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

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

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

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

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

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

Dos.  El importe total del canon se liquidará por la 
Confederación Hidrográfica del Ebro y se recaudará por la 
Generalitat de Catalunya. El canon se destinará, en primer 
lugar al Plan de Obras de Acondicionamiento y Mejora de 
las Infraestructuras Hidráulicas del Delta del Ebro, cuyo 
sistema de amortización será proporcional a la inversión 

efectivamente realizada por cada Administración y al 
volumen de recaudación; ello sin perjuicio de los recursos 
que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
puedan ser asignados al mencionado Plan.

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

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

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

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

Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en 
materia de aguas en Tarragona.
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ VARIABLES
Reactius

La despesa variable per despesa de reactius químics per la potabilització de l’aigua, s’obté amb les dades del volum 
d’aigua a tractar, el preu del producte (€/kg) i la dosificació prevista (kg/m³).

Durant aquest any 2022, tots els adjudicataris dels contractes de subministrament de reactius han renunciat a la pròrroga 
de dos anys addicionals atès l’encariment dels preus, de mode que cal licitar tots els subministres.

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

Kg/m³ €/Kg Pressupost 2023 Pressupost 2022 ▼▲ Preu €/Kg

Carbó actiu granular

 Renovació  400  1.259 503.600 € 68.080 € 48%

 Gestió Esgotat  400  35 14.000 € -

Reactivació + Instal.lació  -     - 0 € 332.000 €

 Reposició pèrdues  -     - 0 € 55.980 €

Coagulant (Clorur Fèrric)  0,0220  0,325 539.825 € 199.414,€ 166%

Floculant  0,0013  2,750 269.913 € 108.177 € 146%

Floculant fangs  3.000  3,75 11.250 € 7.650 € 47%

Hipoclorit sòdic  0,0110  0,240 199.320 € 82.693 € 129%

Oxigen  0,0090  0,250 169.875 € 50.151 € 233%

Per descàrrega 34  50 1.699 € -

CO2  0,0100  0,260 196.300 € 65.010 € 197%

Per descàrrega 38  50 1.888 € -

Sal Electrocloracions  0,0008  0,30 18.596 € 13.522 € 15%

Altres reactius (floculant, sorra, ...)  -  - 2.000 € 2.000 €

REACTIUS 1.928.264 € 984.676 €

Pressupost 2023 Pressupost 2022 ▼▲

Producció estimada d’aigua (m3)  75.500.000  74.297.231 

Despesa (€) 1.928.264  984.676 95,8%

€/m3 0,0255 0,0133 92,7%
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ VARIABLES
Energia

a b a*b  c (a*b*c) /100= d  d*100/a e (e*a)/100

m³ kWh/m³ kWh c€/kWh  € Energia c€/m³ c€/m³
Impostos € Impostos € Energia + 

Impostos

2018 71.724.069 0,836 59.931.939 6,82  3.889.921 € 5,42 0,07  51.918 €  3.941.839 € 

2019 73.791.181 0,849 62.636.838 6,46  3.886.457 € 5,27 0,07  53.357 €  3.939.814 € 

2020 63.758.641 0,830 52.921.682 5,03  2.466.967 € 3,87 0,06  40.911 €  2.507.878 € 

2021 70.140.581 0,823 57.719.258 13,57  7.658.653 € 10,92 0,11  79.555 €  7.738.208 € 

Previsió 2022 76.394.006 0,871 66.558.195 12,56  8.357.245 € 10,94 0,09  68.755 €  8.426.000 € 

Pressupost 2023 75.000.000 0,845 63.375.000 10,33  6.546.638 € 8,73 0,09  67.500 €  6.615.000 € 

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

(*) El terme de potència és considerat despesa fixa d’explotació (pàgina 3).

Pressupost 2023 Previst 2022

Reactius 1.928.264 € 984.676 €

Energia (impostos inclosos) (*) 6.615.000 € 8.426.000 €

DESPESES VARIABLES D'EXPLOTACIÓ 8.543.264€ 9.410.676€
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DESPESES D´EXPLOTACIÓ FIXES
Operatives

Pressupost 
2023

Pressupost 
2022 Variació ▼▲

Manteniment obra civil General 2.189.759 € 1.771.814 € 417.944 € 23,6%
ETAP 474.770 € 441.653 € 33.117 € 7,5%
Lloguer 16.800 € 13.794 € 3.006 € 21,8%
Gasoil, olis i lubricants 15.600 € 10.400 € 5.200 € 50,0%

Total Manteniment Equips i Instaŀlacions 2.696.929 € 2.237.662 € 459.267 € 20,5%
Manteniment Obra Civil General 1.729.340 € 1.548.110 € 181.230 € 11,7%

ETAP 228.768 € 192.838 € 35.931 € 18,6%
Total Manteniment Obra Civil 1.958.108 € 1.740.948 € 217.160 € 12,5%
Serveis Generals Seguretat 510.625 € 424.785 € 85.840 € 20,2%

Assegurances 442.602 € 381.860 € 60.742 € 15,9%
Vehicles 273.655 € 260.847 € 12.808 € 4,9%
Jardineria 140.223 € 122.926 € 17.296 € 14,1%
Comissió Bancària 137.068 € 247.785 € -110.717 € -44,7%
Neteja 107.313 € 99.455 € 7.858 € 7,9%
Telèfon 36.440 € 33.236 € 3.204 € 9,6%
Material Ofic. i còpies 5.100 € 4.800 € 300 € 6,3%

Total Serveis Generals 1.653.025 € 1.575.695 € 77.331 € 4,9%
Laboratori, Sistemes Inf.
i Medi Ambient

