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

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

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

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

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

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

del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

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

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

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

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

Disposición final 
Por los Ministerios de Hacienda, de Obras 
Públicas y Urbanismo, de Industria y Energía 
y de Agricultura y Pesca, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, se promulgarán 
las disposiciones necesarias para el desarrollo 
de esta Ley.

Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en 
materia de aguas en Tarragona.
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El pressupost 2020 del Consorci d’Aigües de Tarragona, que a continuació es presenta, té la 
composició següent:

DESPESES D’EXPLOTACIÓ Pàgina 1
Reactius: El pressupost dels reactius emprats per a la potabilització de l’aigua es calcula sobre una producció 
estimada de 74,5Hm³ i ascendeix a 918.655€.
Energia: A la pàgina 2 es relaciona l’evolució del cost energètic mitjançant diferents indicadors per al període 
2015-pressupost 2020. El pressupost per a l’exercici 2020 queda fixat en 5.292.000€ per a un consum estimat 
de 73,5 Hm³. El cost unitari global es pressuposta en 7,20 cèntims d’€/m³, que resulta superior al cost previst 
per l’any 2019 (6,99 cèntims d’€/m³). Sota del gràfic es detalla la mateixa evolució per a les dues estacions de 
bombament principals de la xarxa de distribució (EB0 i EB1, a Campredó i l’Ampolla respectivament) atès 
que ambdues consumeixen el 67% del total de KWh. 
Despeses Operatives: A la pàgina 3 es presenten les despeses ordinàries de funcionament. Tenen un 
pressupost global de 6,66M€, que suposa un augment del 2,47%. Destaquen l’augment en les partides relatives 
al manteniment de la nova implantació d’analitzadors de la qualitat de l’aigua en continu, les actuacions de 
reparació d’obra civil i el manteniment dels softwares d’enginyeria hidràulic i de gestió del laboratori. També 
augmenten les partides de flota de vehicles pel renting de vehicles elèctrics, els professionals externs, les 
comissions bancàries relatives a l’aval del cànon de derivació i el servei de vigilància de les instal·lacions.
Personal: A la pàgina 4 es detalla la composició del personal i el seu pressupost, seguretat social inclosa, que 
ascendeix a un total de 4.905.646€.

NECESSITATS FINANCERES Pàgina 5 
Es pressuposta la quota d’amortització tècnica dels actius immobilitzats que, minorada per l’import de 
les subvencions de capital i donacions que es traspassen a resultats, ascendeix a 4.017.285€. Respecte les 
subvencions, el Consorci va sol·licitar i ha rebut una subvenció de capital de 41.506,92€ per la implantació 
d’infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics (Plan MOVALT Infraestructura).
A la pàgina 6 es relacionen les operacions d’endeutament bancari vigents i s’estima un valor mitjà de 
l’euríbor 3M al 0,05% per aquells préstecs que no són actiu subjacent d’un contracte derivat. El pressupost 
d’interessos del finançament ascendeix a 375.704€ per un cost financer mitjà del 1,8%.
En global, el component d’amortitzacions i interessos és de 2.669.916€ i suposa una davallada del 48%.
El gràfic mostra l’evolució de l’endeutament des de l’inici que s’ha anat reduint progressivament tant en 
capital viu com en % respecte al total del passiu, situant-se per sota del 25% des de l’any 2018.
Respecte les necessitats financeres que es traduiran en aportació de capital per part dels consorciats, 
responen als recursos necessaris per fer front a una amortització financera superior a l’amortització tècnica 
neta dels actius (345.000€) i als recursos necessaris per autofinançar inversions  evitant així el cost que 
suposa recórrer al finançament extern. A la pàgina 7 s’explica quines actuacions i projectes es duran a 
terme per mantenir les instal·lacions i la xarxa de distribució en òptimes condicions, així com les inversions 
destinades al correcte desenvolupament de l’activitat.

CÀNON DE DERIVACIÓ Pàgina 8 
El cànon de derivació previst a l’article 3 de la Llei 18/1981, d’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigua 
a Tarragona es pressuposta per 8.996.229€ que representa 0,095€/m³, tenint en compte les provissions a 
efectuar a les reclamacions econòmiques-administratives de la revisió del tipus de derivació.

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS Pàgina 9
Es pressuposten 4.473.291€ en concepte del cànon a abonar a les comunitats de regants en compliment de 
l’article 3.3 de la Llei 18/1981 , d’1 de juliol, sobre actuacions en matèria d’aigua a Tarragona que representa 
0,052€/m³.

