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1.  OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest document és informar al Consell d’Administració de l’ACA de l’estat 

d’execució del pressupost referit al tercer trimestre de 2015, d’acord amb allò que disposen les 

bases 21a i 22a de les Bases d’execució del pressupost 2015, aprovades pel Consell 

d’Administració de l’ACA en data 29/09/2014, així com d’altres informacions que estableixen les 

bases d’execució del pressupost. 
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2. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

El pressupost per a l’any 2015 va ser aprovat pel Consell d’Administració el 29 de setembre de 

2014 i fou incorporat pel Govern en el projecte de llei de pressupostos de 2015. El passat 11 de 

març de 2015 es va aprovar la llei de pressupostos per al 2015, que recull les dotacions 

pressupostàries del conjunt d’entitats de la Generalitat, entre les quals les corresponents a  

l’ACA. 

La Base 21a de les Bases d’execució del pressupost de l’ACA estableix que el director de 

l’ACA donarà compte per trimestre vençut de l’estat d’execució del pressupost, la situació de 

l’endeutament bancari, els drets a cobrar i el deute amb tercers, així com l’evolució del deute 

net. 

Així mateix, la Base 22a de les Bases d’execució del pressupost, estableix: 

1. La informació que s’elevarà al Consell de l’ACA, a través del director, es detalla tot seguit: 

a. Execució del pressupost de despeses corrents, que inclourà, per aplicació pressupostària: 

i. Els crèdits inicials, les modificacions i els crèdits totals. 

ii. Les despeses compromeses. 

iii. El percentatge de despesa compromesa. 

iv. Les obligacions reconegudes netes. 

v. El percentatge d’obligacions reconegudes. 

b. Execució del pressupost d’ingressos corrents, que posarà de manifest, per cada  concepte 
d’ingrés, l’import corresponent a: 

i. Les previsions inicials, les modificacions i les previsions definitives. 

ii. Els drets reconeguts nets. 

iii. El percentatge de drets reconeguts nets. 

c. El balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. 

d. La informació sobre el deute net de l’ACA, on quedin reflectits els  saldos dels diferents 
epígrafs que composen els drets reconeguts i les obligacions a pagar, així com el deute amb les 
entitats financeres.  

e. Modificacions de crèdit i modificacions de les bases derivades de canvis de normatives. 

f. Nou llindar de despesa plurianual una vegada s’hagin aprovat els comptes anuals referits a 
2014. 

En els apartats següents es mostra la informació que contemplen les bases 21a i 22a amb la 

informació actualitzada a 30 de setembre de 2015. 

Les dades que es presenten a continuació corresponen a les dades enregistrades en el 

sistema SAP de l’ACA. Aquestes inclouen les despeses efectivament comptabilitzades i 

validades, de les quals s’han dictat els corresponents actes administratius. 

No obstant això, d’acord amb el principi de l’acreditament, les despeses meritades, de les quals 

no s’han dictat els corresponents actes administratius, han de quedar reflectides en la 

comptabilitat financera i, per tant, el compte de Pèrdues i Guanys inclou les estimacions 

efectuades al respecte. Per aquest motiu, les despeses d’explotació dels sistemes de 
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sanejament que es recullen en l’estat d’execució del pressupost i les que es mostren en el 

compte de pèrdues i guanys presenten diferències significatives. Aquesta diferència és deguda 

a la tramitació de les atribucions de fons i la seva corresponent certificació i validació.  

2.1. Estat d’execució del pressupost 

El pressupost de l’ACA per al 2015 contemplava inicialment uns ingressos totals de 440,41 M€ i 

unes despeses no financeres de 279,06 M €, resultant un superàvit econòmic previst de 161,35 

M €. 

El retorn d’endeutament previst per a l’any 2015 era inicialment de 208,15 M €, xifra que no 

podrà ser finançada totalment pel superàvit econòmic previst de 161,35 M €. No obstant això, 

els romanents acumulats fins l’any 2014 permetran fer front a aquesta necessitat sense haver 

de refinançar els venciments del deute previstos per al 2015.  

Posteriorment a l’aprovació del pressupost per al 2015, el passat mes de desembre, l’ACA va 

dur a terme l’amortització anticipada del préstec ICO que havia subscrit amb la Generalitat, 

motiu pel qual les amortitzacions previstes per al 2015 serien 3,2 M€ inferiors a les previstes 

inicialment, passant de 208,15M€ a 204,95 M€.   

Finalment,  el passat 15 de setembre es va signar un préstec pel qual es procedia a la 

redempció del Cens Emfitèutic de l’edifici de l’ACA del carrer Provença, 260 de Barcelona. 

Aquest fet es farà efectiu a partir del mes de novembre, per la qual cosa, a l’informe sobre 

l’estat d’execució del pressupost a 31 de desembre de 2015, quedarà reflectit un increment del 

retorn d’endeutament per valor de 0,15 M d’€, totalitzant 205,11 M d’€ per a l’any 2015. I d’altra 

banda, una disminució de la partida de despeses (CI a CVII) de 0,15 M d’€. 

En el Consell d’Administració celebrat el passat 11 de març de 2015 es va acordar incorporar al 

pressupost de 2015 inversions incloses al pressupost de 2014 que no havien estat executades, 

per un import de 5.804.707,54 €, a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria 2014.  

Aquesta aprovació va ser comunicada a la Intervenció General. No obstant això, la Intervenció 

va informar a l’ACA que per a la incorporació de romanent calia dur a terme el tancament 

definitiu dels comptes anuals. El passat 13 de maig el Consell d’Administració va aprovar els 

comptes definitius de l’ACA corresponents a 2014, fet que fou comunicat a la Intervenció el 

passat 29 de maig de 2015, donant-se per conclosos els tràmits per a la incorporació d’una part 

del romanent de tresoreria per a l’execució de les inversions a executar en el 2015.   

Les modificacions pressupostàries dutes a terme en l’exercici no afecten al total global del 

pressupost llevat de les corresponents a les modificacions 15/2015 [P2015], 19/2015 [P2015] i 

20/2015 [P2015] (veure apartat 3), circumstància que provoca que el total de recursos 

disponibles per a l’any 2015 passi a ser de 446,21 M€ i les despeses no financeres de 282,60 

M€, resultant un superàvit econòmic previst de 163,61 M€. 

Realitzades aquestes consideracions, l’estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 

2015 és el següent:  
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Setembre 2015 (xifres en M d’€) 
 

  
Pr. 

Inicial 
2015 

Modific. 
Pressup
ost Mod. 
2015 (b) 

Execució 
setembre 
(a) 

(a/b)% 

Ingressos corrents (CIII V) 435,41 N/A 435,41 322,56 74,08% 

Aportacions de capital (CVII i CVIII) 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00% 

Romanent 0,00 5,80  5,80 0,00 0,00% 

Ingressos (Cap I a VIII)(a) 440,41 5,80 446,21 322,56 72,29% 

Total recursos (a) (M€) 440,41 5,80 446,21 322,56 72,29% 

Despeses (CI a CVII) 264,12 
(*)

 0,41  264,53 120,12 45,41% 

Inversió infraestructures cicle de l'aigua (Cap. VI i VII) 14,94 
(**)

 3,13  18,07 3,38 18,71% 

Despeses (CI a VII) (d) 279,06 3,54 282,60 123,50 43,70% 

Retorn endeutament (C IX) (e ) 208,15 -3,20 204,95 186,66 91,08% 

Total dotacions (d+e=f) (M€) 487,21 0,35 487,56 310,16 63,62% 

Superàvit (dèficit) econòmic (cap I a VII) (a-d) 161,35 
 

163,61 199,06 121,67% 

(*) Aquest import de 0,41 M d’€ és resultat de la modificació pressupostària 20 que es comenta a l’apartat 3. 
(*) L’import de 3,13 M d’€ és resultat d’incorporar el romanent de 5,80 M d’€ i de restar 1,768 M d’€ de la modificació 

pressupostària 15, 0,490 M d’€ de la modificació pressupostària 19 i 0,41 M d’€ de la modificació pressupostària 20, que 
es comenten en l’apartat 3. 

Tal com es pot observar en el quadre anterior, els ingressos corrents mostren una evolució 

lineal en relació al pressupost inicialment aprovat (74,08%), mentre que les despeses 

presenten un grau d’execució del 43,70%, notablement per sota del que seria d’esperar.  

Del total de despesa no financera reconeguda a 30 de setembre de 2015, 123,50M€, 3,38M€ 

corresponen a inversions en noves infraestructures, mentre que 120,12M€ corresponen a la 

resta de despeses. 

Tot i el baix nivell d’execució, el pressupost compromès del conjunt de despeses, exceptuant 

inversions en infraestructures, es situa al 47,01% del pressupost inicial, tal i com es mostra en 

l’apartat següent. Per tant, és de preveure que en el darrer trimestre de 2015 creixi 

significativament l’import de la despesa certificada. 

2.2. Execució del pressupost de despeses corrents, inversió 

estructural i modificacions de crèdit 2015 

En aquest apartat es mostra l’estat d’execució de les despeses corrents i de la inversió 

estructural, per la qual cosa no inclou les inversions del cicle de l’aigua. 

El quadre següent recull els crèdits inicials i les modificacions, així com el pressupost 

compromès i executat. 

