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Un repte amb molta responsabilitat
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El 17 de novembre de 2021 vaig assumir la presidència del Consorci d’Aigües de Tarragona,
agafant el relleu del que va ser president la major part de l’any que repassarem en aquesta
memòria, l’Il·lm. Sr. Xavier Royo.
Sóc nascut al delta de l’Ebre, a Deltebre. Fill i nét de pagesos regants, és per això que assumeixo
aquest repte de la presidència del CAT amb una gran responsabilitat i sent conscient de la
importància d’aquest recurs tan preuat, l’aigua, en un territori tant singular com el de les Terres de
l’Ebre i el Delta en especial.
Aquest any 2021 s’han complert 40 anys de la Llei 18/81 sobre actuacions en matèria d’aigua a
Tarragona, la llei que va crear el Consorci. Amb motiu d’aquesta commemoració, el CAT ha elaborat
un recull de converses amb el ponent i autor de la Llei, el polític i advocat ebrenc, Antonio Faura
Sanmartín. La publicació que rep el nom de Converses amb l’autor, redactor i ponent de la Llei 18/81.
Instrahistòria de la Llei del “minitransvassament”, recull un seguit de converses mantingudes amb
Antonio Faura amb la voluntat de deixar constància de les negociacions i dificultats, per totes les
bandes, que va suposar arribar a un consens. Una lectura més que recomanada per conèixer la
creació d’una infraestructura que ha permès desenvolupar entre d’altres coses, el pla PODE (pla
d’obres del Delta de l’Ebre) a través del qual s’ha actuat en 107 km de canals, 628 km de sèquies,
27.638 hectàrees de reg que han donat servei a més de 9.000 regants del Delta.
Són pocs mesos els que porto presidint el CAT però han estat suficients per veure que és
una organització amb un volum considerable d’iniciatives i projectes, tots ells centrats en la
sostenibilitat, la qualitat del servei i l’eficiència en la gestió d’un recurs escàs.
Finalment, vull aprofitar aquestes línies per refermar que durant la meva presidència la transparència
i la comunicació seran dos dels eixos bàsics de les nostres actuacions. És per això que a la
pàgina web del CAT ja es disposa d’una agenda institucional de la presidència, s’ha augmentat
la informació disponible a l’apartat de transparència i es continuarà apostant pel model del panel
públic assessor, un òrgan destinat a millorar la comunicació amb els grups d’interès del Consorci.

Joan Alginet
President

Inversions clau
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Aquest 2021 ha estat un any d’activitat frenètica al CAT. S’han engegat tots els projectes pendents
del pla d’inversions 2020-23. A data de 31 de desembre de 2021 s’han tret a licitació totes les obres
i projectes clau previstos en el pla, per valor de més de 40M€ (50% finançats per l’ACA) i s’han
continuat els que ja s’havien engegat en l’exercici anterior.
Amb motiu d’aquests projectes i obres, s’ha redactat un nou pla estratègic per als anys 2022-26
acompanyat d’un pla de comunicació. El pla és una continuació i perllongament del 2018-21 incidint
en una sèrie d’actuacions que volen contribuir a incrementar els nivells de qualitat, augmentar
el volum de regulació i garantia, seguir amb els protocols d’infraestructura essencial millorant
la vulnerabilitat en certs enclavaments i, finalment, una sèrie d’actuacions ambientals i de
sostenibilitat. Tot plegat potenciant la digitalització com una eina vertebradora i transversal que
a través del departament de nova creació d’Innovació, Tecnologia i Energia (ITE), s’ha treballat en
l’elaboració d’un pla de digitalització que contempla accions que permetin convertir el CAT en una
organització 4.0. Dins d’aquest pla es plantegen vàries línies d’acció centrades a crear un entorn
de treball on l’accés a la informació sigui universal i permeti aplicacions de tecnologia puntera,
de machine learning i d’intel·ligència artificial, per a la generació d’eines de suport a la presa de
decisions i l’establiment d’una estructura eficient que optimitzi el servei.
Aquest 2021 s’ha estat treballant intensament en l’execució de diversos projectes. Els que estan
relacionats amb la seguretat de la infraestructura de distribució, com el del soterrament de les set
estructures autoportants i el soterrament del tram aeri del Coll de Balaguer. Encara en l’àmbit de
seguretat, però a l’ETAP de l’Ampolla, el sistema integral de seguretat física i lògica. A la planta de
tractament també s’ha treballat en el projecte de desbast del dipòsit d’aigua crua i el projecte de
reducció del risc microbiològic a través d’una planta d’irradiació de llum ultraviolada en el marc de
la millora de la qualitat de l’aigua. Pel que fa als projectes relacionats amb augmentar la capacitat
de regulació i garantia cal destacar el dipòsit regulador de Coto del Rei, al Vendrell. Totes aquestes
obres estan avançades i es finalitzaran el primer trimestre de 2022.
Els projectes engegats a finals d’any 2021, i que tenen una continuïtat per tot el 2022 i 2023 són
els que fan referència a dos dipòsits de regulació i de gran volum a Vila-seca i a l’Ampolla, i el
projecte d’implantació del sistema d’auscultació estructural de la canonada principal, projecte que
ha d’establir unes prediccions de manteniment de les canonades de gran diàmetre.
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Malauradament, el passat 11 de desembre hi va haver un segon episodi de col·lapse de la canonada
principal. Aquesta vegada al seu pas per l’Ametlla de Mar. L’incident es va resoldre amb poc més de
30 hores, quan es va restablir el servei de subministrament als consorciats. Novament es va tornar
a contactar amb el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) per saber les causes
del col·lapse. L’òrgan científic va entregar el seu informe definitiu, en el que novament es confirma
que no es tractava d’un defecte de la canonada sinó que el trencament va ser produït per un factor
extern: corrosió per clorurs externs procedents del reg per superfície amb aigües salobres al llarg
del temps.
Finalment, pel que fa als consums de l’any 2021, el consum anual d’aigua per part dels consorciats
ha augmentat fins els 70,14 Hm³, mentre que l’any 2020 aquesta xifra es situava als 63,77 Hm³ fruit
de la pandèmia i l’any 2019 aquest valor era de 73,79 Hm³. Aquestes xifres, mostren un progressiu
retorn als consums habituals. L’augment més significatiu s’ha produït en el sector industrial que ha
augmentat el seu consum un 22,6%, fruit també de la gran davallada que va sofrir durant el 2020,
mentre que en l’àmbit dels ajuntaments aquest augment ha estat més moderat, situant-se al 3,5%.
Per concloure, vull aprofitar aquest espai per agrair a tot el personal del CAT el seu compromís i
esforç per tirar endavant els projectes, que com titulo en aquest apartat de la memòria, són claus
per al desenvolupament present i futur del Consorci d’Aigües de Tarragona.

Josep-Xavier Pujol
Director gerent

ESTRUCTURA
ORGÀNICA
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Autoportant 1
T.M. L’Ampolla

Òrgans de govern
Assemblea General

Formada per representants de les entitats públiques i empreses industrials consorciades. La representació de la Generalitat, en primer lloc, la conformen nou vocals designats pel Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dos dels quals són proposats per les comunitats
de regants dels canals de l’Ebre dels quals deriva l’aigua objecte de la concessió. La representació dels ajuntaments comprèn un vocal per cada municipi incorporat al Consorci. I finalment cada
una de les empreses industrials consorciades té també un vocal a l’Assemblea.

Consell d’administració
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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 designen lliurement.
• Hi intervenen, també, els dos vocals de l’Assemblea proposats per les comunitats de regants.

President

És nomenat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de
Catalunya, d’entre els membres de l’Assemblea.

Consorciats
25 Indústries Consorciades

71 Ajuntaments Consorciats
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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
CONSELL COMARCAL CONCA DE BARBERÀ
CONSTANTÍ
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
ELS PALLARESOS
PERAFORT
EL PERELLÓ
EL PLA SANTA MARIA
LA POBLA DE MONTORNÈS
LA POBLA MAFUMET
PUIGPELAT
LA RÀPITA
REUS
RIUDOMS
RODA DE BERÀ
EL ROURELL
SALOU
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

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 SLU
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SAU
CLARIANT IBÉRICA PRODUCCIÓN, SA
COMUNIDAD DE BIENES CN VANDELLÒS II
COVESTRO
DOW CHEMICAL IBÉRICA, SL
ERCROS, SA
HORMICEMEX, SA
INDÚSTRIAS QUÍMICAS DEL ÓXIDO DE ETILENO, SA
MESSER IBÉRICA DE GASES, SA Unipersonal
NORDVERT
REPSOL BUTANO, SA
REPSOL PETRÓLEO, SA
REPSOL QUÍMICA, SA
RPK METAL FORMING, SAU
SCA HYGIENE PRODUCTS, SL
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, SA

Consell d’administració
President
Representació de la Generalitat

Vocal
Representació de la Generalitat

Vocal
Representació de les Indústries

Sr. Joan Alginet Aliau
Gerent del Grup d’Acció Local Terres
de l’Ebre

Sr. Josep Manel Martí Montesinos
Professor de secundària i cicles
formatius

Sr. Ignasi Cañagueral Laboria
Director del Complex Industrial de
Dow Tarragona

Vocal
Representació de la Generalitat

Vocal
Representació de les Indústries

Il·lm. Sr. Àngel Xifré Arroyo
Alcalde d’Almoster

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

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

Secretari
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Vicepresident
Representació dels Ajuntaments
Il·lm. Sr. Pau Ricomà Vallhonrat
Alcalde de Tarragona

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

Vocal
Representació dels Ajuntaments
Il·lm. Sr. Carles Pellicer Punyed
Alcalde de Reus

Vocal
Representació de les Comunitats de
Regants del Delta de l’Ebre
Sr. Domingo Alcalà Sorribes
Vocal Comunitat de Regants-Sindicat
Agrícola de l’Ebre

Sr. Jesús Martín García
Director Jurídic i Econòmic del CAT

Sr. Josep Xavier Pujol Mestre
Director gerent del CAT

Organització
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Director gerent

Cap

Responsable

Sr. Josep Xavier Pujol Mestre
Direcció gerència
i Direcció Tècnica

Sr. Francesc Polo
Manteniment

Sra. Mireia Campos
Seguretat i PRL

Director

Cap

Cap

Sr. Jesús Martín García
Direcció Jurídica i Econòmica

Sra. Sandra Simó
Finances i Control

Sr. Agustí Colom
Qualitat de les Aigües

Cap

Responsable

Cap

Sr. Aleix Martorell
Explotació

Sra. Josepa Fàbregas
Direcció Tècnica Laboratori

Sr. Manel Escatllar
Sistemes d’Informació

Cap

Responsable

Responsable

Sr. Andreu Fargas
Innovació, Tecnologia
i Energies

Sra. Ivanka Gasco
Gestió Qualitat
i Medi Ambient

Sra. Marta Bonillo
Relacions Externes
i Comunicació i RSC

Direcció gerència
Finances
i Control

Gestió de
Qualitat

Sistemes
d’Informació

Seguretat
i PRL
Relacions
Externes i
Comunicació

Direcció
Tècnica

Direcció
Jurídica i
Econòmica

Explotació
Innovació,
Tecnologia i
Energia
Manteniment
Qualitat
Direcció Tècnica
de les Aigües Laboratori
Oficina Tècnica I
Desenvolupament

RESPONSABILITAT
SOCIAL
CORPORATIVA
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Autoportant 2
T.M. El Perelló

