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ATLL, un projecte frustrat 

 L ’ e m p r e s a  p ú b l ic a  A i g ü e s  T e r  L l o b r e g a t  

L’arribada dels traspassos hidràulics a la Generalitat el 1986 va activar les polítiques específiques a les 
conques internes, on la competència és exclusiva, i especialment en relació a l’abastament regional a l’àmbit 
metropolità, en el que es donaven alhora diferències polítiques entre la Generalitat i la Corporació 
Metropolitana de Barcelona (CMB), disfuncions territorials, i dificultats econòmiques per finançar 
infraestructures. En aquest àmbit, les decisions es prengueren en etapes successives: 

1. El RD 2646/1985, pel qual l’ETAP1 pública de Cardedeu, juntament amb els cabals concedits als 
municipis, foren transferits a la Generalitat.  

2. Un cop extingida la CMB i traspassades les competències hidràuliques a l’EMSHTR2, pel Decret 5/1988, 
de 13 de gener, va aprovar les transferències de serveis de l’extinta CMB a les noves Entitats 
Metropolitanes, als Ajuntaments, als Consells Comarcals i a la Generalitat, l’ETAP d’Abrera –adquirida 
per la CMB, el 1983– va ser transferida a la Generalitat. 

3. La Llei 4/1990 per la qual es regula el sistema Ter-Llobregat i l’abastament d’aigua a l’àrea de 
Barcelona, amb un abast molt més ampli que el de l’àmbit  territorial de l’EMSHTR. En virtut d’aquesta 
Llei, la xarxa bàsica d’abastament d’aigua en alta3, en aquesta àrea, és declarada servei públic 
competència de la Generalitat i gestionat per una empresa pública, Aigües Ter Llobregat, per bé que 
amb participació de representants de l’EMSHTR i dels demés Municipis afectats, en el seu Consell 
d’Administració.  

4. La Llei 6/1999, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua atribueix les competències de l’EMSHTR 
envers la “xarxa secundària”4 i el servei corresponent a la Generalitat, i les seves instal·lacions queden 
integrades en la xarxa Ter-Llobregat i adscrites a ATLL. 
 

Així, en diverses etapes, va néixer i créixer ATLL. Va ser l’ocasió de modificar conceptes i racionalitzar l’accés 
als recursos hidràulics disponibles. En el plantejament de Francesc Vilaró5, les concessions –drets d’aigua 
assignats en exclusiva a determinats actors- eren substituïts per dotacions –assignacions d’aigua a l’usuari 
final, independent de l’origen del recurs.  
 
L’objectiu estratègic queda palès en el segons paràgraf del preàmbul de la Llei 4/90 d’Ordenació de 
l’Abastament d’Aigua a l’Àrea de Barcelona: 
“La consideració del conjunt d'instal·lacions  existents com a sistema no és més que la constatació, acreditada 

tècnicament, de la forta interrelació que hi ha entre els sistemes de subministrament estable originàriament com 

                                                 
1 Estació de Tractament d’Aigua Potable 
2 La Llei 7/1987 va suprimir la CMB que va ser substituïda per tres ens, entre els quals l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i 
Tractament de Residus (EMSHTR), que va assumir les competències hidràuliques de la CMB. 
3 El concepte de xarxa bàsica es refereix a les grans canalitzacions i dipòsits que connecten els principals centres de producció i 
distribució d’aigua. La Llei inclou una relació nominal d’instal·acions afectes. 
4 La xarxa secundària està integrada per tots els elements que connecten la xarxa básica amb cada un dels municipis de l’àmbit ATLL, 
fins al dipòsit de capçalera de distribució de l’aigua als usuaris. 
5 Francesc Vilaró, enginyer de Camins, havia estat Comissari d’Aigües del Pirineu Oriental; en aquell moment era Director General del 
C.A.A.R.LL i poc després va ser Director General d’Obres Hidràuliques de la Generalitat. Va impulsar la creació de l’empresa pública 
Aigües Ter Llobregat i la va presidir durant els primers anys. 
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a independents a partir de les captacions i les plantes de tractament de Sant Joan Despí i del Pasteral-Cardedeu i, 

més recentment, també des de la planta d'Abrera. La interrelació es produeix des del moment que les diverses 

conduccions de distribució de les plantes de tractament han entrat en contacte i en molts indrets es  barregen els 

recursos provinents de concessions diferents en conques hidrogràfiques diverses.” 

 

La creació de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat és una conseqüència de la voluntat d’ordenar un 
sistema d’abastament que ja de fet s’havia convertit en suprametropolità o regional, tot i que la seva concepció 
i gestió encara es feia amb criteris locals. 
 
La llei 4/90, basada en un sentiment compartit, fou aprovada amb una àmplia majoria al Parlament de 
Catalunya i l’aportació dels actius procedents dels ens locals va permetre l’inici de les operacions del nou ens 
públic. 
 
Aquesta operació requeria la unificació de tots els drets en una sola mà i la interconnexió suficient de totes les 
xarxes. ATLL ho va assolir completament pel que fa als drets públics en mans dels ens locals, però no pel que 
fa a les concessions i infraestructures en mans de SGABSA, i molt especialment les de Sant Joan Despí.  
 
La creació d’ATLL va anar acompanyada de procediments hostils cap als ens locals. A l’àmbit metropolità ho 
van ser la incorporació de la planta d’Abrera i de la xarxa secundària corresponent. Al nord, l’abastament del 
Ter, s’havia resolt amb inversions gestionades pels ens locals beneficiaris, fossin o no metropolitans. De fet, en 
el procés de disseny es va considerar la possibilitat de que ATLL tingués fórmules de participació privada, com 
preveu la mateixa Llei 4/1990. 
 
L’abast i les limitacions de l’operació mostren que no es pot explicar exclusivament en termes hidràulics, sinó 
en el context de la confrontació política que en els anys 80 van protagonitzar les autoritats metropolitanes i el 
govern de Catalunya i els equilibris de forces amb l’operador privat. No és possible saber què hauria passat en 
un context polític de cooperació institucional, però tampoc no es pot ignorar que l’obligació del govern és 
pensar en clau de país: aquest va ser el plantejament que es va dibuixar en el projecte dels anys 806 i que es va 
saldar amb el naixement d’ATLL. El que no s’ha explicat mai són els motius pels quals els actius privats no van 
seguir el mateix camí que els públics. 
 
L’aportació d’actius dels ens locals ha continuat de forma ininterrompuda durant els 22 anys de vida d’ATLL. 
En efecte, les obres realitzades per aportar o millorar l’abastament en alta als diferents municipis han seguit, 
comunament, la pauta del finançament 50/50. D’aquesta manera ATLL té, en el seu  balanç, els actius cedits 
inicialment pels ens locals, els realitzats posteriorment de forma cofinançada amb els ens locals, i els realitzats 
directament per ATLL.  
 

Tot i que la planta de Sant Joan Despí i les concessions associades van quedar en mans de SGABSA, l’article 7 
de la llei estableix que “L'Administració hidràulica de Catalunya pot imposar, per a  totes  les  concessions  i  tots 

                                                 
6 El 1981 la Generalitat encarregà a Francesc Vilaró la redacció del Marc per al Pla d’Aigües de Catalunya (MPAC), escenari conceptual 
que va regir les actuacions en matèria de planificació hidràulica durant els anys següents, en què Vilaró va ser nomenat Director 
General d’Obres Hidràuliques. 
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els aprofitaments per a l'abastament de les poblacions  situades  dins  de  l'àmbit d'aplicació  d'aquesta Llei, la 

substitució total o parcial dels cabals per uns  altres  d'origen  diferent,  a  fi  de racionalitzar  l'aprofitament  dels 

recursos disponibles en la zona.”  
 
