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Presentació del Director 
 

 

Mitjançant l’Ordre ORDRE ECO/190/2013, de 6 d'agost, el Conseller d’Economia i 
Coneixement va dictar les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l’any 2014. Aquesta ordre estableix els criteris generals als quals s’ha 
d’ajustar l’assignació dels recursos públics, l’àmbit institucional, el procediment 
d’elaboració i la documentació annexa al pressupost.  

D’acord amb el que disposa l’article 11.11 g) del Decret legislatiu 3/2003 de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües, correspon al 
director/a presentar anualment al Consell d’Administració les propostes de programes 
d’actuació, d’inversió i finançament, els balanços i la memòria corresponent. Així mateix, 
d’acord amb l’article 11.7 b) de l’ esmentat text legislatiu, correspon al Consell 
d’Administració l’aprovació de l’Avantprojecte de Pressupost de l’ACA.  

Amb la finalitat de donar compliment a aquest marc legislatiu, correspon a aquest director 
presentar al Consell d’Administració tant l’avantprojecte de pressupost per al 2014 com el 
corresponent Programa d’actuació inversió i finançament, que com a novetat hem estès 
fins l’any 2018.  

El pressupost de l’ACA per al 2014, que forma part dels pressupostos de la Generalitat, es 
cenyeix als mateixos principis que regiran el pressupost de la Generalitat, és a dir a donar 
compliment a l'objectiu de dèficit públic que estableix la Llei 6/2012, de 17 de maig, 
d'estabilitat pressupostària. En aquest sentit, l’ACA continuarà amb el procés d’optimització 
de les despeses emprès en el primer semestre de l’any 2011. Aquesta línia d’actuació 
permetrà, per una banda, millorar l’eficàcia i l’eficiència de la despesa pública i, per altra 
banda, poder complir les obligacions financeres contemplades en l’acord de reestructuració 
del deute formalitzat el passat mes de març de 2012.  

L’Agència Catalana de l’Aigua, com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, 
formula el corresponent avantprojecte de pressupost per a l’any 2014, en el qual, i com 
novetat destacable, s’hi han incorporat les corresponents bases, amb la finalitat de 
normativitzar l’execució del pressupost, sens perjudici d’aquelles normes de rang normatiu 
superior que siguin d’aplicació. Així mateix, també es presenta i es sotmet a la 
consideració del Consell l’actualització del Pla econòmic financer (PEF) per al període 2013-
2018. Cal destacar que enguany es presenta també, com a part del mateix PEF, el 
programa d’actuació, inversió i finançament. D’aquesta manera es lliura als membres del 
Consell d’Administració el document que contempla el pressupost de l’ACA per al 2014 
amb la seva corresponent memòria explicativa, les bases d’execució del pressupost i el pla 
econòmic financer, que inclou també el programa d’actuació inversions i finançament.  

El pressupost de 2014 s’emmarca dins del PEF 2013-2018 i és fruit del pla de viabilitat 
elaborat en el primer semestre de 2011 i implementat, essencialment, en els anys 2011 i 
2012, el qual s’ha continuat aplicant en el decurs de l’any 2013. El pressupost de l’any 
2014 manté la línia dels pressupostos dels anys anteriors, i es caracteritza per un lleuger 
increment dels ingressos corrents respecte als previstos inicialment pel 2013 (actualment 
els únics ingressos de què disposa l’ACA) i una forta reducció de les despeses en relació a 
períodes precedents.  

D’acord amb el PEF, aquesta situació  s’haurà de mantenir no només en l’any 2014 sinó  
també en els anys 2015 i 2016 per a poder fer front al retorn de l’endeutament i al 
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manteniment dels covenants (o limitacions) establerts en l’acord de reestructuració del 
deute.  

Tot i que per l’any 2013 el Govern no ha formulat uns nous pressupostos i ha decretat la 
pròrroga dels de 2012, el passat mes de març el Consell d’Administració va aprovar el 
corresponent avantprojecte de pressupost de l’ACA per al 2013. Atès que l’ACA no rep 
aportacions de la Generalitat, l’esmentat pressupost ha servit com a base de la seva 
actuació per al 2013. Per aquest motiu,  la presentació del pressupost per al 2014 pren 
com a referència el pressupost aprovat pel Consell d’Administració el passat mes de març.  

Per a l’any 2014, es preveu que els recursos no financers assoleixin 467,73 M€, en front 
als 455,67 M€ previstos per al 2013, el que representa un increment del 2,65%. Pel que fa 
referència a les despeses i inversions no financeres, es preveu que es situïn en 273,54 M€, 
el que suposa una disminució del 2,87% respecte el 2013. Això permetrà fer front al 
retorn de  l’endeutament que venç en el 2014 (147,46 M€), així com a amortitzar una part 
de l’endeutament que venç en els anys 2015-2017, una vegada assolits els terminis de 
pagament amb proveïdors i administracions locals tal com estableix la normativa 
d’aplicació.  

És important tenir present que en el 2014 l’ACA no només reduirà la despesa en relació al 
pressupost de 2013, sinó que incrementarà el seu nivell de servei. En aquest sentit 
destacar que a la fi de 2014 es preveu que hi hagi de l’ordre de 487 EDAR en servei, fruit 
de les 48 plantes posades en funcionament en el període 2013-2014. Així mateix, també 
és important posar de relleu les activitats relacionades amb el Pla de Seguiment i Control 
recentment aprovat pel Govern. 