Sistemes Inf. 398.527 € 324.829 € 73.698 € 22,7%
Consumibles Laboratori 196.410 € 151.645 € 44.765 € 29,5%
Analítiques 152.500 € 149.473 € 3.027 € 2,0%
Equips 133.750 € 126.860 € 6.890 € 5,4%
Residus 71.300 € 50.200 € 21.100 € 42,0%
Lloguers 2.600 € 2.500 € 100 € 4,0%

Total Laboratori, Sistemes Inf. I Medi Ambient 955.086 € 805.507 € 149.580 € 18,6%
Potència 950.000 € 820.000 € 130.000 € 15,9%
Serveis Professionals Enginyeria 152.670 € 205.896 € -53.227 € -25,9%

Sistemes Inf. 57.600 € 49.000 € 8.600 € 17,6%
Auditories ISO 46.734 € 38.912 € 7.822 € 20,1%
Jurídic 36.800 € 100.000 € -63.200 € -63,2%
RRHH 22.880 € 26.000 € -3.120 € -12,0%
Auditoria comptes 22.000 € 18.000 € 4.000 € 22,2%
Assegurances 19.955 € 14.769 € 5.187 € 35,1%
Fiscal 10.000 € 1.628 € 8.372 € 514,3%
Notaris i registradors 5.880 € 13.380 € -7.500 € -1

Total Serveis Professionals 374.518 € 467.585 € -93.067 € -19,9%
Despeses generals, formació i PRL 364.186 € 354.926 € 9.260 € 2,6%
Òrgans de govern, Transparència i Comunicació 284.234 € 275.256 € 8.978 € 3,3%
Tributs 259.616 € 276.098 € -16.482 € -6,0%
Total general 9.495.703 € 8.553.674 € 942.028 € 11,0%

Altres ingressos -48.212 € -48.212 € 0 € 0,0%
Despeses operatives extraordinàries (*) 1.370.000  € 720.000  € 650.000  € 90,3%
TOTAL DESPESES OPERATIVES 10.817.491 € 9.225.462 € 1.592.029 € 17,3%

(*) Al llarg de l’any 2022 és necessari dur a terme despeses de caràcter extraordinari. Són:
- Inspecció de la canonada principal per avaluar canvis estructurals des de la inspecció inicial (fa 3 anys),
- Tram Campredó a Tarragona (cota 118 St.Pere i St.Pau) per un import de 1.250.000€.
- Retirada de tub de xapa interior de la xemeneia d’EB 1-Ampolla  per un import de 120.000€.
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En conseqüència, el pressupost de les despeses fixes d’explotació és el següent:

DESPESES D´EXPLOTACIÓ FIXES
Personal

Pressupost 2023 Pressupost 2022

Despeses operatives 10.817.491 € 9.225.462 €

Personal  5.374.769 € 5.136.484 €

DESPESES FIXES D'EXPLOTACIÓ 16.192.260 € 14.361.946 €

Nivell formació Dones Homes Total %
Enginyeria, Llicenciatura o Grau 12 10 22 25%
Enginyeria Tècnica 2 13 15 17%
FP I-II-CFGS 4 35 39 44%
Batxillerat 2 4 6 7%
Formació Bàsica - 7 7 8%

20 69 89 100%

Mitjana
d’Antiguitat

17

Edat
Mitjana

48

Pressupost 2023 Pressupost 2022 ▼▲
Sous i Salaris  4.168.881 €   3.984.283 €  4,63%

Seguretat Social  1.205.888 €   1.152.201 €  4,66%

Personal  5.374.769 €   5.136.484 €  4,65%
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NECESSITATS FINANCERES
Interessos del finançament

Són els interessos a pagar per l’endeutament a llarg termini de les operacions vigents.

Pel càlcul dels interessos considerem tres factors: 

A) El deute vigent durant l’exercici calculat segons els saldos mitjos de les operacions d’endeutament vigents a l’inici i
final de l’exercici.

B) Els tipus d’interès coneguts (si està subjecte a una operació de cobertura) o pel tipus d’Euríbor de referència (3 mesos,
12 mesos,...), estimat en base a la consulta de les previsions del Banc d’Espanya, entitats financeres, premsa econòmica
i altres.

C) L’activació dels interessos del finançament específic què és una obligació comptable per aquells projectes d’inversió
amb termini d’execució superior a 12 mesos. Per tant, minoren el cost dels interessos del finançament del deute en tarifa.

Nominal
Inicial Agent Tipus Marge SWAP 31/12/2022 31/12/2023 Cost

Financer
Pressupost 

2023
Pressupost 

2022
7.900.000 € LA CAIXA Euribor 3M 0,75% 6.932.653 € 6.287.755 € 2,25% 148.730 € 58.041 €

8.560.000 € BBVA 1,83% 3.745.000 € 3.031.667 € 1,83% 62.007 € 75.061 €

11.102.000 € LA CAIXA Euribor 3M 1,00% 1,36% 4.394.542 € 3.469.375 € 2,36% 92.794 € 114.628 €

6.000.000 € BANKINTER Euribor 3M 1,90% 2.700.000 € 2.100.000 € 3,40% 81.600 € 58.500 €

9.800.000 € SANTANDER Euribor 12M 1,00% 9.611.538 € 8.857.692 € 3,00% 277.038 € 35.602 €

Activació interessos obres amb durada execució > 12 mesos -15.000 € -11.095 €

Total endeutament 27.383.733 € 23.746.489 € 2,53% 647.169 € 330.737 €

Estimació mitjana Euribor 3M: 1,50 %.
Estimació mitjana Euribor 12M: 2,00 %.