En aquest context, ATLL va assumir progressivament algunes de les obligacions contretes per la CBM amb 
SGABSA el 1983: 

1. El canvi d’adscripció d’Abrera el 1988, sota la jurisdicció de la Generalitat, suposà el manteniment de 
SGABSA com a explotador de la planta, amb un contracte a precari amb la Generalitat que persistí fins 
que al 1995 ATLL va assumir directament la seva explotació. 

2. Durant el període 1983-1990 pràcticament només s’havien liquidat els interessos del deute 
corresponents a la compra d’Abrera sense haver fet efectiu cap retorn del principal. El 1990 se signà 
un conveni entre la Generalitat i SGABSA que actualitzava els imports pendents de liquidar. 
Posteriorment la Generalitat assignà a ATLL la responsabilitat del pagament. El saldo consolidat, 
5.381milions de pts, es calculà en base als pactes de 1983, incrementat amb els interessos pactats, i 
deduïdes les quantitats ja abonades per la CMB o les liquidades a l’EMSHTR a partir de 1988. 

3. El 1997 finalment es posà en servei la canonada 2,40 entre la Planta d’Abrera i l’estació distribuïdora 
de la Fontsanta, desprès d’haver elevat el seu cost de 3.100 a 17.000 Mpts. El 2000 se signà un conveni 
entre ATLL i l’EMSHTR pel qual ATLL assumia la gestió de la canonada i el deute associat. 

 
L’assumpció dels deutes metropolitans relacionats amb el 2,40 va anar acompanyada de la creació d’un 
complement de tarifa específic, que en compliment de les previsions i acords de 1983 grava els usuaris 
metropolitans i proporciona a ATLL l’ ingrés necessari per al finançament d’aquestes infraestructures. 

G a r a n t i a  d ’ a b a st am e n t  i  f in an ç am e n t  

L’organització de l’administració hidràulica catalana va quedar definida amb la Llei 17/1987, que creà la Junta 
d’Aigües de Catalunya (JAC) com a organisme autònom. Entre les seves funcions, l’art 2.2.b li atribueix 
“Promoure i executar, si s'escau, les actuacions de política hidràulica que són necessàries per a pal·liar els dèficits 

i els desequilibris que hi ha a Catalunya”. Aquesta és la forma en que s’al·ludeix a la responsabilitat de vetllar 
per la garantia d’abastament. La llei és molt tímida respecte als mecanismes de finançament i per tant no dota 
l’autoritat hidràulica de mecanismes financers per materialitzar les seves responsabilitats. 
 
En el context de la sequera de 1990, el 21 de febrer es va produir el debat parlamentari sobre els projectes de 
llei que van acabar essent la Llei 4/1990 d’Ordenació de l’Abastament d’Aigua a l’Àrea de Barcelona que va 
crear ATLL -  i la Llei 5/1990 d’Infraestructures Hidràuliques - que va donar lloc al cànon d’infraestructures 
hidràuliques (CIH) -. Complementàriament, des de desembre de 1989 estava en tràmit el projecte de Pla 
Hidrològic de les Conques internes de Catalunya (PHCIC) que havia de determinar les necessitats d’aigua i les 
formes de garantir-les7.  
 

                                                 
7 Diari de sessions del Parlament de Catalunya, 21 de febrer de 1990. 
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La creació d’ATLL havia de venir a resoldre els problemes derivats de millorar les capacitats i les connexions i 
així optimitzar la garantia amb els recursos disponibles. Altra cosa eren les accions per obtenir més aigua i 
augmentar la garantia global, com la construcció de la Llosa de Cavall. Aquest era l’objecte del PHCIC8, i el seu 
complement financer, la Llei 5/1990 d’infraestructures hidràuliques, que va crear el cànon d’infraestructures 
hidràuliques (CIH) i que va donar lloc a la guerra de l’aigua i posteriorment a la creació de l’ACA.  
La  guerra de l’aigua “va comportar un doble efecte: per una banda, la pèrdua efectiva d’una part de la 

recaptació i, per l’altra, la impossibilitat d’anar adequant els tributs al volum de servei que s’anava prestant”9. A 
canvi del final de la guerra de l’aigua el cànon de l’aigua, va néixer insuficient: no va ser capaç de finançar ni el 
sanejament ni les obres hidràuliques.  
 
Durant els anys 90 van continuar les polèmiques sobre la garantia i la forma de millorar-la. Al mateix temps, el 
moviment ecologista, sota els auspicis d’ICV, sembrava el debat de criteris voluntaristes -  estalvi d’aigua – i 
morals –consums sumptuaris - que dificultaven la definició d’un terreny estrictament polític i pressupostari 
en el que l’administració hidràulica tenia el deure de resoldre el dèficit de garantia. Les successives sequeres 
van infondre un aire de drama apocalíptic al problema de l’aigua, que va tenir el seu moment més esperpèntic 
quan un conseller agnòstic10 i format en el materialisme dialèctic va invocar l’ajut de la Moreneta per fer que 
plogués.  
 

El Conseller Milà11 va prendre consciència del problema real. El 22 de juny de 2004 en la seva compareixença 
al parlament afirmava que “la garantia, disponibilitat i qualitat de l’aigua són requeriments especialment 

intensos quan es parla de l’abastament a poblacions i són elements claus per garantir la competitivitat de 

l’economia catalana en termes tant de productivitat i de reducció de costos com de qualitat i garantia de servei. 

Al servei d’aquestes finalitats s’estan establint els mecanismes  per a potenciar els serveis públics d’abastament en 

alta (ATLL, CAT, CCB, Serveis Mancomunats) que han de comptar amb una capacitat de gestió suficient i una 

estructura tarifària adequada.”  Es deia el què, però no el com ni amb què. No obstant, Milà va fer un intent 
seriós d’aflorar un tribut específic per finançar la garantia: el cànon de disponibilitat. Li va ser negat pels 
companys de coalició i discutit pel món local. 

 

El que Milà va obtenir el 2005 va ser un irrisori contracte programa Generalitat-ACA que li garantía 150 M€ 
en 5 anys. I que a sobre el seu successor el va gastar, en bona part, en conceptes aliens al cicle de l’aigua. La 
crisi de l’ACA anava carregant ATLL d’obligacions financeres impròpies, el que va crear la necessitat d’un pla 
econòmic i financer específic per a ATLL. 

 
L’escenari va canviar. Primer, va ser la febre inversora de l’ACA, ja en crisi financera pronosticada i mai 
reconeguda des dels primers temps de la seva creació. Aquesta crisi es va accentuar amb successius elements: 

                                                 
8 PHCIC. Pla Hidrològic de les Conques Internes de Catalunya. 
9 Compareixença del Director de l’ACA al Parlament, el 9 de desembre del 2009. 
10 Francesc Baltasar, periodista, ha estat alcalde de Sant Feliu de Llobregat (PSUC, ICV) i Conseller de Medi Ambient (ICV) entre 2006 i 
2010. Posteriorment ha treballat per al grup AGBAR. 
11 Salvador Milà, Advocat, i diputat per ICV. Conseller de Medi Ambient i Habitatge entre 2003 i 2006. Ha estat regidor de l’ajuntament 
de Mataró. 
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1. L’entrada en explotació de les depuradores metropolitanes, va suposar la introducció d’un cost 
ordinari fins aleshores desconegut. Fins aquell moment i durant 20 anys l’àmbit metropolità havia 
estat un finançador net del sistema de sanejament. 