CÀNON DE L’AIGUA Pàgina 10 
En compliment de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 
2012, el pressupost del cànon de l’aigua ascendeix a 906.263, un 2,8% inferior al pressupost de l’any anterior 
gràcies als esforços del CAT per reduir el % de volum no lliurat (pèrdues).

DOTACIÓ DE RESERVA Pàgina 11
La tarifa mitjana de la dotació de reserva es manté constant en 0,1578€/m³.

TARIFA MITJANA Pàgina 12 
Els costos totals per les dotacions fixes i reserves es pressuposten en 39.867.681€ i la tarifa mitjana és de 
0,5424€/m³ consumit.

CONTINGUT
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ
Reactius

Els reactius necessaris per a la potabilització de l’aigua són:

L’augment del 1,02% en la despesa en reactius per a la potabilització de l’aigua es deu a la major 
dosificació prevista en clorur fèrric i oxigen pel mateix volum d’aigua.

1

Kg/m³ €/Kg Pressupost 2020 Pressupost 2019

Carbó actiu granular  387.980 €  387.980 € 

Reactivació i instal·lació 800 415  332.000 €  332.000 € 

Carbó actiu nou 90 622  55.980 €  55.980 € 

Coagulant (Clorur Fèrric) 0,01750 0,143  186.436 €  177.913 € 

Hipoclorit sòdic 0,01350 0,090  90.518 €  90.518 € 

Oxigen 0,01050 0,07996  62.549 €  58.781 € 

Floculant 0,00124 1,180  109.008 €  109.008 € 

CO2
0,01000 0,090  67.206 €  72.944 € 

Altres reactius (floculant,sal, sorra, ...)  14.958 €  12.221 € 

 918.655 €  909.364 € 

2020 Variació 2019

Producció estimada d’aigua (m³)  74.500.000    74.500.000   

Despesa (€)  918.655  909.364

€/m³  0,01233   +1,02%  0,01221
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ
Energia

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

EB-0 + EB-1 73.500.000 39.400.500 0,54  2.995.000 4,07  2.538.756 3,45  423.000 0,58  33.245 0,05

RESTA variable 20.799.500 0,28  2.257.000 3,07  1.498.473 2,04  734.000 1,00  24.528 0,03

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

2015 69.710.580 18.136.586 0,26  1.445.883 7,97 2,07  1.183.655 1,70  191.898 0,28  70.328 0,10

2016 72.514.320 18.460.670 0,25  1.178.625 6,38 1,63  966.155 1,33  191.853 0,26  20.640 0,03

2018 76.693.500 20.242.180 0,26  1.426.230 7,05 1,86  1.222.974 1,59  192.107 0,25  10.855 0,01

prev. 2019 73.500.000 19.050.000 0,259  1.438.000 7,55 1,96  1.232.038 1,68  190.000 0,26  15.962 0,02

press. 2020 73.500.000 19.500.000 0,27  1.481.000 7,59 2,01  1.274.561 1,73  190.000 0,26  16.439 0,02

2020 Pressup. 2019

Reactius 918.655 € 909.364 €

Energia (impostos inclosos) 4.135.000 € 4.135.000 €

DESPESES VARIABLES D'EXPLOTACIÓ 5.053.655 € 5.044.364 €

Per tant, el pressupost de les despeses variables d’explotació és el següent:

* El terme de potència és considerat despesa fixe d’explotació (pàgina 4).

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

2015 70.001.470 19.702.788 0,28  1.553.001 7,88 2,22  1.241.265 1,77  236.195 0,34  75.538 0,11

2016 72.412.750 20.662.907 0,29  1.288.658 6,24 1,78  1.038.110 1,43  228.367 0,32  22.460 0,03

2017 76.800.080 21.874.160 0,28  1.527.587 6,98 1,99  1.282.638 1,67  230.546 0,30  11.626 0,02

2018 72.072.460 20.325.588 0,28  1.506.485 7,41 2,09  1.267.127 1,76  227.850 0,32  11.465 0,02

prev. 2019 73.500.000 20.350.500 0,28  1.557.000 7,65 2,12  1.306.717 1,78  233.000 0,32  17.283 0,02

press. 2020 73.500.000 20.600.500 0,28  1.560.000 7,57 2,12  1.309.684 1,78  233.000 0,32  17.316 0,02