Pel que fa referència al Pla Econòmic i Financer (PEF), indicar que s’ha efectuat una revisió 
de les projeccions econòmiques i financeres pel període 2014-2018. En aquest sentit, cal 
destacar que després del rigorós pla de viabilitat que hagut d’aplicar l’ACA (i ha de 
continuar aplicant en els propers anys), en el període 2015-2018 l’ACA podrà continuar 
desenvolupant les seves funcions i activitats que comporten, amb un augment dels 
ingressos corrents de l’ordre de 1,5%, enfront als increments de gairebé el 5% que es 
contemplaven en la darrera actualització efectuada del PEF.  

I no només cal destacar aquesta evolució més favorable del PEF, sinó que enguany ja es 
pot presentar una programació orientativa de les inversions del període 2014-2018. En 
aquestes sentit, es presenta, amb caràcter merament orientatiu, la programació de les 
inversions en els diferents àmbits d’actuació de l’ACA (abastament, sanejament i medi) per 
al període 2014-2018, la qual recull més de 270 actuacions, amb un volum d’inversió de 
l’ordre de 277 M€ en aquest període. Així doncs, es pot afirmar que l’ACA ja no només 
disposa d’un Pla Econòmic Financer que li permet garantir la seva viabilitat sense haver 
d’efectuar increments significatius a partir de 2015, sinó que també disposa d’un veritable 
Programa d’actuació, inversió i finançament, que permet establir una programació 
orientativa de les inversions a executar en el període 2014-2018. 

És evident que en aquest període no es podran executar totes les inversions que necessita 
el nostre país d’acord amb la planificació hidràulica, però sí que es podran portar a terme 
les actuacions  més bàsiques i peremptòries. I no només això, sinó que gràcies a l’esforç 
realitzat d’ençà l’any 2011, i que s’ha de continuar produint en els proper anys, a partir de 
2018 l’ACA ja estarà en una situació òptima per poder donar compliment a les necessitats 
d’inversió en un horitzó temporal raonablement adequat a aquestes necessitats. 

I d’aquesta manera, sense estendre’m més en altres consideracions, presento al Consell 
d’Administració, per a la seva aprovació si s’escau, l’avantprojecte de pressupost pel 2014, 
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amb les seves bases d’execució, així com el pla econòmic financer fins l’any 2018, el qual 
inclou, a títol orientatiu, la programació de les inversions a executar en aquest període. 

 

 

  

Jordi Agustí i Vergés 
Director 

Barcelona, 30 d’octubre de 2014     
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1. INTRODUCCIÓ 

La Generalitat de Catalunya va començar l‟any 2013 amb un pressupost prorrogat com a 
conseqüència de la convocatòria anticipada d‟eleccions al Parlament de Catalunya, el dia 25 
de novembre de 2012, i la consegüent dissolució de la Cambra. Els criteris d‟aplicació 
d‟aquesta pròrroga es van definir de manera molt restrictiva, mitjançant el Decret 170/2012, 
de 27 de desembre, per tal de garantir que durant la seva vigència no se superés el límit de 
despesa no financera aprovada per al 2013, d‟acord amb el que estableix la normativa 
d‟estabilitat pressupostària, mitjançant Acord de Govern de 31 de juliol de 2012.  

Mitjançant l‟Ordre ECO/27/2013, de 19 de febrer, que modifica l‟Ordre ECO/166/2012 de 18 
de juny, el Conseller d‟Economia i Coneixement va dictar les normes per a elaborar els 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2013. D‟acord amb aquesta ordre, el 
passat 12 de març de 2013, el consell d‟administració de l‟ACA va aprovar l‟avantprojecte de 
pressupost per a l‟any 2013, així com el Pla Econòmic Financer (PEF) per al període 2013-
2018. Aquest pressupost contemplava diferents noves mesures a aplicar sobre el cànon de 
l‟aigua que, d‟acord amb el calendari de treball d‟aleshores, es preveia entrarien en vigor en 
el mes de juny, un cop el Parlament de Catalunya hagués aprovat la llei de pressupostos i la 
llei de mesures corresponents. Per diverses circumstàncies, el Govern de la Generalitat no va 
portar a terme l‟elaboració d‟uns nous pressupostos per al 2013 i per tant el pressupost de 
l‟ACA per al 2013 no va quedar formalment tramitat.  

Ateses les dificultats en el procés d‟execució pressupostària a conseqüència de les limitacions 
establertes al Decret 170/2012 i davant del nou objectiu de dèficit aprovat pel Govern de 
l'Estat, el Govern va haver de donar una nova redacció al decret esmentat. En aquest sentit, 
el 14 de maig de 2013, mitjançant el Decret 164/2013, el Govern va modificar alguns 
aspectes dels criteris d'aplicació de la pròrroga pressupostària vigent, entre els quals el 
percentatge de crèdits prorrogats, establint que els crèdits de les despeses dels capítols 2, 4, 
5, 6, 7 i 8 es prorrogaven, en el seu conjunt, per un màxim de 86% del pressupost inicial del 
2012. 

Atesa aquesta nova pròrroga dels pressupostos de 2012, les diferents modificacions relatives 
al cànon previstes per al 2013 no van entrar en vigor, d‟acord amb les previsions inicials. 
Així, el 30 de juliol de 2013 es va presentar al Consell d‟Administració de l‟ACA l‟estat 
d‟execució del pressupost de 2013, l‟actualització del PEF 2013-2018 i la proposta de norma 
específica per a l‟adopció de compromisos de despesa plurianuals. 

Finalment, mitjançant l‟ACORD de govern GOV/119/2013, de 27 d‟agost, el Govern ha 
modificat de nou els límits dels crèdits prorrogats establerts en el Decret 170/2012, de 27 de 
desembre i modificats pel Decret 164/2013, de 14 de maig. D‟aquesta manera, els 
pressupostos per al 2013 han quedat definitivament prorrogats per a tot l‟any. Mitjançant 
l‟acord GOV/119/2013, de 27 d‟agost, els límits dels crèdits prorrogats mitjançant el Decret 
164/2013, de 14 de maig, s‟han establert en el termes següents: 

 Despeses dels capítols 2, 4, 5, 6, 7 i 8, en el seu conjunt, fins a un import màxim d‟un 
91,4% del pressupost inicial 2012. 