2. La supressió de les subvencions comunitàries, que va desviar el finançament de les inversions cap a 
crèdit. 

 
No obstant, encara quedava el crèdit, abundant i barat degut a l’excés de liquiditat que propagava el sistema 
financer internacional. L’endeutament va progressar. 
 

Poc temps més tard, i amb la dessaladora del Prat a punt de ser adjudicada, Milà va ser substituït per Francesc 
Baltasar. L’obra es va adjudicar per 140 M€ als pocs dies de la presa de possessió de les noves autoritats 
hidràuliques i es va acabar liquidant a un cost molt superior. Després va venir la connexió Tordera-Ter ( 160 
M€) i la planta d’osmosi inversa que es va finançar a Sant Joan Despí ( 60 M€). 
 
En aquest nou escenari, sense aportacions externes, ATLL s’havia d’endeutar considerablement i per mantenir 
la seva solvència, havia de replantejar la política tarifària de manera que s’obtinguessin dos resultats: 

1. Els ingressos necessaris per fer front a les noves obligacions financeres derivades de l’endeutament. 

2. Una millor cobertura dels ingressos fixos, de manera que el resultat final de cada exercici fos més 
previsible. En definitiva la política tarifària tendia a fidelitzar els diferents operadors en baixa, i 
indirectament es constituïa en mecanisme supletori de la difícil coordinació de la producció en alta. 

 
Aquest va ser l’objecte del Projecte Financer que es va elaborar per afrontar els nous reptes encomanats a 
ATLL i que va ser aprovat pel seu Consell d’Administració. Es preveia un pla d’inversions de 700 M€ finançat 
en un 50% pel Banc Europeu d’Inversions i la resta per ATLL amb repercussió a la tarifa per poder tornar els 
diners. Complementàriament, les tarifes necessàries per al sosteniment de les inversions encomanades a ATLL 
no van ser autoritzades pel Conseller. 
 

La càrrega financera d’ATLL es va tornar insostenible, i més amb la sequera de 2008 de la que es van derivar 
obres no planificades. També va fallar l’esperança d’obtenir finançament a partir de la disposició addicional 
tercera de l’Estatut. 

Els errors 

Fins a èpoques molt recents, ATLL ha desenvolupat la seva tasca en un clima de consens polític i 
professionalitat contrastada. Ha estat una empresa basada en l’explotació dels sistemes que li han estat 
encomanats. En relació als recursos explotats, les inversions que ha efectuat han estat moderades i en general 
s’han finançat bàsicament amb la pròpia tarifa i amb aportacions de l’administració hidràulica o dels ens 
locals. Les tarifes han permès l’equilibri econòmic i la viabilitat del projecte. El seu endeutament era molt baix. 
A tall d’exemple, els deutes assumits per la compra d’Abrera -5.000 Mpts o el seu equivalent, 30 M€- els va 
poder satisfer sense problemes especials. En aquestes condicions, els dos errors bàsics d’ATLL van ser: 
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1. La coordinació amb SGABSA. Les previsions de l’article 7 de la llei 40/90 no van funcionar. En l’àmbit 
on SGABSA presta els seus serveis, ATLL ha funcionat com un subministrador independent en funció 
de les necessitats de SGABSA. No hi ha hagut un criteri global a considerar en funció de la 
disponibilitat i garantia dels recursos. 

2. L’abandó del Project Finance. L’assignació de responsabilitats extra sense aportació de recursos ni per 
via de pressupost o de tarifa, que ja s’han comentat. 

La venda del patrimoni ATLL 

Els vents de la venda d’ATLL ja feia temps que bufaven, i de fet el març del 2008 AGBAR va oferir-se al Govern: 
“la ambición de Aguas de Barcelona sería gestionar ella misma la distribución en alta y en baja. Lo intentó varias 

veces con los gobiernos de CiU y lo ha vuelto a intentar con el tripartito. Dentro del Gobierno hay dos tendencias 

claras: en ICV domina la partidaria de mantener el control del agua en manos públicas; algunos dirigentes del 

PSC, en cambio, no tendrían inconveniente en conceder la gestión a una empresa privada, por ejemplo, Aguas de 

Barcelona.”12 

 
La Llei 10/2011 de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, de nom 
lamentable i aprovada després d’un debat poc presentable en el que es va parlar de tot excepte del servei 
públic català d’abastament d’aigua13, va establir les bases per a la privatització d’ATLL: 

1. La disposició addicional 1ª atribueix al Departament de Sostenibilitat la licitació i adjudicació dels 
contractes de gestió i prestació de serveis públics en relació a ATLL. 

2. La disposició addicional segona determina la dissolució d’ATLL, que s’ha de fer efectiva en el moment 
de l’adjudicació dels contractes esmentats. 

3. La dissolució d’ATLL determina que el seu patrimoni passa a la Generalitat, que a tots els efectes se 
subroga en la posició jurídica d’ATLL. 
 

La privatització d’ATLL va estimar el valor conjunt dels actius en 1.480 M€, que un cop deduïdes les 
subvencions rebudes, es redueixen a 995,5 milions d’euros. Aquests 995,5 M€, van ser la justificació 
conceptual de l’aportació demanada als licitadors. 
 
Òbviament, el pacte fundacional d’ATLL va ser violentat amb aquest plantejament. És ben evident que ATLL 
no es va fundar per acabar així. Es presentà com un imperatiu de llei el que era una simple opció. Això sol ja 
revelava que les decisions preses en relació a ATLL no tenien justificació ni en el marc de la política hidràulica, 
ni tan sols en el marc dels problemes financers d’ATLL. La privatització només afecta a empreses rendibles. Es 
creia en el futur d’ATLL, que simplement passava per un mal moment a causa de que els problemes financers 
històrics del cicle de l’aigua a Catalunya la van acabar afectant. Si ATLL no tingués futur, tampoc no seria 
privatitzable.  
 

                                                 
12 El País, 15 de març de 2008. 
13 Vegeu la transcripció del debat en el diari de sessions del Parlament, de 20 de juliol de 2011. 
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La privatització, a més de faltar al pacte fundacional i posar en dubte el futur del servei públic, suposà un ús 
impropi del patrimoni compartit. En la forma en que es va fer, es va resoldre de forma desigual per als 
interessos de les parts; hi va haver un guanyador, la Generalitat, i diversos perdedors: el cicle de l’aigua, els 
ajuntaments i els usuaris. I el guanyador, vista la desproporció entre el que es dóna i el que es rep, va obtenir, 
en el millor dels casos, una victòria pírrica. Probablement, alguns del moviments observats durant el 2013 en 
l’entorn governamental, com les dimissions del Conseller Recoder i el Director de l’ACA Carcolé tinguin relació 
amb aquestes apreciacions. En els darrers anys, s’ha observat com els responsables partidaris de la gestió 
pública quedaven apartats de les seves responsabilitats. El fil dels esdeveniments costa molt d’entendre’l com 
a casual o circumstancial. I més si es considera que ATLL, ja sentenciat, va fer un intent seriós de contribuir al 
finançament de la Generalitat sense deixar de ser públic. 
 