INDICADORS TOTALS
m3 kWh kWh/m3  € Total c€/kWh c€/m3  € Energia c€/m3  € Potència * c€/m3 € Impostos c€/m3

2015 67.729.730 55.802.552 0,82  5.105.403 9,15 7,54  3.685.904 5,44  1.171.651 1,73  247.848 0,37

2016 71.061.358 58.601.615 0,82  4.357.918 7,44 6,13  3.117.900 4,39  1.150.285 1,62  89.733 0,13

2017 75.809.331 63.553.310 0,84  5.127.845 8,07 6,76  3.914.461 5,16  1.157.451 1,53  55.933 0,07

2018 71.421.069 59.931.939 0,84  5.117.114 8,54 7,16  3.889.921 5,45  1.175.275 1,65  51.918 0,07

prev. 2019 73.500.000 60.200.000 0,82  5.252.000 8,72 7,15  4.037.228 5,49  1.157.000 1,57  57.772 0,08

press. 2020 73.500.000 60.770.000 0,83  5.292.000 8,71 7,20  4.076.788 5,55  1.157.000 1,57  58.212 0,08
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ
Operatives

Comprenen les despeses ordinàries de funcionament i són les següents:

3

2020 2019 Diferència ▼▲%

Qualitat de l'aigua i medi ambient 523.274 € 504.785 € 18.489 € 3,66%

Manteniment obra civil 2.039.232 € 1.966.707 € 72.525 € 3,69%

Manteniment instal·lacions electromecàniques 1.560.801 € 1.620.914 € -60.113 € -3,71%

Sistemes d'informació 370.356 € 355.272 € 15.084 € 4,25%

Explotació 4.493.664 € 4.447.678 € 45.985 € 1,03%

Assegurances 183.674 € 173.627 € 10.047 € 5,79%

Tributs - IBI, IAE, cànon domini públic i altres taxes 250.250 € 250.244 € 7 € 0,00%

Telèfon i altres subministraments 45.866 € 63.391 € -17.525 € -27,65%

Flota de vehicles 226.063 € 206.662 € 19.401 € 9,39%

Material informàtic, d'oficina i diversos 29.100 € 28.400 € 700 € 2,46%

Serveis de neteja i relacions externes 408.831 € 410.246 € -1.415 € -0,35%

Altres professionals i treballs exteriors 269.069 € 225.715 € 43.354 € 19,21%

Comissions bancàries 42.419 € 577 € 41.842 € 7251,84%

Ingressos diversos -55.889 € -45.279 € -10.611 € 23,43%

Generals 1.399.384 € 1.313.584 € 85.800 € 6,53%

Formació i prestacions socials 182.130 € 181.100 € 1.030 € 0,57%

Dietes Consell Administració i representació Pres. 111.388 € 115.563 € -4.175 € -3,61%

Prevenció de riscos i servei de seguretat 479.898 € 448.000 € 31.898 € 7,12%

Altres 773.416 € 744.663 € 28.753 € 3,86%

Total despeses operatives 6.666.464 € 6.505.925 € 160.539 € 2,47%
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ
Personal (a 31/08/2019)

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

2020 2019
Potència 1.157.000 € 1.157.000 €
Despeses operatives 6.666.464 € 6.505.925 €
Personal 4.905.646 € 4.720.417 €
DESPESES FIXES D'EXPLOTACIÓ 12.729.110 € 12.383.342 €

Es preveu la incorporació de dues persones, increment segons conveni i un augment de bases de 
la Seguretat Social de l’1%.
En conseqüència, el pressupost de les despeses fixes d’explotació és el següent:

Del total de treballadors, 5 es troben en situació de jubilació parcial, amb contracte de relleu 
(no representats a la gràfica).

Edat Homes Dones TOTAL %
65 ó +
60 - 64 12 1  13   15%
55 - 59 15 4  19   22%

47%50 - 54 12 2  14   16%
45 - 49 7 1  8   9%
40 - 44 8 4  12   14%
 35 - 39 6 3  9   10%
30 - 34 8 3  11   13%
25 - 29 1 0  1   1%
24 ó - 0%

69 18 87

Central ETAP
43 44

Nivell formació Número % Homes Dones
Llicenciats, Enginyers, Graus 30 34% 18 12
Tècnics Especialistes, Administratius 34 39% 28 6
Personal a torns (operadors) 17 20% 17 0
Formació Bàsica 6 7% 6 0