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

6

NECESSITATS FINANCERES
Amortitzacions

L’amortització tècnica (també anomenada econòmica o comptable) permet registrar comptablement la depreciació dels 
actius ja sigui pel seu ús, pel pas del temps o per obsolescència tècnica, de mode que el resultat i els comptes anuals 
reflecteixin la imatge fidel del patrimoni. 

La quota d’amortització tècnica es veu compensada amb els imports del traspàs a ingrés de les subvencions de capital 
que han finançat els actius.

*Detall del traspàs a pèrdues i guanys de les subvencions de capital:
Veure nota 15 dels estats financers 2021 auditats.

Estats_financers_2021.pdf a la Web.

Quota d’ús de ramal (QUR): Els municipis de nova incorporació han de pagar el cost de les obres de connexió a la xarxa 
en alta del CAT. Els convenis d’incorporació al Consorci preveuen, tant el pagament pel municipi del cost del seu ramal 
de connexió, com la posterior cessió de l’ús al CAT, per al seu manteniment i la seva explotació.

El component d’amortitzacions i interessos a repercutir es veurà reduït per l’import dels ingressos recaptats en tarifa en 
concepte de Quota de Nou Subministrament i Quota de Troncal Compartit que ascendeix a 1.762.198€ per l’any 2023.

Pressupost 2023
Amortització Tècnica dels actius immobilitzats 6.315.061 €

Inicial 5.370.607 €
Alta immob. Definitiu 208.774 €
Altes obres en curs 690.389 €
Baixes 45.291 €

Amortització de Subvencions de Capital * -2.829.636 €
Amortització de Quotes d´Ús de Ramal (QUR) * -173.527 €
Amortització de Cessions * -76.442 €
Amortització tècnica neta 3.235.457 €

QUR, vàries 79.345 €
QUR Baix Camp 29.158 €
QUR Baix Penedès 65.023 €
Quotes d’Ús de Ramal 173.526 €

Cessions CCBP 76.442 €

Pressupost 2023 Pressupost 2022
Amortització neta 3.235.457 € 2.905.400 €
Interessos del finançament 647.169 € 330.737 €
AMORTITZACIONS I INTERESSOS 3.882.626 € 3.236.137 €
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NECESSITATS FINANCERES
Aportacions de capital per inversions

Les aportacions de capital són una forma de finançament per inversions menors previstes al pla de renovació 
i actualització dels actius productius a mig termini. Permet estalviar els costos financers, costos fixes d’explotació i 
tràmits institucionals i amb les entitats financeres envers l’endeutament.

També contribueix en gran mesura a mantenir òptim el rati d’endeutament bancari i el rati d’endeutament dels estats 
financers.

BE82P- Variant Ametlla de Mar (Adjudicació per emergència el 19/7/2022) 250.000 €

Electromecàniques nova EB26 per donar aigua al Baix Ebre sense passar per EB1-Ampolla 160.000 €

Seguretat física a les instal·lacions de la captació 150.000 €

Renovació dels llastres al sifó del riu Ebre 120.000 €

Aplicacions informàtiques derivades de l'ENS (Esquema Nacional de Seguretat): SIEM i WAF 120.000 €

Estació de cloració de Coto del Rey 87.000 €

Virtualització equips Instal·lacions Centrals 85.000 €

Adequació de canonades existents DN 1600 amb entrada boca d'home 80.000 €

Carregador ràpid vehicles elèctric ETAP 75.000 €

Cabalímetres de facturació, de control de xarxa i d'entrada d'aigua al sistema CAT 70.000 €

Cobert per dipòsits de clor a ETAP 65.000 €

Millores al sistema de mesura "on-line" a la captació i adequació nova directiva europea 
aigües de consum 64.000 €

Remodelació sala delineació Instal·lacions Centrals 35.000 €

Equips informàtics 15.000 €

Mostrejador automàtic equips de mercuri 14.000 €

Aplicacions informàtiques 12.000 €

Climatització sala elèctrica ETAP 7.000 €

Adquisició petit equipament laboratori 5.500 €

Mobiliari 5.000 €

Grup electrògen 4.000 €

Serra de cinta per taller ETAP 3.200 €

APORTACIÓ PER INVERSIONS 1.426.700 €
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Per tant:

El cànon de derivació està previst a l’article 3.1 de la Llei 18/1981, d’1 de juliol, d’actuacions en matèria d’aigües a 
Tarragona. (BOE núm 165, d’11 de juliol), estableix el següent: 

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

A la sessió del Consell de Ministres celebrada el 23/02/2018 es va acordar revisar el tipus del cànon de derivació fixant-lo 
en 0,09066 €/m³, d’acord amb allò previst a l’article 3 de la Llei 18/1981 d’1 de juliol, sobre actuacions de matèria d’aigua 
a Tarragona, que preveu la revisió bianual de l’esmentat cànon.

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

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

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

CÀNON DE DERIVACIÓ
(art. 3.1 i 3.2 Llei 18/81)

En compliment de l’acord de l’Assemblea General de data 23/10/2018, el Consorci va interposar una reclamació 
econòmica-administrativa contra la liquidació del cànon de derivació girada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
per nul·litat de ple dret de les revisions del tipus de gravamen del cànon. La reclamació, o acord al que es pogués arribar, 
implicaria una reducció substancial del cànon de derivació anual.

En cas de resolució desfavorable al Consorci no es produirà cap incidència, atès que tots els tributs estan pagats i/o 
avalats. En cas de resolució favorable del pleit, les quantitats revertirien en benefici dels consorciats en la manera que els 
òrgans de govern del CAT considerin oportuna.