La venda patrimonial d’ATLL14 posa en qüestió el valor d’una estructura d’Estat com ATLL:  

• Com mesurar amb diners la pèrdua de capital gestor en l’àmbit públic en una empresa viable i 
tradicionalment ben gestionada?. 

• Com mesurar la pèrdua de consens (o l’abús de confiança) amb els municipis tributaris que ara veuen 
com se’ls apuja l’aigua en alta sense que se’ls valorin els actius aportats al sistema?. 

• Com mesurar la pèrdua de transparència en la formació dels costos de l’aigua que tindrà la 
privatització de la seva gestió?. Quin increment afegit de dificultats s’observarà encara si finalment hi 
hagués interessos privats coincidents en la gestió d’ATLL i en la distribució de l’aigua en els municipis 
que la reben d’aquest operador?. 

 
I si parlem de diners, el negoci públic és ruïnós: a canvi de rebre 1.000 M€ en 50 anys, la tarifa d’aigua en alta 
s’ha incrementat en forma similar a la que preveia el projecte financer de 2006 per als 15 anys següents, però 
ara serà per 50 anys, sense amortitzar actius i amb el benefici industrial i financer incorporats. 
 

El futur s’afronta amb una ACA que ha quedat en el paper de regulador. Endeutada i devaluada, amb 
contenciosos no resolts, altres retirats sense publicitat ni explicació dels motius, i amb la dificultat objectiva 
de qualsevol regulador, que ha de conèixer a fons allò que no gestiona. I que en el cas de l’ACA, vistos els 
antecedents, ve incrementat per la pèrdua de credibilitat. 
 

Joan Gaya 

 

 

 

                                                 
14 Expressió utilitzada pel Conseller Mas Collell a Catalunya Ràdio a principis de 2012. 
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QUI ÉS QUI? 

 

 
L’Administració,  té en compte de veritat l’aigua subterrània? 

 
La gestió del dia a dia ha posat de manifest que l’aigua anomenada subterrània es imprescindible a escala de 
país. Dic anomenada, per que tècnicament el que es vol dir en realitat es aigua en trànsit subterrani. Això que 
resulta obvi i excessivament llarg pels lectors d’aquest foro, pot resultar molt útil per a fer entendre els 
mecanismes de la gestió de l’aigua a l’opinió pública. Igualment caldria anomenar a l’aigua superficial aigua en 
trànsit superficial. Afegint aquest concepte de trànsit es posa en evidència de que es tracta de la mateixa i això 
pot facilitar fer entendre que els costos de gestió i determinades inversions, abarateixen a la llarga el cost de 
l’aigua. El preu ja es una altre tema. 

 
La gent del carrer i els professionals d’altres sectors entén com funciona l’aigua en trànsit subterrani, 
aplicant aquesta feixuga terminologia?  

 
En general hi ha un desconeixement molt important sobre el subsòl, a la que surts de gent especialitzada que a 
la fi, representen una proporció de professionals ínfima. 
 

Però això passa solament en el nostre entorn? 

Sembla ser que hi ha de tot. Personalment tinc una experiència molt reduïda, però tot i així m`ha sobtat que 
anglesos i russos d’altres sectors professionals i inclús sense estudis universitaris, tenen una idea del subsòl i 
del cicle de  l’aigua molt mes bona que nosaltres. En canvi, en francesos i alemanys era clarament menor el 
coneixement que he detectat sobre el tema. Possiblement a Gran Bretanya sigui degut a que la mineria del 
carbó, es un tema de gran tradició nacional i que el concepte de subsòl ja es treballa en l’educació bàsica 
general.  
 

ALEXANDRE ALOM POVEDA. Llicenciat Ciències Geològiques UAB. 

CIHS UPC 1980.Curs Empreses Innovadores ESADE 1989. De 1971 a 1988 

treballa a  GEOTECNIA, geòlegs consultors. El 1988 funda SABOREDO, S.A. 

www.saboredo.com de la que n’és gerent fins l’actualitat. 

 
Tipus de treballs realitzats: Plans directors de recursos per abastament 
d’aigua. Estudis regionals d’aigua subterrània. Pressa de dades de camp i 
contrastació de les mateixes. Prospecció del subsòl. Construcció de pous. 
Plans d’explotació. Aprofitament geotèrmic. Millora de la qualitat de l’aigua 
en zones d’intrusió marina. Aigües minerals. Balnearis. Disseny i direcció 
execució de drenatges. Presses. Obra lineal. Recàrrega d’aqüífers. Abatiments 
de nivell piezomètric per a obra civil i edificació. Projectes i construcció 
captacions longitudinals a cel obert i amb perforació horitzontal. Detecció i 
tractament contaminació del subsòl. Estudis geològics d’abocadors, 
drenatges i seguiment evolutiu vers la post-clausura. Estudis de impacta 
ambiental amb èmfasis hidrogeològica. Estudis pericials. Declaracions 
davant Tribunals de Justícia. 
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S’està avaluant correctament l’estat dels nostres aqüífers? 

Com saps, no treballo a l’Administració i no conec el tema amb la precisió suficient. El que si que puc dir es que 
l’informe IMPRESS de la DMA hauria, en el seu dia, de complir amb les necessitats administratives, com a part 
d’estat membre, davant de Brussel·les però, des del punt de vista operatiu, es a dir que sigui un document de 
consulta per prendre decisions, està per fer. Sembla ser que passa igualment en altres regions europees. 
Consolem-nos. 

 
Com hauria de gestionar-se l’ aigua des de l’Administració?  

El com no ho se, entre altres raons per que ni tant sols m’ho he plantejat. Ara, resulta evident que cal trobar un 
equilibri entre recursos propis i possibles importacions, de manera que la relació qualitat i quantitat de 
l’aigua, garantia de subministrament  i cost, sigui l’adequada. I en qualitat  dono per entès que contempla els 
aspectes ecològics. Caldria que projectés mirant terminis llargs i valorant alternatives. En el tema de l’aigua 30 
anys passen molt ràpids. 

 
L’administració   té en compte de veritat l’aigua subterrània? 

Tal com ja he comentat, la gestió del dia a dia ha posat de manifest que la utilització de l’aigua subterrània es 
imprescindible. L’equilibri de que parlàvem no es possible sense l’aigua subterrània. 

 
Ebre o Roine? 

No conec  el tema suficientment per a opinar. El que si que es pot afirmar amb rotunditat es  que si s’hagués 
executat el transvasament de l’Ebre, en aquest moment l’Estat tindria una bossa de deutes encara mes gran. 
Per altre banda, la valoració de la demanda era fictícia. 

 
Fictícia per a justificar l’obra? 

Ves a saber. El que si que va ser es una projecció que en el temps no s’ha complert. 
 

L’aigua és costosa (allò que suposa gran esforç o treball), o cara ( allò que té un preu elevat)? 

Sempre ha estat costosa l’aigua i motiu de discussions i guerres. No cal dir que actualment també i es 
preveuen en el futur. Costosa ho es bàsicament pels processos de molt diferent caire que te l’aigua, sigui 
domèstica de reg o industrial. De tots es conegut que aquesta circumstància tendeix a que poc a poc es faci un 
us molt mes ponderat de l’aigua.  

 
 
Les constatacions de caràcter meteorològic i hidrològic apunten cap a una minva de disponibilitat de 
recursos hídrics convencionals a mig i llarg termini? 