S’entén per pressupost compromès dels capítols II i VI l’import de la despesa estimada 

d’expedients de contractació i de convenis que es troben tant en fase de tramitació com en fase 
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d’execució. Pel que fa al capítol I - despeses de personal -  i al capítol III - despeses financeres 

- es mostra com a compromès la totalitat de l’import pressupostat per a tot l’exercici. 

Per pressupost executat s’entén les quantitats efectivament certificades, sense que s’incloguin 

les despeses meritades respecte de les quals no s’han dictat els corresponents actes 

administratius. 

La vinculació jurídica dels crèdits pressupostaris està regulada per la base número 3 de les 

bases del pressupost aprovades pel consell d’administració de l’ACA. Aquesta base estableix 

que els crèdits per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per a la qual 

hagin estat autoritzats en el pressupost aprovat inicialment o en les seves modificacions 

degudament aprovades i tindran caràcter limitatiu i vinculant. En conseqüència, no es podran 

adquirir compromisos de despesa en una quantia superior a l’import dels crèdits esmentats.  

En el primer trimestre de 2015 es va dur a terme una modificació pressupostària entre els 

epígrafs de Gestió del Medi i de Despeses generals per una quantia de 340.500 €. En el 

Consell d’Administració d’11 de març de 2015 es va acordar aprovar el Programa d’actuacions 

urgents a lleres públiques i es va autoritzar el lliurament dels fons necessaris per a fer front a 

les despeses que s’originessin per a donar compliment al Programa proposat, fins a un màxim 

de 340.500 € (IVA no inclòs), del fons de contingència del projecte de pressupost de l’ACA per 

a l’any 2015, un cop aquest entrés en vigor.  

Així mateix, el passat 3 de juny de 2015 es va aprovar la modificació pressupostària per import 

de 4.185,95 € entre els epígrafs d’Abastament d’Aigua i Despeses generals, derivada de la 

contractació centralitzada dels serveis que ofereix el CTTI. 

Setembre 2015 (xifres en M d’€)  
 

Pressupost 2015 . Despeses 
Pressupost 

2015 

Modif. 
pressupo

st 2015 

Pressupost 
Modificat 2015 

Compromès 
2015 

% 
Compromès 

Estat 
d'execució / 

certificat 2015 

% 
Executat 

Despeses de personal (Capítol I) 29.003.930 N/A 29.003.930 29.003.930 100,00% 21.194.640 73.08% 

Despeses financeres (Capítol III) 35.647.181 412.255 36.059.436 35.647.181 100,00% 19.710.431 54,66% 

Despeses Àmbit Abastament d'Aigua (cap. II, VI) 3.065.515 -4.186 3.061.329 2.083.736 68,07% 1.067.349 34,87% 

Despeses Àmbit Sanejament (cap. II) 180.860.895 N/A 180.860.895 180.499.860 99,80% 73.669.879 40,73% 

Despeses Àmbit Gestió de Medi (cap. II i VI) 4.114.441 340.500 4.454.941 3.016.847 67,72% 483.458 10,85% 

Despeses generals (Divisions, ATI i D&G; cap. II i VI) 11.429.556 -336.314 11.093.242 5.962.515 53,75% 3.995.208 36,01% 

Total despeses capítols I a VI (€) 264.121.518 412.255  264.533.773 256.214.069 97,01% 120.120.965 45,41% 

Tal com es pot observar en el quadre anterior, els imports compromesos es situen al  97% del 

pressupost, mentre que a nivell de despesa certificada el grau d’execució és encara  baix 

(45,48%) respecte del que seria d’esperar. En aquest sentit, i tal com ja s’ha comentat 

anteriorment, és d’esperar que en el darrer trimestre de 2015 s’incrementin significativament els 

imports certificats.  
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2.3. Execució del pressupost d’ingressos  

L’estat d’execució dels ingressos és el següent:  

Setembre 2015 (xifres en M d’€)  
 

Pressupost 2015 . Ingressos corrents Pr. Inicial 2015 Modific. 
Pressupost 

Mod. 2015 
Reconegut % 

 Ingressos corrents (M€) 435,41 N/A 435,41 322,56 74,08% 

Aportacions de capital (CVII i CVIII) 5,00 N/A 5,00 0,00 0,00% 

El pressupost formulat per l’ACA preveia que a 1 de gener de 2015 ja serien d’aplicació els 

nous tipus de gravamen del cànon de l’aigua però no han entrat en vigor fins el 14 de març, fet 

que representà un impacte de l’ordre d’1 M€.  

No obstant això, l’evolució dels ingressos corrents experimentada fins a la data fa preveure que 

els ingressos corrents del pressupost de 2015 es situaran lleugerament per sobre dels nivells 

pressupostats, podent-se situar lleugerament per sobre dels 445M€. 

Pel que fa referència als ingressos de capital estimats en 5 M€ corresponents al Programa 

Operatiu FEDER 2007-2013, indicar que d’acord amb la relació de projectes presentats 

aquesta aportació es pot situar al voltant dels 1,1 M€, un cop rebuda la corresponent 

comunicació d’aprovació. 

2.4. Compte de pèrdues i guanys, balanç de situació i deute net de 

l’ACA 

 

 

Setembre 
2015 

Setembre 
2014 

Juny 2015 Març 2015 
Tancament 

2014 

Ingressos de dret públic 321,61 301,80 199,52 96,88 431,70 

Activitat ordinària d’explotació -120,95 -115,58 -79,71 -39,82 -163,63 

Altres ingressos d’explotació 0,95  0,09 0,61 0,34 2,64 

Despeses de personal -21,19 -20,90 -14,15 -7,10 -27,04 

Altres despeses d’explotació -5,00 -4,54 -3,89 0,76 -11,22 

Amortització immobilitzat -111,14 -110,71 -74,12 -37,08 -148,44 

Imputació de subv. immobilitzat no financer 25,80 13,17 17,20 0,00 34,40 

Deteriorament i resultat per alienació immobilitzat -20,94 -0,42 -20,93 -0,35 1,37 

Altres resultats 1,61 0,34 0,43 0,23 -0,51 

Subvencions  0,00 -2,67 0,00 0,00 -2,93 

Excés de provisions 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00 

Resultat d’explotació 70,80 60,58 25,02 13,92 116,35 

Resultat financer -19,71 -26,54 -13,55 -7,13 -36,24 

Resultat abans impostos 51,09 34,04 11,47 6,80 80,11 

Impost de societats 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,28 

Resultat del període 51,09 34,04 11,47 6,80 79,82 
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 Compte de pèrdues i guanys 

En aquest apartat es mostren els principals epígrafs del compte de pèrdues i guanys a mes de 

març, juny i setembre de 2015 i el compte de pèrdues i guanys a desembre de 2014. Així 

mateix, a títol comparatiu també es mostra la comparativa del compte de pèrdues i guanys 

corresponent al mes de setembre de 2014. Tal com ja s’ha indicat anteriorment, les despeses 

que es mostren en el compte de pèrdues i guanys inclouen determinades estimacions de 

despeses produïdes que no s’han certificat, circumstància per la que no es recullen aquestes 

despeses en la liquidació del pressupost.  

Com a fets més rellevants, cal destacar que a nivell d’ingressos es produeix un creixement en 

el mes de setembre de 2015.  respecte del mateix mes de l’any passat, mentre que les 

despeses presenten una evolució diferent.   

Cal indicar que en el mes de juny de 2015 es va dur a terme la depreciació comptable de 

diferents plantes de tractament de fang, atès que no estaven en funcionament com a 

conseqüència del canvi de les destinacions dels fangs per raons d’optimització econòmica dels 

costos. Això ha representat el reconeixement de la corresponent pèrdua de valor, sens perjudici 

de la seva recuperació en el cas que en el futur poguessin entrar de nou en servei.  

Pel que fa referència a les despeses de personal, en l’any 2015 creixen respecte les de 2014 

com a conseqüència de la recuperació de la paga extra.  

Finalment, destacar que les despeses financeres disminueixen en relació a l’any anterior degut 

al descens de l’endeutament. 

 Balanç de situació 

En aquest apartat es mostra de forma agregada els diferents epígrafs del balanç, tant a 

desembre de 2014 com a març, juny i setembre de 2015. 

Balanç de situació 

  Set-15 juny-15 març-15 2014 

Actiu no corrent 1.504,05 1.539,55 1.594,87 1.631,54 

Actiu corrent  163,18 158,44 152,53 202,83 

Total actiu 1.667,22 1.697,98 1.747,40 1.834,36 

 

  Set-15 juny-15 març-15 2014 

Patrimoni net 860,48 829,50 842,03 835,23 

Passiu no corrent  443,22 643,92 644,14 665,48 

Passiu corrent  363,53 224,56 261,23 333,65 

Total passiu i net 1.667,22 1.697,98 1.747,40 1.834,36 
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L’actiu no corrent continua disminuint per l’efecte de les amortitzacions de l’immobilitzat, mentre 

que l’actiu corrent també experimenta una reducció respecte de 2014. Per la seva banda, el 

passiu disminueix en el seu conjunt pel retorn de l’endeutament.  

