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Un primer any convuls
Aquest ha estat el meu primer any com a President del Consorci d’Aigües de Tarragona. 
Vaig ser nomenat a mitjans de febrer, tot just després de la situació viscuda el 3 de gener 
amb el ruptura d’una canonada a l’Ampolla que tots recordem molt gràficament. Un 
any marcat per aquest inici i que posteriorment se’n van desprendre altres actuacions i 
marcat, sobretot, per una pandèmia mundial i que de ben segur no oblidarem. 
Pel CAT, tampoc ha estat un any fàcil. Com a proveïdor de serveis essencials, ha hagut 
d’estar actiu i compaginar amb tots els seus recursos que el subministrament d’aigua 
es mantingués en el seu nivell d’excel·lència i prendre totes les mesures preventives per 
evitar contagis entre el seu personal més estratègic. Em refereixo al personal d’operadors 
i de laboratori que, sense ells, hagués estat difícil garantir la continuïtat del servei. 
Al llarg d’aquests mesos he pogut comprovar de primera mà que el CAT és un ens 
que s’esforça per garantir un alt nivell de servei de qualitat i que hi ha un alt grau de 
compromís entre els seus empleats. El projecte de la inspecció de la canonada principal, 
el seu resultat i les accions que se n’han derivat de manera immediata, n’és un exemple. 
L’any 2020 serà recordat també com un gran volum d’inici d’inversió en nous projectes 
dins el marc del pla d’inversions 2020-23 que va aprovar l’Assemblea General. Més de 
18 milions d’euros d’obra nova licitada i ja en marxa, a més a més de les actuacions 
contemplades en el pressupost corrent de l’any.
En un altre ordre de qüestions, aquest 2020 també hem conegut dues sentències del 
TSJC en les que es donava la raó al Consorci d’Aigües de Tarragona en relació al subjecte 
passiu del cànon de l’aigua, tema que es remunta  a l’any 2012. Les sentències deixen 
clar aspectes que estaven en discussió: el CAT és una corporació de dret públic adscrit a 
una administració hidràulica (la Confederació Hidrològica de l’Ebre). De les resolucions 
se n’ha desprès un retorn als consorciats per un import de 3,55 milions d’euros.
Finalment amb la mirada posada al futur, enguany també ens hem posat a treballar en 
un model de visites virtuals atesa la situació provocada pel COVI-19. Les visites dels grups 
escolars a la planta potabilitzadora de l’Ampolla són fonamentals per donar a conèixer 
la tasca del CAT al territori i la divulgació del cicle de l’aigua i la seva vital importància.

Xavier Royo i Franch
President
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Un desafiament majúscul 
Aquest 2020 ha estat un any complex que va començar amb el col·lapse estructural de 
la canonada principal a l’Ampolla el 3 de gener, la situació més greu viscuda al Consorci 
d’Aigües de Tarragona en els 31 anys d’explotació. Els serveis tècnics del CAT van respon-
dre amb la màxima professionalitat i celeritat possible, restablint el servei de subminis-
trament d’aigua a tots els consorciats en poc més de 40 hores. M’atreveixo a dir que per 
ser una situació no programada i en època de festes de Nadal va ser un autèntic rècord. 
Aprofito aquest espai per tornar a donar les gràcies a tot el personal que es va involu-
crar, les empreses que hi van participar, a l’Ajuntament de l’Ampolla i la propietat de la 
finca directament relacionada en el succés i, en general, a la bona comprensió i suport 
dels nostres consorciats.
Com bé és sabut, però, l’any 2020 serà un any marcat per la pandèmia mundial de la 
COVID-19. El Consorci d’Aigües de Tarragona ofereix un servei essencial per a la població 
i com a tal, l’activitat ha continuat interrompudament maximitzant esforços i reduint 
els riscos per als seus treballadors. Des de la Direcció es va optar per organitzar torns 
de 12 hores per als operadors, fomentar el teletreball i oferir totes les garanties possibles 
per fer del lloc de treball un espai segur. 
Tot i la complicada situació, el CAT ha continuat endavant amb la seva activitat amb la 
voluntat d’oferir un servei de qualitat i amb garanties per als seus consorciats. 
En relació als consums, les dades dels ajuntaments i les indústries enguany han mos-
trat una important reducció, del 13,6%, baixant fins els 63,77 Hm³ anuals, mentre que 
l’any 2019 aquesta xifra se situava als 73,79 Hm³. Una minva de 10 Hm³ degut al descens 
de l’activitat econòmica a tots els nivells. La davallada més significativa s’ha produït en 
el sector industrial on la baixada ha estat de prop del 21% mentre que en el sector urbà 
aquesta se situa al voltant del 9%. I d’aquest descens urbà, podem significar una bona 
part a les poblacions més turístiques per la baixa afluència de visitants.
Com hem dit a l’inici, el  3 de gener de 2020 va marcar un abans i un després a la histò-
ria del CAT. De la pitjor situació viscuda es va passar a una gran oportunitat. El col·lapse 
estructural de la canonada va fer accelerar un projecte en el que ja es portava treballant 
feia més de dos anys. Amb motiu de la celebració dels 30 anys d’explotació, el 2019, ja 
començàvem a estudiar la possibilitat a mitjà-llarg termini de conèixer l’estat de la ca-
nonada principal i, en funció del seu resultat, adoptar una sèrie de mesures. Res no feia 
pensar que una canonada amb un període mig de vida de més de 50 anys pogués patir 
una patologia amb el resultat que tots coneixem. El trencament va  precipitar aquest 
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projecte en una primera fase: saber quin era l’estat general de la canonada principal 
(75km) el més aviat possible per respondre a la pregunta que tothom es feia: pot tornar 
a passar?. El Consorci va engegar un projecte de diagnosi de la conducció principal 
que va concloure amb la substitució urgent de 5 tubs dels més de 12.500 analitzats. La 
revisió feta entre el punt de captació a Campredó i Tarragona a través d’un sofisticat 
sistema de camps electromagnètics va resoldre que dels tubs inspeccionats només un 
0,3% tenen alguna patologia. En paraules de l’empresa adjudicatària, “la xarxa es troba 
en un molt bon estat de salut estructural”.  Cal tenir en compte que dels estudis fets fins 
ara amb aquest sistema concloïen que la ràtio d’afectació habitual és d’entre un 3 i un 
5%. Pel Consorci, però, cada tub pot fer crític el subministrament.
Encara en les accions dutes a terme aquest any, s’han començat a executar algunes de 
les obres previstes al pla d’inversions 2020-23 per un valor de 36,6 milions d’euros (50% 
finançats per l’Agència Catalana de l’Aigua). Més del 50% d’aquest import es va licitar i 
iniciar, tot i la pandèmia, durant l’any 2020.
Pel que fa als projectes relacionats amb augmentar la capacitat de regulació i garantia 
cal destacar el dipòsit regulador de 25.000 m³ a “Coto del Rey” (El Vendrell). En l’àmbit 
de la millora de la qualitat de l’aigua hi ha el projecte de reducció del risc microbiolò-
gic a l’ETAP de l’Ampolla amb una instal·lació d’UV’s i en l’àmbit de la seguretat, s’han 
començat els projectes de soterrament de la conducció a diferents indrets junt amb el 
sistema de seguretat física i lògica a l’ETAP, entre d’altres. 
En l’àmbit medi ambiental i de sostenibilitat, aquest 2020, després de dos anys de l’inici 
de la implantació del vehicle elèctric a l’organització, es pot concloure que la implan-
tació del cotxe elèctric al CAT ha tingut un impacte positiu en la reducció de l’ús de 
combustible fòssil (26.000 l acumulats). En els propers dos anys acabarem d’implantar 
al 100% la flota elèctrica. A més, tenint en compte que l’energia del Consorci és tota ver-
da, això suposa un impacte gran en les tones equivalents de gasos d’efecte hivernacle. 
Per concloure, m’agradaria agrair a tot l’equip humà del CAT els esforços realitzats 
aquest 2020, any que podríem batejar de sinistre de la canonada i de la pandèmia mun-
dial. Tot i les dificultats que ens hem trobat i gràcies a la dedicació i afany de tots, hem 
pogut tirar endavant d’una manera admirable. Aquest ha estat, és i serà, el camí a se-
guir.

Josep-Xavier Pujol i Mestre
Director gerent
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President
És nomenat per l’Honorable Conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat d’entre els membres de l’As-
semblea.

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 industrials de-
signen lliurement.
• Hi intervenen, també, els dos vocals de l’Assemblea 
proposats per les comunitats de regants.

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 de-
signats per l’Honorable Conseller de Territori i Sostenibi-
litat, dos dels quals són proposats per les comunitats de 
regants dels canals de l’Ebre dels quals deriva l’aigua ob-
jecte de la concessió. La representació dels ajuntaments 
comprèn un vocal per cada municipi incorporat al Con-
sorci. I finalment cada una de les empreses industrials 
consorciades té també un vocal a l’Assemblea.

Òrgans de govern
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25 Indústries Consorciades
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
ESSITY SPAIN, SL
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
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, SA

ELS PALLARESOS
PERAFORT
EL PERELLÓ
EL PLA SANTA MARIA
LA POBLA DE MONTORNÈS
LA POBLA MAFUMET
PUIGPELAT
REUS
RIUDOMS
RODA DE BERÀ
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

63 Ajuntaments Consorciats
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
EL MORELL

Consorciats
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Consell d’Administració

PRESIDENT

Il·lm. Sr.Xavier Royo i Franch
Alcalde de l’Aldea

VICEPRESIDENT
Representació dels Ajuntaments

Il·lm. Sr. Pau Ricomà i 
Vallhonrat
Alcalde de Tarragona

VOCAL
Representació dels Ajuntaments

Il·lm. Sr. Carles Pellicer i 
Punyed
Alcalde de Reus

VOCAL
Representació de la Generalitat

Sra. Trinitat Castro i Salomó
Directora Serveis Territorials a 
Tarragona del Departament de 
Territori i Sostenibilitat

VOCAL
Representació de la Generalitat

Sra. Elisabeth Tomàs i Franch
Tinenta d’Alcalde d’Afers Interns i 
Institucionals de l’ajuntament de 
Deltebrede Territori i Sostenibilitat

VOCAL
Representació de les Comunitats
de Regants del Delta de l’Ebre

Sr. Manel Ferré i Aixendri
President Comunitat General de 
Regants del Canal de la Dreta de 
l’Ebre

VOCAL
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
Representació de les Indústries

Sr. Ignasi Cañagueral
Director del Complex Industrial de 
Dow Tarragona

VOCAL
En representació de les Indústries

Sr. Marc Fargas i Mas
Director Industrial de la Divisió 
de Derivats del Clor d’Ercros i 
Conseller Delegat d’AITASA

Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre
Director gerent del CAT

SECRETARI

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

DIRECTOR GERENT
Sr. Josep Xavier Pujol i Mestre
Direcció gerència
i Direcció Tècnica