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

El CAT ha constituït imposicions a termini a una entitat financera com contragarantia de l’aval per la part de la quota no 
ingressada a l’ACA-CHE. El 25% adicional exigit pel banc en previsió d’eventuals recàrrecs ascendeix a: 

2023  2022  

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

Concessió Estacional atorgada 94.713.591 m³ 94.713.591 m³

Import anual Cànon de derivació 8.590.523 € 8.590.523 € 

Pressupost 2023  Pressupost 2022  

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

25% de la Reclamació Eco-Adm. 0,0158 €/m³ 0,0158 €/m³

CÀNON DE DERIVACIÓ  0,1065 €/m³  0,1065 €/m³ 

50% Import a impugnar any 2023 748.237 €

50% import impugnat any anterior 748.238 €

25% de la Reclamació Eco-Adm. 1.496.475 €

Repercussió a la tarifa 0,0158 €/m³
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En desenvolupament de l’article 3.3 de la Llei 18/1981, el 17 de maig de 2007 es va signar un conveni amb les Comunitats 
de Regants del Delta de l’Ebre que unificava i reunia en un sol text les diferents relacions jurídiques i econòmiques 
existents entre les Comunitats de Regants i el Consorci.

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

L’increment de la despesa tindrà com directriu allò previst a la llei de Pressupostos Generals referent a l’increment de les 
retribucions del personal al servei del sector públic, previst en el 3,5%.

Cadascuna de les dues comunitats percebrà la meitat del següent import.

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

CÀNON DE L’AIGUA
Decret legislatiu 3/2003

El cànon de l’aigua és un tribut amb finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua que grava el consum i la contaminació. 

Des de l’aprovació del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya, “l’abastament d’aigua en alta” estava exempt del cànon de l’aigua.  

No obstant, la llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ha 
modificat l’article 64 Apartat 2 lletra h) del Text Refós, limitant l’ exempció a partir de l’1 de gener de 2022, de mode que 
el CAT passa a ser subjecte passiu d’aquest tribut.

CÀNON A LES COMUNITATS DE REGANTS DEL DELTA DE L'EBRE  4.769.678 € 

Volum captat del medi 75.570.000 m³ Pèrdues i autoconsum ( CL) 0,76%

Volum consum previst 75.000.000 m³ Volum servit calculat (1-CL) 99,24%

Coef. reductors del 
TGG

Tipus Gravamen 
General (TGG) Coeficient Vnll Vll Vc (propi) Pressupost 2023

C1 (Vnll) 0,16540 €/m³ 0,20  574.332 m³  18.999 € 

C2 (Vll) 0,16540 €/m³ 0,07  74.995.668  m³ 100%  868.300 € 

CÀNON DE L’AIGUA  887.299 € 

Vnll (Volum no lliurat) = Volum captat del medi x Pèrdues i autoconsum ( CL)

Vll (Volum lliurat) = Volum captat del medi x Volum servit calculat (1-CL)

Els volums procedents de les captacions pròpies inclouen els de captacions del medi, d’infraestructures de l’ACA o 
d’instal·lacions pròpies d’aigua marina i les procedents de corporacions de dret públic. 

Resta pendent de fixar, per part de la llei de Pressupostos de la Generalitat, el tipus a aplicar durant l’any 2023. La 
modificació de la tarifa gravamen general o dels coeficients podria implicar la modificació del component variable de la 
tarifa.
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DOTACIÓ DE RESERVA

Norma d’explotació aprovada per l’Assemblea General:

Article 11.- Dotació de reserva

11.1. La dotació de reserva ha de tenir causa en una previsió d’increment de consum futur.

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

- Aportació de capital per reserva d’infraestructura derivada de l’assignació d’inversió per reserva de
cabals (art. 18 Estatuts), que estarà composada pels següents components ordinaris:

Component mitjà d’amortitzacions tècniques.

Component mitjà d’Interessos i amortitzacions.

Component d’aportacions de capital.

- Quota de nou subministrament (QNS).

- Quota de troncal compartit (QTC), en el cas que procedeixi.

- Cànon de derivació i derivats de la reclamació.

11.3. A partir de l’1 de juliol de 2015 les noves dotacions de reserva que es demanin i s’assignin tindran sempre caràcter 
temporal.

Durant quatre anys el règim tarifari a aplicar serà equivalent a l’aplicable a les “dotacions de reserva existents a 30 de juny 
de 2015”.

Al finalitzar aquest termini, el règim tarifari i jurídic serà el corresponent al de la dotació efectiva, llevat que es renunciï a la 
dotació, o serà donat de baixa en el cas que no s’hagi realitzat la connexió d’infraestructures amb el CAT.

11.4. Les dotacions de reserva, actuals o futures, poden reduir-se, total o parcialment, i sense cap cost, prèvia sol·licitud 
abans del 30 de juny de l’any en curs i amb efectes l’1 de gener de l’exercici següent.

A partir d’aquesta data (1 de gener de l’exercici següent), el CAT deixarà de facturar l’aportació de capital i QNS. El cànon 
de derivació es deixarà de facturar i pagar un cop sigui aprovada la modificació de la concessió per part de l’administració 
competent.