 Despeses de personal del capítol 1, d‟acord amb les mesures excepcionals incloses en 
els diferents acords del Govern, els acords GOV/19/2013 i GOV/20/2013, de 26 de 
febrer, pels quals s'adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de 
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personal per a l'exercici pressupostari 2013 i els acords GOV/77/2013, d'11 de juny, i 
GOV/110/2013, de 23 de juliol, que modifiquen l'exclusió de l'aplicació de les mesures al 
personal amb retribucions anuals, per jornada completa iguals o inferiors a dues 
vegades el salari mínim interprofessional en còmput anual 

Mitjançant l‟Ordre ORDRE ECO/190/2013, de 6 d'agost, el Conseller d‟Economia i 
Coneixement va dictar les normes per a elaborar els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per a l‟any 2014. Aquesta Ordre estableix els criteris generals a què s‟ha d‟ajustar 
l‟assignació dels recursos públics, l‟àmbit institucional, el procediment d‟elaboració i la 
documentació annexa al pressupost. Concretament, l‟ordre disposa: 

“En aquest context, s‟inicia el procés d‟elaboració dels pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014, amb el marc normatiu següent: l‟Estatut d‟autonomia de Catalunya, 
aprovat mitjançant la Llei orgànica 6/2006 del 19 de juliol, la Llei 6/2012, de 17 de maig, 
d‟estabilitat pressupostària, el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera adoptada per l‟Estat espanyol en 
compliment de les previsions del marc del Pacte d‟estabilitat i creixement europeu. 

Així doncs, el pressupost de la Generalitat per al 2014 ha de donar compliment a l'objectiu 
de dèficit públic que estableix la Llei 6/2012, de 17 de maig, d'estabilitat pressupostària. En 
aquest sentit, els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat han de 
continuar duent a terme un exhaustiu procés de revisió de les despeses per generar estalvis, 
especialment en la despesa corrent, per a millorar l‟eficàcia i l‟eficiència de la despesa 
pública, i han de revisar, si escau, la programació dels compromisos adquirits, per adequar 
les seves propostes a les restriccions pressupostàries que imposa el marc financer actual a 
mitjà termini, per tal de garantir en aquest horitzó la sostenibilitat financera.  

L‟assignació dels recursos disponibles s‟ha de fer d‟acord amb les prioritats següents: 

a) Garantir la prestació dels serveis d‟interès públic. 

b) Pal·liar les conseqüències socials que provoca la crisi econòmica. 

c) Incentivar la generació d‟activitat econòmica i ocupació. 

d) Ajustar la despesa per la via de l‟augment de l‟eficiència.” 

En aquest context, l‟Agència Catalana de l‟Aigua, com a entitat de dret públic de la 
Generalitat de Catalunya, formula el corresponent pressupost per a l‟any 2014 i la 
corresponent actualització del PEF per al període 2013-2018, tal com es presenta en aquest 
document. Així mateix, amb la finalitat de normativitzar l‟execució del pressupost, s‟inclouen 
en aquest avantprojecte de pressupost les bases per a la seva execució, sens perjudici 
d‟aquelles normes de rang normatiu superior que siguin d‟aplicació. Dins de les bases cal 
destacar la referida a l‟adopció de compromisos de despesa plurianuals una vegada 
incorporades algunes modificacions suggerides per la Intervenció referents a la versió 
presentada al consell d‟administració de l‟ACA el passat 30 de juliol de 2013. En aquest 
sentit, s‟inclouen també els llindars de disponibilitat pressupostària per als exercicis 2014-
2018 que deriven de l‟actualització del PEF 2013-2018.  

Amb la finalitat de facilitar la comprensió del document, s‟ha procurat que l‟avantprojecte de 
pressupost 2014 i la seva memòria tingui un format similar al PEF 2013-2018. No obstant 
això, i malgrat que el pla comptable de l‟ACA no està constituït pels epígrafs pressupostaris 
de la Generalitat, l‟avantprojecte de pressupost 2014 es presenta a nivell de capítols 
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pressupostaris, articles i conceptes tal com estableix l‟Ordre ORDRE ECO/190/2013, 
mitjançant les corresponents conversions dels diferents comptes comptables que utilitza 
l‟ACA.  

Finalment, indicar que el pressupost de 2014 es presenta a títol de referència en relació al 
pressupost de 2013, que tot i que no va ser aprovat pel Govern i, per tant, pel Parlament, sí 
que va ser aprovat pel Consell d‟Administració de l‟ACA el passat mes de març. 
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2. PRESSUPOST DE L’ACA 2014 

El pressupost de 2014 s‟emmarca dins del PEF 2013-2018 i és fruit del pla de viabilitat 
elaborat en el primer semestre de 2011 i implementat, essencialment, en els anys 2011 i 
2012, el qual s‟ha continuat aplicant en el decurs de l‟any 2013.  Així el conjunt de recursos i 
dotacions no financeres (capítols I a VII) pressupostades durant el període 2011-2014 
presenten la següent evolució:  

  Pr.2011 Pr.2012  Pr. 2013 Pr. 2014 

Ingressos corrents (CIII V) 365,65 456,57 455,67 467,73 

Aportacions de capital (CVII i CVIII) 24,58 23,90 0,00 0,00 

Recursos No financers (a) (M€) 390,23 480,47 455,67 467,73 

Despeses corrents (CI a CIV) 319,31 290,80 268,60 259,28 

Inversions (CVI i CVII) 70,92 38,82 13,03 14,26 

Dotacions No financeres (d) (M€) 390,23 329,62 281,63 273,54 

 