DIRECTOR
Sr. Jesús Martín i García
Direcció Jurídica i Econòmica

CAP
Sr. Andreu Fargas
Innovació, Tecnologia i Energies

CAP
Sr. Francesc Polo
Manteniment

CAP
Sra. Sandra Simó
Finances i Control

CAP
Sr. Aleix Martorell
Explotació

RESPONSABLE
Sra. Josepa Fàbregas
Gestió Qualitat i
Direcció Tècnica Laboratori

CAP
Sr. Agustí Colom
Qualitat de les Aigües
i Medi Ambient

CAP
Sr. Manel Escatllar
Sistemes d’Informació

RESPONSABLE
Sra. Marta Bonillo
Relacions Externes i Comunicació

RESPONSABLE
Sra. Mireia Campos
Seguretat i PRL
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respectius suports: televisió, ràdio, premsa escrita, prem-
sa digital i xarxes socials. 
Acords amb mitjans de comunicació, sensibilització
i divulgació.
Al 2020 es van subscriure 23 acords amb mitjans de co-
municació de la demarcació de Tarragona, per garantir 
una cobertura informativa en tot l’àmbit territorial del 
CAT (des de publicacions locals a les diverses comarques 
tarragonines, com ràdios, televisions i els mitjans digitals). 
A través dels mitjans de comunicació es van fer diverses 
campanyes centrades en reforçar els missatges instituci-
onals per controlar la pandèmia de la COVID-19 a més de 
missatges centrats en explicar quins controls de qualitat 
passa l’aigua del CAT abans de ser subministrada, sent un 
producte de consum segur. Això també ho avala el dis-
posar de la certificació ISO22001 d’innocuïtat alimentària. 
Xarxes socials 
Durant aquest 2020 les dues xarxes utilitzades per millo-
rar la comunicació interna i externa del CAT han estat el 
canal de youtube i el perfil institucional d’instagram del 
Consorci. A nivell intern, el canal de youtube va servir per 
difondre missatges d’ànim i reconeixement de la feina 
feta pels treballadors durant el confinament. A nivell ex-
tern, el CAT va fer una campanya de consells d’estalvi d’ai-
gua a nivell domèstic a través del seu perfil d’Instagram. 
Vídeo treballadors – Treballem per a tu
Amb motiu del confinament domiciliari decretat el mes 
de març, el CAT va voler reforçar el seu paper de servei 
essencial, demanant a la població que es quedés a casa 
i assegurant que des del Consorci, els seus treballadors, 
seguien desenvolupant la seva feina per oferir un servei 
públic com el del subministrament d’aigua en alta. 

laboradores i contractistes amb les que treballa amb la 
voluntat d’establir una relació basada en la legalitat, l’ho-
nestedat, la transparència i la confiança promovent i as-
segurant la integració de la responsabilitat social a tota la 
cadena de valor.

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’en-
titat, 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 en-
volta. 
Newsletter
En l’àmbit de la comunicació interna, aquest 2020 s’ha 
seguit fent l’enviament d’un butlletí informatiu tant a 
nivell intern com a nivell extern. Els treballadors del CAT 
han rebut informació centrada en l’activitat del CAT i nor-
mes d’organització interna per gestionar la pandèmia i 
a nivell extern, els consorciats i les persones que estan 
subscrites a la newsletter, han rebut mensualment in-
formació relacionada amb les accions dutes a terme al 
Consorci.  En total s’han enviat 24 butlletins informatius 
al llarg d’aquest any. 
Notes de premsa
Aquest 2020 s’ha doblat el nombre de notes de premsa 
publicades a la pàgina web del CAT en l’apartat “Notíci-
es”, s’han publicat un total de 20 comunicacions. Aquest 
augment es deu majoritàriament als 7 comunicats fets 
entre els dies 3 i 5 de gener, quan es va produir el col·lapse 
estructural de la canonada principal, sent aquest, un dels 
canals de comunicació amb els consorciats. 
Les noticies publicades han generat interès entre els mit-
jans de comunicació tant de les Terres de l’Ebre com del 
Camp de Tarragona, que les han recollides en els seus 

Avanç constant
Aquest 2020 ha estat un any atípic on la comunicació ha 
tingut un paper fonamental. Pel que fa a l’activitat del 
CAT, en l’àmbit de Comunicació i Responsabilitat Social, 
no s’han pogut complir algunes de les accions previstes 
en el Pla Estratègic 2018-2021 a causa de la situació sa-
nitària provocada per la pandèmia mundial però se n’ha 
plantejat de noves adaptant-les a les circumstàncies. 
En aquest sentit, un dels pilars fonamentals del CAT són 
les visites a l’Estació de Tractament d’Aigua Potable, unes 
visites que es van fer fins el dia abans del decret de l’Es-
tat d’Alarma i que haguessin assolit xifres record si s’ha-
guessin pogut fer les que ja estaven programades fins al 
mes de juny. Per poder continuar amb aquestes visites, 
durant el 2020 el CAT ha treballat en el desenvolupament 
d’un nou model de visites en format virtual.  
En l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa s’ha 
continuat treballant en la implantació d’un sistema de 
gestió de la RSC basat en la norma IQNET SR10. 
Encara parlant de sistemes de gestió, aquest 2020 La 
Fundació Más Familia ha atorgat a l’entitat el Certificat 
com a Empresa Familiarment Responsable, distintiu que 
avala el compromís del Consorci a l’hora de crear un en-
torn de treball sostenible per a la vida professional, perso-
nal i familiar de les persones treballadores
A hores d’ara, el CAT compta amb 51 mesures de concili-
ació, entre les que destaquen les mesures que donen su-
port al gaudir de permisos retribuïts i les que fomenten la 
salut i benestar de les persones treballadores.
Finalment, aquest 2020 s’ha actualitzat el codi ètic i de 
conducta. Un codi que resulta d’aplicació a tot el perso-
nal i entitats  vinculades amb el CAT. 
Així mateix, el CAT, vol estendre el seu compromís de 
responsabilitat social a les entitats proveïdores, col-
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Compromís amb el Territori
Visites
Mentre les circumstàncies ho van permetre, el CAT va 
mantenir un ritme molt alt de visites a les seves instal-
lacions de l’Ampolla. Durant els tres primers mesos de 
l’any, fins el dia 12 de març, 1.076 persones van visitar les 
instal·lacions del CAT. 
En total es van anul·lar 27 visites de diversos centres esco-
lars de la demarcació de Tarragona amb una mitjana de 
50 alumnes per visita. 
Tenint en compte que durant un curs estàndard es van 
programant més visites, aquest 2020 hagués estat un 
any de xifres records pel que fa les visites a l’Estació de 
Tractament d’Aigua Potable, superant les 2.500 persones. 
Repte Experimenta
El CAT ha participat en el programa “Repte Experimenta” 
vinculat a la URV i destinat al foment de la vocació cientí-
fica per a estudiants de formació secundària de diferents 
instituts del Camp de Tarragona. La participació s’ha ma-
terialitzat en forma d’apadrinament per part de personal 
del Laboratori de LQAIGUA, fent sessions telemàtiques 
amb diferents grups d’estudiants, realitzant diversos ex-
periments científics i fomentant així el raonament cien-
tífic.
Màster URV 
El CAT un any més, ha tornat a participar en el màster 
en “Eines per al Desenvolupament Professional a la In-
dústria”, plantejat sobre la base de l’aportació del conei-
xement i experiència de professionals d’empreses de 
l’entorn petroquímic, agroalimentari, cosmètic i de trac-
tament d’aigües que participaran en la formació acadè-
mica, conjuntament amb els coordinadors docents i els 
professors universitaris. Per part del Consorci, la directo-
ra del Laboratori de Qualitat va ser la que va impartir les 
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Econòmic
Prioritat alta
• Transparència
  informativa.

Ambiental
Prioritat alta
• Escassetat de l’aigua.
• Compliment legislació
  ambiental.
• Eficiència i consum
  racional d’energia.

Social
Prioritat alta
• Contracte, condicions 
de treball i salaris.
• Diversitat i igualtat 
d’oportunitats.
• Salut i seguretat.
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IQNet SR10 - Responsabilitat Social Corporativa
Aquest 2020 el CAT ha avançat en la implantació d’un sis-
tema de gestió de la Responsabilitat Social Corporativa. 
Un cop realitzada l’anàlisi de la situació, s’ha fet un recull 
d’informació per conèixer les necessitats i expectatives 
dels grups d’interès del CAT. S’han utilitzat diversos for-
mats: entrevistes personalitzades, focus group i enques-
tes online a més de la consulta de la documentació ja 
existent. 
Amb aquesta informació s’ha elaborat una matriu de ma-
terialitat que distribueix els temes en funció de la seva 
influència a les valoracions i decisions de cada grup d’in-
terès i de la importància dels impacte econòmics, ambi-
entals i socials de l’organització.
La matriu i posterior informe de Materialitat s’ha elabo-
rat a través d’Ingenieria Social, una consultoria externa, 
que ha assessorat el CAT en el seu procés d’implantació 
del nou sistema de gestió amb la voluntat d’obtenir una 
certificació. 
En el gràfic es mostren els resultats de la matriu de mate-
rialitat on s’identifiquen quins han estat els temes mate-
rials amb una prioritat més alta i en funció del seu àmbit. 
A través d’aquesta anàlisi i coneixement dels temes ma-
terials tant pels grups d’interès com per la pròpia orga-
nització, el CAT ha integrat aquests resultats en els seus 
objectius estratègics en funció de cada àmbit d’actuació. 

hores de formació, dins del mòdul Qualitat i Acreditació.  
El programa va dirigit a graduats en Química, Enginyeria 
Química, Bioquímica o Biotecnologia, entre d’altres, als 
que proporciona una base teòrica i pràctica de qualitat 
per facilitar la seva inserció en l’entorn professional. 
Panel Públic Assessor. 
A través d’aquest òrgan, el CAT vol apropar encara més 
l’entitat al seu entorn i establir un canal de comunicació 
bidireccional periòdic amb els diferents grups d’interès 
que formen part del PPA així com conèixer quines són les 
inquietuds de la societat i resoldre els dubtes que puguin 
sorgir.
El Panel Públic Assessor del CAT, coordinat pel Gabinet 
d’Estudis sociològics i de mercat CERES, està format per 
17 membres de diversos sectors que representen la so-
cietat del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. L’ens 
està previst que es reuneixi dos cops l’any i serà un espai 
de debat de diversos temes d’interès proposats tant pels 
panelistes així com també pel propi Consorci. 