Arriba la certificació
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Aquest 2021 ha estat un any on s’ha començat a recuperar la normalitat pel que fa a les accions del
CAT relacionades amb la comunicació, apostant també, per actes amb format híbrid adaptant-nos
a les noves circumstàncies.
Des del CAT som conscients de la importància de donar a conèixer quina és la nostra tasca
entre la població i una de les activitats més rellevants són les visites a l’Estació de Tractament
d’Aigua Potable de l’Ampolla. Aquest 2021 hem apostat per un model de visites virtuals que ha
permès continuar amb la divulgació de la nostra activitat entre les escoles. Un model que ha tingut
molt bona acollida entre els centres ja que els permet conèixer les instal·lacions de la planta de
tractament sense la necessitat de desplaçar-se. És per això que des del Consorci s’apostarà per
retornar a les visites presencials de cara l’any vinent, mantenint però, l’opció de fer-les virtualment
per als centres que prefereixin aquesta modalitat.
En l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa s’ha assolit la certificació de la norma IQNet
SR10 per part d’AENOR.
Encara en relació amb els sistemes de gestió i la responsabilitat social, aquest 2021 el CAT també
ha assolit la certificació d’organització saludable per part d’AENOR, ambdues normes assenyalen
el camí que vol seguir el Consorci i demostren la voluntat i la implicació de l’entitat en aquest
àmbit. Tot plegat se suma a l’atorgament per part de La Fundació Más Familia, per segon any
consecutiu, del Certificat com a Empresa Familiarment Responsable, distintiu que promou una
cultura empresarial que posa el focus en la gestió de les persones des d’una òptica que contempla
la vida laboral, personal i familiar de cadascun dels membres de l’equip humà.
Finalment, aquest 2021 s’ha realitzat una nova onada de l’enquesta per conèixer la visió i opinió
dels diferents membres consorciats que integren el CAT i als que dóna servei, així com l’opinió i
percepció que té la població de la província de Tarragona de l’organització. Els resultats obtinguts
van servir per acabar de definir les accions del nou pla de comunicació 2022-2026 annex al Pla
Estratègic per als mateixos anys.

Transparència Informativa

La transparència informativa és un pilar bàsic en la comunicació del CAT i és un dels valors de
l’organització que es recull en la visió de l’entitat, és per això que a continuació es presenten les
accions més significatives en relació a aquest aspecte.
Newsletter
En l’àmbit de la comunicació interna, aquest 2021 s’ha continuat enviant mensualment el butlletí

informatiu tant a nivell intern com a nivell extern. En total s’han enviat 25 butlletins informatius al
llarg d’aquest any.
Intranet
Durant l’any 2021 el CAT ha implantat el sistema de Microsoft Office 365, que inclou el Sharepoint
online, on s’ha dissenyat una intranet que permet compartir notícies i enviar-les al correu electrònic
de tots els treballadors i treballadores amb un format més visual i atractiu.
Notes de premsa
Aquest 2021 s’han publicat un total de 16 notes de premsa a la pàgina web del CAT a l’apartat “Notícies”.
En comparació amb l’any anterior, hi ha hagut una lleugera disminució de les comunicacions efectuades
atés l’increment que es va produir a causa de les notes relacionades amb la pandèmia.
Acords amb mitjans de comunicació, sensibilització i divulgació
Al 2021 es van subscriure 21 comandes amb mitjans de comunicació de la demarcació de
Tarragona, per garantir una cobertura informativa en tot l’àmbit territorial del CAT (publicacions
locals de les diverses comarques, impreses, ràdios, televisions i els mitjans digitals).
Xarxes socials
Durant aquest 2021 s’han continuat utilitzant les dues xarxes habituals per millorar la comunicació
del CAT; el canal de youtube i el perfil institucional d’instagram del Consorci.
Vídeo documental “Detecció – Inspecció – Control”
Amb motiu del col·lapse estructural de la canonada principal el 3 de gener de 2020 i la posterior
inspecció i diagnosi de la conducció, des de l’àrea de comunicació s’ha elaborat un documental. La
gravació es va desenvolupar durant tot l’any 2020 i es va estrenar el Dia Mundial de l’Aigua de 2021.
Accés al vídeo
Estudi avaluació del servei i imatge del CAT
Aquest 2021 el CAT s’ha redactat el nou pla estratègic i de comunicació per als anys 2022-26. Per
poder-lo elaborar, s’ha encarregat una nova onada de l’estudi d’avaluació del servei del CAT tant per
part dels consorciats com per part de la població subministrada de la demarcació de Tarragona.
L’estudi, elaborat pel Gabinet d’investigació sociològica i de mercat CERES, mostra quina és la
opinió del servei ofert pel CAT a les indústries i ajuntaments consorciats. D’altra banda, l’estudi
també contempla un apartat que ha consultat quina és la imatge de la institució per part de la
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societat a la qual dóna servei. Els resultats es poden consultar a través dels següents enllaços:
Avaluació del servei del CAT entre els seus consorciats: indústries i ajuntaments
Avaluació de la imatge del CAT entre la població
40 anys Llei 18/81
Aprofitant que es complien 40 anys de l’aprovació de la Llei 18/81, el CAT ha editat les converses
amb el seu autor, redactor i ponent, el polític i advocat ebrenc, Antonio Faura Sanmartín, que
explica com es va gestar la llei que va donar origen al Consorci.
Consulta aquí la publicació
Jornades tècniques
El dia 7 d’octubre es va celebrar una jornada tècnica amb membres de l’Agència de Salut Pública.
La ponència central de la jornada va ser: “Nova Directiva Aigües de Consum. Projecte nou Reial
Decret, context, tràmit i principals novetats” a càrrec de la Sra. Margarita Palau, cap de l’àrea de
Qualitat Sanitària de les Aigües i Riscos Ambientals del Ministeri de Sanitat.
D’altra banda el dia 28 d’octubre va tenir lloc la jornada tècnica de consorciats que es va celebrar en
format híbrid. Les jornades van servir per parlar de diversos projectes d’interès com el de l’auscultació
de la canonada principal amb fibra òptica així com les inversions previstes per als propers dos anys.

Compromís amb el Territori
Visites
Tal i com s’ha explicat anteriorment, l’any 2021 el CAT va estrenar el model de visites virtuals que va
permetre continuar oferint el servei a les escoles de manera telemàtica. El model ha tingut una gran
acollida entre els centres escolars de la demarcació.
En total 796 persones van visitar virtualment les instal·lacions del Consorci d’Aigües de l’ETAP de
l’Ampolla. Es preveu que aquest model continuï vigent quan es reprenguin les visites presencials a les
instal·lacions ja que permet acostar el model a les escoles que no es puguin desplaçar.
Panel Públic Assessor
L’any 2021 es va seguir endavant amb el Panel Públic Assessor. Es tracta d’un grup de treball
format per persones representatives de la societat civil de l’àrea d’influència del CAT que es troben
periòdicament per dialogar sobre temes d’interès mutu i actuar com a nexe d’unió entre el Consorci
i la Comunitat i el seu entorn.

El Panel es va reunir el dia 8 de juny de manera telemàtica. En aquesta sessió es va presentar
l’estudi encarregat pel CAT i realitzat per la URV l’any 2019, des del Grup de Recerca en Indústria
i Territori, titulat: “Incidència socioeconòmica del Consorci d’Aigües de Tarragona al territori: una
anàlisi multidimensional a partir d’indicadors”. Presentat pels ponents i autors de l’estudi :Juan
Antonio Duro i Miquel Angel Bové.
La segona sessió de l’any 2021 es va celebrar presencialment a les instal·lacions Centrals del CAT
a Constantí i va servir per presentar l’estudi elaborat per CERES aquest 2021 d’ “avaluació dels
servei del CAT entre els seus consorciats: indústries i ajuntaments” i “avaluació del CAT per part de
la població tarragonina”.
Repte Experimenta
El CAT per segon any consecutiu ha participat en el programa “Repte Experimenta” vinculat a
la URV i destinat al foment de la vocació científica per a estudiants de formació secundària de
diferents instituts del Camp de Tarragona.
Formació dual
Al 2021 el CAT ha participat en la primera formació dual impulsada per la Universitat Rovira i Virgili.
És la primera menció dual que s’implanta en un grau de química a l’Estat espanyol. Es tracta de sis
estudiants de quart curs que complementen les més de 1.100 hores de pràctiques remunerades
a la indústria amb una assignatura teòrica d’orientació professional impartida per personal del
sector. D’aquests sis alumnes, un d’ells, està cursant aquesta formació dual al laboratori de qualitat
de l’aigua del CAT.
Màster URV
Un any més, el CAT, ha tornat a participar al màster “Eines per al Desenvolupament Professional a
la Indústria”, plantejat sobre la base de l’aportació del coneixement i experiència de professionals
d’empreses de l’entorn petroquímic, agroalimentari, cosmètic i de tractament d’aigües que participaran
en la formació acadèmica, conjuntament amb els coordinadors docents i els professors universitaris.
Cooperació en tesis doctorals.
Finalment, encara en l’àmbit acadèmic, a través del Laboratori i de l’URAIS, s’ofereix als estudiants
la possibilitat de treballar en línies de recerca tutelades, que es materialitzen en la realització de
tesis doctorals en l’àmbit d’activitat d’ambdues entitats.

IQNet SR10 - Responsabilitat Social Corporativa
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Aquest 2021 s’ha aconseguit la certificació d’IQNet SR10 per part d’AENOR, després de diversos
anys treballant i avançant en la implantació d’un sistema de gestió de la Responsabilitat Social
Corporativa, en el mes d’octubre s’ha assolit la certificació sense cap no conformitat després de
l’auditoria externa superada al mes de juliol. A través d’aquesta certificació, el CAT ha demostrat
el seu compromís amb la responsabilitat social, un compromís basat en la transparència i la
comunicació amb els grups d’interès.
En aquest sentit, el CAT és conscient de la importància de la transmissió dels valors de la RSC
entre la seva cadena de valor. És per això que durant el mes de maig es va difondre entre els
proveïdors i subcontractes més rellevants, diversa documentació d’interès com és el codi ètic i de
conducta així com la política de relacions contractuals responsables de nova creació.
Encara en l’àmbit de la RSC, durant aquest 2021, juntament amb l’àmbit d’organització saludable,
s’han organitzat diverses jornades de formació per explicar a l’equip humà quina és l’activitat del
CAT en relació a aquestes dues matèries i poder resoldre així els dubtes que se’n derivin.