Els pressupostos aprovats per als anys 2011-2014 es caracteritzen per un important 
increment dels ingressos corrents (actualment els únics ingressos de què disposa l‟ACA) i 
una forta reducció de les despeses. Així els anys 2012 i 2013 els pressupostos aprovats 
reflecteixen un volum de recursos no financers substancialment superior a les dotacions no 
financeres que ha tingut com a destinació l‟amortització de l‟endeutament i el reequilibri de 
la situació de dèficit pressupostari, econòmic i financer en la que es trobava l‟entitat a finals 
de l‟any 2010. En aquest sentit, el pressupost de l‟any 2014 manté la línia dels pressupostos 
dels anys anteriors, situació que d‟acord amb el PEF haurà de mantenir-se també en els anys 
2015 i 2016 per a poder fer front al retorn de l‟endeutament i al manteniment dels covenants 
(o limitacions) establerts en l‟acord de reestructuració del deute. 

D‟aquesta manera, la diferència entre recursos i dotacions no financeres prevista per al 2014 
tindrà com a destinació l‟amortització del deute, tant del que venç en el propi exercici, com a 
l‟eventual amortització anticipada de l‟endeutament que venç en els anys següents, amb la 
finalitat de poder reduir la càrrega financera futura de l‟ACA, tal com es posa de manifest en 
les bases d‟execució del pressupost. 

Així el pressupost per a l‟any 2014 és el següent: 

  Pr. 2013 Pr. 2014 (b) (b-a)/a 

Ingressos corrents (CIII V) 455,67 467,73 2,65% 

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

Recursos No financers (a) 455,67 467,73 2,65% 

Total recursos (a) (M€) 455,67 467,73 2,65% 

Despeses corrents (CI a CIV) 268,60 259,28 -3,47% 

Inversions (CVI i CVII) 13,03 14,26 9,44% 

Dotacions No financeres (d) 281,63 273,54 -2,87% 

Retorn endeutament (C IX) (e1 ) 125,97 147,46 17,06% 

Retor endeutament addicional (C IX) (e 2) (*) 48,07 46,72 -2,81% 

Total dotacions (d+e=f) (M€) 455,67 467,73 2,65% 

 (*) Reducció dèficit exercicis anteriors (adequació terminis pagament amb tercers)  
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En els apartats següents es detallen i exposen les principals partides que integren cadascun 
dels epígrafs anteriors, així com el contingut i detall de les activitats contemplades en el 
pressupost. 

2.1. Inversions corrents (capítols III i V) 

Els recursos corrents es composen dels diferents ingressos de dret públic tributaris i 
administratius, així com per altres ingressos de naturalesa diversa. S‟inclouen dins d‟aquest 
epígraf els capítols III i V de la codificació dels pressupostos de la Generalitat.  

Els  ingressos de dret públic tributaris i administratius dels quals n‟és beneficiària l‟ACA són: 
cànon de l‟aigua, cànon de regulació, cànon de derivació, taxes i altres cànons, multes i 
sancions, així com els ingressos en concepte de servei de laboratori i el gravamen a les 
captacions, tal com es mostra a continuació: 

Ingressos corrents Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Cànon de l'aigua 436,95 450,71 3,15% 

C. regulació , c. derivació 12,58 11,79 -6,30% 

Anàlisi laboratori 1,79 1,82 2,02% 

Taxes, multes, recàrrecs i altres ingressos públics 4,15 3,26 -21,40% 

Altres ingressos diversos 0,20 0,15 -26,17% 

Total ingressos corrents (M€) 455,67 467,73 2,65% 

 
El cànon de l‟aigua és el principal ingrés corrent de l‟ACA i suposa de l‟ordre de més del 95% 
del conjunt d‟ingressos. Els ingressos de cànon de l‟aigua s‟obtenen de l‟aplicació dels volums 
d‟aigua consumida i de la càrrega contaminant abocada pels tipus de gravamen 
corresponents. El cànon de l‟aigua es divideix en una doble modalitat: per una banda, els 
usos domèstics o assimilats i, per altra, els usos industrials o assimilats. Així, els ingressos en 
concepte de cànon de l‟aigua estan en funció, tant dels tipus de gravamen aplicats, com del 
volum de consum i/o càrrega contaminant abocada.  Així mateix, des de l‟any 2012 existeix 
una nova modalitat de cànon, que és el que s‟aplica a les entitats subministradores d‟aigua 
en qualitat de subjecte passiu contribuent. 

El cànon de l‟aigua dels usos domèstics es tramifica en funció del consum. La finalitat dels 
trams és dissuadir els consums sumptuaris i fomentar l‟eficiència i, al seu torn, protegir els 
consums bàsics. El cànon de l‟aigua per a usos industrials es divideix en dos components: 
tarificació per volum i tarificació per càrrega contaminat abocada, que està en funció dels 
paràmetres de contaminació.  