Col·laboracions:
Donatiu mascaretes UCI
El Consell d’Administració del 14 d’abril de 2020 va acor-
dar un donatiu de 37.500€ per comprar mascaretes de 
màxima protecció. El CAT va distribuir les mascaretes, del 
tipus N-95 de màxima filtració, directament als centres 
hospitalaris de Joan XXIII de Tarragona, Sant Pau i Santa 
Tecla de Tarragona, Sant Joan de Reus, Verge de la Cinta 
de Tortosa, Hospital del Vendrell i Pius de Valls. La distri-
bució es va acordar amb els responsables de cada centre 
en funció de les seves necessitats i amb la voluntat d’agi-
litar al màxim l’entrega.
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Compliance
El Consorci d’Aigües de Tarragona està dotat, des de 
novembre de 2019, d’un Sistema de Gestió de Compli-
ance Penal, amb els documents essencials següents: la 
Política de Compliance penal; el Catàleg de riscos penals 
i paràmetres de conducta esperats i un Document 
vertebrador del Sistema de gestió de Compliance Penal. 
També disposa d’un canal ètic per rebre eventuals de-
nuncies davant conductes sospitoses.
El Consell d’Administració és informat d’una manera 
profunda rebent la documentació de suport dels aspec-
tes més rellevants destacats al mapa de riscos penals 
com l’informe sobre mediambient, energia, resultats 
financers, qualitat de l’aigua, seguretat industrial, infra-
estructures critiques, finançament, situació tributària i 
altres. 
El Consell d’administració realitza un seguiment d’indi-
cadors assenyalats al Sistema de Qualitat i, com puntals 
del compliment normatiu, es troben els diversos Siste-
mes de Gestió (certificats - últim capítol de la memòria).
A banda dels indicadors i informes dels Sistemes de 
Gestió s’ha estudiat la simplificació del sistema de com-
pliance penal, a fi de fer-lo més entenedor, la formació 
de tot el personal, en ambdós casos amb la finalitat  
d’implantar una cultura de compliment permanent a la 
corporació.
També s’ha iniciat la implementació d’una plataforma 
de manera que es pugui realitzar una monitorització 
integral dels indicadors. 
Cal destacar, també, que l’any 2020 s’ha realitzat una ac-
tualització del Codi ètic corporatiu aprovat, inicialment, 
l’any 2012.
Cal fer esment a l’absència de denúncies mitjançant el 
canal ètic.
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FINANCES I CONTROL 
L’impacte de la pandèmia causada per la Covid-19, arran 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 i les 
nombroses ordres ministerials i reials decrets publicats 
amb posterioritat per les diferents administracions, s’ex-
plica a la nota 2.d) de la memòria que conforma els estats 
financers aprovats de l’exercici 2020. 
En aquest sentit, cal dir que el Consorci d’Aigües de Tar-
ragona és operador de serveis essencials. Per aquest mo-
tiu, l’activitat del CAT no s’ha aturat en cap moment, tal i 
com exigia l’article 18 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.
Talment la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, por la 
que se adoptan medidas en relación con los servicios 
de abastecimiento de agua de consumo humano y de 
saneamiento de aguas residuales també ens ha facili-
tat poder proveir-nos amb plena normalitat dels consu-
mibles bàsics i indispensables per poder dur a terme el 
servei en les condicions exigides per la legislació d’aigües 
i sanitària d’aplicació al CAT, així com disposar d’existèn-
cies pròpies per poder prestar amb garantia i de forma 
ininterrompuda l’activitat de captació, potabilització i 
distribució d’aigua als consorciats, evitant la generació 
de problemes per a la salut pública.
Respecte l’impacte en la demanda de subministrament 
d’aigua, els volums d’aigua servits han estat inferiors a 
partir de la segona quinzena de març envers l’any 2019, 
tal i com s’aprecia a l’apartat d’explotació.
Malgrat això, l’impacte de la Covid-19 en els ingressos no 
ha estat significatiu perque l’article 18.5 del estatuts del 
Consorci d’Aigües de Tarragona estipula que la facturació 

Extracte dels Estats Financers a 31 de desembre de 2020. 
• Balanços al 31 de desembre de 2020 i de 2019.
• Comptes de Pèrdues i Guanys corresponents als exerci-
cis 2020 i 2019.
• Estats d’Ingressos i Despeses imputats a Patrimoni Net 
corresponents als exercicis 2020 i 2019.
• Estats de Canvis en el Patrimoni Net corresponents als 
exercicis 2020 i 2019.
• Estats de Fluxos d’Efectiu corresponents als exercicis 
2020 i 2019.
• Memòria de l’exercici 2020.

Actiu
Actiu no corrent 94.063.964,58 €
Actiu corrent 29.727.485,12 €
Total Actiu 123.791.449,70 €
Patrimoni Net i Passiu
Patrimoni Net 68.510.706,22 €
Passiu No corrent 42.635.731,54 €
Passiu corrent 12.645.011,94 €
Total Patrimoni 123.791.449,70 €
Compte de Pèrdues i Guanys
Resultats d’Explotació 358.158,47 €
Resultat Financer -354.375,43 €
Resultat Abans d’Impostos 3.783,04 €
Resultat de l’Exercici 3.783,04 €

dels m³ consumits només cobrirà els costos variables.
Concretament, la menor facturació en el component va-
riable de consum s’ha traduït en 424.460,65 euros que 
s’han vist compensats pel menor cost de les despeses 
variables directes, energia elèctrica i reactius, per a la po-
tabilització de l’aigua.
Seguint amb els ingressos d’explotació, des del mes de 
juny de 2020 el Consorci ha deixat de repercutir el cà-
non de l’aigua als consorciats pel subministrament en 
alta al ser, segons sentències del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, una corporació de dret públic 
exempta. Aquestes sentències han suposat un ingrés de 
3.555.753,97 euros, dels quals 427.025,77 euros correspo-
nen a interessos de demora, que han estat retornats al 
consorciats en compliment de l’acord de l’Assemblea Ge-
neral del passat 20/10/20. 
Respecte els comptes a cobrar, no s’ha produït impaga-
ment de les factures emeses, de mode que el Consorci 
no ha tingut cap dificultat de tresoreria en satisfer amb 
els compromisos de pagament amb l’administració pú-
blica, entitats de crèdits, personal i proveïdors. Excepci-
onalment al mes de maig de l’any 2020, el Consorci va 
avançar el pagaments de factures a 31 dies per tal que els 
proveïdors del CAT poguessin disposar de major liquidi-
tat i fer front a la situació econòmica que va comportar 
l’estat d’alarma. L’import avançat va ser d’aproximada-
ment 1,85 M€. Igualment, des del mes de novembre de 
2020, el CAT ha avançat a 45 dies el termini de pagament 
de les factures als proveïdors. Aquesta mesura d’estímul 
econòmic es mantindrà en vigor mentre la tresoreria a 
curt termini ho permeti.
Durant l’any 2020, el termini mitjà de cobrament s’ha si-
tuat en 58 dies i el termini de pagament a proveïdors co-
mercials ha estat de 47 dies.
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Respecte l’endeutament, el passat mes de juny va vèncer 
definitivament el darrer préstec avalat per la Generalitat 
de Catalunya. Al mes de juliol, Caixabank, S.A. i el Consor-
ci van signar una addenda al préstec de nominal inicial 
set milions nou-cents mil euros (dels quals n’hi ha dispo-
sats 668.042,24€) a fi efecte de prorrogar el període límit 
d’entregues del capital fins 31 de març de 2021, a causa 
de l’endarerriment de les licitacions dels projectes que 
el préstec finança atesa la Disposición addicional tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situ-
ación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19, en 
relación con las licitaciones de los contratos públicos. En 
conseqüència, el termini de carència d’amortització de 
capital també es va prorrogar quedant fixat el venciment 
definitiu de l’operació en el dia 30 de juny de 2033.
Finalment, cal destacar l’acord entre el CAT i l’ACA per tal 
de suprimir tres litigis que estaven curs i que es va con-
cretar en un acord de Govern de la Generalitat i l’acord 
del Consell d’Administració de l’ACA per atorgar la sub-
venció directa de l’Agència, en data 12 de febrer de 2020, 
per a la millora de la xarxa d’abastament en alta, atorgada 
per un import de 18.313.610,17€ pel finançament de diver-
sos projectes d’obra previstos al pla estratègic.

Valor Econòmic Directe Creat (VDC) 34.748.464,28 €
a) Ingressos 34.748.464,28 €
Valor Econòmic Distribuït (VED) 31.630.768,78 €
b) Costos operatius 17.069.281,60 €
c) Salaris i beneficis socials pels 
treballadors 4.892.728,94 €

d) Pagament proveïdors de fons 365.839,94 €
e) Pagaments al govern 9.256.898,53 €
f) Inversions a la comunitat 46.019,77 €
Valor Econòmic Retingut 3.117.695,50 €

Info
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Total Ajuntaments

Total Indústries

Total Consums
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Ajuntaments Indústries Total Producció % d'aigua no mesurada *

gener 2.954.298 m³ 1.817.522 m³ 4.771.820 m³ 4.866.030 m³ 1,10%
febrer 2.847.762 m³ 1.570.277 m³ 4.418.039 m³ 4.475.170 m³ 0,96%
març 3.106.125 m³ 1.609.625 m³ 4.715.750 m³ 4.749.580 m³ 0,88%
abril 2.832.753 m³ 1.446.151 m³ 4.278.904 m³ 4.305.070 m³ 1,06%
maig 3.226.938 m³ 1.660.732 m³ 4.887.670 m³ 4.987.020 m³ 0,91%
juny 3.627.624 m³ 1.517.060 m³ 5.144.684 m³ 5.187.620 m³ 0,58%
juliol 4.934.893 m³ 2.226.835 m³ 7.161.728 m³ 7.201.190 m³ 0,21%
agost 5.077.184 m³ 2.358.859 m³ 7.436.043 m³ 7.420.960 m³ -0,05%
setembre 3.948.235 m³ 2.195.536 m³ 6.143.771 m³ 6.223.760 m³ 0,08%
octubre 3.417.315 m³ 1.853.880 m³ 5.271.195 m³ 5.300.150 m³ 0,49%
novembre 3.067.542 m³ 1.782.840 m³ 4.850.382 m³ 4.944.370 m³ 1,15%
desembre 3.047.197 m³ 1.636.650 m³ 4.683.847 m³ 4.707.680 m³ 0,65%

TOTAL 2020 42.087.866 m³ 21.675.967 m³ 63.763.833 m³ 64.368.600 m³ 0,72%

TOTAL 2019 46.349.443 m³ 27.441.738 m³ 73.791.181 m³ 74.584.500 m³ 0,72%

Increment 2020-2019 -9,19% -21,01% -13,59% -13,70% 0,00%

Consums d’Aigua

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

Consums màxims

Màxim diari Mitjana anual

2019 3,677 m³/seg 2,365 m³/seg

2020 3,256 m³/seg 2,036 m³/seg
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Producció anual (mitjana diària de sortida d’aigua de l’ETAP de l’Ampolla en m³/seg)