Coŀlaboracions:
Durant el 2021 es van dur a terme les següents col·laboracions, totes elles aprovades pel Consell
d’Administració del CAT.
Informe complet
Data
Beneficiaris
2020 Associació Catalana d'Amics
de l'Aigua
2021 Fundació URV
2021 Comunitat General de Regants del
Canal de la Dreta de l'Ebre
2021 Associació Provincial de Paràlisi
Cerebral (APPC) - La Muntanyeta
2021 Associació Catalana de Comunitats
de Regants (ACATCOR)

Fi

Objecte
Congrés de l’Aigua
2021
a Catalunya 2021
2022 Repte Experimenta
Tasques restauració peces
2021
hidràuliques històriques
2021 Projecte hidroteràpia
2021

VIII Trobada de Comunitats de
Regants de Catalunya

Import
4.000€
500€
3.000€
3.000€
3.000€

ESTATS
FINANCERS
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Finances i control
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Aquest any 2021 ha estat marcat per l’augment del cost del subministrament elèctric (139%
respecte l’any 2020), situant-se el cost a 0,1498€/kWh (0,068€/kWh a l’any anterior), malgrat
l’estabilitat del rati kHh/m³.
Durant l’any 2021, el termini mitjà de cobrament s’ha situat en 58 dies i el termini de pagament a
proveïdors comercials, ha estat de 45 dies.
Respecte els comptes a cobrar, no s’ha produït impagament de les factures emeses, de manera
que el Consorci no ha tingut cap dificultat de tresoreria per satisfer els compromisos de pagament
amb l’administració pública, entitats de crèdits, personal i proveïdors. Mentre la tresoreria a curt
termini ho permeti, el CAT ha reduït el termini de pagament a 45 dies.
Respecte la subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per a la millora de la xarxa d’abastament
en alta, atorgada en data 12 de febrer de 2020, com a acord al desistiment a diversos pleits contra
l’Agència Catalana de l’Aigua, les inversions realitzades representen el 44% de la xifra màxima
subvencionable (50%).
Saldo 31/12/21

BP19P: Dipòsit Coto del Rey TM Vendrell
BP21P: Sistema antiariet Ramal Calafell-Cunit

3.295.783,92
257.724,98

Des del mes de juny de 2020 el Consorci ha deixat de repercutir el cànon 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
a l’any 2021 de 233.126,29 euros (3.555.753,97 euros a l’any 2020), que han estat retornats al
consorciats en compliment de l’acord de l’Assemblea General.
Respecte l’endeutament, en data 31 de març de 2021, es va disposar íntegrament dels 7.900.000
euros de nominal inicial del préstec signat amb Caixabank, S.A. a mitjans de 2020 i venciment 30
de juny de 2033. En data 12 de gener de 2021, es va formalitzar un préstec de 9.800.000 euros amb
Banco Santander, S.A. del que no s’havia disposat cap import a 31 de desembre de 2021, atès que
el termini de disposició és de 18 mesos d’acord amb el termini previst de les obres que finança.

VALOR ECONÒMIC DIRECTE CREAT (VDC)

37.702.889,05 €

A) Ingressos

37.702.889,05 €

VALOR ECONÒMIC DISTRIBUÏT (VED)

34.792.556,49 €
20.303.494,98 €

BP24P: Dipòsit Cunit-Nord

55.752,89

TA86P: Dipòsit Vila-seca Nord

93.732,56

B) Costos operatius

BE76P: Dipòsit Aigua Crua 200.000m³ ETAP

56.029,35

C) Salaris i beneficis socials pels empleats

BE72P: Reducció de risc microbiològic ETAP

3.024.681,19

D) Pagaments a proveïdors de fons

BE64P: Seguretat física i lògica ETAP

1.172.635,06

E) Pagaments al govern

BE75P: Desbast i filtració a la presa d’aigua del dipòsit d’aigua crua a l’ETAP

246.850,39

PC32P-F2: Implantació del sistema d’auscultació estructural de la conducció
principal. Trams Camp-redó-ETAP, ETAP-Hospitalet de l’Infant- cota 118 Tarragona

731.038,38

PC17P: Variant de traçat i Soterrament dels autoportants

2.807.751,46

PC15P-F7: Soterrament Tram Aeri Coll de Balaguer

2.014.965,71
13.756.945,89

F) Inversions a la comunitat
VALOR ECONÒMIC RETINGUT

Informe complet

5.044.982,74 €
340.322,40 €
9.094.115,37 €
9.641,00 €
2.910.332,56 €

EXPLOTACIÓ
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Consums d’aigua
2020
2021
Ajuntaments

16

Indùstries

Màxim diari
3,256 m³/seg
3,540 m³/seg

Total

Mitjana anual
2,036 m³/seg
2,251 m³/seg

Producció

ANM*

gener

3.167.846 m³

1.557.433 m³

4.725.279 m³

4.788.310 m³

0,93%

febrer

2.783.236 m³

1.465.265 m³

4.248.501 m³

4.287.500 m³

0,82%

març

3.192.024 m³

1.635.107 m³

4.827.131 m³

4.851.010 m³

0,73%

abril

3.282.282 m³

2.019.314 m³

5.301.596 m³

5.386.910 m³

0,78%

maig

3.646.321 m³

2.210.933 m³

5.857.254 m³

5.939.920 m³

1,05%

juny

4.154.869 m³

2.476.839 m³

6.631.708 m³

6.697.270 m³

1,00%

juliol

5.047.397 m³

2.708.016 m³

7.755.413 m³

7.871.284 m³

1,47%

agost

5.262.816 m³

2.830.917 m³

8.093.733 m³

8.198.120 m³

0,96%

setembre

3.956.297 m³

2.396.017 m³

6.352.314 m³

6.397.900 m³

0,99%

octubre

3.657.730 m³

2.163.089 m³

5.820.819 m³

6.008.270 m³

2,45%

novembre

3.195.951 m³

2.055.972 m³

5.251.923 m³

5.236.120 m³

0,36%

desembre

3.078.570 m³

2.198.742 m³

5.277.312 m³

5.324.960 m³

0,16%

TOTAL 2021

44.425.339 m³

25.717.644 m³

70.142.983 m³

70.987.574 m³

0,98%

TOTAL 2020

42.087.866 m³

21.675.967 m³

63.763.833 m³

64.368.600 m³

0,72%

10,00%

10,28%

Increment 2021-2020

5,55%

18,65%

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

TOTAL Consums

TOTAL Indùstries

TOTAL Ajuntaments

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
0 Hm³

10 Hm³

20 Hm³

30 Hm³

40 Hm³

50 Hm³

60 Hm³

70 Hm³

80 Hm³

Producció anual (mitjana diària de sortida d’aigua de l‘ETAP de l’ampolla en m³/seg)
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Gener
1 1,767 m³/seg
2 1,766 m³/seg
3 2,026 m³/seg
4 1,683 m³/seg
5 1,655 m³/seg
6 1,838 m³/seg
7 1,764 m³/seg
8 1,785 m³/seg
9 1,803 m³/seg
10 1,913 m³/seg
11 1,778 m³/seg
12 1,626 m³/seg
13 1,690 m³/seg
14 1,953 m³/seg
15 1,684 m³/seg
16 2,203 m³/seg
17 1,754 m³/seg
18 1,747 m³/seg
19 1,596 m³/seg
20 1,633 m³/seg
21 1,910 m³/seg
22 1,578 m³/seg
23 1,715 m³/seg
24 2,053 m³/seg
25 1,455 m³/seg
26 2,014 m³/seg
27 1,782 m³/seg
28 1,877 m³/seg
29 1,577 m³/seg
30 1,838 m³/seg
31 1,960 m³/seg
Mitjanes 1,788 m³/seg

Febrer

1,833 m³/seg
1,877 m³/seg
1,988 m³/seg
1,409 m³/seg
1,906 m³/seg
1,729 m³/seg
1,910 m³/seg
1,968 m³/seg
1,717 m³/seg
1,569 m³/seg
1,572 m³/seg
1,920 m³/seg
1,440 m³/seg
2,033 m³/seg
1,750 m³/seg
1,979 m³/seg
1,788 m³/seg
1,900 m³/seg
1,848 m³/seg
1,788 m³/seg
1,869 m³/seg
1,491 m³/seg
1,510 m³/seg
1,863 m³/seg
1,653 m³/seg
1,483 m³/seg
1,745 m³/seg
2,083 m³/seg

1,772 m³/seg

Març

1,867 m³/seg
1,587 m³/seg
1,886 m³/seg
1,798 m³/seg
1,746 m³/seg
1,426 m³/seg
2,072 m³/seg
1,620 m³/seg
1,511 m³/seg
1,892 m³/seg
1,591 m³/seg
1,842 m³/seg
1,975 m³/seg
1,994 m³/seg
1,660 m³/seg
1,648 m³/seg
1,615 m³/seg
2,048 m³/seg
1,772 m³/seg
1,941 m³/seg
1,888 m³/seg
1,822 m³/seg
1,739 m³/seg
1,821 m³/seg
1,866 m³/seg
1,905 m³/seg
2,003 m³/seg
1,861 m³/seg
0,980 m³/seg
1,752 m³/seg
3,022 m³/seg

1,811 m³/seg

Abril

2,547 m³/seg
2,277 m³/seg
2,075 m³/seg
2,538 m³/seg
2,028 m³/seg
2,140 m³/seg
1,950 m³/seg
1,946 m³/seg
1,866 m³/seg
2,050 m³/seg
2,292 m³/seg
1,987 m³/seg
2,015 m³/seg
2,043 m³/seg
1,953 m³/seg
1,953 m³/seg
2,136 m³/seg
2,301 m³/seg
2,048 m³/seg
1,955 m³/seg
1,778 m³/seg
2,133 m³/seg
1,862 m³/seg
2,114 m³/seg
2,342 m³/seg
1,947 m³/seg
1,999 m³/seg
1,939 m³/seg
2,193 m³/seg
1,942 m³/seg

Maig

1,887 m³/seg
2,237 m³/seg
1,916 m³/seg
1,804 m³/seg
1,940 m³/seg
2,508 m³/seg
1,876 m³/seg
2,294 m³/seg
2,527 m³/seg
1,608 m³/seg
2,174 m³/seg
2,330 m³/seg
2,134 m³/seg
2,170 m³/seg
2,141 m³/seg
2,648 m³/seg
1,827 m³/seg
2,554 m³/seg
2,171 m³/seg
2,735 m³/seg
1,557 m³/seg
2,779 m³/seg
2,553 m³/seg
2,191 m³/seg
2,281 m³/seg
1,925 m³/seg
2,308 m³/seg
2,187 m³/seg
2,575 m³/seg
2,692 m³/seg
2,219 m³/seg

Juny

1,895 m³/seg
2,327 m³/seg
2,427 m³/seg
2,601 m³/seg
2,744 m³/seg
2,389 m³/seg
2,437 m³/seg
0,525 m³/seg
2,590 m³/seg
3,207 m³/seg
3,054 m³/seg
2,553 m³/seg
2,935 m³/seg
2,885 m³/seg
2,728 m³/seg
2,515 m³/seg
2,816 m³/seg
2,527 m³/seg
2,701 m³/seg
2,737 m³/seg
2,765 m³/seg
2,605 m³/seg
2,744 m³/seg
2,624 m³/seg
2,632 m³/seg
2,767 m³/seg
2,748 m³/seg
2,759 m³/seg
2,780 m³/seg
2,500 m³/seg

Juliol

2,330 m³/seg
2,750 m³/seg
2,811 m³/seg
3,203 m³/seg
2,938 m³/seg
0,633 m³/seg
2,775 m³/seg
3,540 m³/seg
3,269 m³/seg
2,889 m³/seg
3,333 m³/seg
3,279 m³/seg
2,519 m³/seg
3,226 m³/seg
3,131 m³/seg
2,926 m³/seg
2,892 m³/seg
3,186 m³/seg
3,079 m³/seg
2,764 m³/seg
2,566 m³/seg
3,295 m³/seg
3,211 m³/seg
3,188 m³/seg
3,321 m³/seg
2,948 m³/seg
2,809 m³/seg
2,848 m³/seg
3,098 m³/seg
3,193 m³/seg
3,156 m³/seg