 Evolució de l’endeutament 

  Set-15 juny-15 març-15 2014 

Deute net (passiu –actiu corrent) 643,57 710,05 752,84 796,30 

Passiu corrent i no corrent 806,74 868,48 905,37 999,13 

Deute FORMALITZAT amb entitats financeres  682,57 756,50 791,17 869,23 

Deute DISPOSAT amb entitats financeres  649,30 717,73 752,64 825,89 

Els diferents indicadors de l’evolució del deute constaten una progressiva disminució com a 

conseqüència dels fluxos de caixa positius (resultats més amortitzacions i deterioraments) que 

cada mes es van produint i que permeten la reducció de l’endeutament.  

2.5. Nou llindar de despesa plurianual 

El llindar de despesa plurianual comunicat al Consell d’Administració del passat mes de juliol, 

en el que es va presentar l’informe d’execució pressupostària a 31 de març i 30 de juny de 

2015, no experimenta cap variació, sens perjudici del que estableixen les bases d’execució del 

pressupost de 2016. 

2.6. Sentències judicials a les que ha hagut de fer front l’ACA 

L’apartat 3 de la base d’execució del pressupost, número 24a Fons de contingència estableix 

que,  

3. S’informarà periòdicament al Consell d’Administració de les sentències judicials a les que hagi hagut de 
fer front l’ACA, així com de l’estat dels imports reclamats a l’ACA i no comptabilitzats fins a la seva 
cancel·lació definitiva.  

Les sentències de les que s’ha hagut de fer càrrec l’ACA en el decurs de 2015 són les 

següents, les quals inclouen l’import de les sentències pròpiament dites, més el interessos i 

despeses judicials en els casos en què així hagi quedat establert: 

RCA 
IMPORT 

RECONEGUT 
INTERESSOS 

COSTES 
PROCESSALS 

TOTAL 

RCA13000046 8.064 853   8.917 

RCA08000127 5.630 2.869   8.499 

REP13000011 53     53 

RCA14000088     594 594 

RCA10000031     500 500 

RCA12000114     1.160 1.160 

RCA08000068 39.692     39.692 

RCA12000086     500 500 

RCA12000086     2.900 2.900 
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RCA 
IMPORT 

RECONEGUT 
INTERESSOS 

COSTES 
PROCESSALS 

TOTAL 

RCA15000012     200 200 

PAG1500022 500,00     500,00 

PAG1500231 1.739,04     1.739,04 

PAG1500232 500,00     500,00 

PAG1500302 3.130,53 666,66 625,45 4.422,64 

PAG1500303 3.130,53 666,66 625,45 4.422,64 

PAG1500304 3.130,53 666,66 625,45 4.422,64 

S-AA-01370-E - LSA.00075/01 46.875,58 42.788,96   89.664,54 

E-AA-00276-E 0,00 153.781,29   153.781,29 

S-AA-01429-E 0,00 85,75   85,75 

S-AA-00718-E 0,00 20.077,56   20.077,56 

E-AA-00052-E 0,00 3.946,07   3.946,07 

A-AA-00732-E 0,00 301,84   301,84 

S-AA-01334PM-E 1.755.609,45 421.676,79   2.177.286,24 

S-AA-00253-E 1.023,06     1.023,06 

S-AA-00039-E 949,18     949,18 

S-AA-01253-E 2.495,48     2.495,48 

S-AA-00700 - LSA.00017/01 10.454,32     10.454,32 

S-AA-01426-E 18.491,80     18.491,80 

A-AA-00019 9.648,48     9.648,48 

S-AA-01299 36,99     36,99 

S-AA-00244 117,80     117,80 

Total 1.911.272 648.380 7.730 2.567.382 

En la sessió número 000177 del Consell d’Administració de l’ACA celebrada el dia 11 de març 

de 2015, es va aprovar la “Proposta d’Acord del Consell d’Administració d’incorporació al 

pressupost de 2015 de les inversions incloses en el pressupost de 2014 que no han estat 

executades/liquidades a 31 de desembre de 2014”, i segons la qual s’incorporava al pressupost  

de 2015 un import de 5.804.707,54 €, a finançar amb càrrec al romanent de tresoreria de 2014. 

Dins d’aquest import s’incloïa la  “Sentència recurs de Cassació 2148/2012 del Tribunal 

Suprem per l'expropiació just-i-preu terrenys Can Fenollet als TM de Terrassa i Rubí per la 

construcció de l'EDAR” per un import de 1.755.609,45 € i a la qual ja s’ha fet front en aquest 

2015, més els interessos corresponents, del que en resulta un import total de 2.177.286,24€. 

Pel que fa referència al finançament d’aquestes sentències que no havien estat incloses en el 

pressupost inicial, s’han finançat tal i com s’indica a continuació: un 66% procedeixen del 

romanent, un 25% de la partida d’interessos de demora pressupostats, un 4% de la partida de 

despeses generals del pressupost, un 3% de modificacions pressupostàries i un 2% de 

provisions.  
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3. MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST APROVAT 2015 

El pressupost aprovat pel Consell Administració de 29/09/2014 incloïa la programació de les 

inversions per al període 2015-2021. 

Les bases d’execució del pressupost aprovat per a l’any 2015 estableixen que les inversions en 

infraestructures del cicle de l’aigua per al 2015 queden integrades en la programació plurianual 

d’inversions per al període 2014-2021, que es detallava en l’apartat 4 PEF de la memòria del 

pressupost per a l’any 2015.  D’acord amb les bases aprovades no es podrà dur a terme cap 

actuació fins que no estigui contemplada en la programació aprovada. Així mateix, les bases 

faculten al Director de l’ACA per a portar a terme l’aprovació de la transferència de crèdit entre 

actuacions programades o per a la incorporació d’actuacions no programades per a fer front a 

liquidacions d’obra, revisions de preus, tancament d’obres, reconeixement de just-i-preus i 

costos sobrevinguts de naturalesa similar, noves actuacions de caràcter urgent etc. No obstant 

això, les bases estableixen que el Director donarà compte al Consell d’Administració de les 

modificacions pressupostàries efectuades en la programació d’inversions. 

Fins al mes de setembre de 2015 s’han produït diverses necessitats de revisió de la 

programació que, d’acord amb les Bases d’execució del pressupost, cal donar-ne compte al 

Consell d’Administració. A més, en el Consell d’Administració del passat 11 de març de 2015 

es va acordar incorporar al pressupost de 2015, inversions incloses al pressupost de 2014 que 

no havien estat executades, per un import de 5.804.707,54 €, a finançar amb càrrec al 

romanent de tresoreria de 2014. 

A l’apartat 3.1 es presenta una taula que recull la programació de les inversions en 

infraestructures del cicle de l’aigua aprovades en el pressupost de 2015 i l’actualització 

corresponent a 30 de setembre de 2015. Aquesta actualització és el resultat de la programació 

inicial per al 2015 més les modificacions que es detallen en l’apartat 3.2 i les inversions 

incorporades segons l’acord del Consell d’Administració d’11 de març de 2015.  

A l’apartat 3.2 es detallen les modificacions del pressupost de l’ACA dels diferents àmbits, així 

com les modificacions de la programació de les inversions en infraestructures del cicle de 

l’aigua que s’han dut a terme entre 1 de gener  i el 30 de setembre de 2015.  

Cal posar de manifest que no s’han tornat a detallar els canvis corresponents a la incorporació 

del romanent de tresoreria efectuat el passat mes de març, si bé aquests canvis sí que estan 

incorporats en la programació actualitzada. 

Finalment, indicar que en la memòria del pressupost de 2016 s’ha inclòs la corresponent revisió 

de la programació que, una vegada aprovada, substituirà la que es detalla en l’apartat 3.1.  
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3.1. Programa d’inversions en infraestructures en el cicle de l’aigua 

2015. 

Actuació 
Pressupost 
inicial 2015 

Modificacions 
2015 

Pressupost 
30/09/2015 

Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
Planificades 

200.000,00 -188.735,19 11.264,81 

Tancament d'AT d'obres finalitzades 0,00 208.920,49 208.920,49 

Terrenys d'obres sense incidència a pressupost 45.474,97 82.505,71 127.980,68 

Terrenys - tancament d'expedients 50.000,00 -41.406,72 8.593,28 

Relació de terrenys en l'àmbit del PRTF 1.104.824,49 302.618,68 1.407.443,17 

Anuncis 10.000,00 -10.000,00 0,00 

Tancament expedients resolució de contractes 520.493,19 0,00 520.493,19 

Expedients reclamacions vàries 458.519,19 -52.500,00 406.019,19 

Concessions PSARU Ter Daró, Llobregat Nord i Tordera (2) 1.738.240,00 0,00 1.738.240,00 

Actuacions de millora d'eficiència a les xarxes de rec al Delta 
de l'Ebre ( Cànon de derivació) 

900.000,00 -720.000,00 180.000,00 

Projecte de revestiment i millora de la sèquia Llebret tram 
inicial del PK 0,00 al PK 506,00 

0,00 370.000,00 370.000,00 

Projecte de Modernització de Regadius: Sèquies de Vaqué i 
Rabosa de la Comunitat de regants del Canal de la Dreta de 
l’Ebre 

0,00 350.000,00 350.000,00 

Abastament a les comarques de la Segarra, l'Urgell, la Conca 
de Barberà i l'Anoia 

300.000,00 0,00 300.000,00 

Direccio integrada del projecte i de les obres i coordinació en 
matèria de seguretat i salut de les instal·lacions de sanejament 
d'aigües residuals urbanes a la conca de l'Ebre 

33.989,60 5.000,00 38.989,60 

Desdoblament col·lector salmorres 0,00 56.210,00 56.210,00 

Col·lectors de distribució del tractament terciari de l’EDAR de 
Vila-seca a les indústries del Camp de Tarragona. Tram 2: 
Bonavista a Polígon Nord 

0,00 2.959,65 2.959,65 

Col·lectors de distribució de les indústries del Camp de 
Tarragona. Tram 1: Edar de Tarragona a Bonavista 

0,00 1.950,00 1.950,00 

Desglossat 3 de l'abastament a Sallent, Avinyó, Artés i 
Calders i abastament als nuclis rurals de la Serra de Morisco. 
Fase 1.  