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre
1 1,894 1,470 1,884 2,143 2,032 2,378 2,614 2,863 2,606 1,465 2,180 0,403
2 1,453 2,148 1,903 1,261 1,798 1,446 2,469 2,823 2,489 2,867 1,741 2,008
3 0,285 2,145 0,861 1,588 2,034 2,169 2,453 2,849 2,320 2,170 2,121 2,117
4 0,463 1,591 2,800 2,145 1,497 2,166 2,814 2,564 2,971 1,963 1,449 2,062
5 3,148 1,671 1,439 1,581 1,869 2,166 2,440 2,752 2,423 2,562 2,123 1,618
6 1,918 1,905 2,137 1,269 1,570 2,166 2,503 2,477 2,938 1,261 1,891 2,061
7 1,673 1,739 2,138 1,659 2,125 1,762 2,816 3,256 2,546 2,674 2,162 1,497
8 2,092 1,657 1,603 1,736 1,783 1,921 2,795 2,832 0,900 2,038 2,167 1,719
9 1,969 1,682 2,369 1,712 2,090 1,283 1,566 2,917 2,866 2,139 1,879 1,600
10 1,807 1,858 0,849 1,643 1,349 1,826 3,146 2,506 3,095 1,737 0,405 1,619
11 1,828 1,836 2,142 1,755 1,511 2,322 2,881 2,628 2,404 2,140 2,519 1,828
12 2,136 1,761 2,114 1,794 1,773 1,790 3,043 3,137 2,386 2,084 1,872 2,062
13 1,671 1,783 2,115 1,555 1,749 2,164 2,448 2,692 2,385 2,143 2,334 1,966
14 2,138 1,572 1,540 1,702 2,133 1,699 2,898 2,932 2,800 2,172 1,571 1,689
15 2,130 1,634 2,134 1,370 1,325 1,288 2,500 2,878 0,820 2,171 1,911 1,863
16 2,135 2,146 1,420 1,628 1,978 1,995 2,991 2,703 3,122 1,727 2,229 1,469
17 2,125 1,705 1,718 1,737 2,139 2,224 2,705 2,960 2,382 2,034 1,777 2,146
18 1,691 1,103 2,143 1,604 1,500 1,563 2,925 2,959 2,807 1,949 1,983 1,782
19 1,883 2,133 1,212 1,570 1,693 1,567 2,631 2,713 2,347 1,908 1,763 1,757
20 2,144 1,589 1,792 1,758 2,133 1,463 2,917 2,947 2,312 0,688 2,169 1,942
21 1,905 1,605 1,651 1,513 2,128 2,904 1,708 2,841 2,502 2,494 1,728 1,783
22 1,679 2,077 2,056 1,781 1,545 1,914 2,950 2,989 1,586 2,708 2,067 1,655
23 1,394 1,584 1,556 1,443 2,163 2,301 2,802 2,775 2,737 2,081 1,236 1,645
24 1,608 2,002 1,692 1,644 2,163 2,136 2,479 2,874 1,870 1,854 2,315 1,766
25 1,757 1,398 1,616 1,577 1,489 2,128 2,735 2,677 2,372 2,092 2,002 1,955
26 1,980 1,671 1,486 1,635 2,166 2,112 2,967 2,984 2,308 2,066 1,726 1,412
27 1,631 2,048 2,141 1,726 2,167 1,927 2,622 2,449 2,484 1,068 2,044 1,949
28 1,754 2,142 1,719 1,320 1,499 2,727 2,856 3,051 2,505 0,001 1,829 2,002
29 2,145 2,139 1,900 2,283 2,101 2,162 2,902 2,157 1,605 2,711 1,980 1,548
30 1,741 1,608 1,697 2,105 2,372 3,032 2,488 3,145 2,750 2,053 1,826
31 2,147 1,235 2,113 2,737 2,219 1,627 1,735

Mitjana 1,817 1,850 1,773 1,661 1,862 2,001 2,689 2,771 2,401 1,979 1,908 1,758
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Consum d’energia elèctrica

EBO Camp-redó EB1 L'Ampolla EB2 
Coll de Balaguer

EB3 
Nau de Control

EB10
Riudoms Reus

RESTA
(18 Estacions) TOTAL

GENER 1.351.486 Kw/h 1.248.021 Kw/h 29.838 Kw/h 592.435 Kw/h 185.965 Kw/h 557.454 Kw/h 3.965.199 Kw/h

FEBRER 1.191.286 Kw/h 1.142.503 Kw/h 32.448 Kw/h 540.887 Kw/h 163.876 Kw/h 546.967 Kw/h 3.617.967 Kw/h

MARÇ 1.282.020 Kw/h 1.205.201 Kw/h 18.182 Kw/h 564.337 Kw/h 191.465 Kw/h 581.139 Kw/h 3.842.344 Kw/h

ABRIL 1.138.362 Kw/h 1.088.220 Kw/h 17.534 Kw/h 505.644 Kw/h 172.772 Kw/h 512.983 Kw/h 3.435.515 Kw/h

MAIG 1.330.611 Kw/h 1.255.750 Kw/h 18.460 Kw/h 588.306 Kw/h 190.541 Kw/h 591.925 Kw/h 3.975.593 Kw/h

JUNY 1.414.785 Kw/h 1.388.625 Kw/h 17.729 Kw/h 604.714 Kw/h 185.087 Kw/h 663.562 Kw/h 4.274.502 Kw/h

JULIOL 2.020.035 Kw/h 1.983.365 Kw/h 132.293 Kw/h 861.146 Kw/h 227.284 Kw/h 897.848 Kw/h 6.121.971 Kw/h

AGOST 2.084.308 Kw/h 2.090.767 Kw/h 95.669 Kw/h 900.173 Kw/h 202.192 Kw/h 913.815 Kw/h 6.286.924 Kw/h

SETEMBRE 1.717.993 Kw/h 1.728.540 Kw/h 69.811 Kw/h 739.603 Kw/h 200.317 Kw/h 694.162 Kw/h 5.150.426 Kw/h

OCTUBRE 1.465.896 Kw/h 1.430.089 Kw/h 42.647 Kw/h 604.407 Kw/h 199.542 Kw/h 670.381 Kw/h 4.412.962 Kw/h

NOVEMBRE 1.326.777 Kw/h 1.278.154 Kw/h 62.367 Kw/h 566.058 Kw/h 192.490 Kw/h 574.224 Kw/h 4.000.070 Kw/h

DESEMBRE 1.264.859 Kw/h 1.193.200 Kw/h 54.445 Kw/h 539.090 Kw/h 198.385 Kw/h 588.233 Kw/h 3.838.212 Kw/h

TOTALS 17.588.418 Kw/h 17.032.435 Kw/h 591.423 Kw/h 7.606.800 Kw/h 2.309.916 Kw/h 7.792.693 Kw/h 52.921.685 Kw/h

% DEL TOTAL 33,23% 32,18% 1,12% 14,37% 4,36% 14,72% 100,00%

En el 2020 el consum energètic ha estat 52,9 GWh, amb una disminució respecte el 2019 del 15,51 %, a causa de la disminució de producció d’aigua. El cost de l’energia elèctrica ha estat 
de 3,63 M€ molt inferior respecte l’any anterior (5,06 M€) amb una baixada del 28,3%. Les causes de les significatives baixades del consum energètic i el cost de l’energia ha estat l’estat 
d’alarma mundial per la pandèmia del SARS CoV2 ocasionant la malaltia de la Covid 19.

EB-0 Captació
(Campredó)

EB-1 ETAP
(l’Ampolla)

EB-2 Coll de Balaguer
(Vandellòs i Hspitalet de l’Infant)

EB-3 Instal·lacions Centrals
(Constantí)

EB-10 Riudoms-Reus
(Riudoms)
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Executades i futures
(projectes i obres abordats pels diferents departaments)

Actuals
El Consorci d’Aigües de Tarragona abasta única i exclusi-
vament a ajuntaments i indústries de les comarques de 
Tarragona, servint a un 85% de la seva  població i co-
brint una extensió del 36% del seu territori. La concessió 
vigent d’explotació, des del 28 d’agost de 2019, data de 
l’última modificació de la concessió, és 94,71 Hm3/any 
(reducció de 5,56 Hm3 respecte a l’anterior), amb una 
mitjana anual de 3,0033 m³/seg, amb un màxim a l’estiu 
a l’agost de 3,781 m³/seg. i un mínim de 2,633 m³/seg. al 
mes gener. 
La captació es realitza des dels canals de reg de les co-
munitats de regants del marge dret i esquerre del delta 
de l’Ebre, a l’alçada de Campredó (Tortosa). Mitjançant 
un sifó l’aigua captada al marge dret és traspassada al 
marge esquerre des d’on és impulsada juntament amb 
l’aigua del canal esquerre a l’ETAP.
Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP):
Aigua entrant: aigua crua procedent de la captació 
Ubicació: l’Ampolla (Baix Ebre)
Tractament:

• Cambra d’arribada: tractament amb coagulant.
• Cambra de mescla: addició floculant.
• Preozonització.
• Floculació.
• Decantació lamel·lar.
• Filtració amb llit de sorra.
• Postozonització 
• Filtració amb carbó actiu granular.
• Tractament UV (en fase de construcció).
• Postcloració.

Aigua sortint: aigua potable de consum humà, segons 
RD 140/2003 (i modificacions d’aquest segons RD 
314/2016 i RD 902/2018), llesta per a la seva distribució.

Xarxa de distribució

Longitud total de les conduccions 403,47 km
Diàmetre igual o superior a  1600 mm 78,02 km
Diàmetre entre 1000 - inferior a 1600 mm 8,09 km
Diàmetre entre 500 - inferior a 1000 mm 114,71 km
Diàmetre inferior a 500 mm 202,65 km

Estacions de bombament

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

Dipòsits reguladors propis

En funcionament 44

Volum màxim d’emmagatzematge

Aigua potable 400.000 m³
Aigua crua 180.000 m³

Projecte de Reparacions estructurals a 
l'edifici dels filtres de carbó actiu a l'ETAP 
de l'Ampolla. TM de l'Ampolla

677.753,97€

Projecte de desbast i filtració a la presa 
d’aigua del dipòsit d’aigua crua a l’ETAP 
de l’Ampolla

608.303,62€

Projecte d’implantació del sistema 
d’auscultació estructural de la conducció 
principal del CAT, DN-1600, Trams: 
Captació EB0-ETAP l’Ampolla, ETAP 
l’Ampolla-EB2 Coll de Balaguer i EB2-EB3 
Constantí. Fase 1 Diagnosi.

2.250.000,00€

Nou sistema de seguretat física i lògica a 
les instal·lacions de l'ETAP del CAT. TM de 
l'Ampolla

1.362.189,24€

Projecte de Variant de la conducció del 
Ramal La Selva del Camp, Tram urbà de 
Castellvell del Camp

196.499,89@

Projecte d’Adequació del traçat del Ramal 
de Salou a l’àmbit del creuament amb 
FFCC, TM de Vila-seca

327.085,60@

Projecte d’implantació del sistema 
d’auscultació estructural de la conducció 
principal del CAT, DN-1600, Trams: Capta-
ció EB0-ETAP l’Ampolla, ETAP l’Ampolla-
EB2 Coll de Balaguer i EB2-EB3 Constantí. 
Fase 1 Diagnosi.