Pressupost 2023 Pressupost 2022 

Aportació de capital  579.148 € 

Cànon de derivació (CHE-ACA) 907.241 €

25% Reclamació Eco-Adm. (CHE-ACA)

574.173 € 

909.169 € 

158.378  € 158.042 €

COSTOS DOTACIONS RESERVES 1.641.720  €  1.644.431 € 
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TARIFA MITJANA

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

Per tant, el cost mitjà unitari per a l’any 2023 s’estima així:

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

m³ Consumits 75.000.284 m³

m³ Dotació efectiva 84.735.021 m³

m³ Dotació reserva 9.172.086 m³

m³ Dotació reserva en renúncia 851.828 m³

PRESSUPOST 2023 PREVIST 2022 ▼▲

Base de repartiment DOTACIONS EFECTIVES €/ANY €/m³ €/ANY €/m³ €/m³

m³ Consumits Despeses variables d'explotació 8.543.264 0,1139 5.284.676 0,0719

m³ Consumits Acord Assemblea 26/04/22
Extra energia preu mitjà 4.126.000 0,065

m³ Consumits Cànon de l'aigua (ACA) 887.299 0,0118 887.299 0,0119

COMPONENT VARIABLE 9.430.563 0,1257 10.297.975 0,1488

m³ Dotació efectiva Despeses fixes d'explotació 16.192.260 0,1911 14.361.945 0,1697

m³ Dotació efectiva Amortitzacions i Interessos 3.882.626 0,0458 3.236.137 0,0383

m³ Dotació efectiva Cànon de Regants 4.769.678 0,0563 4.608.384 0,0545

COMPONENT FIX 24.844.564 0,2932 22.206.466 0,2625

m³ Dotació efectiva CÀNON DE DERIVACIÓ (CHE-ACA) 9.019.451 0,1065 9.021.715 0,1065

m³ Dotació efectiva APORTACIÓ DE CAPITAL
PER INVERSIONS 852.527 0,0101 1.486.450 0,0176

COSTOS I TARIFA MITJANA 44.147.104 0,5355 43.012.606 0,5354 0,02%

PRESSUPOST 2023 PREVIST 2022 Variació

Base de repartiment DOTACIONS RESERVA €/ANY €/m³ €/ANY €/m³ €/m³

m³ Dotació reserva i
reserva en renúncia CÀNON DE DERIVACIÓ (CHE-ACA) 1.067.547 0,1065 1.065.283 0,1065

m³ Dotació reserva APORTACIÓ DE CAPITAL
PER INVERSIONS 574.173 0,0626 579.148 0,0579

COSTOS I TARIFA MITJANA 1.641.720 0,1691 1.644.431 0,1644 2,86%

TOTAL COSTOS 45.788.824 44.657.037



Fotografies:

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

Instal.lacions Centrals
Autovia T-11, Km 14

43006 - Tarragona
Tel. 977 54 64 10
Fax 977 54 62 40

cat@ccaait.cat

ETAP
Ctra. Nacional 340, Km 1094
43895 - l'Ampolla
Tel. 977 47 05 86
Fax 977 47 17 70

www.ccaait.cat
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PLA D’OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

El pla d’obres, instal·lacions i serveis contempla els nous projectes a executar que poden tenir caràcter pluriennal. La seva 
aprovació és competència de l’Assemblea General, segons els articles 10.1 h) dels Estatuts. 

Tanmateix, l’aprovació de les operacions de crèdit que se’n derivin també és competència de l’Assemblea General, d’acord 
amb l’article 10.1 g) dels Estatuts. 

Els principals projectes, superiors a 100.000€,  previstos per 2023 són els següents:

Pressupost € Operació de
Deute amb tercers € Aportació de capital € Impacte en

Tarifa efectives €
Impacte en

Tarifa efectives €/m³
Pes en Tarifa

Pressupost 2023

Dipòsit Cunit Nord 5.400.000 168.858 0,0020 0,36%

Dipòsit Vila-seca Nord 10.300.000 354.387 0,0038 0,76%

Plaques solars fotovoltaiques 6.000.000 4.500.000 225.000 0,0027 0,49%

Equipament EB26 Baix Ebre i 
Montsià 160.000 160.000 169.600 0,0020 0,36%

Seguretat física a les 
instal·lacions de la captació 150.000 150.000 159.000 0,0020 0,36%

Millora de proteccions dels 
sifons al riu Ebre 120.000 120.000 123.900 0,0017 0,27%

SIEM i WAF (Esquema 
Nacional de Seguretat) 120.000 120.000 150.000 0,0018 0,33 %

TOTAL 22.250.000 4.500.000 550.000 1.350.745 0,0160 2,93%
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1. Àmbit d’actuació

Ramal Litoral-Calafell Cunit (Tarragona: Sant Pere i Sant Pau).  Subsistema Baix Penedès (el Vendrell, Calafell, Cunit, Be-
llvei, Santa Oliva, Banyeres del Penedès, Llorenç del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Albinyana i l’Arboç) i Tarragonès 
(Roda de Berà, Creixell i Torredembarra).

2. Finalitat

A) Dipòsits de capçalera de 50.000 m³ de capacitat d’emmagatzematge (Tarragona)  

Aquests dipòsits situats al TM de Tarragona (Sant Pere i Sant Pau) permeten, en cas d’avaria aigües amunt de la capça-
lera (Tortosa-Tarragona), disposar d’un marge d’operació que eviti el tall brusc del subministrament als consorciats del 
ramal. 

B) Dipòsits de cua per emmagatzematge de volum de regulació en cas d’avaria al ramal: 

Ara bé, per qualsevol avaria en el propi ramal Litoral deixaria sense subministrament als situats aigües avall (Tarragona-
Cunit), amb el marge d’operació que dona, en l’actualitat, del Dipòsit de Baronia de Mar: 9.000 m³. 

Per disposar d’un volum equivalent a 1 dia (24 hores) de màxim consum (dades 2017) cal un volum de regulació addici-
onal de 47.000 m³  a aquest subsistema, caldrien dues inversions: 

- Un Dipòsit regulador (Coto del Rei) ubicat al Vendrell, amb capacitat per 25.000 m³ que ja ha estat executada durant 
els anys 2021 i 2022 amb un pressupost de 4.311.026 €:

- Un Dipòsit regulador de Calafell-Cunit (CUNIT NORD), de 25.000 m³ de capacitat, ubicat al final del ramal litoral i 
actuant com a dipòsit de cua.