553.600,00 493.907,95 1.047.507,95 

Substitució d'un tram de canonada Ø500 entre Platja d'Aro i 
Calonge i continuació fins a l'Etap de Torrent de la canonada 
d'abastament a la Costa Brava centre 

0,00 9.780,60 9.780,60 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de 
desdoblament de l'Etap de Montfullà 

0,00 20.250,00 20.250,00 

Substitució de la canonada Ø700 entre el Pasteral i l'Etap de 
Montfullà 

0,00 19.350,00 19.350,00 

Ampliació del canal lateral de l'A-2 des de la riera de Sant Just 
fins al riu Llobregat, obra de regulació i desguàs del pas sota 
l'autopista i derivació al col·lector del Governador. TM de Sant 
Joan Despí i  Sant Feliu de Llobregat 

0,00 206.927,27 206.927,27 

Abastament a Montbrió del Camp, Vinyols i els Arcs i Cambrils 
- liquidació abastament 

0,00 122.744,03 122.744,03 

Redacció dels Avantprojectes de sistemes de sanejament en 
alta per municipis de la comarca del Solsonès (T.M. La 
Molsosa, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós i Riner) 

0,00 2.774,21 2.774,21 

Redacció dels Avantprojectes de sistemes de sanejament en 
alta per municipis de la comarca del Solsonès (T.M. La 
Molsosa, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós i Riner) 

0,00 2.774,21 2.774,21 

Redacció dels Avantprojectes de sistemes de sanejament en 
alta per municipis de la comarca del Solsonès (T.M. La 
Molsosa, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós i Riner) 

0,00 2.774,21 2.774,21 

Redacció dels Avantprojectes de sistemes de sanejament en 
alta per municipis de la comarca del Solsonès (T.M. La 
Molsosa, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós i Riner) 

0,00 2.774,21 2.774,21 

Redacció dels Avantprojectes de sistemes de sanejament en 
alta per municipis de la comarca del Solsonès (T.M. La 

0,00 2.774,21 2.774,21 
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Actuació 
Pressupost 
inicial 2015 

Modificacions 
2015 

Pressupost 
30/09/2015 

Molsosa, Navès, Pinell del Solsonès, Pinós i Riner) 

Modificat de la Redacció del projecte constructiu i execució de 
les obres d'ampliació de l'estació depuradora d'aigües 
residuals d'Abrera 

0,00 2.899,75 2.899,75 

Modificat de l'Execució de les obres d'ampliació de la línia de 
fangs de l'EDAR d'Abrera 

0,00 4.629,93 4.629,93 

Modificat de l'Edar i col·lectors en alta d'Àger 0,00 9.407,00 9.407,00 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de 
millora i condicionament de l'edar de l'Aldea 

0,00 2.460,00 2.460,00 

Edar i col·lectors en alta d'Aleixar 253.352,50 0,00 253.352,50 

Edar i col·lectors en alta d'Alfara de Carles.  21.435,92 0,00 21.435,92 

Col·lectors d'Alguaire, arranjament. 0,00 32.402,94 32.402,94 

Edar d'Alguaire 150.493,29 0,00 150.493,29 

Complem.dosificació de diòxid de clor a l'EDAR d'Alguaire 9.550,55 1.158,40 10.708,95 

Millora dels col·lectors en alta de l'Ametlla de Mar 546.116,29 7.537,93 553.654,22 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
l'Eucaliptus, al TM d'Amposta. Bloc 2 

8.995,21 1.386,10 10.381,31 

Nova captació mancomunada a la zona de la Carrova i 
conduccions per a l’ abastament d’Amposta i Sant Jaume 
d'enveja 

0,00 2.200,00 2.200,00 

Ampliació i remodelació de l’Edar d’Anglès i la Cellera de Ter. 
1a Fase 

1.452.665,60 -450.000,00 1.002.665,60 

Estació depuradora d'aigües residuals d'Arbeca. Alternativa 
del camí de la Font de la Juliana 

0,00 8.264,64 8.264,64 

Actuacions de millora de la canalització de la Riera d'Arenys 
de Mar 

0,00 1.012,00 1.012,00 

Reducció de nutrients a l'estació depuradora d'aigües 
residuals d'Avinyó 

0,00 13.387,50 13.387,50 

Nova EDAR Balsareny amb reducció de nutrients i tractament 
de fangs 

0,00 25.457,03 25.457,03 

Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR de 
Banyoles  

85.000,00 0,00 85.000,00 

DEPURADORA+COL·LECTORS BELLVÍS 0,00 961,10 961,10 

Edar i col·lectors en alta Benifallet, TM Benifallet.  33.634,50 0,00 33.634,50 

Ampliació i eliminació de nutrients a l'EDAR de Berga 0,00 200,00 200,00 

Edar i col·lectors en alta de les Borges del Camp 399.957,53 280.341,86 680.299,39 

Endegament de la riera de Calonge. Tram 1  PK 0+000 a PK 
0+600 

0,00 316.021,77 316.021,77 

Endegament de la riera de Calonge. Tram 1 PK 0+000 a PK 
0+600 i tram 2 0+600 a PK 2+030. 

0,00 4.635,00 4.635,00 

Sanejament del nucli de la Canonja 57.282,93 0,00 57.282,93 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
Capçanes. Bloc 2 

21.426,79 2.711,44 24.138,23 

EDAR i col.lectors en alta d'aigües residuals a Caseres 0,00 418,20 418,20 

Remodelació EB de Castellar del Vallès  0,00 37,00 37,00 

Adequació presa superior regs embassament Foix 436.922,67 3.496,78 440.419,45 

Complementari núm. 1 de l'EDAR i els col·lectors en alta de 
Castellolí 

0,00 42.400,18 42.400,18 

Endegament del tram final del riu Ridaura al terme municipal 
de Castell-Platja d'Aro. Tram IV (PK 0+000 a PK 1+100) 

0,00 60.754,74 60.754,74 

Edar del Catllar, Col·lectors del catllar i millores sistema 
Altafulla 

2.179.520,00 -1.951.019,99 228.500,01 

Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del Catllar 0,00 278.613,99 278.613,99 

Col·lectors en alta de connexió del Sector Est del municipi del 
Catllar al sistema de sanejament d'Altafulla 

0,00 11.580,00 11.580,00 

Honoraris projectes reutilització Colera - IVA pendents  0,00 2.782,80 2.782,80 

Complementari de finançament de les obres de col·lectors i 
connexions per a l'adequació del bombament de Can Palet al 
col·lector de la riera de Corbera. Increment de potència 

0,00 50.858,73 50.858,73 
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Actuació 
Pressupost 
inicial 2015 

Modificacions 
2015 

Pressupost 
30/09/2015 

EDAR i col·lectors en alta de Corbera, al TM de Corbera 
d'Ebre.  

28.773,12 1.577,72 30.350,84 

Col·lectors en alta dels sistema de la Pobla de Claramunt, la 
Torre de Claramunt, Capellades i Vallbona d'Anoia 

0,00 949,18 949,18 

Segregació d'aigües Salobres per a la reducció de la salinitat 
de l'Edar de Sant Feliu de Llobregat i de l'Edar del Baix 
Llobregat 

0,00 35.059,46 35.059,46 

Honoraris per a la redacció del nou projecte de l'EDAR i 
col·lectors d'És Bordes 

0,00 18.000,00 18.000,00 

Col·lectors en alta d'Espot 0,00 154,83 154,83 

Nova EDAR amb eliminació de nutrients i col·lectors sistema 
Figueres 

175.000,00 0,00 175.000,00 

EDARi col·lectors en alta de Garcia.  29.454,35 2.073,70 31.528,05 

Edar i col·lectors en alta de Gratallops, al TM de Gratallops.  108.332,25 0,00 108.332,25 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta dels 
Guiamets, al TM dels Guiamets. Bloc 2 

10.735,17 500,40 11.235,57 

EDAR i col·lectors en alta d'Ivars de Noguera 0,00 494,00 494,00 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta a 
Llimiana 

0,00 187,00 187,00 

Modificat de l'Estació depuradora d'aigües residuals del nucli 
de Maçanet Residencial. TM Maçanet de la Selva 

0,00 2.185,00 2.185,00 

Desmantellament a les zones de la captació tancada d'aigua 
de mar a la platja de s'Abanell i a la platja de la Punta de la 
Tordera de la dessalinitzadora de la Tordera 

37.026,58 232.891,82 269.918,40 

Edar i col·lectors en alta de Marçà,  TM de Marçà.  62.654,40 2.200,00 64.854,40 

Remodelació i millores del sistema de sanejament de Martorell 
i explotació 

1.269.613,50 -1.266.686,50 2.927,00 

Remodelació del sistema de sanejament de Masquefa 0,00 10.000,00 10.000,00 

Col·lector en alta de Can Valls (Masquefa)  162.996,00 0,00 162.996,00 

Rehabilitació de l'EDAR del Barranc de la Vila a Masroig 0,00 22.730,56 22.730,56 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de 
l'estació depuradora i col·lectors en alta del nucli de Sant Pere 
Sacarrera. TM Mediona 

0,00 1.819,36 1.819,36 

Abastament de Miravet 150.000,00 0,00 150.000,00 

Modificat del modificat núm. 2 del projecte constructiu de 
l'EDAR i dels col·lectors en alta de Montbrió del Camp. 