2.250.000,00€

Projectes

Projecte d'Adequació del sistema 
antiariet al Ramal Calafell-Cunit, 
Urbanització El Romaní. TM de Calafell

569.136,64€

Projecte bàsic de reducció del risc 
microbiològic a l’ETAP de l’Ampolla. TM 
de l’Ampolla

4.057.549,30€

Obres
Durant el decurs de l’any 2020 es van finalitzar i liquidar 
les obres següents:
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menat “pipe diver” per la diagnosi estructural i l’anome-
nat “smart ball” per la cerca de fuites. Ambdues actuaci-
ons han estat encomanades a la empres Xylem.
• A partir de l’anàlisi estructural i dels seus resultats 
preliminars s’han substituït cinc trams de canonada DN 
1600mm que es trobaven en condició estructural poc 
favorable. 

Innovació i Tecnologia
Publicacions
Articles publicats al llarg de 2020:

• Article “Propuesta de un Plan de gestión integrada 
de los recursos hídricos en el ámbito del abasteci-
miento del Consorcio de Aguas de Tarragona” - Pilar 
Barrero Justes (ACA) .Treball final de master, Escuela 
del Agua.

• Iagua Magazine “Gestión eficaz de las tuberías de 
gran diámetro gracias a las tecnologías basadas en 
la evaluación de la condición”.

• Article a la web de Xylem “SmartBall y PipeDiver de 
Xylem evalúan la tubería sin interrumpir el servicio”

De les publicacions realitzades pel CAT a revistes tècni-
ques cal mencionar:

• Publicació a la revista tècnica “Analytical and Bioa-
nalytical Chemistry” de l’article amb el títol “A simple, 
fast method for the analysis of 20 contaminants of 
emerging concern in river water using large-volume 
direct injection líquid chromatography-tandem mass 
spectrometry“.
• Publicació a la revista tècnica “Journal of Chromato-

ons i informes amb les condicions generals i particulars 
de les afeccions sol·licitades (xarxes de gas, electricitat, 
obres viàries, tancaments de finques, informes de plane-
jament urbanístics de compatibilitat amb POUM’s, Plans 
parcials, projectes d’urbanització,...).
S’ha implementat la xarxa del CAT a la plataforma de 
lliurament d’informació EWISE, fet que ha reduït nota-
blement el nombre de consultes prèvies sobre la posició 
de les conduccions per veure el grau d’afectació a futu-
res actuacions al territori.
Detallar el 2019 es va procedir a la resolució dels tràmits 
iniciats als 2018 corresponents als “Plans Especials Urba-
nístics Autònoms de la protecció de la infraestructura de 
portada d’aigües de l’Ebre a les comarques de Tarrago-
na”. En l’àmbit de Camp de Tarragona es va aprovar de-
finitivament el 28 de novembre 2019 i a l’àmbit de Terres 
de l’Ebre es va aprovar provisionalment el maig de 2020 
i resta l’aprovació definitiva per part de la Comissió de 
Territori (previs pel primer semestre de 2021).

Millores a diferents instal·lacions
S’han efectuat millores en diferents instal·lacions tant a 
nivell hidràulic com  electromecànic i de telecomanda-
ment. Les que tenen un menció especial són les se-
güents:
• 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, aturar el subministrament als Con-
sorciats afectats.
• Campanya de estudi i diagnosi estructural i de cerca 
de fuites a ramal Conducció Sifó de Riu Ebre, Conducció 
Principal A i B. Els mètodes utilitzats han estat el ano-

S’han iniciat el 2020 amb continuïtat a l’any 2021, les 
obres següents:

Projecte bàsic de reducció del risc mi-
crobiològic a l’ETAP de l’Ampolla. TM de 
l’Ampolla

4.057.549,30€

Nou sistema de seguretat física i lògica a 
les instal·lacions de l'ETAP del CAT. TM de 
l'Ampolla

1.362.189,24€

Per altre 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’emer-
gència. Els pous executats (6 a la marge dreta i 1 a la 
marge esquerra del riu Ebre) donen un cabal d’1,2 m³/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 al propi CAT i se’n fa un manteniment men-
sual de posada en marxa i proves de funcionament.
Respecte a la descontaminació, abans de la represa 
dels treballs, restaven per extreure uns 80.000 m3 de 
llots i processar-los, pas previ al tractament de l’aigua 
delimitada per les palplanxes que confinen l’actuació, 
desmantellament d’instal·lacions i retirada de les pal-
planxes per donar per acabada la descontaminació. A 
finals d’any, ja estaven extrets la resta de sediments i es 
procedia ja la reintegració d’aigua del recinte al riu. Es 
preveu que els treballs puguin estar totalment enllestits 
durant l’any 2021.

Afeccions a la xarxa de distribució
Al llarg de l’any 2020 s’han atès 30 serveis afectats i de 
planejament amb les instal·lacions existents, tramitant 
el seu corresponent expedient i atorgant les autoritzaci-

Info

Info

Info
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graphy A” de l’article amb el títol “Liquid chromato-
graphy tandem mass spectrometry determination of 
34 priority and emerging pollutants in water from the 
influent and efluent of a drinking water  treatment 
plant”.
• Publicació a la revista tècnica “Journal of Chroma-
tography A” de l’article amb el títol “A liquid chroma-
tography tandem mass spectrometry method for 
determining 18 per- and polyfluoralkyl substances in 
source and treated  drinking water”.
• En fase de revisió per la publicació del article “Pre-
sence, behaviour and removal of selected organic 
micropollutants through drinking wàter treatment”

Publicacions realitzades per URAIS amb la col·laboració 
del CAT han estat les següents: 

• Publicació a la revista tècnica “Water Air Soil Pollut” 
de l’article amb el títol “Possible Factors Influencing 
the Accumulation of Different Radionuclides in Slud-
ge from a Drinking Water Treatment Plant Located 
in Southern Catalonia Between 2002 and 2018”.
• Publicació d’un capítol al llibre “Radionuclides: 
Properties Behavior and Potencial Health Effects” 
sobre la presència i el comportament dels diferents 
radionúclids que es concentren en els fangs generat 
a les plantes de tractament d’aigua. El capítol es va 
publicar durant el mes de maig de 2020 amb el títol: 
“A Review of the Behavior of Different  Radionuclides 
in Sludge from Water Treatment Plants and Their 
Radiological Implications”.
• Assessorament tècnic al geòleg Alvaro Arasa Tuliesa 
en la redacció en un dels capítols de la publicació del 
llibre que porta per títol “Aigües, una Aproximació a 
les Terres de l’Ebre”.

MISSATGES ESTRUCTURA
ORGÀNICA

RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA ESTATS FINANCERS EXPLOTACIÓ QUALITAT DE L’AIGUA INFORME AMBIENTAL CONTRACTACIÓ PREVENCIÓ RISCOS

LABORALS CERTIFICATS

25
25

INFRAESTRUCTURES

https://www.ccaait.com/


CAPTACIÓ
ETAP

INSTAL·LACIONS
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Xarxa

Instal·lacions principals del CAT

Bombaments i dipòsits reguladors del CAT

Instal·lacions Consorciats
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AIGUA CAPTADA
L’aigua de l’Ebre necessita un tractament físic normal, 
tractament químic i afinament 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 (cau-
ses 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 super-
fície amb reg d’usos agrícoles, a les escorrenties amb 
arrossegament de sals del propi terreny i els incorporats 
a través d’adobs, fertilitzants, ....

AIGUA DISTRIBUÏDA
Durant l’any 2020 s’ha realitzat dues notificacions i una 
comunicació a l’Agència de Salut Pública (ASP).

ANALITZADORS EN CONTINU
Des de la captació de l’aigua de l’Ebre a Campredó 
(EB0) fins el lliurament de l’aigua als consorciats hi ha 
instal·lats una xarxa d’analitzadors en continu per tal de 
conèixer a temps real la qualitat de l’aigua.
Durant el 2020 s’ha completat la xarxa d’analitzadors de 
clor residual (Sant Jaume d’Enveja) i multiparametric 
amb les determinacions de Terbolesa, Índex UV, TOC, 
Color, Conductivitat, Temperatura,. Per càlcul: Sulfats, 
Índex Langelier, Sòlids en Suspensió i PTHMs. Resta pen-
dent d’instal·lar durant el primer trimestre de 2021, dos 
analitzadors de clor residual a EB6 Calafell i Cabra del 
Camp. En total hi ha instal·lats els següents:

• Captació de Campredó (EB0): Terbolesa, Índex UV 

propi CAT considera d’interès, queden enregistrades al 
Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua de Consum 
(SINAC).
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 bom-
baments del CAT i als punts de lliurament o de canvi de 
gestor.
La capacitat analítica total dels paràmetres de quali-
tat de LQAIGUA és de 320, del quals 66 corresponen a 
paràmetres radioquímics realitzats per URAIS (Unitat 
Radiològica Ambiental I Sanitària, laboratori integrat a 
LQAIGUA i gestionat per la Universitat Rovira i Virgili). 
Resulten un total de 5.322 mostres i 58.701 resultats ana-
lítics, amb una mitjana de 15 mostres diàries i mes de 
160 resultats analítics diaris. 
Respecte l’any anterior ha augmentat significativament 
el nombre de mostres en un 25% i el nombre de resul-
tats analítics en un 26%. Malgrat que s’ha disminuït 
lleugerament el nombre de mostrejos i resultats analí-
tics oficials a causa que des de l’any 2016 fins l’any 2020 
s’ha procedit a la reducció amb el nombre de mostrejos 
i anàlisis de clor residual per la posada en servei d’ana-
litzadors 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 4,66 respecte als requisits oficials del Programa de 
Gestió d’Autocontrol (PAG) i, respecte al nombre de pa-
ràmetres analitzats, la relació és de 3,10, valors superior a 
l’any 2019.
Per tant, pels resultats de les determinacions analíti-
ques, i d’acord amb el RD 140/2003, RD 314/2016 i RD 
902/2018, l’aigua s’ha qualificat d’apta per al consum 
humà en tot el període anual.