Agost

3,107 m³/seg
2,890 m³/seg
2,887 m³/seg
2,776 m³/seg
3,089 m³/seg
3,030 m³/seg
3,341 m³/seg
3,230 m³/seg
3,212 m³/seg
2,789 m³/seg
3,030 m³/seg
3,369 m³/seg
3,190 m³/seg
3,322 m³/seg
3,302 m³/seg
3,128 m³/seg
3,221 m³/seg
3,077 m³/seg
3,047 m³/seg
3,232 m³/seg
3,076 m³/seg
3,203 m³/seg
3,221 m³/seg
2,742 m³/seg
2,797 m³/seg
2,462 m³/seg
3,209 m³/seg
3,421 m³/seg
3,384 m³/seg
2,456 m³/seg
2,643 m³/seg

Setembre

2,422 m³/seg
2,567 m³/seg
2,693 m³/seg
2,654 m³/seg
3,043 m³/seg
2,814 m³/seg
0,685 m³/seg
2,578 m³/seg
3,172 m³/seg
3,225 m³/seg
2,808 m³/seg
2,637 m³/seg
2,751 m³/seg
2,124 m³/seg
3,084 m³/seg
0,723 m³/seg
3,124 m³/seg
2,776 m³/seg
2,634 m³/seg
2,212 m³/seg
2,290 m³/seg
2,313 m³/seg
2,086 m³/seg
2,194 m³/seg
2,872 m³/seg
2,632 m³/seg
2,208 m³/seg
2,129 m³/seg
2,466 m³/seg
2,137 m³/seg

Octubre

2,305 m³/seg
2,731 m³/seg
2,718 m³/seg
2,205 m³/seg
1,409 m³/seg
3,120 m³/seg
2,185 m³/seg
2,265 m³/seg
2,173 m³/seg
2,548 m³/seg
2,513 m³/seg
2,216 m³/seg
2,080 m³/seg
1,987 m³/seg
2,422 m³/seg
2,411 m³/seg
2,299 m³/seg
2,413 m³/seg
2,024 m³/seg
2,050 m³/seg
1,834 m³/seg
2,190 m³/seg
2,334 m³/seg
2,289 m³/seg
2,268 m³/seg
0,743 m³/seg
2,916 m³/seg
2,080 m³/seg
2,302 m³/seg
1,990 m³/seg
2,520 m³/seg

Novembre

2,111 m³/seg
2,133 m³/seg
1,817 m³/seg
1,835 m³/seg
1,995 m³/seg
2,074 m³/seg
2,330 m³/seg
2,280 m³/seg
2,039 m³/seg
2,534 m³/seg
0,485 m³/seg
2,502 m³/seg
2,367 m³/seg
2,290 m³/seg
1,866 m³/seg
2,081 m³/seg
1,779 m³/seg
1,867 m³/seg
2,470 m³/seg
2,210 m³/seg
2,416 m³/seg
1,599 m³/seg
1,681 m³/seg
1,740 m³/seg
1,888 m³/seg
1,658 m³/seg
2,385 m³/seg
2,151 m³/seg
2,375 m³/seg
1,647 m³/seg

Desembre

2,267 m³/seg
1,907 m³/seg
2,384 m³/seg
2,001 m³/seg
2,397 m³/seg
2,028 m³/seg
1,786 m³/seg
2,060 m³/seg
1,624 m³/seg
1,998 m³/seg
1,043 m³/seg
0,848 m³/seg
3,087 m³/seg
2,295 m³/seg
2,737 m³/seg
0,528 m³/seg
2,800 m³/seg
2,609 m³/seg
2,101 m³/seg
2,413 m³/seg
0,640 m³/seg
2,402 m³/seg
2,294 m³/seg
1,656 m³/seg
2,038 m³/seg
2,095 m³/seg
1,829 m³/seg
2,092 m³/seg
1,498 m³/seg
2,087 m³/seg
2,084 m³/seg

2,078 m³/seg 2,218 m³/seg 2,584 m³/seg 2,939 m³/seg 3,061 m³/seg 2,468 m³/seg 2,243 m³/seg 2,020 m³/seg 1,988 m³/seg

Consum d’energia elèctrica
El 2021 el consum energètic ha estat de 57,72 GWh, amb un increment respecte al 2020 del 9%, proporcional a l’increment del consum d’aigua degut a la recuperació de l’activitat després de la crisis per la
pandèmia Covid. El cost final de l’energia el 2021 ha estat de 8,58 M€, un preu molt elevat, ja que suposa un increment del preu de l’energia del 117% respecte al 2020, degut a l’escalada del preu del gas i del CO2
per a generació elèctrica des de l’estiu. Aquest valor és el màxim històric del preu de l’energia pagat pel CAT, superant el valor anterior de 5,12 M€ del 2017.

GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
18

MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
TOTALS
% DEL TOTAL
IMPORTS ANUALS

EB0 Camp-redó

EB1 L'Ampolla

EB2 Coll de Balaguer

EB3 Nau de Control

EB10 Riudoms-Reus

RESTA

TOTAL

1.275.674 Kw/h

1.068.485 Kw/h

52.016 Kw/h

548.635 Kw/h

234.056 Kw/h

607.198 Kw/h

3.786.064 Kw/h

1.209.787 Kw/h

921.379 Kw/h

57.899 Kw/h

508.264 Kw/h

185.096 Kw/h

531.793 Kw/h

3.414.218 Kw/h

1.275.023 Kw/h

1.038.226 Kw/h

53.112 Kw/h

565.352 Kw/h

200.108 Kw/h

605.174 Kw/h

3.736.995 Kw/h

1.437.414 Kw/h

1.103.205 Kw/h

57.340 Kw/h

643.159 Kw/h

202.706 Kw/h

589.272 Kw/h

4.033.096 Kw/h

1.645.963 Kw/h

1.514.147 Kw/h

60.013 Kw/h

706.812 Kw/h

223.856 Kw/h

629.123 Kw/h

4.779.914 Kw/h

1.956.378 Kw/h

1.771.612 Kw/h

70.588 Kw/h

791.580 Kw/h

210.448 Kw/h

701.021 Kw/h

5.501.627 Kw/h

2.369.584 Kw/h

2.182.350 Kw/h

212.872 Kw/h

924.820 Kw/h

230.178 Kw/h

833.961 Kw/h

6.753.765 Kw/h

2.460.795 Kw/h

2.286.616 Kw/h

282.458 Kw/h

955.134 Kw/h

223.272 Kw/h

871.879 Kw/h

7.080.154 Kw/h

1.778.675 Kw/h

1.742.139 Kw/h

88.442 Kw/h

748.502 Kw/h

204.839 Kw/h

672.618 Kw/h

5.235.215 Kw/h

1.613.534 Kw/h

1.512.516 Kw/h

58.321 Kw/h

661.000 Kw/h

225.358 Kw/h

660.521 Kw/h

4.731.250 Kw/h

1.423.902 Kw/h

1.311.312 Kw/h

50.647 Kw/h

632.353 Kw/h

184.869 Kw/h

616.760 Kw/h

4.219.843 Kw/h

1.573.062 Kw/h

1.389.935 Kw/h

21.937 Kw/h

642.036 Kw/h

216.214 Kw/h

603.933 Kw/h

4.447.117 Kw/h

20.019.791 Kw/h

17.841.922 Kw/h

1.065.645 Kw/h

8.327.647 Kw/h

2.541.000 Kw/h

7.923.253 Kw/h

57.719.258 Kw/h
100,00%

34,68%

30,91%

1,85%

14,43%

4,40%

13,73%

2.761.862 €

2.523.131 €

287.823 €

1.276.321 €

394.130 €

1.340.708 €

8.583.974 €

INFRAESTRUCTURES
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Actuals
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El Consorci d’Aigües de Tarragona abasta única i exclusivament a ajuntaments i indústries de les
comarques de Tarragona, servint a un 85% de la seva població i cobrint una extensió del 36%
del seu territori. La concessió vigent d’explotació, des del 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 comunitats 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:
• Canonada entrada procés: correcció pH
• 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 servei a partir abril 2022)
• 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
Diàmetre igual o superior a 1600 mm
Diàmetre entre 1000 - inferior a 1600 mm

405,77 km
78,12 km
9,70 km

Diàmetre entre 500 - inferior a 1000 mm

115,15 km

Diàmetre inferior a 500 mm

202,80 km

ESTACIONS DE BOMBAMENT
En funcionament
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Potència màxima admissible

32.631 kW

Potència contractada

18.490 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

Executades i futures
Projectes
Projecte de Dipòsit regulador al subsistema Baix Camp-Tarragonès, Dipòsit de
Vila-seca Nord. TM de Vila-seca

8.427.216,50 €

Projecte de Nou dipòsit d'aigua crua a l'ETAP de l'Ampolla

9.896.513,34 €

Projecte d’implantació del sistema d’auscultació estructural de la conducció
principal del CAT, Trams: Captació EB0-ETAP l’Ampolla, ETAP l’Ampolla-EB2
Coll de Balaguer i EB2-Tarragona cota 118. Fase 2

4.291.090,81 €

Obres
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Afeccions a la xarxa de distribució

Durant el decurs de l’any 2021 es van finalitzar i liquidar les obres següents:
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 €

S’han iniciat el 2021 amb continuïtat a l’any 2022, les obres següents:
Projecte de desbast i filtració a la presa d’aigua del dipòsit d’aigua crua a
l’ETAP de l’Ampolla

583.482,37 €

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

3.733.101,47 €

Projecte de Soterrament de la conducció del tram aeri del Coll de Balaguer

2.069.738,51 €

Projecte de Variant de traçat i Soterrament dels autoportants

3.253.522,76 €

Projecte dipòsit regulador subsistema Tarragonès-Penedès, Urb. Coto del Rey

3.562.832,33 €

Projecte d'Adequació del sistema antiariet al Ramal Calafell-Cunit, Urbanització El Romaní. TM de Calafell
Projecte d’implantació del sistema d’auscultació estructural de la conducció
principal del CAT, Trams: Captació EB0-ETAP l’Ampolla, ETAP l’Ampolla-EB2
Coll de Balaguer i EB2-Tarragona cota 118. Fase 2.

Per altre banda, s’ha efectuat el seguiment de les actuacions derivades de la descontaminació de
l’embassament de Flix, en quant al subministrament alternatiu del CAT en cas d’emergència. Els
pous executats (6 al marge dret i 1 al marge esquerre del riu Ebre) han de donar un cabal mínim
d’1,2 m³/s, cada mes s’han efectuat proves de manteniment per garantir el seu correcte estat de
funcionament en cas de necessitat. Aquestes instal·lacions estan connectades i integrades en el
propi CAT i se’n fa un manteniment mensual de posada en marxa i proves de funcionament.
Respecte a la descontaminació, durant l’any 2021 s’ha finalitzat la retirada dels 80.000 m³ de
llots després de la represa dels treballs juntament amb el tractament de l’aigua delimitada per
les palplanxes que confinen l’actuació. A data d’avui, resta l’autorització judicial final per l’inici de
la retirada de les palplanxes, amb el seu seguiment i control de qualitat per donar per acabada la
descontaminació.