87 100% 69 18

Despeses personal 2020 2019 Δ
Sous i Salaris  3.787.663 €  3.650.362 € 3,8%
Seguretat Social  1.117.983 €  1.070.055 € 4,5%
Total  4.905.646 €  4.720.417 € 3,9%

Mitjana d’Antiguitat
17,5

Edat Mitjana
47,8
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NECESSITATS FINANCERES
Amortitzacions i interessos

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

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

A continuació, es dóna el desglòs de l’amortització de l’actiu:

* Detall del traspàs a pèrdues i guanys de les subvencions de capital, quotes d’ús de ramal (QUR) i donacions:

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.

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.

491.232 €

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. 

ACA-Conca Barberà (2001) 84.968 €
CCCB-Conca Barberà (2001) 12.009 €

Fons de Cohesió : Actuació en ETAP L'Ampolla 1.211.334 €
Fons de Cohesió : Subministrament municipis del Baix Camp 130.142 €
Fons de Cohesió : Subministrament municipis del Baix Penedés 322.241 €

El Govern de la Generalitat, en sessió de 28 d’abril de 1998, va autoritzar el conveni (12/5/1998) entre el Consorci 
i 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.

ACA- Obres Delta (2002) 187.395 €

Altres ajuts per a la connexió dels municipis al CAT.
ACA- Calafell / Cunit (2000) 3.907 €
ACA- Altafulla (2001) 5.129 €
PUOSC- Altafulla (2001) 4.831 €
ACA- Sarral (2002) 15.763 €
PUOSC - Sarral (2002) 1.504 €
CCCB - Sarral (2002) 3.814 €

Altres.
Infraestructura recàrrega vehicles elèctrics 2.490 €

5

Amortització Tècnica dels actius immobilitzats 6.753.221 €
Amortització de Subvencions de Capital * -2.476.759 €
Amortització de Quotes d´Ús de Ramal (QUR) * -172.624 €
Amortització de Donacions * -86.553 €
Amortització neta en tarifa 4.017.285 €

Traspàs Quotes d’Ús de Ramal
QUR, vàries 78.443 €
QUR Baix Camp 29.158 €
QUR Baix Penedès 65.023 €
Total 172.624 €

Subvencions de Capital 2.476.759 €

Donacions
Baix Penedès 86.553 €
Total 86.553 €
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Pel càlcul dels interessos que generarà l´endeutament mitjà, considerem els saldos existents 
o previstos de les operacions d´endeutament ponderats pels tipus d’interès coneguts (si està 
subjecte a una operació de cobertura) o pel tipus estimat del mercat interbancari:

Estimació mitjana Euribor 3M: 0,05 %.

Nominal
Inicial Agent Tipus Marge SWAP 31/12/2019 31/12/2020 Cost

Financer Interessos

8.560.000 € BBVA 1,83% 5.885.000 € 5.171.666 € 1,830% 102.966 €

11.102.000 € LA CAIXA Euribor 3M 1,00% 1,36% 7.170.042 € 6.244.874 € 2,360% 159.514 €

6.000.000 € BANKINTER Euribor 3M 1,90% 4.500.000 € 3.900.000 € 1,950% 81.249 €

18.925.871 € LA CAIXA Euribor 6M 2,53% 1,17% 1.243.843 € 0 € 3,196% 17.429 €

7.900.000 € LA CAIXA Euribor 3M 0,75% 0 € 7.900.000 € 0,800% 29.625 €

Activació interessos obra dipòsit regulador Coto del Rey (Vendrell) -15.079 €

Total endeutament 18.798.885 € 23.216.540 € 1,788% 375.704 €

NECESSITATS FINANCERES
Amortitzacions i interessos
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Per tant, el component d’amortitzacions i interessos nets en tarifa és el següent:

2020 2019

Amortització neta  4.017.285 €  6.076.119 € 

Interessos del finançament  375.704 €  767.655 € 

Anualitat QNS/QTC -1.723.073 € -1.723.073 € 

AMORTITZACIONS I INTERESSOS  2.669.916 €  5.120.701 € 

La davallada de les amortitzacions respon a què l’obra civil de l’obra inicial estarà gairebé totalment 
amortitzada al haver transcorregut els 31 anys des de l’inici de l’explotació (període d’amortització 
30,8 anys).
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Per tal de fer front a l’amortització financera de les operacions de préstec que tenen una durada 
mitjana d’11 anys, inferior a la vida útil mitjana dels actius que és de 26 anys, el component 
d’aportació dels consorciats per amortització de deute a llarg termini ascendeix a:

