewatered sludge
may be used for agricultural purposes and the WWTP effluent is sui-
table for irrigating fields due to the short half-life of this radioisotope.
According to the exposure radiation assessment performed, it can be
concluded that, from a radiological protection point of view, there is no
risk to WWTP workers in terms of total exposure and that the main
contribution to the dose to which workers are exposed is via the ex-
ternal exposure pathway.
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