3. Descripció del Projecte

El dipòsit projectat és de planta rectangular, presentant unes dimensions 
interiors de 85x62 m. La cota del sobreeixidor és la 72.75 m. La solera se 
situa a la 68 m, amb la qual cosa el tirant màxim d’explotació és de 4,75 m, 
cosa que permet una capacitat màxima de 25000 m³. 

L’estructura està formada per murs de formigó armat de gruix variable, 0,65 
m en arrencada i 0,50 m en coronació.

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Redacció de Projecte constructiu d’obra: FINALITZAT

- Disponibilitat de terrenys: DISPONIBLES, tant a nivell ocupacions, servituds i expropiacions (acord mutu amb la propietat).

- Plec de Clàusules Econòmic Administratives: pendent redacció i previsió execució. 

Dipòsit de Cunit Nord 5.400.000 €
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5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 5.400.000 € que serà finançat de la següent manera:

- 41,4% de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (2.235.600€)

- La resta (3.164.400€) pel conjunt dels consorciats mitjançant l’operació d’endeutament a llarg termini ja concertada 
amb el Banco Santander el 12/1/2021 per un import de 9.800.000€.

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,002 €/m³, que equival al 0,36% de la tarifa mitjana de les 
dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Amortització comptable pel 58,6% no subvencionable al 4% anual 126.576 € A partir 2024

Interessos del finançament pel 58,6% no subvencionable:
Préstec Banc Santander 9,8M€ (13 anys al 3%) 42.282 € Inclòs al

pressupost 2023

IMPACTE EN TARIFA 168.858 €
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1. Àmbit d’actuació

El dipòsit es trobarà al TM de Vila-seca (Tarragonès) i al costat de la conducció principal DN 1600 mm. Serveix al subsis-
tema Baix Camp-Tarragonès (Salou, Vila-seca, Mont-roig, ramal Reus i poblacions limítrofes i industries del Baix Camp i 
Tarragonès).

Per una banda, cobreix l’àrea turística per excel·lència de la Costa Daurada (Cambrils, Salou) i per altra cobreix l’important 
àrea industrial del polígon petroquímic sud. Ens trobem, doncs, en una àrea estratègica de consum i desenvolupament.

2. Finalitat

Entre l’ETAP de l’Ampolla i l’EB3 (Tarragona), el CAT disposa en l’actualitat d’un volum total d’emmagatzematge de 
472.500 m³.

En cas de produir-se una avaria entre l’ETAP i l’EB2 el volum disponible es veuria reduït a 103.700 m³.  Cal tenir en compte 
que el volum d’aigua a les Instal·lacions Centrals a la T-11 (EB3) què és de 67.300 m³ es destinaria en gran part al submi-
nistrament de la Conducció Secundaria i el Ramal litoral. 

L’actuació que es proposa és dotar d’un volum de regulació addicional de 25.000 m³ a aquest subsistema, als 36.500 m³ 
ja existents a l’EB2.

D’aquesta forma aconseguirem passar de tretze hores de marge a quinze hores i mitja (dades 2020), que es queda lluny 
de l’objectiu de les 24 h de reserva però que ens apropa a la seva consecució. 

En un futur serà necessari disposar de major garantia amb futures ampliacions d’emmagatzematge, atesa la població 
afectada en dates de màxima ocupació estival i les cada vegada més habituals operacions de manteniment a la xarxa 
(temps en servei de 33 anys), per la qual cosa es fa necessari disposar d’un volum de regulació mínim d’1 dia.

3. Descripció del Projecte

Es tracta de la construcció d’un dipòsit regulador de 25.000 m³ de planta rectangular, semisoterrat, d’unes dimensions 
interiors de 85 x 62 m i amb una cota del sobreeixidor de 68,25 m. El projecte també preveu els elements necessaris 
per a poder fer-ho operatiu, com una canonada de connexió des de la conducció principal del CAT, que té una longitud 
de 1.092,4 m fins la caseta d’arribada. Canonada d’acer al carboni DN1000 (PK 0+000 fins el PK 0+152). Canonada de 
formigó armat DN 1100 del PK 0+152 fins el PK 1+092,40.

Els condicionants que han influït a la determinació del volum i posició del dipòsit han sigut la cota de solera, la posició 
centrada en relació al ramal i la proximitat a la conducció. 

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Redacció de Projecte constructiu d’obra: FINALITZAT

- Disponibilitat de terrenys: DISPONIBLES, tant a nivell ocupacions, servituds i expropiacions (projecte de taxació conjunta)

- Plec de Clàusules Econòmic Administratives: REDACTAT 

Dipòsit de Vila-seca Nord 10.300.000 €
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5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 10.300.000 € que serà finançat de la següent manera:

- 41,4% de subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (4.264.200€).

- La resta (6.035.800€) pel conjunt dels consorciats mitjançant l’operació d’endeutament a llarg termini ja concertada 
amb el Banco Santander el 12/1/2021 per un import de 9.800.000€.

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana anual de les dotacions efectives serà de 0,0042 €/m³, que equival al 0,76% de la tarifa mitja-
na de les dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Amortització comptable pel 58,6% no subvencionable al 4% anual 241.432 € A partir 2024

Interessos del finançament pel 58,6% no subvencionable:
Préstec Banc Santander 9,8M€ (13 anys al 3%)    112.955 € Inclòs al

pressupost 2023

IMPACTE EN TARIFA 354.387 €
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1. Àmbit d’actuació

Coberta dipòsit aigua neta ETAP (l’Ampolla) i coberta dipòsit EB3 (Constantí).

2. Finalitat

A) Planta solar ETAP (L’Ampolla):

Planta solar de 3,2 MWpic per a cobrir amb autoconsum fins al 26% de les necessitats de l’ETAP-EB1 (L’Ampolla).