Com a conseqüència de la pròrroga pressupostària, durant l‟any 2013 els tipus de gravamen 
no han experimentat cap tipus de modificació. Per a l‟any 2014 es contempla un increment 
dels diferents tipus de gravamen del cànon del l‟aigua del 7,2%. Els volums previstos i els 
nous tipus de gravamen proporcionen la següent estimació d‟ingressos: 
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Volum facturat (m

3
) 

(a) 
Tipus (€/m

3
) 

(b) 

Import 

(a * b) 

Usos domèstics VD * TD=  391.022.053 0,7366 288.008.483 

Usos industrials TV VITV * TV= 110.904.083 0,7787 86.360.455 

Usos industrials MD VIE (1) * TIE= 61.255.177 0,3835 23.490.757 

Quota ramadera       112.213 

Usos municipals VM * TM= 14.832.065 0,1583 2.347.323 

TOTAL CÀNON DE L'AIGUA XARXA   563.181.314   400.319.231 

Usos industrials (1) VIE (2)  * TIE= 94.085.682 0,3321 31.248.033 

TOTAL CÀNON DE L'AIGUA FONTS PRÒPIES   94.085.682   31.248.033 

Ús abastament       11.322.952 

TOTAL CÀNON DE L'AIGUA ÚS ABASTAMENT       11.322.952 

Modificacions cànon de l'aigua       7.814.924 

TOTAL MODIFICACIONS CÀNON DE L'AIGUA       7.814.924 

Total Cànon de l’Aigua (€)   657.266.996    450.705.141 

 

Quadre annex CA     

Import Domèstic: 297.133.929 65,93% 

Import Industrial i ass. 153.571.211 34,07% 

Import total CA (€) 450.705.140 100,00% 

Volum Domèstic 391.022.053 59,49% 

Volum Industrial  266.244.943 40,51% 

Volum total CA m
3 

(€) 657.266.996 100,00% 

 

Addicionalment a la modificació dels tipus de gravamen del cànon de l‟aigua per al 2014, es 
preveu que la Llei de Mesures per al 2014 incorpori diverses mesures legislatives, que per a 
l‟any 2014 comportaran uns ingressos nets addicionals per a l‟ACA de 7,81 M€, els quals 
s‟han inclòs dintre de les previsions pressupostàries dels ingressos per al 2014. 

Aquestes mesures legislatives que tindran efectes en el pressupost de 2014 deriven de la 
implantació del principi de recuperació de costos establert per la Directiva Marc de l‟Aigua, 
d‟acord amb les circumstàncies concurrents en cada cas i, per tant, els impactes són 
diferents segons els casos. En cas de no aprovar-se, en part o totalment, les diferents 
mesures sobre les que s‟han basat les estimacions pressupostàries, caldria portar a terme la 
corresponent reestimació dels ingressos previstos i, en funció dels mateixos, procedir a la 
corresponent adequació del pressupost.    

2.2. Variacions de passius financers  (capítol IX) 

Una vegada portada a terme la reestructuració de l‟endeutament el passat 30 de març de 
2012, ja no és necessari ni tampoc és possible, d‟acord amb els contractes de 
reestructuració, portar a terme nou endeutament. Per aquest motiu, per al 2014 ja no es 
contempla cap quantitat en aquest epígraf.  

2.3. Dotacions corrents  (capítols I, II, III i IV) 

Les dotacions corrents presenten la següent composició: 

 

 

Despeses corrents Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Despesa ordinària d'explotació i reposicions i despeses indirectes  185,61 181,74 -2,09% 

Personal i despeses d'estructura 37,78 35,12 -7,03% 

Despeses financeres 45,22 42,42 -6,18% 

Total despesa corrent (M€) 268,60 259,28 -3,47% 
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Tal com pot observar-se en el quadre anterior, el conjunt de despeses corrents i financeres 
previstes per al 2014 (259,28 M€) experimenten un descens del 3,09% conjunt respecte el 
pressupost aprovat per a l‟any 2013 (267,56 M€). En els apartats següents s‟exposen els 
aspectes més rellevants de les diferents partides, així com les variacions més significatives 
de cadascuna d‟elles.  

Les dotacions corrents corresponen als capítols I, II, III i IV de la codificació dels 
pressupostos de la Generalitat. 

2.3.1. Despeses ordinàries d’explotació (capítol II) 

En aquest epígraf s‟inclouen les despeses derivades de totes aquelles activitats que tenen 
una relació directa amb el medi i, per tant, amb els diferents àmbits d‟actuació de l‟ACA, és a 
dir, el sanejament, l‟abastament i la disponibilitat, així com el control i gestió del medi. El seu 
detall és el següent: 

Despesa ordinària d'explotació Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Explotacions infraestructures sanejament 162,41 155,92 -4,00% 

Reposicions infraestructures i despeses indirectes de 
sanejament 

16,51 20,00 21,14% 

Explotació  embassaments i altres inf. hidràuliques 2,46 2,25 -8,66% 

Anàlisi i control d'aigües,  PSIC i altres act. Medi 1,97 1,80 -8,63% 

Manteniment xarxes de control 0,40 0,55 36,69% 

Material i manteniment laboratori 1,38 0,83 -39,93% 

Manteniment i conservació de lleres 0,48 0,40 -16,67% 

Total despesa ordinària d'explotació (M€) 185,61 181,74 -2,09% 

Els pressupostos dels darrers anys (2012 i 2013) han experimentat una reducció significativa 
respecte el pressupost aprovat de 2011. Aquesta reducció ha estat la conseqüència de la 
inevitable reducció de les activitats de l‟ACA que es va haver d‟aplicar per a fer front a la 
situació econòmica i financera de l‟ACA, així com del procés d‟optimització iniciat en el 2011. 
Aquesta reducció va suposar, en determinats casos, no continuar determinades activitats o 
realitzar-les a un nivell inferior, ajustant l‟activitat a l‟estricte compliment de competències 
assignades, així com la introducció de sistemes licitació més competitius que han propiciat la 
reducció de costos sense que això comportés una reducció del nivell de servei. En termes 
generals, el pressupost de 2014 preveu la continuïtat d‟aquestes línies d‟actuació.   