APORTACIÓ DE CAPITAL PER DESVIACIÓ CASH-FLOW  345.000 € 

Aportació de capital per noves inversions (dotacions reserves) 699.442 €

NECESSITATS FINANCERES
Aportacions

Millores d'obra civil, caldereria i equips hidràulics 874.572 €

Inversions en equips mecànics, elèctrics i de telecomandament 730.000 €

Millora de la qualitat de l'aigua i del seu control i determinació 295.000 €

Sistemes d'informació 40.000 €

APORTACIÓ DE CAPITAL PER NOVES INVERSIONS  1.939.572 € 

L’aportació de capital necessària per dur a terme una sèrie d’actuacions destinades al correcte 
desenvolupament de l’activitat i excel·lència de la qualitat del servei i producte són les següents:

Amb aquestes actuacions es preveu executar noves inversions així com actuacions de renovacions, 
substitucions i adequacions d’instal·lacions que comptablement també es consideren inversions.  
Destaquen les següents: 

- Actuació de filtració a la presa d’aigua del dipòsit d’aigua crua de l’ETAP, com a element de 
seguretat per evitar entrada de macròfits a les línies de procés (400.000€).
- Actuacions a la xarxa de distribució, com millora dels desguassos a la conducció litoral i 
conducció principal (474.572€).
- Millores d’instal·lacions electromecàniques a diferents instal·lacions (nou transformador AT 
a EB1 100.000€, cabines AT 6kV 200.000€, renovació cabalímetres 110.000€, compra vehicle 
industrial multiusos a l’ETAP 120.000€).
- Renovació d’instrumentació del laboratori de procés i de qualitat (cromatògraf de gasos 
110.000€, perfiladors multiparamètrics en dipòsits de gran capacitat 100.000€).
- Renovació de servidors informàtics i nous softwares (40.000€).

Aportació de capital per noves inversions (dotacions efectives) 1.240.130 €

Amb la següent distribució:

7
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A la sessió del Consell de Ministres celebrada el 23/02/2018 es va acordar revisar el tipus del cànon 
de derivació fixant-lo en 0,09066 €/m³, d’acord amb allò previst a l’article 3 de la Llei 18/1981 d’1 de 
juliol, sobre actuacions de matèria d’aigua a Tarragona, que preveu la revisió bianual de l’esmentat 
cànon.
La revisió d’aquest cànon, es va realitzar, segons la condició 19 de la concessió atorgada al Consorci, 
d’acord amb la fórmula prevista a l’Ordre de 26 de setembre de 1984:

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

L’actual cabal concedit és de 94.713.591 m³/any, segons Resolució del “Ministerio para la Transición 
Ecológica” de 29 d’agost de 2019.

CÀNON DE DERIVACIÓ

En compliment de l’acord de l’Assemblea General de data 23/10/2018, el Consorci va interposar 
una 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 1,44 M€/trimestre, el que són 
5,8 M€/any (quantitat que s’avala).  
En cas de resolució desfavorable al Consorci no es produirà cap incidència, atès que tots els 
tributs estan pagats i/o avalats. En cas de resolució favorable del pleit, les quantitats revertirien 
en benefici dels consorciats en la manera que els òrgans de govern del CAT considerin oportuna.

Una possible revisió del tipus del cànon de derivació a partir de l’aprovació dels presents 
pressupostos, per part del Consell de Ministres, podria implicar la modificació d’aquest component 
a la tarifa.

Per tant:

2020  2019  

Tipus vigent aprovat pel Consell de Ministres  0,0907 €/m³  0,0907 €/m³ 

Concessió Estacional atorgada 94.713.591 m³ 100.267.337 m³

Import anual Cànon de derivació 8.590.523 € 9.094.247 € 

Despeses derivades de la Reclamació econòmica administrativa contra la revisió del cànon