 
El meu coneixement del tema es reduït, però per la informació que ens arriba, no a tot arreu el canvi pot 
significar sequera o mes sequera. S’especula que en zones de latituds properes als quaranta-cinc graus el 
règim pluviomètric pot variar en un sentit o en un altre. Ara , el que si que es un fet es que es tendeix a un 
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augment de la temperatura mitja anual, amb un progressiu desglaç de masses de gel i això, si que feria canviar 
moltes condicions de vida actuals: Mes cost de l’aigua dels que actualment depenen bàsicament de fusió de 
gels. Pèrdua o polderització de grans extensions de territoris en zones de costa d’escassa cota. Supressions no 
previstes en edificacions i estructures. Migracions etc. 
En fi, en fa l’efecte que no es cap aportació novadora per als lectors d’aquesta revista telemàtica. 

 
Coneix molts veritables experts en la gestió de l'aigua? 

 
L’aigua es un tema extraordinàriament  polièdric i amb aportacions constants de diferent  índole. Conec 
excel·lents especialistes d’una part de la totalitat. Son tant amplis el temes que avarca l’aigua que  un gestor 
global de l’aigua ha de disposar necessàriament d’un equip que l’assessori de les parts i per altre banda, que ja 
es molt demanar, disposar personalment d’una visió molt transversal dels diferents aspectes. 
 
Generar confiança és fonamental per a governar. Què es pot fer des de l`àmbit competencial de la 
gestió per generar-la? 

Esto ya es café y copa...! 
 
Al llarg de la teva vida professional has detectat diferències en la manera de treballar? 

Francament si. I molt. S’han accelerat molt tant les engegades d’un tema com les parades. Avui en dia sembla 
que tot vagi a ritme d’inflexió de valor borsàtil horària. Em sembla una conseqüència de que qui pren les 
decisions transcendents es el mon financer. Al haver abolit l’acta Glass- Steagall als U.S. al principi dels 90, es 
mes que obvi que per be o per mal, ens ha afectat globalment. En l’aigua, sembla ser que també. I deixi’m que 
m’expliqui: No exclusivament en que l’aigua sigui un recurs privat o públic, si no en l’estil de gestió del recurs, 
independentment de la seva titularitat de tipus jurídic. Pel meu parer impera el “curtplacisme” i una manca 
d’estudi seriós d’alternatives que s’acaben substituint per documents de justificació de la solució prèviament 
escollida. 
 
Aigua amiga...creu factible un consens entre els partidaris de l’aigua patrimoni i els partidaris de 
l’aigua recurs? 

Em sembla que no te sentit que no es tingui aquesta visió global. Per donar una contesta curta. Per posar el 
tema en practica ja seria una altre cosa i gens fàcil, segons el grau d’exigències. 
 
Per a què volem l’aigua? 

Per a viure. Així de curt i senzill. 
 

Lorenzo Correa 
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HISTÒRIA DE L’ADMINISTRACIÓ HIDRÀULICA CATALANA (V). 

LES COMISSARIES D’AIGÜES 
 

 

Els primers trenta anys de funcionament de les Confederacions Hidrogràfiques es van caracteritzar per una 
major dedicació de les seves estructures a la redacció de projectes i a l’execució d’obres d’infraestructura, 
deixant bastant de banda tot allò relatiu al que ara anomenem gestió del domini públic hidràulic. Hi havia una 
doble raó justificativa de la situació: d’una banda, el superior atractiu que representaven aquelles tasques 
respecte de les segones; l’altra tenia molt a veure amb una qüestió econòmica, ja que fins aleshores els 
funcionaris tècnics percebien una part molt important dels seus honoraris en funció dels pressupostos dels 
projectes i de les obres. 
 
És en 1959 quan es produeix una variació significativa de la situació. El 8 d’octubre es promulgà el Decret 
1740 del Ministeri d’Obres Públiques, del qual era titular Jorge Vigón Suerodíaz, pel qual es creen les 
Comissaries d’Aigües com a òrgans administratius directament dependents del Ministeri, les funcions de les 
quals eren l’aplicació del “Reglamento de Policía de Aguas y sus Cauces” de 14 de novembre de 1958, la 
vigilància de l’explotació i de les obres derivades de concessions d’aigües, la tramitació dels expedients de 
constitució de les Comunitats de Regants i el registre d’aprofitaments hidràulics. 
 
Posteriorment, un altre Decret de 13 d’agost de 1966 va procedir a la delimitació de funcions entre les 
Confederacions Hidrogràfiques i les Comissaries d’Aigües, atorgant a aquestes les de supervisió d’obres de 
l’Estat, aforaments, hidrologia i, en general, l’exercici de funcions sobiranes en matèria d’aigües a càrrec del 
Ministeri d’Obres Públiques, en aquells moments sota el comandament d’en Federico Silva Muñoz (l’anomenat 
“Ministre eficàcia”), que d’aquesta forma subtil pràcticament va donar un cop de gràcia al mínim d’esperit 
autonomista que les Confederacions Hidrogràfiques encara conservaven. 
 
Segurament per tal d’intentar fer-se perdonar una part (petita) dels seus pecats antiautonomistes, el mateix 
Ministre disposà el 21 d’abril de 1967 la incorporació a les Juntes de Govern de les Confederacions de quatre 
vocals més, dos dels quals eren representants dels usuaris d’aigua per a regadius, un dels usuaris d’aigua per a 
abastament i un altre d’aprofitaments hidroelèctrics, la designació dels quals poc tenia a veure, naturalment, 
amb procediments mínimament democràtics. 
 
La situació es regenerà, això si de forma molt parcial, amb la reinstauració de la democràcia i així el Ministre 
Garrigues Walker impulsà, des del primer Govern d’UCD, tot un seguit de disposicions que determinaren, 
entre altres qüestions la nova implantació de les Assemblees d’usuaris i, posteriorment, ja amb el Govern 
socialista en el poder, es promulgà el Reial Decret 1821/1985, mitjançant el qual es reintegraren en les 
Confederacions Hidrogràfiques les funcions de les Comissaries d’Aigües. 
 

 Xavier Latorre Piedrafita 
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25è. ANIVERSARI DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU 
BESÒS 

 
El passat 27 de setembre d’enguany, es va celebrar a la Sala Polivalent de Montmeló l’acte commemoratiu del 
25è aniversari de la constitució del Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs. 
 
A l’inici de l’acte, el Sr. Jesús Guil, Alcalde de Montmeló va pronunciar unes paraules de salutació i benvinguda 
als 300 assistents. 

 
A continuació hi va haver una taula rodona, en la 
qual van participar el Sr. Lluís Gascon, President 
del Grup Ornitològic del Tenes, el Sr. Francesc 
Sabater, Professor d’Ecologia de la Universitat de 
Barcelona, el Sr. Vicenç Viaplana, artista 
dissenyador i articulista, i el Sr. Xavier Latorre, 
President de l’Associació Catalana d’Amics de 
l’Aigua, tots els quals van fer una valoració positiva 
de l’evolució de la conca durant aquests 25 anys. 
 
 
Tot seguit, es va projectar el vídeo “El Consorci per a la defensa de la conca del riu Besòs 25”, magnífica 
expressió, al llarg dels seus 17 minuts de durada, de la profunda transformació generada a tota la conca. 
 
El Sr. Josep Llebot, Secretari de Medi Ambient de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, va felicitar als 
membres del Consorci per la seva tasca i els va encoratjar a continuar essent fidels al mateix esperit que ha 
presidit la seva executòria durant els 25 anys. 