L‟explotació de les infraestructures de sanejament inclou les despeses originades pels 
sistemes de sanejament. Aquestes despeses inclouen tant els tractaments d‟aigües de les 
depuradores i el manteniment dels col·lectors, com els tractaments dels fangs que els 
processos de depuració generen. A 31 de desembre de 2010, hi havia 389 EDAR en servei i 
2 pretractaments, que varen tractar 706,2 Hm3, amb uns rendiments globals dels principals 
paràmetres  (MES, DBO i DQO) situats entre el 90% i 95%.  

A desembre de 2011, el nombre d‟EDAR en funcionament era de 414 (+2 pretractament) 
que varen tractar 700 Hm3. A  la fi de 2012 hi havia 439 instal·lacions en funcionament. Es 
preveu que entre els anys 2013 i 2014 es posin en servei 48 noves instal·lacions, el que 
situaria el nombre de plantes en servei a la fi de 2014 en 487 plantes. El cost d‟explotació 
previst pel 2014 del conjunt de sistemes de sanejament és de 155,82 M€ (sense reposició i 
millores ni despeses indirectes de sanejament), import significativament més baix respecte 



 

Memòria de l’avantprojecte de pressupost 2014 Pàgina 11 

 

l‟any anterior. Cal destacar aquí, l‟esforç que s‟ha realitzat en l‟aplicació de processos de 
licitació competitius, la situació de mercat que ha afavorit l‟obtenció de millores en preus, 
l‟adequació dels nivells de tractament als requerits per les diferents normatives, així com a 
les diferents optimitzacions introduïdes en determinats processos i a l‟eliminació de despeses 
indirectes.   

Aquesta línia d‟actuació fa possible poder presentar un pressupost per al 2014 clarament 
inferior al de 2013, tot i que en el 2014 hi haurà un major nombre de sistemes de 
sanejament en servei.  

Reposicions d’infraestructures i despeses indirectes de sanejament. En aquest 
epígraf es recullen les actuacions de reposició i substitució de diferents elements 
corresponents a les infraestructures en servei, i corresponen, bàsicament, a sistemes de 
sanejament. Així mateix, també s‟inclouen en aquesta epígraf les despeses indirectes de 
sanejament. El transcurs del temps i el funcionament de les diferents tipologies 
d‟infraestructures obliga a portar a terme la corresponent reposició dels elements que 
integren aquestes instal·lacions, per tal de poder continuar portant a terme de forma 
satisfactòria la prestació del servei.  

En l‟any 2011, la situació econòmica i financera de l‟ACA va obligar a portar a terme una 
reducció molt significativa d‟aquest epígraf en relació al pressupost inicial de 2010. Aquesta 
mateixa tendència s‟ha hagut de mantenir per als anys 2012 i 2013. En aquest sentit, les 
reposicions efectuades en aquest període han estat únicament i exclusivament aquelles que 
resultaven ser peremptòries. Així la línia d‟actuació seguida per l‟ACA ha suposat haver de 
prioritzar molt acuradament les reposicions a realitzar, així com cercar la màxima eficiència 
en totes les actuacions que s‟han portat a terme. Així, és possible que els nivells de reposició 
efectuats en el decurs de 2011-2013 es puguin trobar per sota dels necessaris a mig i llarg 
termini. Per tots aquests motius, l‟import pressupostat per al 2014 en aquest epígraf, 20 M€, 
tot i que inclou una dotació específica per a despeses indirectes de sanejament, creix en 
relació amb el pressupost aprovat per a l‟any anterior i haurà d‟aplicar-se en funció de les 
necessitats i de la corresponent programació, sens perjudici que l‟evolució d‟altres partides 
amb menor marge de discrecionalitat obligués a determinades modificacions.  

Com a fet singular, cal destacar que el passat mes de juny, l‟episodi d‟intenses pluges, 
acompanyades d‟un sobtat desgel d‟importants volums de neu, van provocar severes 
inundacions a diverses comarques pirinenques, però molt especialment a la Val d‟Aran. 
Aquest episodi va causar importants desperfectes als sistemes de sanejament d‟aquesta 
comarca i molt  especialment en els sistemes de col·lectors. Es preveu que en el decurs de 
2014 es portin a terme les reposicions necessàries per tal que les infraestructures malmeses 
puguin estar cent per cent operatives. L‟execució d‟aquestes reposicions anirà amb càrrec a 
aquest epígraf, sens perjudici de la indemnització que correspongui abonar a les 
assegurances. Atès que encara s‟està en tràmit de valoració tant de les actuacions a reposar 
com de l‟aportació de l‟assegurança, no s‟ha pogut determinar la part de les reposicions que 
s‟executaran amb càrrec al crèdit inicial d‟aquesta partida i la part que es finançarà amb els 
recursos que aportarà l‟assegurança, que no ha estat considerat en el pressupost inciial 
d‟ingressos.       

L‟explotació dels embassaments i altres infraestructures per a garantir la 
disponibilitat inclou els costos d‟explotació i manteniment dels embassaments que gestiona 
l‟ACA (Sau, Colomers, Boadella, La Llosa del Cavall, Baells, Sant Ponç, Siurana, Foix).  De la 
mateixa manera que en el pressupost de l‟any 2013, el pressupost de 2014 ja no inclou les 
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despeses de la de la dessalinitzadora de la Tordera, ja que aquesta fou traspassada a 
l‟extingida entitat pública Aigües Ter Llobregat el passat mes de novembre de 2012.  Així 
doncs, aquest epígraf recull els costos derivats dels tractaments de reutilització d‟aigua, així 
com altres infraestructures ja existents que poden proporcionar una major disponibilitat, en 
funció de l‟evolució dels recursos hídrics.  