Import impugnat = ( 0,090660 - 0,03 ) * m3 Concessió 5.749.115 €

25% Import impugnat (article 58 Llei General Tributària) 1.437.279 €

Aportació al cànon de derivació -1.031.573 €

Resta a ingressar fins arribar al 25% de la Reclamació Eco-Adm 405.706 €

Repercussió a la tarifa
0,0043 €/m³

2020  2019  

Tipus vigent aprovat pel Consell de Ministres  0,0907 €/m³  0,0907 €/m³ 

Repercussió fins arribar al 25% de la Reclamació Eco-Adm. 0,0043 €/m³ -

CÀNON DE DERIVACIÓ  0,0950 €/m³  0,0907 €/m³ 
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En desenvolupament de l’article 3.3 de la Llei 18/1981, el 17 de maig de 2007 es va signar un conveni 
amb les Comunitats de Regants del Delta de l’Ebre que unificava i reunia en un sol text les diferents 
relacions jurídiques i econòmiques existents entre les Comunitats de Regants i el Consorci. 
Així, juntament amb l’obligació legal del Consorci de contribuir a la conservació i manteniment de 
la infraestructura hidràulica dels regants, es preveuen altres obligacions derivades de l’explotació 
del Consorci de la xarxa de subministrament a poblacions i indústries, com p.e., l’obligació 
d’alternança en els treballs de reparació i neteja dels canals, la notificació prèvia de les dates, 
la regulació de les comportes d’entrada d’aigua als canals, el possible canvi de productes per 
al tractament de l’aigua per a ús agrícola, la representació del Consorci als òrgans de govern 
de les dues Comunitats, la constitució d’una comissió tècnica i l’autorització d’ús compartit 
d’instal·lacions de les Comunitats i altres.
Per l’any 2020, el CAT ha proposat a les Comunitats de Regants el manteniment de les quantitats 
rebudes l’any 2019. Cadascuna de les dues comunitats percebrà la meitat del següent import. 

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

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS
Increment Cànon de Derivació (art. 3.3 Llei 18/81)
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CÀNON DE L’AIGUA

Els volums procedents de les captacions pròpies inclouen els de captacions del medi, 
d’infraestructures de l’ACA o d’instal·lacions pròpies d’aigua marina i les procedents de 
corporacions de dret públic. 
Resta pendent de fixar, per part de la llei de Pressupostos de la Generalitat, el tipus a aplicar 
durant l’any 2020. La modificació de la tarifa gravamen general (si resulta superior al 0,1688€/m³ 
pressupostat) o dels coeficients podria implicar la modificació del component variable de la tarifa.

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

• La supressió de l’article 64.2.d) que motiva l’eliminació de l’exempció del cànon en l’abastament 
fet a través de xarxes bàsiques i l’abastament en alta a d’altres serveis públics de distribució 
d’aigua potable.
• La definició de la base imposable del cànon de l’aigua com l’aigua utilitzada i, en el cas 
dels usos per abastaments a tercers, s’entén que inclou el volum d’aigua captat del medi, el 
procedent d’infraestructures de l’ACA, d’una corporació de dret públic adscrita a l’Administració 
hidràulica, el comprat a tercers i el produït en instal·lacions d’aigua marina (art. 67.1).

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/tributs/Document_Novetats_Mesures.pdf
Actualment el CAT té interposat un recurs contenciós-administratiu contra la subjecció a aquest 
cànon.

Import = (TGG x C1 x Vnll)   +   TGG x C2 x Vll x %Vc 
Volum captat del medi 74.619.289 m³
Volum lliurat a tercers (Vll) 73.500.000 m³
Volum no lliurat (Vnll) 1,50%
Percentatge d'aigua procedent de captacions pròpies (%Vc) 100%
Tipus Gravamen General (TGG) 0,1688 €/m³

Coeficients reductors del TGG Valor coeficient Vnll (m³) Vll (m³) Vc €
C1 (Vnll) 0,2  1.119.289    37.787 € 
C2 (Vll) 0,07  73.500.000   100%  868.476 € 
CÀNON DE L'AIGUA   906.263 € 
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DOTACIÓ DE RESERVA

No obstant això, cal recordar que les tarifes unitàries individuals varien en funció de la quota de 
nou subministrament (QNS) i l’estacionalitat de la dotació.

Normes Explotació del CAT.

Article 11.- Dotació de reserva

....

11.2. El règim tarifari de les dotacions de reserva, ja existents a 30 de juny de 2015, 
estarà integrat pels components següents:

- aportació de capital per reserva d’infraestructura derivada de l’assignació 
d’inversió per reserva de cabal (art. 18 estatuts).

- quota de nou subministrament (QNS), en el cas que procedeixi.

- cànon de derivació.

...

El pressupost preveu 11.137.607 m³ de dotacions de reserva.