 
Va cloure l’acte el President del Consorci, Sr. Sergi Mingote, que 
va aprofitar la seva intervenció per retre un merescut 
homenatge a la Sra. Anna Mª Pale, primera Presidenta del 
Consorci. 
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I CONGRÈS DE L’AIGUA A CATALUNYA 
 
 
Al número 6 de la nostra publicació AIGUA AMIGA, editat al passat mes de juny de 2013 i que es pot consultar 
en la nostra pàgina web  www.amicsaigua.com, es va inserir el Document Preliminar del Congrés que, 
organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, tindrà lloc a Barcelona durant els dies 18, 19 i 20 de 
març de 2015, coincidint amb la celebració dels actes del Dia Mundial de l’Aigua. 
 
L’Associació ha procedit a la designació dels membres del Comitè Tècnic-Científic del Congrés, als quals 
correspondrà la responsabilitat d’estructuració de la programació i la validació de les Comunicacions que es 
presentin al Congrés. 
 
La composició de l’esmentat Comitè és la següent: 
 

• President: Ramon Arandes. Enginyer de Camins. Ex profesor universitari. 

• Vocals:  Joan Gaya. Enginyer Industrial 
                           Lluís Fàbrega. Director de Medi Ambient d’Iberpotash 

Lluís Sala.  Resp. Reutilització aigua Consorci de la Costa Brava 
Manuel Suàrez. Director de Sbambdiaudit 
Mª Cinta Pastor. Directora Tècnica Lab. Dr. Oliver Rodés 
Josep Lascurain. Biòleg. S.G.M. 
Rosa Quirante. Diputació de Barcelona 
 

La primera reunió d’aquest Comitè, al qual s’incorporarà a partir de l’1 de gener de 2014 en Miquel A. Fos, 
Director General de Companyia d’Aigües de Sabadell, s’ha celebrat el 21 de novembre de 2013. 
 
Fins el moment de tancament d’aquesta edició, han prestat ja la seva adhesió al Congrès, a més del suport 
institucional del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, de l’Agència Catalana 
de l’Aigua i del Foment del Treball: 

- Aigües de Barcelona 
- Consorci d’Aigües de Tarragona 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Aigües de Manresa 
- Consorci per a la Defensa de la Conca del Besos 
- Institut Català per a la Recerca de l’Aigua (ICRA) 
- Aigües de Vic 
- Consorci de la Costa Brava 
- Societat per a l’abastament de Barberà de Vallès, Emp. Municipal, S.A. (Sabemsa) 
- Consorci per a la gestió integral de l’aigua a Catalunya (Congiac) 
- Agrupació de Serveis d’Aigua a Catalunya (Asac)  
- Institut de l’Aigua 
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PREMIS DE L’AIGUA 2014 

 

BASES REGULADORES 

 
� L'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua convoca els "Premis de l'Aigua 2014" per tal que les 

iniciatives dutes a terme dins l'àmbit de l'Aigua a Catalunya que estiguin relacionades amb les 
finalitats de l'Associació puguin gaudir de la consideració que mereixen. 

 
� Podran optar als "Premis de l'Aigua 2014" totes aquelles propostes que a judici dels socis de 

l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua representin aportacions significatives al món de l'aigua a 
Catalunya. 

 
� Els "Premis de l'Aigua 2014" seran atorgats per votació d'un jurat designat per la Junta Directiva de 

l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. 
 

� El lliurament dels "Premis de l'Aigua 2014" tindrà lloc el 25 de març de 2014, en un acte públic que 
coincidirà amb les celebracions del Dia Mundial de l'Aigua i tindrà lloc a la Sala d’Actes del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, carrer Numància, 95-99 de Barcelona. 
 

� Les candidatures s’hauran d’adreçar a l’Associació  Catalana d’Amics de l’Aigua en el format que 
s’acompanya a aquestes bases, abans del dia 15 de gener de 2014. 

 
Barcelona, novembre 2013 

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PREMIS DE L’AIGUA 2014 
CANDIDATURA 

 
DADES DE LA PERSONA O ENTITAT PROPOSADA 
 
 
NOM:  
 
 
 
ÀMBIT DE TREBALL: 
 
 
  
MOTIUS DE L’ELECCIÓ: 
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EL PROCÉS DESINDUSTRIALITZADOR A CATALUNYA 

I EL SEU IMPACTE A LA DEMANDA D’AIGUA 
 

 
1. Introducció 

 
Catalunya malgrat de no disposar de matèries primeres importants com el carbó i el ferro, inicià relativament 
aviat el seu procés industrialitzador (a mitjans del segle XIX) que ha continuat sempre endavant malgrat que 
sigui de forma discontínua atesa la nostra convulsa història de “pronunciamientos”, guerres, revolucions i mal 
governs. 
 
Ara bé a finals del segle XX a mesura que el fenomen de la globalització ha anat agafant empenta, amb la 
nostra entrada a la U.E, la baixada generalitzada dels aranzels, la deslocalització industrial a d’altres països de 
les nostres pròpies empreses, s’ha produït una forta reducció de l’activitat industrial, que es veu ara agreujada 
amb l’explosió de la bombolla immobiliària que entre d’altres desgràcies ha fet desaparèixer les caixes 
d’estalvi, font de finançament de moltes petites i mitjanes empreses vinculades al sector del aigua. 
 
Una visita a les antigues colònies industrials situades a les vores dels rius Ter, Anoia, Llobregat, etc. són una 
experiència francament depriment d’un passat molt important que ja no tornarà, sensacions similars també 
s’esdevenen quan s’observen alguns polígons industrials molt més moderns, si bé la seva recuperació esdevé 
en part més fàcil. 
 
Tot això què té a veure amb l’aigua? La resposta és que depèn del sector industrial. Hi ha sectors que podríem 
anomenar (fent una mica de caricatura) de secà, atès que l’aigua no hi intervé directament en quantitats 
significatives al seu procés productiu, com poden ser el gruix dels sectors elèctrics, mecànics, arts gràfiques, 
envasos, ciment, ceràmica, fusta, etc. 
 
En canvi a d’altres l’aigua no solament és necessària sinó imprescindible per als seus processos productius. A 
la Taula 1 es relacionen els cabals emprats pels diferents sectors industrial vinculats a l’aigua, al període 
2006-12 on queda representat l’actual període de crisi econòmica. Les Taules 2 i 3 fan referència a la càrrega 
de pol·lució centrada només en el paràmetre DQO,  
 

Sector/Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Canvi 

Químic 66.000 63.800 63.100 55.500 55.700 54.300 54.200 -17,9 

Alimentari 33.200 33.000 32.000 30.600 31.200 30.200 29.800 -10,2 

Tèxtil 17.100 15.800 15.600 8.400 7.400 7.600 7.100 -58,5 

Paperer 17.900 15.300 15.500 15.200 14.000 12.600 12.600 -29,6 

Adobadors 1.850 1.760 1.810 1.640 1.370 1.320 2.160 16,8 

Altres 60.200 61.300 62.500 61.500 61.300 67.400 61.000 1,3 

         

Suma 196.250 190.960 190.510 172.840 170.970 173.420 166.860 -15,0 
 
Taula 1. Volum en milers de m3/any d'aigua abastada a les indústries 
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Sector/Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Canvi 

Químic 11.200 11.000 10.700 6.900 6.500 6.400 6.000 -46,4 

Alimentari 7.900 7.300 7.100 6.100 5.300 4.800 4.700 -40,5 

Tèxtil 5.500 5.000 4.600 2.800 2.500 2.200 2.000 -63,6 

Paperer 4.350 2.350 2.300 2.500 2.200 1.900 1.500 -65,5 

Adobadors 2.100 1.200 1.350 920 870 800 700 -66,7 

Altres 7.200 7.400 6.630 5.650 5.660 5.700 5.270 -26,8 

         

Suma 38.250 34.250 32.680 24.870 23.030 21.800 20.170 -47,3 
 
Taula 2. Càrrega total en t/any de DQO abocada. 
 