En l‟apartat d’anàlisi i control de les aigües, pla de seguiment i control, programa 
medi marí litoral i altres actuacions al medi s‟inclouen tots el costos previstos en 
concepte d‟anàlisi i seguiment de les diferents masses d‟aigua. En aquest sentit s‟inclouen en 
aquest apartat les despeses externes per anàlisi dels cabals tractats per les EDAR (directiva 
91/271), com les despeses de les analítiques de la implementació del Pla de Seguiment i 
Control. D‟acord amb les obligacions que comporta la implantació i seguiment de la Directiva 
Marc de l‟Aigua, ja no només s‟analitzen i controlen els paràmetres de naturalesa física i 
química dels recursos hídrics, sinó que aquesta anàlisi i control es fa extensiva a paràmetres 
biològics i hidromorfològics. Així mateix, la implantació de la DMA implica no només un 
increment de paràmetres a controlar, sinó també dels punts de control i de les freqüències 
en què es realitzen. Així les despeses previstes per al 2014 recullen els costos corresponents 
al Pla de Seguiment i Control aprovat pel Consell d‟Administració i que actualment es troba 
en fase d‟aprovació per part del Govern,, així com altres actuacions a realitzar en el medi.  

El manteniment de les xarxes de control inclou els costos d‟explotació de les diferents 
xarxes de control i seguiment del medi, així com el tractament dels sistemes d‟informació 
corresponents. Durant el període 2011-2012 es va  portar a terme la redefinició del  servei 
del SICAT. Això va comportar una reducció dels nivells de servei als mínims competencials, la 
reducció del nivell de servei del Centre de Telecontrol (CTC) excepte en situacions 
d‟emergència per episodis de risc i el manteniment exclusivament de les xarxes 
automàtiques relacionades amb el seguiment d'avingudes i control de gestió. Per a l‟any 
2014 es continuarà amb aquest nivell de servei, si bé es realitzarà un pla preventiu de 
reposició dels punts de control. El pressupost assignat a aquestes actuacions totalitzen 0,55 
M €.  

Despeses de laboratori. Com a conseqüència de la prestació del servei d‟abastament en 
alta en l‟àmbit Ter Llobregat mitjançant concessió, des de l‟1 de gener de 2013, el laboratori 
d‟Abrera de l‟extinta entitat pública ATL s‟ha incorporat a l‟ACA. D‟acord amb el contracte de 
concessió, l‟ACA passa a exercir la funció de regulador d‟aquest servei per compte de la 
Generalitat i, a la vegada, realitzarà les anàlisis de l‟aigua produïda pel concessionari. Així 
mateix, el laboratori de l‟ACA continuarà desenvolupant les funcions que ja exercia 
anteriorment, i continuarà realitzant les analítiques corresponents als sistemes de 
sanejament i a les mostres de la qualitat de l‟aigua en el medi. El pressupost de 2014 inclou 
part de les actuacions a realitzar en el laboratori d‟Abrera, per tal de poder adequar aquestes  
instal·lacions per poder acollir la part del laboratori situat a Barcelona. Inicialment s‟havia 
previst que l‟adequació de les instal·lacions i el trasllat es portaria a terme en el decurs de 
2013, però per diverses circumstàncies no s‟ha pogut efectuar. Es preveu que l‟adequació i 
trasllat total de Barcelona a Abrera es porti a terme entre 2014 i 2015 

El manteniment d'espais fluvials i conservació de lleres inclou dues tipologies 
d‟actuacions. Per una banda, s‟inclouen les actuacions que permeten mantenir les lleres en 
estat de bona conservació, el que suposa, entre altres efectes, mantenir les lleres dels rius i 
rieres amb l‟adequada capacitat de desguàs, fet que evita inundacions i danys que els 
episodis de pluges torrencials poden causar. Per altra banda, aquest epígraf també inclou 
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actuacions de restitució dels espais fluvials, actuacions de conservació del bosc de ribera, és 
a dir, actuacions que permeten millorar l‟estat ambiental, no només de les lleres, sinó de les 
ribes i riberes dels rius. De forma anàloga als anys anteriors, el pressupost de 2014 
únicament recull crèdits pressupostaris per atendre les actuacions imprescindibles per evitar 
possibles danys a persones i/o a béns en cas d‟avingudes i inundacions de les que en sigui 
competent l‟ACA, d‟acord amb el Pla de conservació i manteniment de lleres aprovat pel 
consell d‟administració. Així doncs, el pressupost per al 2014 no contempla actuacions de 
caràcter ambiental en els espais fluvials. El pressupost assignat a aquestes actuacions 
totalitzen 400.000 €.  

2.3.2. Personal i despesa d’estructura (capítol I i II) 

La seva composició és la següent: 

Despesa de personal i d'estructura Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Despeses de personal 28,78 28,03 -2,59% 

Despeses generals i d'estructura 9,00 7,09 -21,22% 

Total despesa de personal i d'estructura (M€) 37,78 35,12 -7,03% 

  

Les despeses de personal inclouen sous i salaris, seguretat social i altres despeses socials.  

A principis de 2011, la plantilla de l‟ACA era de 678 empleats. Des d‟aleshores la plantilla es  
va anar reduint fins a situar-se en 610 a 31 de desembre de 2012. Com a conseqüència del 
traspàs del laboratori d‟Abrera de l‟extinta ATL a l‟ACA, el passat 1 de gener de 2013, els 15 
treballadors del laboratori de l‟extingida ATL varen integrar-se a l‟ACA. Com a conseqüència 
de les diferents baixes produïdes en el decurs de 2013, la plantilla de l‟ACA a 1 de gener de 
2014  serà de  619 persones. D‟aquest total, 6 places són places vacants (3 amb reserva de 
lloc de treball i 3 no reservades) i 3 places són llocs de treball que ocupen treballadors que ja 
ocupen una altra plaça). Per tant, per al 2014, s‟han pressupostat les 610 places que estaran 
ocupades a 1 de gener de 2014, mentre que les 9 places restants no estan pressupostades. 
D‟acord amb el que disposen els diferents acords de Govern en matèria de personal vigents, 
les baixes de personal no seran reposades en el decurs de 2014.    