B) Planta solar EB3 (Constantí):

Planta solar de 1 MWpic per a cobrir amb autoconsum fins al 18% de les necessitats de l’EB3-Instal·lacions centrals 
(Constantí).

La combinació de la producció de les dues instaŀlacions suposa passar el 10% del consum del CAT a autoconsum solar 
i, per tant, deixar de comprar aquesta energia al mercat.

3. Descripció del Projecte

El projecte preveu la instal·lació de dos parcs fotovoltaics a la coberta del dipòsit d’aigua neta a l’ETAP (l’Ampolla) i al 
dipòsit EB3 a les instal·lacions centrals (Constantí), per ser dues instal·lacions amb disponibilitat d’espai a coberta i 
suficient consum diari per garantir que es pugui plantejar una instal·lació d’autoconsum sense excedents. En ambdós 
casos, la producció fotovoltaica es convertirà a alta tensió per poder donar alimentació directa als bombaments de les 
dues instal·lacions.

Aquest projecte va lligat amb les actuacions de millora de l’EB1 (a realitzar al 2023) i la seva integració al programa 
SAOOEC (Sistema automàtic d’operació i optimització energètica del CAT) per tal que la distribució de tota la xarxa 
s’adeqüi per a garantir que s’aprofita el 100% de la producció. Aquestes feines no formen part d’aquest pressupost inicial. 

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Plec de Clàusules Tècniques: Redactat.

- Plec de Clàusules Econòmic Administratives: En redacció. Previsió: Octubre 2022.

Subministrament d’energia elèctrica en règim d’autoconsum
mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques 6.000.000 €
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5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 6.000.000 €, desglossat en:

4.500.000 € de la construcció dels parcs solars

   450.000 € de manteniment de les instal·lacions durant 10 anys.

1.050.000 € en concepte d’interessos del finançament de la inversió.

El projecte es planteja com una operació d’endeutament amb l’adjudicatari constructor dels parcs solars. La reversió de 
les instal·lacions al CAT es produeix al cap de 10 anys.

En termes de costos, el retorn de la inversió, els interessos del finançament i el manteniment durant 10 anys són costos 
que es preveuen inferiors a l’estalvi en el cost de l’energia, al deixar de comprar al mercat l’energia produïda mitjançant 
les plaques solars. 

Aquest supòsit, en el qual es basa el pressupost de licitació, succeeix a partir de 9,6 c€/kW de preu de l’energia. Actual-
ment el preus de compra del CAT, incloent la part amb PPA, està a 11,1 c€/kW.

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,0027 €/m3, que equival al 0,49% de la tarifa mitjana de les 
dotacions efectives prevista al pressupost 2023 .

El projecte serà inclòs, prèvia aprovació per part de l’Assemblea General, com a projecte elegible PERTE1 de Digitalización 
del agua, dins de l’apartat d’optimització energètica i pot ser subvencionat fins al 65% del seu cost d’obra. En el supòsit 
que sigui subvencionat, forçosament hauria de finalitzar al 2025, de mode que no seria finançat a 10 anys. En aquest cas, 
l’estalvi en costos encara serà major i els costos en tarifa serien un 65% menors (63.000€/any).

Component tarifari €/any Impacte

Amortització comptable al 5% anual 225.000 € A partir 2024

IMPACTE EN TARIFA 225.000 €

1 Proyecto Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica impulsat pel Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico.
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1. Àmbit d’actuació

La localització és l’estació de bombament EB 26, Baix Ebre i Montsià que es situa al peu de la xemeneia de la estació EB 
1, a L’Ampolla. 

Aquesta estació de bombament abastirà als consorciats adscrits al Ramal Baix Ebre/Montsià: Mancomunitat Delta 3 
(L’Aldea, Deltebre, Camarles), L’Aldea mercaderies, Tortosa Mercaderies, Sant Jaume d’Enveja, Amposta, La Ràpita, Alca-
nar platja.

2. Finalitat

L’objecte del projecte és la millora en la continuïtat del subministre d’aigua als Consorciats associats al Ramal Baix Ebre-
Montsià. Amb aquesta nova estació de bombament es podrà subministrar als consorciats d’aquest ramal mentre hi 
hagi aigua a l’interior dels dipòsits d’aigua neta de la ETAP en cas d’aturada de la estació EB-1(Ampolla) i també en cas 
d’intervenció a la Conducció Principal.

Actualment, la configuració d’aquest ramal impedeix el subministrament en cas d’actuació a la Conducció Principal. 
També permetrà donar cabal suficient en cas de que la estació de bombament principal de la ETAP, EB1 estigui aturada 
per motius tècnics o d’estalvi energètic.

3. Descripció del Projecte

El projecte es basa en les instaŀlacions i obra civil ja existents afegint-se una petita canalització d’aigua, una nou bomba-
ment i la posada en serveis dels armaris elèctrics i de telecomandament. 

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Plec de Clàusules Tècniques: primer trimestre 2023.

- Plec de Clàusules Econòmic Administratives: primer trimestre 2023.

Equipament electromecànic, conduccions, bomba i telecomandament
de l’estació de bombament EB 26, Baix Ebre i Montsià 160.000 €

5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 160.000€ que serà finançat mitjançant la seva inclusió al component “aportació de capi-
tal per inversions” del pressupost 2023. 

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,002 €/m³, que equival al 0,36% de la tarifa mitjana de les 
dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Aportació de capital 160.000 € Inclòs al
pressupost 2023

Amortització comptable al 6% anual 9.600 € A partir 2024

IMPACTE EN TARIFA 169.600 €
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1. Àmbit d’actuació

Seguretat física a les instal·lacions de la captació 150.000 €

5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 150.000€ que serà finançat mitjançant la seva inclusió al component “aportació de capi-
tal per inversions” del pressupost 2023.