 

Sector/Any 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % Canvi 

Químic 5.770 5.570 4.510 4.620 4.160 4.220 3.770 -34,7 

Alimentari 6.900 6.400 6.270 5.420 4.770 4.200 4.090 -40,7 

Tèxtil 5.070 4.650 4.030 2.490 2.200 2.000 1.830 -63,9 

Paperer 2.680 1.120 1.090 1.600 1.500 1.300 780 -70,9 

Adobadors 2.000 1.150 1.210 820 770 720 600 -70,0 

Altres 4.530 4.690 4.050 3.090 3.130 3.440 3.020 -33,3 

         

Suma 26.950 23.580 21.160 18.040 16.530 16.530 14.090 -47,7 
 
Taula 3. Càrrega en t/any de DQO abocada a les EDARs de poblacions. 
 

 
2. Interpretació de les dades. 
 
És del tot evident que hi ha una significativa reducció de la demanda d’aigua en 30.000 milers de m3 per a usos 
industrials en 7 anys, o sigui del 15,0 % xifra que suposa una disminució d’ aproximadament un 2,14 % anual. 
A la vegada la reducció del 47,3 % de la DQO abocada en aquest mateix període correspon a un 6,7 % anual. La 
disminució en ambdós paràmetres té diverses causes.  
 
Primerament cal destacar la reducció generalitzada del nombre d’empreses en tots els sectors industrials, 
amb el tancament de les més obsoletes i/o febles, també es pot assenyalar una substancial millora interna de 
les empreses que encara produeixen en la seva gestió dels cabals i la qualitat final de les aigües residuals, tant 
per les que aboquen a les EDAR com les que ho fan a un altre indret (mar, lleres, etc.).  
 
Aquesta reducció de cabals i càrrega pol·lucionant, pot ser conseqüència de les millores tecnològiques 
introduïdes per les empreses al procés productiu, que moltes vegades comporten la indicada reducció, i en 
d’altres casos, es fan canvis expressament dirigits amb aquesta finalitat de reducció, atès que així 
disminueixen la fiscalitat aplicada en ambdós paràmetres.  
 
A partir d’aquestes xifres globals cal passar a examinar el comportament de cada un dels sectors industrials, 
en el mateix ordre que es relaciona a les taules, que correspon a la importància de la demanda d’aigua de 
cadascun d’ells. 
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2.1. Sector Químic. 
 
Primerament cal indicar que el sector químic és d’origen el més internacionalitzat, per tant és el que més 
fàcilment pot superar la nostra crisi econòmica, també cal destacar l’important pes que té dins d’aquest sector 
el complex petroquímic de Tarragona que segueix ampliant les instal·lacions productives. El subsector 
farmacèutic ha estat històricament molt innovador en les tecnologies del tractament d’aigües residuals. 
 
La reducció de la demanda d’aigua ha estat de 11.700 milers de m3 en set anys que suposa un 16,7 % anual, 
també cal destacar una baixada de consum important entre l’any 2008 i 2009.  
 
En relació a la DQO abocada, la reducció és de 46,4 % en aquest mateix període que equival a un 6,6 % anual, 
amb una baixada sobtada també entre l’any 2008 i 2009. Malgrat aquest reduccions de cabal i càrrega de 
pol·lució segueix sent el primer sector industrial en ambdós paràmetres. 
 
2.2. Sector Alimentari. 
 
És el primer sector industrial de Catalunya i per la seva pròpia naturalesa és el que està distribuït més 
uniformement per tot el territori i a la vegada inclou diversos subsectors molt heterogenis. La reducció de la 
demanda d’aigua ha estat petita d’uns 3.500 milers de m3/any o sigui d’un 10,2 % que equival a un 1,6 % 
anual. 
 
A la vegada la reducció en la DQO és de 3.140 t/any que suposa un 40,7 % que correspon a un 5,8 % anual, en 
part deguda a un creixent aprofitament dels subproductes. La seva internacionalització és progressiva, fet que 
redueix l’efecte de la crisi econòmica interna. Per tant és un sector amb un futur sòlid.  
 
2.3. Sector Tèxtil. 
 
Al llarg de més d’un segle el sector tèxtil ha estat el sector econòmic capdavanter de Catalunya, si bé 
actualment al voltant del 80 % d’aquesta industria ha estat destruïda per les importacions i en menor mesura 
per les deslocalitzacions. Ara només en resta una gran empresa de confecció que no genera demanda directa 
d’aigua i d’altres empreses mitjanes i petites d’activitats molt diverses i amb aplicació o no d’aigua. 
 
El sector tèxtil és on la demanda d’aigua s’ha reduït en major proporció, al caure més  de la meitat (58,5 %) al 
passar de 17.100 al 7.100 milers de m3 o sigui un 9,1 % anual amb una caiguda important entre els anys 2008 
i 2009. La DQO també s’ha reduït un 63,6 % que equival també a un 9,1 % anual. Aquesta reducció en cabals i 
DQO fa que al final del septenni estudiat, aquest fins ara tercer sector industrial per la seva demanda d’aigua 
passi a ser el quart, en ser superat pel sector paperer. 
 
2.4. Sector Paperer. 
 
Aquest sector industrial té una llarguíssima tradició a Catalunya amb empreses centenàries o fins i tot alguna 
o algunes de tricentenàries. 
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Als anys seixanta a Catalunya hi havia unes 60 fàbriques de paper, a l’últim any de referència (2012) en 
quedaven 21, i en continuaran tancant amb un lent degoteig. Aquesta reducció ha suposat també una menor 
dispersió geogràfica. Si bé com a nota optimista al proper any se n’obrirà una de nova a la conca de l’Anoia. 
Malgrat el tancament d’empreses la producció de paper globalment i al llarg dels anys segueix creixent 
ininterrompudament, això sí amb les corresponents dents de serra i el deixar de produir alguns tipus de paper 
determinats. El subsector del paper tissú és el menys afectat per la crisi.  
 
Els abocaments es realitzen majoritàriament a la llera. La demanda d’aigua ha caigut un 12.600 milers de 
m3/any o sigui un 29,6 % un 4,6 % anual. La DQO ha caigut un 65,6 % que correspon a un 9,37 % anual. 
 
2.5. Sector Adobadors. 
 
Aquestes empreses estan localitzades majoritàriament a l’entorn de les ciutats d’Igualada i Vic on realitzen 
des de fa segles aquesta activitat, la qual ha estat sotmesa a una llarguíssima crisi, per la importació de països 
tercers, que ha fet tancar totes les empreses més emblemàtiques. A Mora d’Ebre hi resta una empresa 
important on només es fan les operacions de ribera de la pell. 
 