0,00 4.426,50 4.426,50 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
la Palma d'Ebre, al TM de la Palma d'Ebre 

0,00 181,33 181,33 

Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera 40.000,00 0,00 40.000,00 

Edar del sistema de Sanejament de l'Alt Maresme Nord 0,00 10.267,55 10.267,55 

Instal·lació de grups electrògens als bombaments d'aigües 
residuals situats al Maresme 

0,00 1.627,12 1.627,12 

Sondeig d'investigació de Pinell de Brai 0,00 95.167,19 95.167,19 

Sanejament del nucli de la Pobla de Massaluca 0,00 101.150,00 101.150,00 

Edar i col·lectors en alta de Porrera, al TM de Porrera.  17.506,88 46.326,17 63.833,05 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
Prat de Comte, al TM de Prat de Comte. Bloc 2 

0,00 5.000,00 5.000,00 

EDAR Baix Llobregat (ACUAEBRO) - expropiacions  0,00 499.480,55 499.480,55 

Edar i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de Rasquera.  44.565,08 1.120,00 45.685,08 

Redacció dels avantprojectes de connexió de la Canonja 
(Tarragonès) i connexió de Bellveí (Baix Penedès) 

0,00 7.000,00 7.000,00 

Edar i col·lectors en alta de Roní. 0,00 8.417,78 8.417,78 

Ampliació de la depuradora d'aigües residuals de Ribes de 
Freser 

0,00 9.452,27 9.452,27 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de 
l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors de Can 
Fornaca. TM de Riudarenes 

0,00 13.501,26 13.501,26 

Intercepció i desguàs del canal lateral de l'autopista A-2 i la 
riera Comerç fins al riu Llobregat per sota de l'autopista A-2. 

0,00 186.871,78 186.871,78 
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Actuació 
Pressupost 
inicial 2015 

Modificacions 
2015 

Pressupost 
30/09/2015 

TM Sant Feliu de Llobregat 

Acabament de Intercepció i desguàs del canal lateral de 
l'autopista A-2 i la riera Comerç fins al riu Llobregat per sota 
de l'autopista A-2. TM Sant Feliu de Llobregat 

30.000,00 0,00 30.000,00 

Millores al sifó del sistema de sanejament de Terrassa. Nova 
canonada sota la riera de Rubí 

285.804,67 0,00 285.804,67 

Honoraris per a la redacció de l'estudi d'estabilitat del talús al 
riu Anoia a Santa Margarida de Montbuí 

0,00 5.600,00 5.600,00 

Endegament de la Riera de Santa Susanna, des del PK 0+660 
al Pk 1+320. Fase II 

0,00 16.157,88 16.157,88 

Remodelació de l'estació de bombament núm. 3 de Santa 
Susanna. 

0,00 2.030,56 2.030,56 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
les Esglésies. TM Sarroca de Bellera 

0,00 275,00 275,00 

Edar i col·lectors en alta de Xerallo 0,00 7.300,00 7.300,00 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres de 
l'estació depuradora d'aigües residuals i dels col.lectors en alta 
del nucli de Lavern al TM de Subirats 

0,00 2.260,00 2.260,00 

Col·lector en alta de la connexió de Bonavista a l'Edar de 
Tarragona 

0,00 765,47 765,47 

Tractament terciari de les aigües procedents de les EDAR de 
Tarragona i Vila-seca 

0,00 151.695,00 151.695,00 

Ampliació i millores de la planta de compostatge de fangs de 
Teià 

431.389,29 0,00 431.389,29 

Treballs complementaris de l’obra d’Ampliació i millora de la 
planta de compostatge de fangs de Teià 

151.186,46 0,00 151.186,46 

Sentència rec. Casació 2148/2012 del Tribunal Suprem per l' 
expropiació just-i-preu terrenys Can Fenollet als tm de 
Terrassa i Rubí per la construcció de l'EDAR  

0,00 1.755.609,45 1.755.609,45 

Edar i col·lectors en alta de Tivenys, al TM de Tivenys.  32.751,25 3.808,10 36.559,35 

Sondeig d'investigació de Tivissa 0,00 71.267,93 71.267,93 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
la Torre de Fontaubella, al TM de la Torre de Fontaubella. Bloc 
2 

11.846,17 0,00 11.846,17 

Edar i col·lectors en alta de Vinallop, al TM de Tortosa.  33.170,08 91.462,15 124.632,23 

Col·lectors en alta de connexió dels Reguers al sistema de 
sanejament de Tortosa-Roquetes. 

0,00 54.000,00 54.000,00 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta de 
Vilamitjana. TM Tremp 

0,00 42,00 42,00 

Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta dels 
Valentins, al TM d'Ulldecona. Bloc 2 

14.864,05 1.020,15 15.884,20 

Remodelació i ampliació de l'estació depuradora d'aigües 
residuals de Vacarisses 

0,00 15.605,00 15.605,00 

Honoraris projectes reutilització Vall d'Aro - IVA pendents 0,00 19.176,00 19.176,00 

EDAR i col·lectors en alta de Durro. TM La Vall de Boí 0,00 559,41 559,41 

Millora de l'abocament de l'Edar de Verdú 0,00 3.715,58 3.715,58 

Canalització del Torrent Fondo Fase I. Tram Can Calderon C-
32 Riera Roja a Viladecans (CVCL08000024)  

0,00 622.273,54 622.273,54 

EDAR i col·lectors en alta de Senet. TM Vilaller 0,00 349,00 349,00 

Estació de bombeig i sobreeixidor de la Pineda a Vila-Seca 0,00 164.011,30 164.011,30 

Estació de bombeig i sobreeixidor de la Pineda a Vila-Seca. 
Desgl. 2. Mod. 3 

237.331,05 0,00 237.331,05 

Sondeig d'investigació de Vinebre 0,00 69.456,62 69.456,62 

  14.936.495,57 3.133.916,51 18.070.412,09 
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3.2. Relació de modificacions pressupostàries dutes a terme entre 

gener i setembre de 2015 

 

 

1/2015 [P2015] Remodelació i millores del sistema de sanejament de Martorell i explotació 

   
PROGRAMAT (*)  

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Diversos - 
Redaccions de projectes, AT i terrenys 
associats a obres Planificades 

  200.000,00 700.000,00 1.120.444,00 10.000.000,00 15.000.000,00 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Edar del Catllar, Col·lectors del catllar i 
millores sistema Altafulla 

2.204.610,01 4.604.480,00 700.000,00       

Corbera de 
Llobregat 

S-AA-01483 

Complementari de finançament de les 
obres de col·lectors i connexions per a 
l'adequació del bombament de Can 
Palet al col·lector de la riera de 
Corbera. Increment de potència 

    78.854,59       

Martorell LSA.00024/04 
Remodelació i millores del sistema de 
sanejament de Martorell i explotació 

1.269.613,50 1.684.007,65         

Piera LSA.00015/02 Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera 40.000,00   300.000,00 700.000,00     

Pobla de 
Massaluca 

- Sanej. Pobla de Massaluca     101.150,00       

Sant Feliu de 
Llobregat 

- 

Acabament de Intercepció i desguàs del 
canal lateral de l'autopista A-2 i la riera 
Comerç fins al riu Llobregat per sota de 
l'autopista A-2. TM Sant Feliu de 
Llobregat 

30.000,00   704.380,99       

Sant Llorenç 
Morunys/Na
vés 

- Adequació talussos Llosa del cavall     300.000,00       

Sant Vicenç 
dels Horts 

- 
Obres equipament bassa recàrrega 
(Sant Vicenç dels Horts) 

    100.000,00 200.000,00     

Terrassa - 
Estabilització estructures de protecció 
rieres Palau i Arenes (Terrassa) 

    100.000,00 300.000,00 200.000,00   

   
3.544.223,51 6.488.487,65 3.084.385,58 2.320.444,00 10.200.000,00 15.000.000,00 

(*) Imports pressupostats ajustats amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 
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INCREMENT / DECREMENT  

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Diversos - 
Redaccions de projectes, AT i terrenys 
associats a obres Planificades 

1.198.917,08   -296.454,63 -484.385,58 -1.000.000,00 -200.000,00 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Edar del Catllar, Col·lectors del catllar i 
millores sistema Altafulla 