489.352,24 €
4.291.090,81 €

Al llarg de l’any 2021 s’han atès 60 serveis afectats i de planejament amb les instal·lacions
existents, tramitant el seu corresponent expedient i atorgant les autoritzacions i informes amb
les condicions generals i particulars de les afeccions sol·licitades (xarxes de gas, electricitat,
obres viàries, tancaments de finques, informes de planejament urbanístics de compatibilitat amb
POUM’s, Plans parcials, projectes d’urbanització,...).
Des del l’any 2020 es troba implementat la xarxa del CAT a la plataforma de lliurament d’informació EWISE, fet que ha reduït notablement el nombre de consultes prèvies sobre la posició de les
conduccions per veure el grau d’afectació a futures actuacions al territori.
Detallar que el 2019 es va procedir a la resolució dels tràmits iniciats als 2018 corresponents als
“Plans Especials Urbanístics Autònoms de la protecció de la infraestructura de portada d’aigües
de l’Ebre a les comarques de Tarragona”. En l’àmbit de Camp de Tarragona es va aprovar definitivament el 28 de novembre 2019 i a l’àmbit de Terres de l’Ebre es va aprovar també definitivament
per part de la Comissió de Territori en data 10 de juny de 2021.

Millores a diferents instaŀlacions
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S’han efectuat millores en diferents instaŀlacions tant a nivell hidràulic com electromecànic i de
telecomandament. Les que tenen un menció especial són les següents:
• Seguiment del projecte SAOOEC (sistema automàtic d’operació i optimització energètica del CAT).
• Reparacions de canonades i de collarins de ventoses resines epoxídiques i revestiment amb
fibra de carboni, evitant maniobres d’aïllament i buidat de la Canonada Principal, aturar el
subministrament als Consorciats 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 l’anomenat “pipe diver” per la
diagnosi estructural i l’anomenat “smart ball” per la cerca de fuites.
• A partir de l’anàlisi estructural i dels seus resultats preliminars s’han substituït cinc trams de
canonada DN1600mm que es trobaven en condició estructural poc favorable. Posteriorment,
la substitució de 2 trams de tub de DN1600 a la Conducció Principal i un de DN1300 a la
Conducció Secundària.
• Implantació de la segona fase de la sensòrica on-line, amb integració de dades ja generades
pel propi sistema a un SCADA de qualitat.
• Canvi interruptor 6kV a ETAP.
• Millores als passamurs a distribució, per evitar els problemes de corrosió.
• Millora de les comportes de l’EB0.
• Millora de l’eficiència de les bombes d’EB25, EB18, EB4, EB14, EB2.
• Millora skid floculant de l’ETAP.
• Implantació noves UPS redundants a ETAP i Central.
• Millora de l’anell de comunicacions de l’ETAP.
• Implantació del vehicle elèctric – Tercera fase.
• Millora de les arquetes de descàrrega de la Conducció Principal, Tram II-II.
• Millores en sistema de potència de EB14 i EB18.

• Renovació de climatització en oficines auxiliars i sala menjador Nau de Control.
• Instal·lació de climatització als vestidors ETAP.
• Renovació de cabalímetres de facturació i caldereria en diversos usuaris. Incloent Repsol
Química 1 i 2, Torredembarra, Valls, EB12 i EB13 entre d’altres.
• Substitució de quatre calderins de la xarxa d’aire de l’ETAP.
• Actualització de PLC’s a sèrie R.
• Telecomandament de vàlvules de tancament d’emergència a Conducció Principal, Litoral,
Calafell-Cunit.
• Virtualització dels serveis crítics del CPD de ‘Ampolla, amb l’objectiu d’optimitzar el sistema
de Telecomandament i crear un entorn de recuperació davant d’incidències greus.

Publicacions
Els articles publicats al llarg de 2021 són els següents:
• iagua: SmartBall y PipeDiver de Xylem evalúan estructuralmente tuberías sin interrumpir el servicio.
• Xylem: Xylem’s SmartBall and PipeDiver assess pipeline without disrupting service
estructuralmente tuberías sin interrumpir el servicio.
A més URAIS en el desenvolupament de la seva activitat dins del laboratori del CAT ha publicat els
articles de recerca següents:
• Role of lithology in the presence of natural radioactivity in drinking water samples from
Tarragona province.
Joana Martinez Ratia, Alejandra Peñalver Hernando, Carme Aguilar, Francesc Borrull Ballarin.
Enviromental Science and Pollution Research, March 2021.
• A fast estrategy to sequentially separate and determine 90SR, 210Pb and 210Po in water
samles using SR resin.
Joana Martinez Ratia, Miquel de los Cobos, Alejandra Peñalver Hernando, Carme Aguilar,
Francesc Borrull Ballarin.
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, December 2021.

Xarxa
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INSTAL·LACIONS
CENTRALS

CAPTACIÓ

ETAP

Instaŀlacions principals del CAT
Bombaments i dipòsits reguladors del CAT
Instaŀlacions Consorciats

QUALITAT
DE L’AIGUA
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Control qualitat
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El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) garanteix la qualitat de l’aigua que subministra amb
l’objectiu d’assegurar la protecció de la salut de les persones que la consumeixen. La normativa
d’aplicació al respecte és:
• Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat
de l’aigua de consum humà.
• Reial Decret 314/2016, de 29 de juliol, que incorpora els criteris bàsics per la protecció de la
salut en contra els riscos de les radiacions ionitzants i freqüències de mostreig a les aigües
destinades a consum humà.
• Reial Decret 902/2018 que modifica el RD 140/2003, les especificacions dels mètodes
d’anàlisis i el nombre de mostres a realitzar així com la seva freqüència.
Es compleixen també les directrius de la Directiva (UE) 2015/1787 per la que es modifiquen els
annexes II i III de la Directiva 98/83/CE del Consell d’Europa, relativa a la qualitat de les aigües
destinades al consum humà de la que deriva el RD 140/2003.
En referència a la seguretat en el subministrament, el CAT està certificat amb la Norma ISO
22000:2018 “Sistema de gestió de la innocuïtat dels aliments. Requisits per organitzacions en
la cadena alimentària” que compleix amb escreix 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”,
exigida a la reglamentació tècnic sanitària vigent, però no certificable.
El 23 de desembre de 2020 es va publicar la Directiva (UE) 2020/2184 aprovada pel Parlament
i Consell d’Europa el 16 de desembre de 2020 amb entrada en vigor el dia 12 de gener de 2021.
Els estats membres han de transposar la directiva abans de dos anys de la seva entrada en vigor.
Encara que el CAT durant l’any 2021 compleix gairebé amb la totalitat de la directiva, ha adquirit
el compromís de incloure al seu programa d’Autocontrol de Qualitat, a partir de gener de 2022,
tots els requeriments del projecte de Reial Decret pel que s’estableixen els criteris sanitaris de
subministrament i control de la qualitat de l’aigua de consum en la seva última versió de març de
2021 publicat pel “Ministerio de Sanidad y Consumo” i que transposa la mencionada Directiva.
Al laboratori de qualitat de l’aigua que el CAT disposa a l’Ampolla (LQAIGUA), dins de l’estació de
tractament d’aigua potable (ETAP), es planifiquen i realitzen tots els controls de qualitat necessaris
per garantir la qualitat de l’aigua.

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 propi CAT
considera d’interès, queden enregistrades al Sistema d’Informació Nacional de l’Aigua de Consum
(SINAC).
La capacitat analítica total dels paràmetres de qualitat de LQAIGUA és de 366, del quals 68
corresponen a paràmetres radioquímics realitzats per URAIS (Unitat Radiològica Ambiental I
Sanitària, laboratori integrat a LQAIGUA i gestionat per la Universitat Rovira i Virgili). Aquets 2021,
resulten un total de 4.944 mostres i 55.358 resultats analítics, amb una mitjana de 14 mostres
diàries i mes de 150 resultats analítics diaris.
Respecte l’any anterior ha disminuït lleugerament el nombre de mostres en un 8% i el nombre de
resultats analítics en un 6%. Malgrat que s’ha augmentat lleugerament el nombre de mostrejos
i resultats analítics oficials respecte l’any anterior, han disminuït significativament el nombre de
mostrejos i resultats analítics d’autocontrol de l’ETAP en un 14% i 23% respectivament.
El nombre de mostres analitzades presenta una relació de 4,25 respecte als requisits oficials del
Programa de Gestió d’Autocontrol (PAG) i, respecte al nombre de paràmetres analitzats, la relació
és de 2,92.
Independentment dels requeriments legals, per assegurar preventivament la qualitat de l’aigua,
es realitzen pràcticament més del quàdruple de mostrejos i pràcticament el triple d’emissió de
resultats analítics.
Per tant, pels resultats de les determinacions analítiques, 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.

Aigua captada
D’acord amb les característiques de qualitat de l’aigua captada, l’aigua de l’Ebre necessita un
tractament físic mitjançant desbast, tractament químic per pre-oxidació, coagulació, floculació i
filtració a través de llit de sorra, afinament per post-oxidació i filtració a través de llit de carbó actiu
granulat (CAG) i desinfecció final.
El comportament hidrosalí de l’Ebre va en augment a causa de la pròpia conca (causes naturals)
i per l’augment de zones industrialitzades així com de regadius (causes antropogèniques). Per
causes naturals, generalment al marge dret, hi predominen els sulfats (guixos), en canvi al marge

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

Aigua distribuïda
Durant l’any 2021 s’ha realitzat tres notificacions a l’Agència de Salut Pública (ASP).

Analitzadors en continu
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Des de la captació de l’aigua de l’Ebre a Campredó (EB0) fins el lliurament de l’aigua als consorciats hi
ha instal·lada una xarxa d’analitzadors en continu per tal de conèixer a temps real la qualitat de l’aigua
per poder prendre decisions immediates per qualsevol canvi que pugui ocorrer en la qualitat de l’aigua
tan de tipus antropogènic com natural de la pròpia conca o a causa de la pròpia climatològia.
Els analitzadors on-line dels que es disposa són:
• Captació de Campredó (EB0): terbolesa, índex UV, mercuri, pH, conductivitat, temperatura,
comptatge de partícules, oxigen dissolt, escombrat espectrofotometria UV-Vis, i
espectrofotometria de fluorescència.
• Entrada ETAP l’Ampolla: conductivitat, terbolesa, pH, temperatura i índex UV,
• ETAP: 4 analitzadors d’ozó, 2 de pH, 17 de terbolesa, comptatge de partícules, 4 analitzadors
d’índex UV, un analitzador multiparamètric (Terbolesa, Color, Index UV, Conductivitat) i
espectrofotometria de fluorescència
• Sortida ETAP l’Ampolla (EB1): Terbolesa, Conductivitat, Clor residual, Temperatura, pH,
potencial redox, comptatge de partícules, espectrofotometria de fluorescència, escombrat
espectrofotometria UV-Vis
• Dipòsits de regulació i xarxa de distribució del CAT: 26 analitzadors de clor residual, 13
analitzadors multiparamètric (Terbolesa, Color, Index UV, Conductivitat).