Tot i aquesta dura realitat aquest sector és l’únic que al 2012 presenta un creixement i a més relativament 
significat en la demanda d’aigua a la zona d’Igualada, fet que es correlaciona amb la recuperació de la 
producció de pells de més valor afegit o sigui de major qualitat. Així la demanda d’aigua ha passat de 1.850 
milers de m3 a l’any 2006 davallant fins a 1.315 (2011) per tornar a pujar a 2.160 (2012), fet que suposa un 
creixement en tot el període del 16,8 %. En canvi la DQO s’ha rebaixat en un 66,7 % o sigui un 9,5 % anual la 
major reducció de tots el sectors, si bé dins d’un context de xifres molt més petites. 
 
2.6. Altres. 
 
Aquest grup es un calaix de sastre, al representar bàsicament el sector serveis, com grans superfícies 
comercials, piscines, càmpings, camps de golf, etc. o sigui totes les activitats que fiscalment tributen per 
mesurament directe de l’aigua amb tarifa pròpia i no estan incloses en els apartats anteriors. En relació a la 
demanda d’aigua s’ha mantingut relativament estable deguda a la diversitat d’usos amb un únic increment 
puntual al 2011. La DQO s’ha reduït un 26,8 % o sigui un 3,8 % anual. 
 
3. Consideracions finals. 
 
Cal destacar que quan hi ha una crisi, les empreses que acostumen a tancar són les més obsoletes, que 
normalment es correspon amb les que pitjor gestionen l’aigua i la pol·lució. El gruix de les industries tancades 
ja no tornaran a obrir, les noves ho seran d’activitats diferents i si alguna de les tancades torna a obrir ho farà 
en unes condicions que generarà un abocament amb un cabal i DQO menors. 
 
El tancament de moltes empreses industrials ha suposat una reducció global de la demanda d’aigua. A la 
vegada genera una menor incidència directa o indirecta al medi natural dels abocaments de les seves aigües 
residuals, fet que millora el normal funcionament de les depuradores i també n’allargarà la seva vida útil al 
poder admetre més cabals i càrregues de pol·lució futures. 
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El gruix del sector industrial (60%) aboca a sistemes de sanejament amb la seva EDAR pública, i la resta amb 
EDAR pròpia o privada a llera pública o a mar, especialment la petroquímica de Tarragona. 
 
La reducció dels cabals d’aigua per unitat produïda en totes les activitats industrials proporciona major 
autonomia de les empreses respecte a possibles problemes de subministrament, aquesta reducció sumada a la 
que correspon a la disminució de la càrrega contaminant suposa una menor fiscalitat per a les empreses. 
 
En el conjunt dels sectors estudiats cal preveure una continuada disminució de la demanda d’aigua i de la 
càrrega de pol·lució, a curt termini, fins i tot en una situació de creixement econòmic.  
 
3.1. Cabals d’aigua. 
 
Es detecta una clara disminució de la demanda d’aigua per al conjunt d’usos industrials, que entre els anys 
2006 al 2012 són 30.000 mil m3 o sigui un 15 % (2,1 % anual), amb l’única excepció del sector d’adobadors on 
s’ha produït un repunt de la seva activitat, sector que sembla haver tocat fons i ha començat a recuperar-se. 
 
Aquesta disminució de cabals deguda a la crisi econòmica i a les mesures internes d’estalvi d’aigua, es detecta 
en alguns sectors de forma especial entre l’any 2008 i 2009. 
 
3.2. Pol·lució com a DQO. 
 
La conclusió més clara d’aquest article correspon a definir que la càrrega de pol·lució ha disminuït a tots els 
sectors sense cap excepció, que per al conjunt del període estudiat és de 18.000 t/any o sigui del 47,3 % (6,7 
% anual). El gruix d’aquesta reducció correspon al tancament d’indústries, a la millora de les tecnologies 
productives i de gestió de l’aigua. 
 
Finalment cal assenyalar que la reducció de la pol·lució també pot ser deguda a les millores dels processos de 
depuració d’aigües residuals interns de les indústries. 
 
4. Agraïments. 
 
Voldria agrair a l’Agència Catalana de l’Aigua, les facilitats que m’han donat per accedir a les dades exposades 
en aquest article, així com a la seva interpretació. 
 
 

Ramon Queralt Torrell 
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ACTE PÚBLIC A VILALLONGA DEL CAMP 
 

 
 

El 19 de novembre de 2013, organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua, l’Ajuntament de Vilallonga 
del Camp i el Consorci d’Aigües de Tarragona, es va celebrar un acte públic a la sala d’actes del Centre 
Recreatiu municipal sota el títol “L’abastament d’aigües de Vilallonga del Camp”. 
 
Obrí l’acte el Juan Manuel Sánchez, Delegat de l’Associació a Tarragona i alhora Regidor de Medi Ambient i 
Urbanisme de l’Ajuntament. El President de l’Associació, en Xavier Latorre, va fer una intervenció sobre la 
història del minitransvasament d’aigües de l’Ebre, regulat per la Llei 18/81, d’actuacions en matèria d’aigües a 
Tarragona, que fou presentada al Congrés dels Diputats pel aleshores Ministre d’Obres Públiques Ortiz 
González i defensada amb èxit pel Diputat de la UCD Faura Sanmartín, que va rebutjar les esmenes a la 
totalitat presentades pel Partit Aragonès Regionalista (PAR) i el Grup Parlamentari Comunista. 
 
En definitiva, la Llei 18/81 preveia destinar al proveïment urbà i industrial de la província de Tarragona un 
cabal equivalent de fins a 4 m3/seg, amb un volum màxim anual de 126 Hm3, captats dels Canals de la dreta i 
de l’esquerra de l’Ebre a l’alçada de Camp Redó; la millora de la infraestructura hidràulica del delta de l’Ebre i 
la necessitat de constitució d’un ens amb personalitat jurídica pròpia que seria el titular de la concessió 
d’aigües i responsable de l’execució, manteniment i explotació de les obres del subministrament d’aigua 
(C0nsorci d’Aigües de Tarragona. La Llei manifestava explícitament que aquestes obres no gaudirien 
d’aportació econòmica dels Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Latorre es va referir als antecedents històrics de l’assut de Xerta, obra immemorial de la qual es pensa que fou 
concebuda pels musulmans, els inicis de la qual es situen a l’any 1148. D’aquesta petita presa de 310 metres 
de longitud i 3,50 metres d’alçada surten els canals de la dreta i de l’esquerre de l’Ebre, que reguen una 
superfície d’uns 24.000 hes., la major part de les quals es dediquen al conreu de l’arròs. 
 
En Xavier Pujol, Director d’Infraestructures i Producció del CAT, va desenvolupar la seva intervenció sobre el 
subministrament a Vilallonga del Camp, iniciat amb la seva connexió a l’octubre de 1989, exposant l’evolució 
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històrica de la dotació d’aigua per al municipi (2003-2013 equivalent a 98.129 m3) i del consum (a 31 
d’octubre de 2013, 82.697 m3/any), un consum municipal que correspon al 68% d’aportacions hídriques del 
CAT i al 32% restant a fonts pròpies municipals. 
 
A continuació, a partir del plànol de la xarxa general del CAT, en Pujol va detallar el recorregut de 89 km. fins a 
Vilallonga del Camp, presentant alguns detalls gràfics d’aquest subministrament com ara el dipòsit regulador 
municipal i l’actual recentment construït. 
 
Va cloure l’acte l’Alcalde de Vilallonga del Camp, Sr. Francesc Xavier Armengol. 
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