67.769,42 -67.769,42         

Corbera de 
Llobregat 

S-AA-01483 

Complementari de finançament de les 
obres de col·lectors i connexions per a 
l'adequació del bombament de Can 
Palet al col·lector de la riera de 
Corbera. Increment de potència 

    -78.854,59 78.854,59     

Martorell LSA.00024/04 
Remodelació i millores del sistema de 
sanejament de Martorell i explotació 

-1.266.686,50 67.769,42 1.980.840,21       

Piera LSA.00015/02 Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera     -300.000,00 -400.000,00 700.000,00   

Pobla de 
Massaluca 

- Sanej. Pobla de Massaluca     -101.150,00 101.150,00     

Sant Feliu de 
Llobregat 

- 

Acabament de Intercepció i desguàs del 
canal lateral de l'autopista A-2 i la riera 
Comerç fins al riu Llobregat per sota de 
l'autopista A-2. TM Sant Feliu de 
Llobregat 

    -704.380,99 704.380,99     

Sant Llorenç 
Morunys/Na
vés 

- Adequació talussos Llosa del cavall     -300.000,00 300.000,00     

Sant Vicenç 
dels Horts 

- 
Obres equipament bassa recàrrega 
(Sant Vicenç dels Horts) 

    -100.000,00 -100.000,00 200.000,00   

Terrassa - 
Estabilització estructures de protecció 
rieres Palau i Arenes (Terrassa) 

    -100.000,00 -200.000,00 100.000,00 200.000,00 

   
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

 

   
TOTAL  

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Diversos - 
Redaccions de projectes, AT i terrenys 
associats a obres Planificades 

1.198.917,08 200.000,00 403.545,37 636.058,42 9.000.000,00 14.800.000,00 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Edar del Catllar, Col·lectors del catllar i 
millores sistema Altafulla 

2.272.379,43 4.536.710,58 700.000,00       

Corbera de 
Llobregat 

S-AA-01483 

Complementari de finançament de les 
obres de col·lectors i connexions per a 
l'adequació del bombament de Can 
Palet al col·lector de la riera de 
Corbera. Increment de potència 

      78.854,59     

Martorell LSA.00024/04 
Remodelació i millores del sistema de 
sanejament de Martorell i explotació 

2.927,00 1.751.777,07 1.980.840,21       

Piera LSA.00015/02 Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera 40.000,00     300.000,00 700.000,00   

Pobla de 
Massaluca 

- Sanej. Pobla de Massaluca       101.150,00     

Sant Feliu de 
Llobregat 

- 

Acabament de Intercepció i desguàs del 
canal lateral de l'autopista A-2 i la riera 
Comerç fins al riu Llobregat per sota de 
l'autopista A-2. TM Sant Feliu de 
Llobregat 

30.000,00     704.380,99     

Sant Llorenç 
Morunys/Na
vés 

- Adequació talussos Llosa del cavall       300.000,00     

Sant Vicenç 
dels Horts 

- 
Obres equipament bassa recàrrega 
(Sant Vicenç dels Horts) 

      100.000,00 200.000,00   

Terrassa - 
Estabilització estructures de protecció 
rieres Palau i Arenes (Terrassa) 

      100.000,00 300.000,00 200.000,00 

   
3.544.223,51 6.488.487,65 3.084.385,58 2.320.444,00 10.200.000,00 15.000.000,00 

  



 

 

Estat d’execució del pressupost – SETEMBRE  2015 Pàgina 19 

 

 

2/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

S-AA-00863 Desdoblament col·lector de salmorres  0,00 € +55.000,00 € 55.000,00 € 

Partida global “Redaccions de 
projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

Partida global 1.198.917,08 €(*) -55.000,00 € 1.143.917,08 € 

 
TOTAL 1.198.917,08 € - 1.198.917,08 € 

(*) Import pressupostat ajustat amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 

 

 

3/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

S-AA-00980 
Direcció de les obres de remodelació de 
l'estació de bombament núm. 3 de Santa 
Susanna.  

0,00 € +2.030,56 € 2.030,56 € 

Partida global “Redaccions de 
projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

Partida global 1.143.917,08 €(*) -2.030,56 € 1.141.886,52 € 

 
TOTAL 1.143.917,08 € - 1.143.917,08 € 

(*) Import pressupostat ajustat amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 

 

 

4/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

LSA.01427/01 Col·lectors d’Alguaire, arranjament  0,00 € +32.402,94 € 32.402,94 € 

Partida global “Redaccions de 
projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

Partida global 1.141.886,52 €(*) -32.402,94 € 1.109.483,58 € 

 
TOTAL 1.141.886,52 € - 1.141.886,52 € 

(*) Import pressupostat ajustat amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 

 

 

5/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

A-AA-00732 
Substitució d'un tram de canonada 0500 entre Platja 
d'Aro i Calonge i continuació fins a l'ETAP de torrent de 
la canonada d'abastament a la Costa Brava centre  

0,00 € +5.202,58 € 5.202,58 € 

S-AA-00039 
Col·lectors en alta del sistema de la Pobla de 
Claramunt, la Torre de Claramunt, Capellades i 
Vallbona d'Anoia 

0,00 € +949,18 € 949,18 € 

LSA.00075/01 

Redacció del projecte constructiu de la segregació 
d'aigües salobres per a la reducció de la salinitat de 
l'EDAR de Sant Feliu de Llobregat i de l'EDAR del Baix 
Llobregat TM  Barcelona, Castellbisbal, el Prat de 
Llobregat, Rubí, Sant Andreu de la Barca 

31.970,88 € +35.059,46 € 67.030,34 € 

“Terrenys – 
tancaments 
d’expedients” 

Partida global 50.000,00 € -41.211,22 € 8.788,78 € 

 
TOTAL 81.970,88 € - 81.970,88 € 
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6/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

A-AA-01653 
Estudi per a la verificació de la localització 
de recursos d’abastament de Pinell de 
Brai 

- +94.656,87 € 94.656,87 € 

A-AA-01660 
Estudi per a verificació de la localització 
de recursos d’abastament de Tivissa 

- +71.267,93 € 71.267,93 € 

A-AA-01669 
Estudi per a verificació de la localització 
de recursos d’abastament de Vinebre 

- +69.456,62 € 69.456,62 € 

LME.00004/01 
Endegament del tram final del riu Ridaura 
al terme municipal de Castell-Platja d'Aro. 
Tram IV (PK 0+000 a PK 1+100) 

- +8.589,22 € 8.589,22 € 

Partida global “Redaccions de 
projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

Partida global 1.109.483,58 €(*) -243.970,64 € 865.512,94 € 

 
TOTAL 1.109.483,58  € - 1.109.483,58 € 

 

7/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import 

programat 
2015 

Increment/ 
decrement 

Total 

A-AA-00732 
Substitució d'un tram de canonada 0500 entre Platja d'Aro i 
Calonge i continuació fins a l'ETAP de torrent de la 
canonada d'abastament a la Costa Brava centre  

5.202,58 € +1.497,52 € 6.700,10 € 

S-AA-00473 
Projecte d’escomesa elèctrica per l’estació depuradora 
d’aigües residuals de Bellvís (Pla d’Urgell) 

0,00 € +961,10 € 961,10 € 

S-AA-00718 
Projecte d’obra per a la construcció de l’EDAR i els 
col·lectors en alta de Castellolí 

0,00 € +42.400,18 € 42.400,18 € 

S-AA-01012 
Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües 
residuals i col·lectors en alta de la Plama d’Ebre, al terme 
municipal de la Palma d’Ebre (Ribera d’Ebre) 

0,00 € +181,33 € 181,33 € 

S-AA-01527 

Projecte d’obra per a la construcció dels col·lectors de 
distribució del tractament terciari de l’EDAR de Vila-seca a 
les indústries dels camp de Tarragona. Tram 2: Bonavista a 
polígon Nord, als termes municipals de Tarragona, la Pobla 
de Mafumet i Constantí (el Tarragonès) 

0,00 € +2.959,65 € 2.959,65 € 

Partida global  
Partida global “Redaccions de projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

865.512,94 € -47.999,78 € 817.513,16 € 

 
TOTAL 870.715,52 € - 870.715,52 € 

 

8/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

S-AA-00998 
EDAR i col·lectors en alta de Corbera, al TM de Corbera 
d'Ebre.  