CONTROL QUALITAT
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) garanteix la 
qualitat de l’aigua que subministra amb l’objectiu asse-
gurar la protecció de la salut de les persones que la con-
sumeixen. 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 mos-
treig a les aigües destinades a consum humà i el Reial 
Decret 902/2018 que modifica el RD 140/2003, les especi-
ficacions dels mètodes d’anàlisis i el nombre de mostres 
a realitzar així com la seva freqüència.
Es compleix amb la Directiva (UE) 2015/1787 relativa a la 
qualitat de les aigües destinades al  consum humà, so-
bre 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 capta-
ció als punts de lliurament i d’acord amb la norma EN 
15975-2. sobre “Seguretat en el subministrament d’aigua 
potable. Directrius per la gestió del risc i les crisis. Part 
2: Gestió del risc” Tanmateix el CAT està certificat amb 
la Norma ISO 22000 sobre el Sistema de Gestió d’Inno-
cuïtat de l’aigua que compleix amb escreix l’esmentada 
Norma i per tant la 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 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 
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Tanmateix, al juny es va realitzar l’Auditoria Externa per 
part d’AENOR per assolir la certificació segons  ISO-UNE 
22000:2018 “ Sistema de Gestió de la Seguretat Alimen-
tària”, Gestió d’Innocuïtat de l’Aigua (GIA) (Expedient 
SA-0008/2015). El resultat va ser de 12 observacions, 7 No 
Conformitats menors i 1 No Conformitat major derivada 
de la repetició de desviacions derivades de l’auditoria 
interna que no havien estan tancades de manera efici-
ent. Aquesta va ser realitzada per Artecnia Grup entre 
els mesos de març i abril, combinant la part presencial 
amb l’on-line. El resultat va ser de 8 Observacions i 5 No 
Conformitats menors. 
Els objectius de qualitat programat durant el 2020 van 
ser tres:

• Ampliació dels d’analitzadors multiparamètrics en 
continu a la xarxa de distribució, continuació de l’ob-
jectiu definit en anys anteriors.
• Assoliment de la certificació per nova versió de la 
norma ISO 22000:2018.
• Avaluació canvi floculant en base a Polacrialami-
des  ETAP – actualment en espera de resposta a la 
sol·licitud de canvi presentada a l’Agència de Salut 
Pública.

PARTICIPACIÓ I INNOVACIÓ
De les jornades de formació presencials amb l’assistèn-
cia del personal del CAT cal mencionar les següents:

• Qualitat de l’Aigua. Presa de mostra, anàlisis “in situ” 
i criteris d’acceptabilitat. Organitzat i impartit pel 
CAT.
• Analisis  de riscos i punts crítics de control  (APCC) 
d’acord amb la Norma ISO 22000. Organitzat  pel CAT 
i impartit per AENOR.
• Requisits de la Norma UNE-EN ISO 22000:2018. Or-
ganitzat  pel CAT i impartit per ARTÈCNIA.

i Mercuri, pH, Conductivitat, Temperatura, Comp-
tatge de partícules, Oxigen dissolt, Multiparàmetric, 
Escombrat espectrofotometria UV-Vis, i Espectrofoto-
metria de  fluorescència.
• Entrada ETAP l’Ampolla: Conductivitat, Terbolesa, 
pH, Temperatura i Mercuri.
• ETAP: 4 analitzadors d’Ozò, 2 de pH, 17 de Terbolesa, 
Comptatge de partícules, Multiparametric, i Espec-
trofotometria de  fluorescència.
• Sortida ETAP l’Ampolla (EB1): Analitzador multipara-
mètric (Terbolesa, Color, Index UV, Conductivitat) Clor 
residual, Temperatura, pH i Comptatge de partícules.
• Dipòsits de regulació i xarxa de distribució del CAT: 
24 analitzadors de Clor residual, 13 analitzadors multi-
parametric.

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 de l’aigua 
(alimentària) pel seu control i gestió de riscos.
D’acord amb l’establert a l’última resolució del la Co-
missió d’Acreditació d’ENAC d’abril de 2020 (Acreditació 
1050/LE2006), la propera auditoria de seguiment està 
prevista per al mes d’abril del 2021. L’ampliació de l’abast 
d’acreditació per incloure la determinació dels parà-
metres microbiològics segons norma, requisit de RD 
902/2018 va ser assolida a la darrera auditoria de gener 
de 2020. El resultat d’aquesta auditoria va ser de 10 des-
viacions, 3 No Conformitats Majors i 7 No conformitats 
menors. Per totes elles s’han obert els corresponents re-
gistres i s’han definit les accions correctores pertinents 
que han permès resoldre-les de manera eficaç.
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• Sistema d’Innocuïtat Alimentària (Aigua) del CAT. 
Organitzat i impartit pel CAT.

De les jornades de formació telemàtiques (webinar) 
amb la participació del personal del CAT cal mencionar 
les següents:

• Solucions robustes i fiables pel control ambiental en 
aigües del TOC i TN. Organitzat i impartit per Shi-
madzu.
• Contaminats emergents en aigües per la tècni-
ca UHPLC-MS/MS. Organitzat i impartit per Perkin 
Elmer.
• Microscopia FTIR per la identificació de microplàs-
tics en mostres d’aigua. Organitzat i impartit per 
Perkin Elmer.
• Per- polyfluoralkils (PFAS), Pharmaceuticals and 
Personal Care Products (PPCP) i Pesticides en Aigües. 
Organitzat i impartit per SCIEX.
• Materials en contacte amb els aliments. Estudi de 
migracions, legislació i anàlisis. Organitzat i impartit 
per IELAB.
• Estudi de la Radioactivitat. Legislació i anàlisis. Or-
ganitzat i impartit per IELAB.

CONCLUSIONS
Com a conclusió final, els resultats analítics de l’aigua 
subministrada pel CAT a tots els seus usuaris, durant 
tot el 2020, 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 i els processos de potabilit-
zació i de distribució.

Info
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CONSUMS D’AIGUA DE SERVEIS 
És el consum d’aigua intern 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.
Les pèrdues de la captació i ETAP s’estima amb un valor 
inferior a l’1%, valor és inferior a l’error dels propis equips 
de mesura de cabal circulant que és d’un ±2%.
El consum intern d’aigua a la Central de Constantí i a 
l’ETAP de l’Ampolla ha estat de 0,12 hm³ amb una vari-
ació per sobre respecte l’any anterior del 5,6%, signifi-
cativament inferior respecte l’any anterior a causa del 
sistema de reg (recuperació d’aigua abocament  l’ETAP) 
a les neteges de l’ETAP i buidats de la xarxa. El consum 
d’aigua per a la preparació de reactius ha estat de 0,15 
hm³ amb una variació inferior del 7,9%, i pel que fa a l’ai-
gua recuperada de l’ETAP ha estat de 2,81 hm³ amb una 
variació per sobre del 3,3% respecte a l’any 2019.

RESIDUS
Han estat gestionats en plantes de tractament i valo-
rització, 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 2020 ha estat 984 tones. La gestió de residus no peri-
llosos ha estat de 51,8 tones i la de residus perillosos de 
5,5 tones. Per tant representa un 90% i un 10% respecti-
vament.
Durant el 2020 es va realitzar la gestió de 1.357 tones de 
fangs raonablement generats durant l’any 2019 i desti-
nats 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 95,9% del 
total de residus i subproductes generats, seguits dels 
residus no perillosos amb un 3,7% i, en menys quantitat, 

serveis del CAT. Es divideix en tres categories:
Emissions directes són les que pot controlar el CAT. Du-
rant el 2020 aquestes emissions han estat de 78,0 tones 
de CO2 equivalent amb una disminució significativa 
respecte el 2019 d’un 33,6%.
L’indicador de les emissions directes respecte a l’aigua 
produïda a l’EB-1 és de 1,2 grams de CO2 per cada m³ 
produït.
Emissions indirectes de l’energia de CO2 equivalents, 
es a causa del consum d’energia elèctrica que durant 
l’any 2020 ha estat de 12.754 tones de CO2 (Central: 4.411 
t, ETAP: 8.344 t) amb una disminució de 15,5% respecte 
l’any anterior.
L’indicador energia elèctrica respecte a l’aigua produ-
ïda a l’EB-1, ha estat de 0,0 grams de CO2 per cada m³ 
produït.
Altres emissions indirectes de CO2 equivalents corres-
ponen a la generació i gestió de residus, a les matèries i 
productes de tractament, neteges industrials, consum 
aigua interna i paper oficina.
Durant el 2020 ha estat de 7.101 tones de CO2 (Residus 
No perillosos 211 tones, residus perillosos 12 tones, matè-
ries i reactius de tractament 6.831 tones i la resta 46 to-
nes), amb una disminució respecte a l’any 2019 de 5,4%.
En aquest cas, l’indicador respecte a l’aigua produïda a 
l’EB1 ha augmentat a un valor de 110,3 grams de CO2 per 
cada m³ produït.
La suma total d’emissions directes, indirectes de l’ener-
gia i altres indirectes ha estat de 7.179 tones de CO2 
equivalent amb una disminució molt significativa del 
27,4% respecte l’any 2019. L’indicador respecte a l’aigua 
produïda es de 111,5 grams de CO2 per cada m³ produït 
amb una disminució del 16,0% respecte l’any anterior.

GENERALITATS
Durant l’any 2020, d’acord amb el resultat de les audi-
tories 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 normati-
ves UNE-EN ISO/IEC 17025, UNE-EN ISO 9001, ISO 45001, 
UNE-EN ISO 22000, UNE-EN ISO/IEC 27001, IQNet SR10, 
i EFR1000-2, 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 in-
terns del CAT com ara el de promoure la millora contí-
nua en la pròpia gestió ambiental. Així, doncs, el CAT té 
establert com a compromís i filosofia bàsica el respecte 
al medi ambient.

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 2020 s’han produït 9,4 GWh, 
el que suposa un total d’estalvi en emissions de diòxid 
de carboni equivalent (CO2 eq.) de 2.866 tones.
Durant el 2020, la producció va ser de 465.559 kWh 
a Constantí, 321.609 kWh a Perafort i 279.844 kWh a 
Vandellòs, de un total de 1.067.062 kWh i amb un estalvi 
d’emissions equivalents a 257 tones CO2.

EMISSIONS CO2

El càlcul de l’empremta del carboni es una eina que me-
sura 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 
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llosos -42,5% (vers 81,7% any anterior). La causa ha estat 
la gestió d’algues i desbastats.
• Gestió de 1.357 tones de fangs, pràcticament igual a 
l’any anterior.
• Lleugera disminució de les matèries perilloses (ADR) i 
no perilloses en un 1,9% i 3,1% respectivament,(vers 3,7% 
i 4,2% respectivament de l’any anterior)  mentre el seu 
rati ha augmentat un 14,4% i 11,4% respectivament a cau-
sa de la producció d’aigua.
• Els reactius de tractament pràcticament s’han mantin-
gut igual en un 1,8% (7,1% any anterior mentre la ràtio ha 
augmentat 10,8% a causa de la producció d’aigua.
• Seguiment dels aspectes ambientals amb un total de 
50 superior al valor de referència (10,2%).
• Avaluació aspectes ambientals significatius amb un 
total de 11 (12,6%).
• Objectius assolits al 100% (substitució cotxes tèrmics de 
combustió per VE i VH per tal de minimitzar les emissi-
ons de GEH i millora de rendiment de per adquisició de 
noves bombes d’impulsió d’aigua.
• Seguiment molt favorable del sistema d’oxidació per 
ozó (es manté la reducció del 10% dels GEH a causa de la 
eliminació dels reactius empleats anteriorment.

vació, les quals s’estan realitzant les diferents accions i 
està previst el tancament d’aquestes, durant el primer 
trimestre del 2021.