2020  2019  

Aportació de capital per inversions  699.442 € 0,0628 €/m³  627.016 € 0,0635 €/m³

Aportació de capital per desviació cash-flow  40.095 € 0,0036 €/m³

Cànon de derivació (CHE-ACA)  915.968 € 0,0907 €/m³  895.606 € 0,0907 €/m³

25% Reclamació Eco-Adm. (CHE-ACA)  41.862 € 0,0043 €/m³

Costos Dotacions Reserves  1.657.272 €  1.562.718 € 

TARIFA MITJANA DOTACIO DE RESERVA (€/m³) 0,1578 €/m³ 0,1578 €/m³
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TARIFA MITJANA

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

Per tant, el cost mitjà unitari per a l’any 2020 s’estima així:

(C) 73.500.000 m³ consumits pressupostats per l'any vinent.

(E) 84.805.449 m³ efectius, és a dir, aquells que els consorciats tenen assignats per consumir.

(R) 11.137.607 m³ de dotacions de reserva.

DESCRIPCIÓ
2020 2019

€/ANY €/m³ €/ANY €/m³

(C) Despeses variables d'explotació  5.053.655 € 0,0688  5.044.364 € 0,0686

(E) Despeses fixes d'explotació  12.729.110 € 0,1501  12.383.342 € 0,1462

DESPESES D'EXPLOTACIÓ  17.782.765 € 0,2189  17.427.706 € 0,2148

(E) Amortitzacions i interessos  2.669.916 € 0,0315  4.712.160 € 0,0556

(E) Amortitzacions i interessos noves inversions  408.541 € 0,0048

QNS - QTC  1.723.073 €  1.723.073 € 

AMORTITZACIONS I INTERESSOS  4.392.988 € 0,0315  6.843.774 € 0,0604

(E) Aportació de capital per inversions  1.240.130 € 0,0146  621.109 € 0,0073

(E) Aportació de capital per desviació cash-flow  345.000 € 0,0041  304.905 € 0,0036

APORTACIONS DE CAPITAL  1.585.130 € 0,0187  926.014 € 0,0109

(E) Cànon de derivació (CHE-ACA)  7.674.555 € 0,0907  8.194.631 € 0,0907

(E) 25% Reclamació Eco-Adm. (CHE-ACA)  363.843 € 0,0043

(E) Cànon Regants (Com.Regants)  4.473.291 € 0,0527  4.473.291 € 0,0528

(C) Cànon de l'aigua variable (ACA)  906.263 € 0,0123  932.101 € 0,0127

CÀNONS  13.417.952 € 0,1600  13.600.023 € 0,1562

Costos Dotacions Efectives  37.178.836 € 0,4291  38.797.517 € 0,4423

(R) Aportació de capital per inversions  699.442 € 0,0628  627.016 € 0,0635

(R) Aportació de capital per desviació cash-flow  40.095 € 0,0036

APORTACIONS DE CAPITAL  699.442 € 0,0628  667.111 € 0,0671

(R) Cànon de derivació (CHE-ACA)  915.968 € 0,0907  895.606 € 0,0907

(R) 25% Reclamació Eco-Adm. (CHE-ACA)  41.862 € 0,0043

CÀNONS  957.831 € 0,0950  895.606 € 0,0907

Costos Dotacions Reserves  1.657.272 € 0,1578  1.562.717 € 0,1578

Aportació al cànon de derivació  1.031.573 € 

COSTOS TOTALS  39.867.681 €  40.360.234 € 

TARIFA MITJANA AIGUA CONSUMIDA (€/m³) 0,5424 0,5491

-1,22%
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TARIFA MITJANA

No obstant això, cal recordar que les tarifes unitàries individuals varien en funció de: 
-  L’estacionalitat de la dotació, circumstància que afecta als components unitaris d’interessos 
i amortitzacions.   
-  De tenir o no quota de nou subministrament (QNS) i quota de troncal compartit (QTC).

Per naturalesa, les partides que conformen el pressupost són:

2020

Cànons (naturalesa tributària) 0,2095 38,63%

Despeses d'explotació (fix) 0,1732 31,93%

Despeses d'explotació (variable) 0,0688 12,68%

Amortitzacions i interessos 0,0598 11,03%

Aportacions de Capital 0,0311 5,73%

 €/m³ 0,5424 100,00%

38,63%

31,93%

12,68%

11,03%

5,73%
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