28.773,12 € 1.577,72 € 30.350,84 € 

S-AA-01001 EDAR col·lectors en alta de Garcia.  29.454,35 € 2.073,70 € 31.528,05 € 

S-AA-01015 Edar i col·lectors en alta de Porrera, al TM de Porrera.  17.506,88 € 46.326,17 € 63.833,05 € 

S-AA-01019 Edar i col·lectors en alta de Tivenys, al TM de Tivenys.  32.751,25 € 3.808,10 € 36.559,35 € 

S-AA-01031 Edar i col·lectors en alta de Vinallop, al TM de Tortosa.  33.170,08 € 91.462,15 € 124.632,23 € 

S-AA-00997 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta 
de Capçanes. Bloc 2 

21.426,79 € 2.711,44 € 24.138,23 € 

S-AA-01005 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta 
dels Guiamets, al TM dels Guiamets. Bloc 2 

10.735,17 € 500,40 € 11.235,57 € 

S-AA-01032 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors en alta 
dels Valentins, al TM d'Ulldecona. Bloc 2 

14.864,05 € 1.020,15 € 15.884,20 € 

Partida global  
Partida global “Redaccions de projectes, AT i terrenys 
associats a obres planificades” 

817.513,16 €(*) -149.479,83 € 668.033,33 € 

 
TOTAL 1.006.194,85 € - 1.006.194,85 € 

(*) Import pressupostat ajustat amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 



 

 

Estat d’execució del pressupost – SETEMBRE  2015 Pàgina 21 

 

 

9/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

A-AA-00732 
Substitució d'un tram de canonada 0500 entre Platja d'Aro i 
Calonge i continuació fins a l'ETAP de torrent de la 
canonada d'abastament a la Costa Brava centre  

6.700,10 € +195,50 € 6.895,60 € 

A-AA-01653 
Projecte d’obra per a la construcció de captació a la zona 
del Mas del Moteller i conduccions associades per a 
l’abastament del Pinell de Brai (Terra Alta) 

94.656,87 € +510,32 € 95.167,19 € 

LSA.00017/01 Millora dels col·lectors en alta de l’Ametlla de Mar 546.116,29 € +6.897,14 € 553.013,43 € 

LSA.00063/01 Estació de bombeig i sobreeixidor de la Pineda a Vila-seca 0,00 € +560,00 € 560,00 € 

Partida global “Terrenys – Tancament d’expedients” 8.788,78 € -195,50 € 8.593,28 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

668.033,33 € - 7.967,46 € 660.065,87 € 

 
TOTAL 1.324.295,37 € - 1.324.295,37 € 

 

 

10/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

LAB.00028/01 Adequació presa superior regs embassament Foix  436.922,67 € 3.496,78 € 440.419,45 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

1.320.479,04 €(*) -3.496,78 € 1.316.982,26 € 

 
TOTAL 1.757.401,71 € - 1.757.401,71 € 

(*) Import pressupostat ajustat amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 

 

 

11/2015 [P2015] 

Objecte 
d’imputació 

Actuació 
Pressupost inicial 

aprovat 
Increment/ 
decrement 

Pressupost 
modificat 

C10100 Altres despeses diverses “Fons de Contingència” 750.000,00 € -340.500,00 € 409.500,00 € 

MANTLLERES   Actuacions urgents a lleres públiques  700.000,00 €  340.500,00 € 1.040.500,00 € 

 

 

12/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

S-AA-01309 

Modificat de la Redacció del projecte 
constructiu i execució de les obres 
d'ampliació de l'estació depuradora 
d'aigües residuals d'Abrera 

- +2.899,75 € 2.899,75 € 

S-AA-01444 
Modificat de l'Execució de les obres 
d'ampliació de la línia de fangs de l'EDAR 
d'Abrera 

- +4.629,93 € 4.629,93 € 

Partida global  
“Actuacions AEA – AT d’obres finalitzades 
ant. 2014” 

468.810,50 € -7.529,68 € 461.280,82 € 

 
TOTAL 468.810,50 € - 468.810,50 € 
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13/2015 [P2015] 

 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

 

14/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

LSA.01423/01 Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del Catllar 26.576,66 €(*)  17.400 € 43.976,66 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

1.262.982,26 €(*) -17.400 € 1.245.582,26 € 

 
TOTAL 1.289.558,92 € - 1.289.558,92 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

 

15/2015 [P2015] i 16/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

1.245.582,26 €(*) - 490.527,02 € 755.055,24 € 

 
Transferència al Departament de Justícia 0 € +490.527,02 € 490.527,02 € 

LSA.00064/02 
Edar del Catllar, Col·lectors del catllar i millores sistema 
Altafulla 

2.271.232,76 €(*)  - 490.527,02 € 1.780.705,74 €  

Partida global 
“Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

755.055,24 € +490.527,02 € 1.245.582,26 €  

 
TOTAL 4.271.870,26 € 0 € 4.271.870,26 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

El passat mes de maig es va aprovar la disminució de les inversions previstes per al 2015 per 

un import de 490.527,02 € corresponents a la bestreta de l’ACA al Departament de Justícia, per 

al finançament del sistema de sanejament del centre penitenciari de Mas Enric al terme 

municipal de El Catllar. Aquesta quantitat serà retornada en principi l’any 2016, fet que 

incrementarà les inversions previstes per aquest any. 

 

  

Partida 

origen
Actuació 2015 2016 2015 2016 2015 2016

LSA.01112/01

Col·lectors en alta de connexió dels 

Reguers al sistema de sanejament de 

Tortosa-Roquetes

- - 54.000,00 € 36.000,00 € 54.000,00 € 36.000,00 €

Partida global 

 “Redaccions de projectes, AT i 

terrenys associats a obres 

planificades”

1.316.982,26 €(*) 200.000,00 € -54.000,00 € -36.000,00 € 1.262.982,26 € 164.000,00 €

TOTAL 1.316.982,26 € 200.000,00 € - - 1.316.982,26 € 200.000,00 €

Import programat Increment/ decrement Total
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17/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

A-AA-00019 
Desglossat 3 de l’abastament a Sallent, Avinyó, Artés i 
Calders i abastament als nuclis rurals de la Serra de 
Morisco. Fase 1. 

608.507,95 €(*)  +439.000 € 1.047.507,95 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

1.245.572,26 €(*) -439.000 € 806.572,26 € 

 
TOTAL 1.854.080,21 € - 1.854.080,21 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

 

 

18/2015 [P2015] 

Àmbit de despesa Pressupost inicial 2015 Increment/ decrement Pressupost modificat 2015 

Àmbit d’Abastament d’Aigua 3.065.515 € - 4.185,95 € 3.061.329,05€ 

Despeses Generals 11.429.556 € +4.185,95 € 11.433.741,95 € 

 
 

- 
 

 
 

 

19/2015 [P2015] 

   
PROGRAMAT (*)  

 

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 2015 2016 2017 2018 
 

Catllar i Altafulla LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals 
del municipi del Catllar. Sistema 1 

1.780.705,74 5.027.237,60 700.000,00   
 

Catllar i Altafulla LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals 
del municipi del Catllar. Sistema 1 

        
 

Catllar LSA.00064/03 
Estació depuradora d'aigües residuals 
del municipi del Catllar. Sistema 2 

        
 

Catllar, El LSA.01423/01 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 1 

43.976,66       
 

Catllar, El LSA.01423/02 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 2 

        
 

Berga LSA.00057/01 
Ampliació i eliminació de nutrients de 
l'estació depuradora d'aigües residuals 
de Berga 

200,00   500.000,00 1.555.000,00 
 

Altafulla LSA.01424/01 
Col·lectors en alta de connexió del 
Sector Est del municipi del Catllar al 
sistema de sanejament d'Altafulla 

11.580,00       
 

   
1.836.462,40 5.027.237,60 1.200.000,00 1.555.000,00 

 
(*) Ajustats amb sol·licituds d’aprovació de transferència de crèdits anteriors 
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INCREMENT/DECREMENT 

 

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 
 

2015 2016 2017 2018 
 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

-1.780.705,74 -5.027.237,60 -700.000,00   
 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

28.280,01 1.397.327,37 224.464,27   
 

Catllar LSA.00064/03 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 2  

  3.159.336,66 546.630,10   
 

Catllar, El LSA.01423/01 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

-15.582,67 538.155,29 40.506,31   
 

Catllar, El LSA.01423/02 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 2  

  1.669.600,33 125.668,84   
 

Berga LSA.00057/01 
Ampliació i eliminació de nutrients de 
l'estació depuradora d'aigües residuals de 
Berga 

 
    -500.000,00 -1.555.000,00 

 

Altafulla LSA.01424/01 
Col·lectors en alta de connexió del Sector 
Est del municipi del Catllar al sistema de 
sanejament d'Altafulla 

 
  30.826,36 262.730,48 1.555.000,00 

 

    
-1.768.008,40 1.768.008,40 0,00 0,00 

 
         

 

 

    
TOTAL 

Municipi 
Línia de 
programa 

Actuació 
 

2015 2016 2017 2018 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

0,00 0,00 0,00 0,00 

Catllar i 
Altafulla 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

28.280,01 1.397.327,37 224.464,27 0,00 

Catllar LSA.00064/03 
Estació depuradora d'aigües residuals del 
municipi del Catllar. Sistema 2  

0,00 3.159.336,66 546.630,10   

Catllar, El LSA.01423/01 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 1  

28.393,99 538.155,29 40.506,31 0,00 

Catllar, El LSA.01423/02 
Col·lectors en alta del Sector Oest del 
municipi del Catllar. Sistema 2  

0,00 1.669.600,33 125.668,84 0,00 

Berga LSA.00057/01 
Ampliació i eliminació de nutrients de 
l'estació depuradora d'aigües residuals de 
Berga 

 
200,00 0,00 0,00 0,00 

Altafulla LSA.01424/01 
Col·lectors en alta de connexió del Sector 
Est del municipi del Catllar al sistema de 
sanejament d'Altafulla 

 
11.580,00 30.826,36 262.730,48 1.555.000,00 

    
68.454,00 6.795.246,00 1.200.000,00 1.555.000,00 

         