Auditories de Gestió de Qualitat i Objetius
Les dues normes que afecten a la qualitat de l’aigua son la UNE-EN ISO/IEC 17025 sobre el sistema
de competència del laboratori i la ISO-22000 sobre el sistema de gestió d’innocuïtat de l’aigua
(alimentaria) pel seu control i gestió de riscos.
Les auditories de l’any 2021 han estat:

• UNE-EN ISO/IEC 17025: 2017 – ENAC: auditoria de seguiment realitzada el 14 d’abril amb
un resultat de 2 No Conformitats Majors i 3 de menors. Les accions correctores proposades
van ser acceptades pel comitè com a satisfactòries en data 16/07/21. No hi ha modificació
de paràmetres a l’abast d’acreditació respecte a l’any anterior. La propera auditoria serà de
re-avaluació (valoració completa de l’abast d’acreditació) prevista per al mes de juliol de 2022.
• ISO-UNE 22000:2018 – AENOR: auditoria de seguiment realitzada del 14 al 16 de juny, amb
un resultat de 7 No Conformitats i 12 observacions. Les accions correctores proposades han
estat valorades positivament d’acord la comunicació favorable al respecte rebuda el 24 de
novembre. La propera auditoria de seguiment està prevista per al mes de juliol de 2022.
Els objectius de qualitat programats durant el 2021 van ser:
• Ampliació dels d’analitzadors multiparamètrics en continu a la xarxa de distribució, continuació
de l’objectiu definit en anys anteriors – han estat instal·lats i s’està en fase d’adquisició de
dades per a la seva validació final.
• Assoliment de la certificació per nova versió de la norma ISO 22000:2018 – es va aconseguir
amb l’auditoria indicada anteriorment.
• Avaluació canvi floculant en base a Poliacrilamides a l’ETAP – el passat més d’abril es va denegar la
proposta de substitució del coagulant per part de l’Agència de Salut Pública, descartant-se així el canvi.

Participació i innovació
Adquisició de nou equipament
Al darrer trimestre s’han publicat un concurs per a l’adquisició d’un nou equip de GC-MS/MS que
ha de permetre l’anàlisi de plaguicídes i altres compostos orgànics emergents d’acord amb les
directrius de la nova directiva així com d’un equip de ICP/MS per a la determinació de metalls,
que ha de subsistir a l’actual per obsolescència. L’adquisició del nou GC-MS/MS suposa una
optimització dels mètodes d’assaig actuals, incrementant el número de compostos a determinar i
reduint els temps d’anàlisi de mostres i d’obtenció de resultats.

Conclusions
Els resultats analítics de l’aigua subministrada pel CAT a tots els seus usuaris, durant tot el 2021,
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 potabilització i de distribució.
Informe complet

INFORME
AMBIENTAL
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Durant l’any 2021, d’acord amb el resultat de les auditories realitzades amb l’entitat certificadora
AENOR, el CAT manté el certificat del sistema de gestió ambiental (SGA) d’acord amb la normativa
ISO 14001:2015.
Tanmateix, d’acord amb la declaració de la política de gestió integrada del SGA, juntament amb les
normatives UNE-EN ISO/IEC 17025, UNE-EN ISO 9001, ISO 45001, UNE-EN ISO 22000, UNE-EN ISO/
IEC 27001, IQNet SR10, Organització saludable 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 interns del CAT com ara el de
promoure la millora contínua en la pròpia gestió ambiental. Així, doncs, el CAT té establert com a
compromís el respecte al medi ambient.
El CAT és un ens que per les seves activitats de captació, tractament i distribució d’aigua de
consum humà genera diversos tipus de residus i subproductes. Els més significatius han estat els
fangs generats a l’ETAP i gestionats com a subproducte aquest 2021.
Els productes químics que s’utilitzen directa o indirectament pel tractament de potabilització de
l’aigua, estan emmagatzemats i s’utilitzen complint la normativa EPQ vigent.
Amb el SGA, el CAT fa incidència a tots els requisits legals: internacionals, nacionals, autonòmics,
de l’Administració local i els designats pel CAT. Ja que el CAT té en compte la preservació dels
recursos naturals, els aspectes més importants que valora en la seva activitat són: el consum dels
reactius de tractament, el consum d’energia elèctrica i l’ús correcte de l’aigua en tots els àmbits.
El primer, és necessari perquè el CAT pel seu tractament i per tal de garantir la innocuïtat de l’aigua
utilitza reactius autoritzats per l’ASP pel tractament d’aigua d’us de consum humà, el segon, el CAT
és un consumidor important d’energia elèctrica i el tercer, perquè l’aigua és la matèria primera que
s’utilitza en l’activitat del CAT i a la vegada és un bé escàs que s’ha de preservar.

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 2021 s’han produït 10,44 GWh, el que suposa un total d’estalvi en
emissions de diòxid de carboni equivalent (CO2 eq.) de 3.148 tones.
Durant el 2021, la producció va ser de 446.076 kWh a Constantí, 314.654 kWh a Perafort i 291.283

kWh a Vandellòs, de un total de 1.052.013kWh i amb un estalvi d’emissions de 272 tones CO2 eq.

Emissions CO2

El càlcul de l’empremta del carboni és una eina que mesura les emissions dels gasos d’efecte
hivernacle (GEH) que està dirigida a millorar el comportament energètic i mediambiental tant de
les matèries com de productes i serveis del CAT. Es divideix en tres categories: emissions directes,
emissions indirectes de l’energia elèctrica i emissions indirectes de productes, reactius, residus,
neteges industrials i consum d‘aigua.
Les emissions directes de CO2 equivalents són les que pot controlar el CAT. Durant el 2021 aquestes
emissions han estat de 82,78 tones de CO2 equivalent amb un augment respecte el 2020 d’un 6,2.
Les emissions evitades per a compra de vehicles elèctrics durant l’any 2021 ha estat de 24,47
tones de CO2 equivalent un 27,66% si tota la flota fos de motor tèrmic de combustió i utilitzant el
mix elèctric peninsular, en canvi amb la compra de cups d’energia Verda GdO per part del CAT, fa
augmentar les emissions evitades del parc mòbil a 38,75 tones de CO2 equivalent i un 34,3% de la
flota total.
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.
Les emissions indirectes de l’energia de CO2 equivalents, és a causa del consum d’energia elèctrica
que durant l’any 2021 ha estat de 14.949 tones de CO2 (Central: 5.143 t, ETAP: 9.806 t) amb un
augment de 21,05% respecte l’any anterior, la causa ha estat l’augment en la producció d’aigua.
L’indicador energia elèctrica respecte a l’aigua produïda a l’EB-1, ha estat de 12,58 grams de CO2
per cada m³ produït.
Les altres emissions indirectes de CO2 equivalents corresponen a la generació i gestió de residus, a
les matèries i productes de tractament, neteges industrials, consum d’aigua interna i paper oficina.
Durant el 2021 ha estat de 9.958,4 tones de CO2 (Residus No perillosos 730 tones, residus
perillosos 10 tones, matèries i reactius de tractament 9.158 tones i la resta 59 tones), amb un
augment respecte a l’any 2020 de 40,2 %. La causa ha estat a l’increment de la gestió dels llots
com a subproducte i de l’increment del consum de reactius de tractament.
Les emissions de CO2 equivalent durant l’any, l’indicador respecte a l’aigua produïda a l’EB1 ha
augmentat a un valor de 140,3 grams de CO2 per cada m³ produït a causa de l’increment en el
consum de reactius de tractament.

La suma total d’emissions directes, indirectes de l’energia i altres indirectes ha estat de 10.895
tones de CO2 equivalent amb un increment significatiu del 59,9% respecte l’any 2020. L’indicador
respecte a l’aigua produïda és de 154 grams de CO2 per cada m³ produït amb un creixement del
44,87% respecte l’any anterior.
En general, les causes que han ocasionat la pujada de les emissions, han estat que veníem d’un
any amb estat d’alarma provocat per la pandèmia i durant el 2021 s’ha començat a recuperar la
normalitat.

Consums d’aigua de serveis
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L’aigua de serveis és, principalment, la relacionada amb l’ETAP de l’Ampolla.
El consum d’aigua intern es refereix al consum que realitza tant l’ETAP com la Central, per reg,
neteja de dipòsits decantadors i altres instal·lacions, buidats de xarxa per reparacions, aigua dels
propis serveis i funcionament de les instal·lacions
Les pèrdues de la captació i ETAP s’estima amb un valor inferior a l’1, per sota l’error dels propis
equips de mesura de cabal circulant que és d’un ±2%. Les pèrdues més significatives de l’ETAP
corresponen a l’aigua de consum de les oficines, el reg i neteges industrials.
El consum intern d’aigua a la Central de Constantí i a l’ETAP de l’Ampolla ha estat de 0,096 hm³
amb una variació per sobre respecte l’any anterior del 20,9%, significativament 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 0,14 hm³
amb una variació inferior del 3%, i pel que fa a l’aigua recuperada de l’ETAP ha estat de 2,57 hm³
amb una variació per sobre del 8,6% respecte a l’any 2020.

Residus

Tots han estat gestionats en plantes de tractament i valorització, segons el seu tipus, i d’acord amb
la normativa vigent en el Decret 93/1999 i l’Ordre MAM/304/2002.
La quantitat estimada calculada de llots (fangs) durant el 2021 ha estat 1009 tones. La gestió
de residus no perillosos ha estat de 66,46 tones i la de residus perillosos de 3,4 tones. Per tant
representa un 95,1% i un 4,9% respectivament.
Durant el 2021 es va realitzar la gestió de 2.967 tones de fangs raonablement generats durant
l’any 2020 i destinats a la restauració de la cantera d’explotació Silvia III, al terme municipal de
Masdenverge, per part de l’empresa Arigermar, SL.

Aquesta gestió ha suposat el 97,7% del total de residus i subproductes generats, seguits dels
residus no perillosos amb un 2,2% i, en menys quantitat, dels perillosos amb un 0,1%.
La generació total de residus del CAT durant el 2021 (sense la gestió de llots) ha estat de 69,3 tones
i dels dos centres de producció de residus (Central Constantí i ETAP de l’Ampolla) el 80,6% es van
generar a l’ETAP mentre que el 19,4% restant es van generar a la Central (Constantí).

Matèries i reactius de tractament

El consum total de matèries perilloses ADR ha estat de 3.695 tones (85%) i de les no perilloses
de 663 tones (15%), totes elles gestionades dins els objectius establerts i en compliment de la
legislació vigent.

Objectius i seguiment ambiental

L’objectiu ambiental marcat pel CAT l’any 2021 amb seguiment durant el 2022, es basa en la
reducció de les emissions del gasos d’efecte hivernacle (GEH) en un 5%, on s’han marcat quatre
línies de treball.
La reducció de les emissions directes de CO2 generades respecte l’any anterior. Es centra en la
substitució de vehicles tèrmics de combustió per vehicles elèctrics (VE) que varen començar a
realitzar-se a finals del 2021
Pel que fa a les emissions de CO2 indirectes de l’energia respecte a l’any anterior, el rati de
l’eficiència ha tornat a valors estàndards, però el cost de l’energia ha sigut molt elevat.
Aquest any, no s’ha obtingut la reducció desitjada, ja que l’any 2020 va ser un any en plena pandèmia,
i moltes operacions no es van dur a terme, en canvi durant el 2021, ha augmentat més la producció,
s’han realitzat més actuacions a la xarxa de distribució, i donat a aquest destacat augment de
transport intern i consum de reactius de tractament, ha provocat un increment de la gestió dels llots
com a subproducte. Tots aquests factors han causat l’increment de les emissions de CO2 indirectes.
Cal destacar que, l’energia contractada per part del CAT és del 92% d’energia verda.
Per últim, en aquest objectiu ambiental s’ha inclòs i considerat la conscienciació del personal. S’ha
treballat conjuntament amb el comitè social i s’hi ha sumat a la Newsletter mensual, un apartat de
medi ambient, amb píndoles recordatòries i amb informació rellevant respecte al medi ambient.
S’ha elaborat un WelcomeCat, on s’identifica els punts a tenir en compte referent a medi ambient.
Al 2021, també s’ha dut a terme una sessió informativa de conscienciació ambiental pel personal
intern del CAT. Aquest punt de l’objectiu és un seguiment que és continu.