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,002 €/m³, que equival al 0,36% de la tarifa mitjana de les 
dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Aportació de capital 150.000 € Inclòs al
pressupost 2023

  Amortització comptable al 6% anual 9.000 € A partir 2024

IMPACTE EN TARIFA 159.000 €

2. Finalitat

Proporcionar les mesures de seguretat físiques necessàries, evitant intrusismes i robatoris d’equips que puguin provocar 
una aturada del subministrament de l’aigua o de la seva qualitat.

Després d’executar les instal·lacions centrals i les de l’ETAP, es proposa la instal·lació de captació per al 2023.

3. Descripció del Projecte

El projecte preveu la instal·lació de càmeres de seguretat interiors (fixes) i exteriors (domos) amb infrarojos. També 
s’instal·laran detectors de presencia interiors, associats a les noves càmeres, així com rètols dissuasius en tot el períme-
tre.

Es substituirà l’actual tancat perimetral de simple torsió per una tanca electrosoldada seguint els estàndards del CAT.

Tots aquests equips s’integraran dintre de l’actual sistema de gestió Desico que permet unificar les alarmes (intrusió i 
incendis), control d’accessos, etc.

L’objectiu final es connectar el sistema d’alarmes a una CRA (Central Receptora d’Alarmes) externa de manera que en 
cas d’alarma, un equip de vigilants de seguretat “d’acuda” pugui personar-se a la instal·lació en el menor temps possible.

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Plec de Clàusules Tècniques i Econòmic Administratives: En redacció. Previsió Juny 2023.

Captació – marge dret (Vinallop)
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1. Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació és la llera del riu Ebre a Campredó.

Situació Google Maps

Afecta a la totalitat dels consorciats donat que s’ubica a la captació del marge dret del riu Ebre.

2. Finalitat

L’objecte d’aquesta projecte és la millora de la protecció i estabilitat de les dues canonades que transcorren sota la llera 
del riu Ebre (dels sifons DN 1600mm i DN 1200mm ). En aquest punt, s’ha detectat que les proteccions construïdes l’any 
1.989 estan parcialment malmeses i cal una actuació integral sobre les mateixes.

3. Descripció del Projecte

El projecte es basa en les inspeccions subaquàtiques recents i la batimetria realitzada l’any 2022. Aquesta construcció 
inclou els treballs de saneig de les proteccions existents, la ubicació de les noves proteccions dels sifons i una inspecció 
subaquàtica posterior. 

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Plec de Clàusules Tècniques: segon trimestre 2023.

- Plec de Clàusules Econòmic Administratives: segon trimestre 2023.

Millora de proteccions dels sifons DN 1600mm i DN 1200mm
sota la llera del riu Ebre a Campredó 120.000 €

5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 120.000€ que serà finançat mitjançant la seva inclusió al component “aportació de capi-
tal per inversions” del pressupost 2023. 

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,0015 €/m³, que equival al 0,27% de la tarifa mitjana de 
les dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Aportació de capital 120.000 € Inclòs al
pressupost 2023

Amortització comptable al 3,25% anual 3.900 € A partir 2024

IMPACTE EN TARIFA 123.900 €

https://goo.gl/maps/aYpmthpjAeWPRodY7
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1. Àmbit d’actuació

Sales d’ordinadors (CPD) de l’Estació Central i de la ETAP del CAT.

2. Finalitat

El CAT està implantant actualment l’Esquema Nacional de Seguretat (llei 311/2022, de 3 de maig), requeriment legal dins 
el sector públic. 

Dues de les mesures de seguretat que exigeix l’ENS són la instal.lació de les eines següents:

- SIEM. Sistema d’anàlisi d’events que permet proporcionar una resposta ràpida sobre qualsevol amenaça als siste-
mes informàtics.

- WAF. Sistema de protecció de les aplicacions web sobre possibles atacs cibernètics.

3. Descripció del Projecte

El sistema constarà principalment del següent: 

SIEM: Màquina virtual de recol·lecció d’events de forma centralitzada en una base de dades. Anàlisi de tendències i pa-
trons de comportament. Monitorització de les amenaces i redirecció al personal qualificat per a resolució.

WAF: Definició de polítiques al dispositiu i Avís de possibles incidències. 

4. Estat de la documentació necessària per a la seva licitació 

- Redacció de Projecte: 1r Trimestre del 2023.

Esquema Nacional de Seguretat (ENS) : implantació d’un SIEM i un WAF 120.000 €

5. Pressupost, finançament i impacte en tarifa

La inversió té un pressupost de 120.000€ que serà finançat mitjançant la seva inclusió al component “aportació de capi-
tal per inversions” del pressupost 2023.

Els costos en tarifa derivats de l’execució d’aquest projecte seran els següents:

L’impacte en tarifa mitjana de les dotacions efectives serà de 0,0018 €/m³, que equival al 0,33% de la tarifa mitjana de 
les dotacions efectives prevista al pressupost 2023.

Component tarifari €/any Impacte

Aportació de capital 120.000 € Inclòs al
pressupost 2023

  Amortització comptable al 25% anual 30.000 € A partir 2024

IMPACTE EN TARIFA 150.000 €



Fotografies:

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

Instal.lacions Centrals
Autovia T-11, Km 14

43006 - Tarragona
Tel. 977 54 64 10
Fax 977 54 62 40

cat@ccaait.cat

ETAP
Ctra. Nacional 340, Km 1094
43895 - l'Ampolla
Tel. 977 47 05 86
Fax 977 47 17 70

www.ccaait.cat
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