CONCLUSIONS
Les conclusions més destacables l’any 2020 han estat:
• Els ratios energètics cos φ  i consum energètic han 
estat 0,998 i 0,830 kWh respectivament.
• Disminució significativa del consum d’energia elèctrica 
en un 15,5% (52,9 GWh vers 62,96 GWh de l’any anterior).
• Disminució significativa del cost energètic en un 28,3% 
(3,63 M € vers 5,06 de l’any anterior).
• 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 100,5 vers 
84,9% de l’any anterior%.
• L’empremta d’emissions de diòxid de carboni equi-
valent ha estat de 111,5 g CO2 eq./m³ (vers 132,7 grams/
m³ de l’any anterior), 1,2 grams correspon a emissions 
directes, 0 g energia elèctrica i 110,3 grams a emissions 
indirectes. La causa principal ha estat les matèries pri-
meres i el transport.
• Adquisició de cinc cotxes elèctrics (VE) i tres cotxes 
híbrids (VH). Total CAT: onze VE i tres VH.
• Les emissions de CO2 equivalent evitades per posta en 
marxa per la flota dels VE es de 32 tones de CO2 equi-
valent. Reducció de 33,5 % GEH respecta al consum de 
gasoil dels vehicles de motor tèrmic per combustió.
• Les emissions d’energia verda evitades de les plaques 
fotovoltaiques ha estat de 257 tones.
• L’aigua no comptabilitzada ha estat de 0,5% (any ante-
rior 0,72%).
• Lleugera disminució dels residus perillosos -1,5% (vers 
15,9% any anterior) i disminució significativa del no peri-

dels perillosos amb un 0,4%.
La generació total de residus del CAT durant el 2020 
(sense la gestió de llots) ha estat de 57,3 tones i dels 
dos centres de producció de residus (Central Constan-
tí i ETAP de l’Ampolla) el 67% es van generar a l’ETAP 
mentre que el 33% restant es van generar a la Central 
Constantí. D’aquests, 5,5 tones corresponen a residus 
perillosos i 51,8 tones a residus no perillosos.

MATÈRIES I REACTIUS DE TRACTAMENT
El consum total de matèries perilloses ADR ha estat de 
3.430 tones (87%) i de les no perilloses de 505 tones (13%), 
totes elles gestionades dins dels objectius establerts i en 
compliment de la legislació vigent.

OBJECTIUS i SEGUIMENT AMBIENTAL
El objectiu ambiental marcat pel CAT a l’any 2018 amb 
seguiment durant el 2019 i el 2020, es basa en la reduc-
ció de les emissions del gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
on s’han marcat quatre línies de treball.
La primera es la substitució de vehicles tèrmics de com-
bustió per la compra de vehicles elèctrics (VE), i vehicles 
híbrids (VH), durant el 2020 s’han substituït cinc VE i tres 
VH amb un total al parc mòbil del CAT de onze VE i tres 
VH.
La segona línia es la millora i optimització del funcio-
nament 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.
La quarta es la disminució de fuites dels equips d’aire 
condicionat.
Durant l’any 2020 s’ha realitzat auditoria externa per 
part d’AENOR sobre el sistema de gestió mediambiental 
d’acord amb la ISO 14001:2015 del dia 1 al 8 de juny amb 
el resultat d’una no conformitats menor i una obser- Info
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7 juliol Projecte variant de traçat i soterrament autoportants Obra 3.635.221 € 3.253.523 € x x x x OBERT 3 DRAGADOS

7 juliol Projecte dipòsit reguladoir Urb. Coto del Rey Obra 4.048.672 € 3.562.832 € x x x x OBERT 7 UTE CALAF-CARBONELL FIGUERAS

7 juliol Projecte soterrament conducció tram aeri Coll de Balaguer LOT 1 Obra 1.775.033 € 1.570.904 € CA x x OBERT 5 DRAGADOS

7 juliol Projecte soterrament conducció tram aeri Coll de Balaguer LOT 2 Obra 621.421 € 498.834 € CA x x OBERT 1 PREFABRICADOS DELTA

7 juliol Projecte nou sistema de seguretat física i lògica ETAP     LOT 1 Obra 444.425 € 383.531 € CA x x x OBERT 4 SERVIDEL

7 juliol Projecte nou sistema de seguretat física i lògica ETAP     LOT 2 Obra 277.046 € 248.041 € CA x x x OBERT 2 AXER

7 juliol Projecte nou sistema de seguretat física i lògica ETAP     LOT 3 Obra 640.718 € 528.610 € CA x x x OBERT 3 UTE ELECNOR-ELECNOR SGDAD

7 juliol Projecte de reparació de desguassos de la C.Pral tram I-II Obra 373.733 € 334.080 € CA x x OBERT 2 ACSA

21 juliol Projecte bàsic de reducció del risc microbiológic a l'ETAP Obra 4.057.549 € 3.609.390 € CA x x x OBERT 1 UTE AQUAMBIENTE-ACSA

15 setembre Treballs d'obra civil a l'ETAP Obra 70.970 € 56.507 € CA x x OBERT 3 OBRES I SERVEIS CURTO

15 setembre Variant ramal a Almoster.Afectació DIPTA Obra 21.721 € 15.040 € CA x x OBERT 4 LLABERIA PLASTICS

6 octubre Reparació trams canonada DN-1600 a la C. Principal Obra 630.976 € 612.123 € CA x x OBERT 3 ACSA

20 octubre Reforç de les  subjeccions de canonades de fosa dúctil en galeries Obra 118.345 € 101.199 € CA x x OBERT 3 CALDITEC

17 novembre Projecte adequació sistema antiariet Ramal Calafell-Cunit Obra 569.137 € 489.352 € CA x x OBERT 4 SERVIDEL

17 novembre Projecte de Reparacions estructurals a l'edifici dels FCA l'ETAP Obra 677.754 € 569.246 € CA x x OBERT 3 RETINEO

4 febrer Auscultació de la Coducció Principal DN-1600 Fase 1 Serv 2.500.000 € 2.250.000 € CA x x x OBERT 1 XYLEM WATER SOLUTIONS

21 febrer Servei de vending Serv 7.100 € 7.100 € DG x x OBERT 1 AUTOMATIC TARRACO

14 abril Subministrament canonada i viroles DN-1300,1100 i 800 Serv 90.200 € 89.981 € CA x x OBERT ELECNOR

7 juliol Serveis d'assitència tècnica en la redacció de projectes i DO Serv 945.500 € 744.566 € CA x x x OBERT 2 INVALL

7 juliol Valoració tècnica ofertes de contractistes Serv 30.000 € 12.752 € CA x OBERT 2 DENGVIAL

7 juliol Migració PLC sèrie R Serv 375.000 € 374.000 € CA x x x OBERT 2 SISTEC

7 juliol AT control qualitat obres de la subvenció directa de l'ACA Serv 52.216 € 49.453 € CA x x OBERT 3 APPLUS NORCONTROL

7 juliol Revisió interruptors i contactors 6 kv (40 equips MT) Serv 30.000 € 29.684 € CA x x OBERT 1 TELEMAT

21 juliol AT mediambiental obres de la subvenció directa de l'ACA Serv 64.699 € 60.060 € CA x x OBERT 1 INNAT CONSULTING

21 juliol Treballs caldereria i serralleria 2020 ETAP i xarxa distribució Serv 150.000 € 136.204 € CA x x OBERT 2 ACSA

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 1 Serv 2.418.450 € 2.418.000 € CA x x x OBERT 1 UTE ACSA-AQUAMBIENTE

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 2 Serv 140.000 € 134.000 € CA x x x OBERT 1 ACSA

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 3 Serv 235.000 € 231.775 € CA x x x OBERT 2 SERVIDEL, SLU

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 5 Serv 16.500 € 12.198 € CA x x x OBERT 3 COMSA SERVICE FC, SAU

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 6 Serv 17.000 € 16.514 € CA x x x OBERT 3 COMSA SERVICE FC, SAU

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 7 Serv 5.000 € 4.120 € CA x x x OBERT 1 ORONA

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 8 Serv 9.000 € 8.560 € CA x x x OBERT 1 CALDITEC

Data
adjudic. LICITACIÓ Tipus lic. PRESSUPOST 

LICITACIÓ
IMPORT AD-
JUDICACIÓ

Organ
adjudicador

PUBLICACIÓ Tipus
PROCED. Nº ofertes ADJUDICATARIPREVI
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15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 9 Serv 40.000 € 40.000 € CA x x x OBERT 2 FCC AQUALIA, SA

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 10 Serv 7.500 € 7.122 € CA x x x OBERT 1 TORRENTE

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 11 Serv 14.000 € 17.460 € CA x x x OBERT ACSA

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 12 Serv 10.000 € 10.000 € CA x x x OBERT 1 CALDITEC

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 13 Serv 46.500 € 44.800 € CA x x x OBERT 1 HELIPISTAS

15 setembre Manteniment integral de les intal·lacions del CAT            LOT 14 Serv 13.500 € 12.540 € CA x x x OBERT 1 ETRA BONAL

15 setembre Topografia CB21P Serv 15.000 € 11.120 € CA x x OBERT 5 ECR ENVIRONNEMENT

15 setembre Geotècnia CB21P Serv 22.000 € 21.284 € CA x x OBERT 2 APPLUS NORCONTROL

15 setembre Virtualització ETAP Serv 60.000 € 55.440 € CA x x OBERT 1 RECURSIVA

20 octubre Treballs de reparació i asfalt del camí de servei a l’ETAP Serv 207.828 € 198.871 € CA x x OBERT 3 ARNÓ INFRAESTRUCTURAS

17 novembre Treballs de reparació de passamurs FCAG i decantadors Serv 160.409 € 121.013 € CA x x OBERT 2 CALDITEC

17 novembre Jardineria de les instal·lacions                          LOT 1: Inst. Centrals Serv 33.288 € 22.498 € CA x x OBERT 2 APRODISCA

17 novembre Jardineria de les instal·lacions                                        LOT 2: ETAP Serv 97.656 € 80.089 € CA x x OBERT 1 JARDINERIA SABATER

17 novembre Remodelació electromecànica sala mostres ETAP Serv 90.000 € 68.285 € CA x x OBERT 1 COMSA

15 desembre Valoració tècnica ofertes de contractistes                                FASE 1 Serv 5.000 € 4.950 € CA x x OBERT 2 DENGVIAL

15 desembre Valoració tècnica ofertes de contractistes                                FASE 2 Serv 41.500 € 13.695 € CA x x OBERT 2 DENGVIAL

19 gener Servei integral d'impressió, escaneig i fotocopiat de documents Serv 18.300 € 18.300 € CA x x OBERT 1 SISTEMES ORGANITZACIÓ

18 febrer Contracte marc subministramenmt material oficina Subm 4.760 € 4.102 € DG x x OBERT 1 OFILOGISTICS

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 1 Subm 30.270 € 25.615 € CA x x x OBERT 3 VIDRAFOC

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 2 Subm 8.595 € 7.625 € CA x x x OBERT 1 ALFAQUIMIA

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 3 Subm 5.759 € 5.557 € CA x x x OBERT 1 VIDRAFOC

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 4 Subm 5.843 € 5.066 € CA x x x OBERT 2 SERVIQUIMIA