Durant l’any 2021 s’ha realitzat auditoria externa per part d’AENOR sobre el sistema de gestió
mediambiental d’acord amb la ISO 14001:2015 del dia 14 al 17 de juny amb el resultat de tres no
conformitats menors i set observacions, les quals s’han realitzat les diferents accions i està previst
la verificació d’aquestes, durant el primer trimestre del 2022.

Conclusions
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Les conclusions més destacables l’any 2021 han estat:
• Els ràtios energètics cos φ i consum energètic han estat 0,998 i 0,823 kWh respectivament
• Augment del consum d’energia elèctrica en un 9,07% (57,7 GWh vers 52,9 GWh de l’any anterior)
• Increment significatiu del cost energètic en un 53,72% (8,58 M € vers 3,63 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 92,2 vers 100,5% de l’any anterior%
• L’empremta d’emissions de diòxid de carboni equivalent ha estat de 154 g CO2 eq./m³ (vers
106,3 grams/m3 de l’any anterior), 1,2 grams correspon a emissions directes, 12,58 g energia
elèctrica i 140,3 grams a emissions indirectes. La causa principal ha estat l’increment de les
matèries primeres/reactius i l’augment en el consum del gasoil del parc mòbil i equips auxiliars.
• Adquisició de dos cotxes elèctrics (VE) durant el 2021, a finals de l’any es va arribar a un total de
quinze VE al CAT.
• Les emissions de CO2 equivalent evitades per posada en marxa per la flota dels VE es de 38,75
tones de CO2 equivalent. Reducció de 34,3 % 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 272 tones
• L’aigua no comptabilitzada ha estat de 1,02% (any anterior 0,5%).
• Lleugera disminució dels residus perillosos -28,3% (vers -1,5% any anterior) i un increment dels
no perillosos 10,8% (vers -42,5% any anterior). La causa ha estat la gestió d’algues i desbastats.
• Gestió de 2.967 tones de fangs, més del doble respecte a l’any anterior (1.357 tones).
• Lleuger increment de les matèries perilloses (ADR) i no perilloses en un 7,7% i 20,1%
respectivament,(vers 1,9% i 3,1% respectivament de l’any anterior) mentre el seu rati ha disminuït
pels ADR 3,8% i ha augmentat un 17,6% pels No ADR, a causa de l’augment de la producció d’aigua i
la qualitat de l’aigua captada.

• Els reactius de tractament han tingut un augment significatiu d’un 51,3% (1,8% any anterior), el rati
ha augmentat 17,6% a causa de l’augment de la producció d’aigua i la qualitat de l’aigua captada.
• Seguiment dels aspectes ambientals amb un total de 38 superior al valor de referència (8,1%)
• Avaluació aspectes ambientals significatius amb un total de 12 significatius (11 ETAP, 1 CENTRAL).
• Objectius assolits al 66,6% (realitzada la licitació i plec per a la substitució cotxes tèrmics de
combustió per VE, per tal de minimitzar les emissions de GEH, realitzada i implantada noves
mesures per a la conscienciació del personal del CAT, tot i que no ha estat suficient per a la reducció
desitjada d’emissions de CO2 indirectes, establertes a l’objectiu, ja que s’ha vist influenciat per un
increment de producció, un increment de reactius de tractament, i per l’augment de la gestió dels
llots com a subproductes.
• Seguiment molt favorable del sistema d’oxidació per ozó, (des de l’any 2017 es manté la reducció
del 10% dels GEH a causa de la eliminació dels reactius empleats anteriorment).
Informe complet

CONTRACTACIÓ
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Tram Aeri
T.M. Vandellòs i
Hospitalet de l’Infant

Licitacions
Data
LICITACIÓ
Adjudicació
16-mar.
Cabalímetres Floculació-Decantació
Projecte de substitució de 2 tubs de la
15-jun.
conducció principal DN1600 i 1 tub a
conducció secundària DN1300
Canvi Motors, Arrencadors i
20-abr.
Condensadors a 400 V a EB-6
Adquisició carretó elevador elèctric
15-jun.
ETAP
20-jul.
Gestió seguretat lògica
18-may.
Virtualització ETAP
20-jul.
Manteniment bombes i motors BT
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Tipus
Licitació
SUB

PRES. LICIT.
(FIX)
60.000,00 €

PRES. LICIT.
(VARIABLE)

TOT. ANUAL
PRES. LICIT.
60.000,00 €

PRES. ADJ.
BAIXA FIX
(FIX)
45.800,00 €
23,67%

SERV

345.507,74 €

345.507,74 €

343.006,41 €

SERV

44.999,61 €

44.999,61 €

SUB

40.000,00 €

SERV
SERV
SERV

8.900,00 €
64.180,00 €

PRES. ADJ.
(VARIABLE)

Tipus
Ofertes
Adjudicatari
Proced.
Obert
4
INSTRUMENTOS TECNICOS

WEB

DOUE PREM INVIT

√

√

0,72%

√

√

Obert

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

38.249,67 €

15,00%

√

√

Obert

2

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

40.000,00 €

33.131,00 €

17,17%

√

√

Obert

1

TALLERS ANTONI MIQUEL

8.300,00 €
50.354,78 €

6,74%
21,54%
120.000,00 €

√
√
√

√
√

120.000,00 €

8.900,00 €
64.180,00 €
120.000,00 €

Obert
Obert
Obert

1
1
3

ICOT
INFORDISA 2.0
ELECTRO-HIDRÀULICA ANOIA
SULZER PUMPS WASTERWATER
SPAIN, SAU
XYLEM WATER SOLUTIONS
ESPAÑA

√

18-may.

Manteniment bombes ABS-Sulzer ETAP

SERV

15.000,00 €

30.000,00 €

45.000,00 €

11.280,00 €

24,80%

30.000,00 €

√

√

Obert

1

18-may.

Manteniment instal·lacions Ozó

SERV

15.000,00 €

20.000,00 €

35.000,00 €

14.668,87 €

2,21%

20.000,00 €

√

√

Obert

1

OBRA

368.566,08 €

368.566,08 €

355.251,90 €

3,61%

√

√

Obert

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

OBRA

94.091,94 €

94.091,94 €

86.895,19 €

7,65%

√

√

Obert

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SUB

18.000,00 €

18.000,00 €

16.500,00 €

8,33%

√

√

Obert

2

PREDYCSA

SERV

238.409,60 €

238.409,60 €

237.999,98 €

0,17%

√

√

Obert

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SERV

22.000,00 €

22.000,00 €

21.200,00 €

3,64%

√

√

Obert

1

GABINET CERES

SUB

32.000,00 €

32.000,00 €

29.299,36 €

8,44%

√

√

Obert

2

LOGISTIUM

SERV

29.081,52 €

29.081,52 €

28.604 €

1,64%

√

√

Obert

1

SISTEC

SERV

17.350,00 €

17.350,00 €

12.284,00 €

29,20%

√

Obert

3

SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS

SERV

102.534,36 €

102.534,36 €

101.154,61 €

1,35%

√

√

Obert

1

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

SERV

2.100,00 €

2.100,00 €

1.400,00 €

33,33%

√

√

Obert

3

UTE ERSM-WILLIS

15-jun.

28-sep.
28-sep.
28-sep.
20-jul.
20-jul.
20-jul.
20-jul.
28-sep.
20-jul.

Projecte de reparació de desguassos de
la conducció principal, Tram II-II, termes
municipals de Cambrils, Vinyols i els
Arcs, Vila-seca i Reus
Treballs de caldereria i OC per
implantació de nous cabalímetres a
diferents instal·lacions
Subministrament equip d'alineació d'eixos
Millora Bombament Recirculació als
decantadors
Projecte Consulta i Coordinació PPA
Subministrament de 4 ut rodet de
desmuntatge DN 1600 PN 10L
Subministrament i implantació
rectificador/carregador bateries
Manteniment scada Citect
Millores i ampliació dip. Salmorra a
electrocloració d'EB-4
Mediadors assegurances - Lot 1
Accidents

√

√

Licitacions
Data
Adjudicació
20-jul.
20-jul.
20-jul.
20-jul.
20-jul.
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28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
28-sep.
16-nov.
16-nov.
16-nov.
16-nov.
16-nov.
14-dic.
14-dic.

LICITACIÓ
Mediadors assegurances - Lot 2
Riscos patrimonials
Mediadors assegurances - Lot 3
Responsabilitat civil
Mediadors assegurances - Lot 4
Protecció jurídica
Mediadors assegurances - Lot 5
Flota de vehicles
Mediadors assegurances - Lot 6 Riscos
cibernètics
Renting vehicles - Lot 1_4 vehicles
Compra vehicle - Lot 2_1 vehicle
Renting vehicles - Lot 3_6 vehicles
Renting vehicles - Lot 4_5 vehicles
Renting vehicles - Lot 5_2 vehicles
Renting vehicles - Lot 6_2 vehicles
Manteniment d'estacions d'electrocloració
i estació dosificadora clor
Manteniment grups electrògens
Projecte de formació en programari
ofimàtic al CAT
Polisses d'assegurances-Lot 1
Accidents personal
Polisses d'assegurances-Lot 3 RC 1r
Tram
Polisses d'assegurances-Lot 4 RC 2n
Tram
Polisses d'assegurances-Lot 6 Defensa
jurídica i Reclamació de danys
Polisses d'assegurances-Lot 7 Flota de
vehicles
Manteniment d'aparells a pressió
Manteniment ponts grua i polipasts elèctrics

Tipus
Licitació

PRES. LICIT.
(FIX)

PRES. LICIT.
(VARIABLE)

TOT. ANUAL
PRES. LICIT.

PRES. ADJ.
(FIX)

BAIXA FIX

PRES. ADJ.
(VARIABLE)

WEB

DOUE PREM INVIT

Tipus
Ofertes
Proced.