El mes de juny es va aprovar la reprogramació de les actuacions referents a l’EDAR i els 

col·lectors del Catllar, així com la desprogramació de l’ampliació de l’EDAR de Berga. Aquest 

fet no modificarà l’import total previst per a les inversions del període 2015-2021, però sí farà 

disminuir les inversions de l’any 2015 per valor de 1.768.008,40 € i incrementar pel mateix valor 

les de 2016. 
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20/2015 [P2015] 

Àmbit de despesa Import programat 
2015 

Increment/ 
decrement 

Total 

Despeses Financeres (Cap. III) 35.647.181,00 €  +412.255,59 € 36.059.426,59 € 

 Inversió Infraestructures cicle de l’aigua (Cap. VI i CII) 18.482.667,67 €(*) -412.255,59 € 18.070.412,08 € 

 
 

- 
 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

El passat mes de juliol es va aprovar la disminució de les inversions previstes per al 2015 per 

un import de 412.255,59 €, corresponents al pagament d’interessos de demora relatius a 

l’expropiació forçosa per causa d’utilitat pública dels béns i drets afectats per les obres 

compreses en el Projecte modificat número 1 de l’EDAR de Terrassa i St. Quirze del Vallès 

(Les Fonts) 

 

 

21/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació Import programat 
2015 

Increment/ 
decrement 

Total 

LSA.01423/01 
Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del 
Catllar. Sistema 1 i sistema 2 

28.393,99 €(*)  +220 € 28.613,99 € 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d’aigües residuals del sector oest del 
Municipi del Catllar. Sistema 1 i sistema 2 

28.280,01 €(*) +220 € 28.500,01 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

394.316,67 €(*) -440 € 393.876,67 € 

 
TOTAL 450.990,67 € - 450.990,67 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

 

 

22/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació Import programat 
2016 

Increment/ 
decrement 

Total 

LSA.00026/02 
Ampliació amb nova línia de tractament a l’EDAR de Vila-
seca i Salou 

- +125.000 € 125.000 € 

Partida global  
 “Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a obres 
planificades” 

164.000 €(*) -125.000 € 39.000 € 

 
TOTAL 164.000 € - 164.000 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 
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23/2015 [P2015] 

Partida origen Actuació Import programat 
2015 

Increment/ 
decrement 

Total 

LSA.01423/01 
Col·lectors en alta del Sector Oest del municipi del 
Catllar. Sistema 1 i sistema 2 

28.613,99 €(*)  +250.000 € 278.613,99 € 

LSA.00064/02 
Estació depuradora d’aigües residuals del sector oest del 
Municipi del Catllar. Sistema 1 i sistema 2 

28.500,01 €(*) +200.000 € 228.500,01 € 

LSA.00162/02  
Ampliació i remodelació de l’EDAR d’Anglès i la Cellera de 
Ter. 1a fase 

1.452.665,60 € -450.000 € 1.002.665,60 € 

 
TOTAL 1.509.779,60 € - 1.509.779,60 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

 

24/2015 [P2015] 

Contracte Partida origen Descripció 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

CT07001147 

S-AA-01220 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta de Durro. TM la Vall de Boí 

0,00 € 559,41 € 559,41 € 

S-AA-01221 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta d'Ivars de Noguera 

0,00 € 494,00 € 494,00 € 

S-AA-01224 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta de Senet. TM Vilaller 

0,00 € 349,00 € 349,00 € 

CT07001121 

S-AA-00633 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta a Llimiana 

0,00 € 187,00 € 187,00 € 

S-AA-01208 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta de les Esglésies. TM Sarroca de Bellera 

0,00 € 275,00 € 275,00 € 

S-AA-01216 
Estació depuradora d'aigües residuals i col·lectors 
en alta de Vilamitjana. TM Tremp 

0,00 € 42,00 € 42,00 € 

CT08000554 LSA.0005/01 

Redacció del projecte constructiu i execució de les 
obres de l'estació depuradora d'aigües residuals i 
dels col.lectors en alta del nucli de Lavern al TM de 
Subirats 

0,00 € 2.260,00 € 2.260,00 € 

CTN0802247 S-AA-00768 
Remodelació i ampliació de l'estació depuradora 
d'aigües residuals de Vacarisses 

0,00 € 15.605,00 € 15.605,00 € 

CTN0901380 S-AA-01290 
Tractament terciari de les aigües procedents de 
les EDAR de Tarragona i Vila-seca 

0,00 € 151.695,00 € 151.695,00 € 

  
Partida global  

“Actuacions AEA – AT d’obres finalitzades ant. 
2014” 

461.280,82 € (*) -171.466,41 € 289.814,41 € 

    TOTAL 461.280,82 € - 461.280,82 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 
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25/2015 [P2015] 

Contracte Actuació Descripció 
Import programat 

2015 
Increment/ 
decrement 

Total 

CT06001013 

A-AA-00731 
Redacció del projecte constructiu i execució de les 
obres de desdoblament de l'Etap de Montfullà 

0,00 € 20.250,00 € 20.250,00 € 

A-AA-00732 
Substitució d'un tram de canonada Ø500 entre Platja 
d'Aro i Calonge i continuació fins a l'Etap de Torrent 
de la canonada d'abastament a la Costa Brava centre 

6.895,60 € 2.885,00 € 9.780,60 € 

LAB.00006/01 
Substitució de la canonada Ø700 entre el Pasteral i 
l'Etap de Montfullà 

0,00 € 19.350,00 € 19.350,00 € 

CT07001751 
S-AA-01198 Modificat de l'Edar i col·lectors en alta d'Àger 0,00 € 2.107,00 € 2.107,00 € 

S-AA-01207 Edar i col·lectors en alta de Roní. 0,00 € 1.117,78 € 1.117,78 € 

CT07002845 LME.00011/01 
Endegament de la riera de Calonge. Tram 1 PK 0+000 
a PK 0+600 i tram 2 0+600 a PK 2+030. 

0,00 € 4.635,00 € 4.635,00 € 

CT05002023 S-AA-00568 
Modificat de l'EDARdel nucli de Maçanet Residencial. 
TM Maçanet de la Selva 

0,00 € 2.185,00 € 2.185,00 € 

CT07001993 S-AA-01272 
Redacció del projecte constructiu i execució de les 
obres de millora i condicionament de l'edar de l'Aldea 

0,00 € 2.460,00 € 2.460,00 € 

CTN1001876 S-AA-01426 
Col·lectors de distribució de les indústries del Camp 
de Tarragona. Tram 1: Edar de Tarragona a Bonavista 

0,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 

CTN1000686 S-AA-00015 
Estació depuradora d'aigües residuals d'Arbeca. 
Alternativa del camí de la Font de la Juliana 

0,00 € 8.264,64 € 8.264,64 € 

CT07000937 S-AA-01300 Millora de l'abocament de l'Edar de Verdú 0,00 € 3.715,58 € 3.715,58 € 

S672582MID S-AA-01242 
Modificat del modificat núm. 2 del projecte 
constructiu de l'EDAR i dels col·lectors en alta de 
Montbrió del Camp. 

0,00 € 4.426,50 € 4.426,50 € 

Partida global “Actuacions AEA – AT d’obres finalitzades ant. 2014” 289.814,41 € (*) -73.346,50 € 216.467,91 € 

 

CT07001751 

S-AA-01198 Modificat de l'Edar i col·lectors en alta d'Àger 0,00 € 7.300,00 € 7.300,00 € 

S-AA-01207 Edar i col·lectors en alta de Roní. 0,00 € 7.300,00 € 7.300,00 € 

S-AA-01209 Edar i col·lectors en alta de Xerallo 0,00 € 7.300,00 € 7.300,00 € 

Partida global Expedients reclamacions vàries 427.919,19 € (*) - 21.900,00 € 406.019,19 € 

 
S-AA-01299 Remodelació EB de Castellar del Vallès  0,00 € 37,00 € 37,00 € 

Partida global Terrenys d’obra 128.017,68 € (*) -37,00 € 127.980,68 € 

 
S-AA-01018 

Edar i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de 
Rasquera.  

44.565,08 € 1.120,00 € 45.685,08 € 

Partida global 
Redaccions de projectes, AT i terrenys associats a 
obres planificades 

393.876,67 € (*)  -1.120,00 € 392.756,67 € 

    TOTAL 1.291.088,63 € - 1.291.088,63 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

 

26/2015 [P2015] 

Partida 
origen 

Actuació Import 
programat 

2015 

Increment/ 
decrement 

Total Import 
programat 

2018 

Increment/ 
decrement 

Total 

S-AA-01366 Sanejament del nucli de la 
Pobla de Massaluca 

- +101.150,00 € 101.150,00 € 101.150,00 € -101.150,00 € - 

LSA.00001/01 Edar i col·lectors en alta de 
les Borges del Camp 

399.957,53 € +280.341,86 € 680.299,39 €    

Partida global  
 “Redaccions de projectes, 
AT i terrenys associats a 
obres planificades” 

392.756,67 €(*) -381.491,86 € 11.264,81 € 636.058,42 € +101.150,00 € 737.208,42 € 

 
TOTAL 792.714,20 € 0,00 € 792.714,20 € 737.208,42 € 0,00 € 737.208,42 € 

(*) Ajustat amb transferències de crèdit tramitades i amb incorporacions aprovades pel CA de març de 2015 

Barcelona, 12 de novembre de 2015 