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 5 Subm 5.462 € 5.433 € CA x x x OBERT 1 SCHARLAB

18 febrer Contracte marc subministtament materials laboratori    LOT 6 Subm 13.712 € 13.712 € CA x x x OBERT 1 IDEXX LABORATORIOS

18 febrer Subministrament canonada i viroles DN-1600 Subm 276.200 € 250.927 € CA x x x OBERT 1 CALDITEC

7 juliol Subministrament i muntatge de baranes Kee-Lit a l'ETAP Subm 25.000 € 20.951 € DG x x OBERT 1 OBRES I SERVEIS CURTO

7 juliol Subm. I instal·lació bombes hipoclorit Cota 118 Subm 26.000 € 18.732 € CA x x OBERT 2 ELECTRICA PINTO

7 juliol Subministrament i adaptació transformadors EB-3 Subm 146.000 € 139.040 € CA x x OBERT 4 EIFFAGE

21 juliol Subministrament i col_·locació rètols d'obra Subm 15.000 € 8.140 € CA x x OBERT 2 RETOLCAT

15 setembre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 1 Subm 73.195 € 70.638 € CA x x x OBERT 1 MESSER IBERICA

15 setembre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 2 Subm 181.431 € 154.788 € CA x x x OBERT 1 KEMIRA

15 setembre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 3 Subm 135.660 € 105.090 € CA x x x OBERT 3 KEMIRA

Data
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15 setembre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 4 Subm 10.069 € 9.880 € CA x x x OBERT 1 APLICLOR

15 setembre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 6 Subm 67.732 € 61.607 € CA x x x OBERT 1 MESSER IBERICA

15 setembre Subministrament d'energia 2022-2026 Subm 27.500.000 € 22.933.477 € CA x x x OBERT 4 ENDESA ENERGIA

6 octubre Contracte marc subministrament reactius PRO                LOT 5 Subm 127.238 € 102.769 € CA x x x OBERT 1 ERCROS

17 novembre Subministrament cabalímetres electromagnètics LOT 1 Subm 95.000 € 39.435 € CA x x OBERT 3 KROHNE

17 novembre Subministrament cabalímetres electromagnètics LOT 2 Subm 85.000 € 46.235 € CA x x OBERT 3 KROHNE

17 novembre Subministrament bombes recirculació Subm 52.500 € 50.518 € CA x x OBERT 1 HIDROTARRACO

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 1 Subm 18.297 € 18.269 € CA x x OBERT 1 ICOT

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 2 Subm 12.277 € 12.132 € CA x x OBERT 1 ICOT

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 3 Subm 18.440 € 17.490 € CA x x OBERT 2 INFORDISA

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 4 Subm 10.820 € DESERT CA x x OBERT

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 5 Subm 6.185 € 4.394 € CA x x OBERT 1 SEYS

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 6 Subm 5.632 € 3.012 € CA x x OBERT 1 NEXTRET

17 novembre Contracte marc subministrament HARD - SOFT                      LOT 7 Subm 1.615 € 1.615 € CA x x OBERT 1 ICOT

15 desembre Operació deute Subm 9.800.000 € CA x x OBERT 5 BANCO DE SANTANDER

15 desembre Subministrament i col·locació rètols d'obra Subm 21.373 € 19.635 € CA x x OBERT 2 SEÑALIZACIONES VILLAR

19 gener Control qualitat als dipòsits CAT: Espectrofomometria, fluorescència i 
potencial redox Subm 86.923 € 82.707 € CA x x OBERT 1 SCAN IBERIA

Total licitacions
Obres 15 17.962.722 €

Total licitacions
Serveis 34 7.968.146 €

Total licitacions
Subministrament 32 38.871.988 €

Total Licitacions 81 64.802.855 €
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Pla d’Emergències i Simulacres
Com cada any, s’han actualitzat els dos Plans d’Emer-
gències 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:

com 11 de les 16 observacions.
Totes les desviacions s’han inclòs al SGI com a No Con-
formitats, Observacions o Millores per implantar les 
corresponents Accions Correctives i Preventives, i per 
obtenir la “Millora Continua” del nostre procés.

SPA: PREVENCONTROL
El servei de prevenció aliè, com cada any, va entregar 
la programació del seu servei a prestar al CAT pels dos 
centres de treballs (Central i ETAP) a inicis d’any.
No obstant, degut a la pandèmia la majoria d’accions 
planificades no s’han pogut dur a terme. Per contra, el 
SPA ha realitzat:

• Informe avaluació agents biològics – Coronavirus.
• Informe avaluació riscos per teletreball.
• Assessorament en la implantació del Procediment 
de treball enfront la Covid-19.
• Informe de seguretat – Emmagatzematge de pro-
ductes químics a l’ETAP.
• Informe adequació al RD 1215/97 - Reixes EB0.

Sinistralitat
Durant l’any 2020 s’han obtingut els següents paràme-
tres de sinistralitat laboral al CAT, conservant la tendèn-
cia a la baixa en el nombre d’accidents:

Generalitats
El Consorci d’Aigües de Tarragona durant l’any 2020 ha 
donat continuïtat a la gestió del Sistema de Seguretat 
i Salut al Treball, havent realitzat satisfactòriament la 
transició de la OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001:2018, 
conjuntament amb la gestió de la Qualitat (ISO 
9001:2008), la gestió Medi Ambiental (ISO 14001:2004), 
la gestió d’ Innocuïtat Alimentaria (ISO 22000:2005) i la 
gestió de la Seguretat de la Informació (ISO 27001:2014), 
fent el seguiment i manteniment del seu SISTEMA DE 
GESTIÓ INTEGRAL (SGI).
Aquest any ha estat marcat pels efectes de la pandèmia 
de SARS-CoV-2 a nivell mundial. Tot i que a nivell de 
baixes de personal, el CAT no s’ha vist afectat, la lluita 
contra el virus ha repercutit en la planificació anual esta-
blerta a principis d’any, així com amb els objectius, la for-
mació programada i en el pressupost del departament. 
Als següents apartats es descriu en detall la incidència 
que el virus ha tingut al Sistema de SST.

Auditories
Durant l’any 2020 s’han realitzat dues auditories. Degut 
a la pandèmia, ambdues s’han realitzat parcialment per 
via telemàtica:
• Auditoria interna: Del 4 al 15 de maig, ISOCAT va auditar 
el Sistema de Gestió de Seguretat i Salut al Treball de 
conformitat amb la ISO 45001:2018, havent obtingut els 
següents resultats: 0 NC, 0 observacions i 2 millores. 
Totes les millores ja han estat tancades.
• Auditoria externa: De l’1 al 8 de juny, AENOR va ser la 
empresa encarregada d’auditar el Sistema de Gestió de 
Seguretat i Salut al Treball de conformitat amb la ISO 
45001:2018, havent obtingut els següents resultats: 1 NC 
menor, 16 observacions i 2 oportunitats de millora. La NC 
i les 2 oportunitats de millora ja han estat tancades, així 

INDICADORS 2016 2017 2018 2019 2020

Treballadors del CAT 79 81 86 88 87

Accidents sense baixa 2 2 1 0 2

Accidents amb baixa 2 0 0 1 0

Accidents totals 4 2 1 1 2

Nombre de dies de baixa 37 0 0 13 0

Tipus de simulacre Instal·lació Data

Emergència avís de bomba: 
evacuació CENTRAL 11/12/2020

Emergència avís de bomba: 
evacuació ETAP 10/12/2020

Emergència mèdica:
rescat en espai confinat ETAP 26/10/2020

Conclusions
Algunes de les feines no programades per al 2020 i que 
s’han fet han estat la realització d’un protocol d’emer-
gència enfront la COVID-19, amb les corresponents 
mesures preventives i organitzatives; una avaluació de 
riscos d’agents biològics per coronavirus per determi-
nar el grau d’afectació al CAT, així com una avaluació de 
riscos de teletreball.
Degut a la pandèmia, tant l’auditoria externa com inter-
na del Sistema de Gestió de Seguretat i Salut al Treball 
(ISO 45001), s’han realitzat parcialment per via telemàti-
ca. Auditoria interna va tancar-se amb 0 NC, 0 observaci-
ons i 2 millores. Auditoria externa, va tancar-se amb 1 NC 
menor, 16 observacions i 2 oportunitats de millora. La NC 
i les 2 oportunitats de millora ja han estat tancades, així 
com 13 de les 16 observacions. 
La sinistralitat laboral al CAT manté la tendència a la 
baixa, aquest any sense cap accident amb baixa i 2 acci-
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dents lleus sense baixa. La sinistralitat dels contractistes 
també s’ha saldat sense cap accident. 
En el camp de la formació, s’han realitzat 13 cursos di-
ferents en matèria de prevenció de riscos, amb un total 
de 325h. A destacar la formació en matèries perilloses 
(ADR) i mesures de lluita contra la COVID-19 per a tot el 
personal.
S’han continuat realitzant les inspeccions anuals de se-
guretat, higiene i ergonomia a les instal·lacions i equips 
del CAT, les quals han generat 11 ordres de treball (OT) 
preventives i 9 correctives.
S’han fet 3 simulacres d’emergència, dos d’evacuació a 
la Central i l’ETAP, i un de rescat d’un treballador en un 
espai confinat a l’ETAP. La bona acollida d’aquest darrer 
tipus de simulacre entre els treballadors ha propiciat 
que es programin més simulacres d’aquesta tipologia 
per a tots els operadors i personal de manteniment. 
Durant tot l’any s’ha treballat per implantar el Sistema 
de Gestió d’Organització Saludable (SIGOS) i integrar-lo 
amb la resta de sistemes existents al CAT. Al mes d’oc-
tubre es van realitzar dues enquestes adreçades a tot 
el personal del CAT, sobre Benestar Emocional i Estil de 
Vida. El 70% del personal del CAT va participar. Amb els 
resultats obtinguts, es planificaran accions de millora 
per al 2021.

Info
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CERTIFICATS

ISO 14001

ISO 14001
Sistema de gestió 
ambiental

Seguretat i
Salut Laboral

ISO 45001

ISO 45001
Sistema de seguretat 
i salut laboral

ISO 9001

ISO 9001
Sistema de gestió de 
la qualitat

Nº       1050/LE2006
E N S A Y O S

ISO 17025
Acreditació d’assajos 
de laboratori en el 
sector medioambiental

Seguridad
Alimentaria

ISO 22000

ISO 22000
Sistema de gestió de 
la inoqüitat de l’aigua 

Seguridad
Información

ISO/IEC 27001

ISO 27001
Sistema de gestió 
de seguretat de la 
informació

certificado en conciliación
1000-2

ES - 271 / 2020 / AENOR

EFR
Certificado en 
conciliación

https://www.ccaait.com/
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2018/07/ISO-9001.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2018/07/ISO-14001.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2018/07/ISO-22000.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2020/09/iso-27001.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2020/11/iso-45001.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2018/07/17025-001.pdf
https://www.ccaait.com/wp-content/uploads/2021/01/efr-1000-2.pdf
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