Adjudicatari

SERV

19.500,00 €

19.500,00 €

9.500,00 €

51,28%

√

√

Obert

3

UTE ERSM-WILLIS

SERV

11.500,00 €

11.500,00 €

5.900,00 €

48,70%

√

√

Obert

3

UTE ERSM-WILLIS

SERV

350,00 €

350,00 €

225,00 €

35,71%

√

√

Obert

2

UTE ERSM-WILLIS

SERV

600,00 €

600,00 €

530,00 €

11,67%

√

√

Obert

2

UTE ERSM-WILLIS

SERV

2.600,00 €

2.600,00 €

2.000,00 €

23,08%

√

√

Obert

3

ALBERT SALVADO

SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV

625,00 €

625,00 €

0,28%

490,00 €
550,00 €
685,00 €
500,00 €

490,00 €
550,00 €
685,00 €
500,00 €

623,26 €
31.090,00 €
479,86 €
467,71 €
673,48 €
623,94 €

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

Obert
Obert
Obert
Obert
Obert
Obert

1
1
2
2
2
1

ALPHABET
ENVIROCAT
ALPHABET
ARVAL
ALPHABET
MITSUBISHI

SERV

52.945,00 €

19.745,00 €

72.690,00 €

51.185,00 €

3,32%

19.745,00 €

√

√

√

Obert

1

APLICLOR

SERV

13.950,00 €

12.840,00 €

26.790,00 €

11.349,00 €

18,65%

12.840,00 €

√

√

Obert

1

ELECTRA MOLINS

SERV

21.510,00 €

21.510,00 €

16.500,00 €

23,29%

√

√

Obert

2

ADR INFOR, SL

SERV

20.000,00 €

20.000,00 €

18.872,49 €

5,64%

√

√

√

Obert

2

SURNE MUTUA DE SEGUROS
Y REASEGUROS

SERV

150.000,00 €

150.000,00 €

127.500,00 €

15,00%

√

√

√

Obert

2

AXA SEGUROS GENERALES

SERV

30.000,00 €

30.000,00 €

24.000,00 €

20,00%

√

√

√

Obert

2

AXA SEGUROS GENERALES

SERV

3.000,00 €

3.000,00 €

2.412,96 €

19,57%

√

√

√

Obert

2

ARAG, SE SUCURSAL EN ESPAÑA

SERV

5.300,00 €

5.300,00 €

4.686,00 €

11,58%

√

√

√

Obert

2

AXA SEGUROS GENERALES

SERV
SERV

15.516,25 €
15.000,00 €

25.516,25 €
30.365,00 €

11.228,75 €
11.200,00 €

27,63%
25,33%

√
√

Obert
Obert

2
2

OPEX ENERGY
ADIT

10.000,00 €
15.365,00 €

2,07%
14,96%
1,68%

10.000,00 €
15.365,00 €

√
√

√

√

Licitacions
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Data
LICITACIÓ
Adjudicació
14-dic.
Manteniment UPS redundants
Lubricació industrial, Mant. Predictiu i
14-dic.
subministraments
14-dic.
Gestió de nòmines
Manteniment equips de filtratge i tami14-dic.
sos d'aigua crua
Projecte implantació sistema d'auscul21-oct.
tació C.P. - Lot 1 Obra civil
Projecte implantació sistema d'auscul21-oct.
tació C.P. - Lot 2 Sistema d'Auscultació
Manteniment (4 ANYS) sistema
21-oct.
d'auscultació C.P. - Lot 2 Sistema
d'Auscultació
14-dic.
Manteniment subestacions 110 kv
Redacció de projectes constructius
14-dic.
d'instal·lacions d'AT
14-dic.
14-dic.
14-dic.
14-dic.
14-dic.
14-dic.

Subministrament cabalímetres electromagnètics per facturació
Subm. Instrum. analitica-Sistema
espectrometria LOT 1 (ICP-MSD)
Mant. Preventiu Instrum. Analitica LOT
1 (ICP-MSD)
Subm. Instrum. analitica-Sistema
espectrometria LOT 2 (GC/MS/MS)
Mant. Preventiu Instrum. analitica LOT
2 (GC/MS/MS)
Neteja instal·lacions ETAP

Tipus
Licitació
SERV

PRES. LICIT.
(FIX)
17.000,00 €

SERV
SERV

13.500,00 €

SERV

8.950,00 €

OBRA

510.417,30 €

OBRA

PRES. LICIT.
(VARIABLE)
9.600,00 €

TOT. ANUAL
PRES. LICIT.
26.600,00 €

21.770,00 €

21.770,00 €

PRES. ADJ.
BAIXA FIX
(FIX)
13.600,00 €
20,00%

PRES. ADJ.
(VARIABLE)
9.600,00 €
21.770,00 €

DOUE PREM INVIT

Adjudicatari

√

√

√

√

Obert

1

LUBRITEC

√

√

Obert

4

DADES I SERVEIS

√

√

Obert

1

COUTEX

13.500,00 €

11.880,00 €

25.450,00 €

9.350,00 €

510.417,30 €

510.417,30 €

0,00%

√

√

√

Obert

2

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

3.782.564,95 €

3.782.564,95 € 3.780.673,51 €

0,05%

√

√

√

Obert

1

XYLEM WATER SOLUTIONS
ESPAÑA

OBRA

1.160.000,00 €

1.160.000,00 € 1.158.000,00 €

0,17%

√

√

√

Obert

1

XYLEM WATER SOLUTIONS
ESPAÑA

SERV

97.850,00 €

√

√

Obert

5

EIFFAGE ENERGIA

SERV

Obert

1

ASSERR TECHNICAL SERVICES

16.500,00 €

21.575,00 €

12,00%

Tipus
Ofertes
Proced.
Obert
1
RIELLO

WEB

16.500,00 €

21.575,00 €

√

119.425,00 €

96.555,00 €

1,32%

65.000,00 €

65.000,00 €

60.284,00 €

7,26%

√

√

SUB

94.000,00 €

94.000,00 €

92.263,00 €

1,85%

√

√

Obert

2

KROHNE IBERIA

SUB

145.000,00 €

145.000,00 €

101.729,04 €

29,84%

√

√

√

Obert

1

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN

SUB

14.500,00 €

14.500,00 €

8.500,00 €

41,38%

√

√

√

Obert

1

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN

SUB

218.000,00 €

218.000,00 €

217.620,00 €

0,17%

√

√

√

Obert

1

ALFAQUIMIA

SUB

28.800,00 €

28.800,00 €

26.700,00 €

7,29%

√

√

√

Obert

1

ALFAQUIMIA

SERV

65.000,00 €

65.000,00 €

63.576,85 €

2,19%

√

Obert

2

BRÓCOLI, SL

√

√

√

Total licitacions Obres

5

5.915.640,27 €

Total licitacions Serveis

41

1.558.754,08 €

Total licitacions Subministraments

9

650.300,00 €

Total licitacions

55

8.124.694,35 €

PREVENCIÓ
RISCOS LABORALS
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Prevenció de riscos laborals
Aquest any ha seguit 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 seguit sent
una prioritat.

Auditories
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El Sistema de Gestió Integrat del CAT ha estat ampliat amb la nova certificació en Organització
Saludable (SIGOS) per part d’AENOR. Aquest nou sistema serà gestionat per PRL.
S’han realitzat un total de quatre auditories, totes elles en format semipresencial:
Sistema de Seguretat i Salut al Treball (ISO 45001)
• Auditoria interna: Del 19 al 23 d’abril. ISOCAT va auditar el sistema havent obtingut els següents
resultats: 0 NC, 3 observacions i 0 oportunitats de millora. Totes les observacions detectades ja
han estat tancades.
• Auditoria externa: Del 14 al 17 de juny. AENOR va auditar el sistema havent obtingut els següents
resultats: 2 NC menors, 9 observacions i 1 oportunitat de millora. Tant les NC i les oportunitats de
millora ja han estat tancades, així com 11 de les 16 observacions.

Sistema d’Organització Saludable (SIGOS)

• Auditoria interna: Del 23 al 24 de març. INGENIERIA SOCIAL va auditar el sistema havent obtingut
els següents resultats: 1 NC i 2 oportunitats de millora. Tant la NC com les oportunitats de millora
ja han estat tancades.
• Auditoria externa: Fase I, el 29 d’abril i Fase II, del 14 al 18 de juny. AENOR va auditar el sistema
havent obtingut els següents resultats: 2 NC menors i 2 oportunitats de millora. Tant les NC com
les oportunitats de millora ja han estat tancades.
Totes les desviacions s’han inclòs al SGI com a No Conformitats, Observacions o Millores per
implantar les corresponents Accions Correctives i Preventives, i per obtenir la “Millora Continua”
del nostre procés.

Seguiment del contracte de SPA: PREVENCONTROL

A inicis d’any s’ha presentat la programació de les activitats a realitzar al CAT, revisant el seu
compliment a finals d’any:

Activitat

Data

Estat

Reunió inicial

Gener

Realitzat

Estudi de condicions ambientals per SARS-Cov-2
(CO2)

Març

Realitzat

Desembre

En curs

Març

Realitzat

---

En curs

Revisió de l’avaluació de soroll

Octubre

Realitzat

Estudi RD 1215/1997 dels ponts grua del CAT

Octubre

Realitzat

Revisió de l’avaluació riscos generals
Formació personal laboratori: Cancerígens
Revisió de l’avaluació higiènica d'exposició químics
laboratori

Informe Requisits legals

----

Pendent

Març

Realitzat

Setembre

Realitzat

Anual

Realitzat

Desembre

Realitzat

Revisions mèdiques personal

Abril

Realitzat

Assessorament

Anual

Realitzat

Procediment d'actuació en vessaments químics
Simulacre de vessament
Formació personal de nova incorporació
Memòria anual 2021

Altres accions realitzades i no programades inicialment han estat:
- Instrucció de treball amb agents biològics
- Instrucció de treball amb agents cancerígens i mutàgens

Sistema de Gestió d’Empresa Saludable
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Al juny, es va realitzar l’auditoria externa d’acreditació per obtenir la certificació en SIGOS, amb
resultat satisfactori.
Amb els resultat de les dues enquestes sobre Benestar Emocional i Estil de Vida adreçades a tot
el personal del CAT, es van obtenir indicadors sobre els que s’han planificat accions de millora per
al 2021-2022.
Algunes de les accions implantades han estat:
1) Repte Virgin Pulse: L’objectiu del repte era la millorar del nivell d’activitat física i potenciar el
treball en equip. Amb l’ajuda d’una polsera i una aplicació, els participants controlaven el nombre
de passes que feien cada dia i si feien un altre tipus d’esport, l’app transformava el nombre d’hores
realitzades en passes.
2) Formació a Direcció, Caps i Responsables en comunicació efectiva/assertiva.

Sinistralitat

S’han obtingut els següents paràmetres de sinistralitat laboral al CAT:
INDICADORS

2017

2018

2019

2020

2021

Treballadors del CAT

81

86

88

87

87 *

Accidents sense baixa

2

1

0

2

1

Accidents amb baixa

0

0

1

0

0

Accidents totals

2

1

1

2

1

Nombre de dies de baixa

0

0

13

0

0

* 4 en règim de contracte de relleu

Pla d’Emergències i Simulacres

S’han actualitzat els dos Plans d’Emergències Interior existents: Central i ETAP (incloses les
instal·lacions de captació).
Simulacres realitzats:
Tipus de simulacre

Instal·lació

Data

Vessament hipoclorit sòdic - Explotació

ETAP

28/09/2021

Vessament àcid sulfúric - Laboratori

ETAP

28/09/2021

Conclusions

• La sinistralitat laboral es manté a la baixa entre el personal del CAT aquest any, no haventse produït cap accident amb baixa i només 1 accident lleu sense baixa. La sinistralitat dels
contractistes ha augmentat, havent-se produït 4 accidents, 3 amb baixa i 1 sense baixa. Aquest
augment de sinistralitat està lligat amb l’important augment d’obres que s’estan duent a terme en
el Pla d’Inversions 2021-2023. Prova d’això es que pràcticament s’ha doblat el nombre de personal
extern treballant.
• S’han acomplert en termini la majoria d’accions definides als objectius de SST i SIGOS per a
2020-2022:
- Objectiu 1: Integració de la SST en tots els nivells del CAT
- Objectiu 2: Conscienciació del personal del CAT i del personal aliè en SST
- Objectiu 3: Millorar la salut cardiovascular del personal del CAT
• S’han continuat realitzant les inspeccions anuals de seguretat, higiene i ergonomia a les
instal·lacions i equips del CAT, les quals han generat 16 ordres de treball (OT) preventives i 13
correctives.

Informe complet

38

CERTIFICATS
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ISO 9001

ISO 14001

ISO 17025

ISO 22000

Ceretificat EFR

ISO 27001

IQNet SR10

ISO 45001

Certificat SIGOS