A efectes de càlcul del pressupost de personal, s‟han pres en consideració les següents 
hipòtesis: 

a. Efectius. Pel que fa referència al volum d‟efectius, s‟han pressupostat totes les places 
ocupades a 1 de gener de 2014 (610). Les places en situació de vacant (9) no s‟han 
considerat a efectes de càlcul pressupostari. Tot i que probablement els treballadors que 
assoleixin l‟edat de jubilació en el decurs de 2014 exerciran aquest dret, en la mesura 
que aquesta situació no és automàtica ni obligatòria, a efectes de càlculs pressupostaris, 
s‟ha considerat la hipòtesi de permanència fins a la fi de l‟exercici.  

b. Nivell retributiu. Pel que fa referència a l‟evolució de les retribucions cal tenir present 
les següents consideracions. La plantilla de l‟ACA (610) es composa de personal 
funcionari (8), personal laboral (601) i personal d‟alta direcció (1). El personal laboral 
està regulat pel conveni de l‟ACA 2006-2010,  o pel conveni de l‟extinta ATL. El personal 
laboral amb règim de comandament no està inclòs en el conveni col·lectiu de l‟ACA 2006-
2010. Actualment ja ha expirat la vigència del conveni col·lectiu 2006-2010, si bé, fins el 
31 de desembre de 2013, el conveni es mantindrà en règim d‟ultractivitat. Per aquest 
motiu, la direcció de l‟entitat i el comitè d‟empresa estan negociant un nou conveni 
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col·lectiu. Es preveu que en els propers mesos finalitzin les negociacions, sens perjudici 
de la corresponent i posterior aprovació per part de funció pública. 

A efectes de càlcul de pressupost per al 2014, i d‟acord amb les instruccions del 
departament de Territori i Sostenibilitat s‟ha considerat que en el 2014 es mantindran les 
retribucions vigents durant 2013 i el seu règim corresponent, i per tant, s‟ha considerat 
que continuarà la congelació de les retribucions segons l‟acord de Govern de juny 2010, 
així com la supressió d‟una paga extra o l‟equivalent a una catorzena part de les 
retribucions anuals d‟acord amb l‟acord de Govern de 26 de febrer de 2013.  

c. Seguretat social. Pel que fa referència a les despeses de seguretat social, s‟ha 
considerat que en el 2014 els topalls màxims de cotització seran incrementats en el 
mateix percentatge que foren augmentats en el 2013 en relació al 2012. En 
conseqüència, el pressupost de 2014 incorpora la previsió de l‟efecte d‟aquestes 
variacions en la mesura que aquestes puguin afectar al volum de despesa de l‟ACA.   

L‟apartat de despeses d’estructura contempla diferents despeses derivades de la gestió 
per a la recaptació del cànon de l‟aigua, lloguers, manteniment d‟immobles, equips i vehicles,  
assegurances, vigilància i neteja d‟edificis, subministraments  (electricitat, comunicacions i 
altres), material fungible d‟oficina, informàtic, combustibles, activitats de difusió, dietes al 
consell d‟administració, despeses d‟allotjament i desplaçaments, despeses de formació, els 
tributs en concepte d‟IBI i impost de tracció mecànica, l‟IVA del conjunt d‟activitats que no 
resulta deduïble, impost de societats, així com altres despeses de naturalesa diversa. 

El conjunt de mesures aplicades en el període 2011 i 2012 varen permetre una reducció 
significativa de les despeses d‟aquest epígraf. Com a fet més rellevant, destacar que en l‟any 
2013  s‟ha formalitzat un nou contracte de lloguer de la seu de l‟ACA del carrer Provença 204 
per un període de 10 anys, els 5 primers anys d‟obligat compliment per l‟ACA, i els 5 anys 
següents d‟obligat compliment per la propietat i voluntaris per l‟ACA. Aquest nou contracte 
ha permès, per una banda, una reducció de la renda mensual en un 35% respecte la darrera 
renda vigent i, per altra, la no aplicació de la renda corresponent en el període comprès 
entre el mesos de juny i novembre de 2013 i entre els mesos de maig i novembre de 2014. 
Així, durant l‟any 2014, l‟ACA només haurà de suportar la despesa compresa entre l‟1 de 
gener i el 31 de maig, i entre l‟1 i el 31 de desembre de 2014. 
 

 

 

 

 

 

 

(*) En l‟apartat de tributs s‟inclouen les despeses de l‟impost de tracció mecànica, l‟impost de 
béns immobles, l‟IVA suportat no deduïble i l‟impost de societats. Cal tenir present que tot i 
que l‟ACA gaudeix d‟una bonificació del 99% de l‟impost de societats, la millora substancial 

Despeses d'estructura Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Lloguers 2,02 1,34 -33,57% 

Manteniment d'immobles, vehicles, EPD i altres. Vigilància i 
neteja 1,53 1,10 -28,35% 

Assegurances 0,71 0,91 28,67% 

Subministraments (electricitat, aigua, telefonia i dades) 1,10 1,14 3,56% 

Material fungible (oficina, informàtica, etc) 0,09 0,08 -7,78% 

Combustibles,manutencions, peatges 0,24 0,25 4,19% 

Dietes assistència consells 0,06 0,10 67,14% 

Altres seveis exteriors  0,94 0,79 -15,78% 

Indemnitzad¡cions/Trasllats 0,20 0,00 -100,00% 

Tributs (*) 2,11 1,38 -34,68% 

Total despeses d'estructura (M€) 9,00 7,09 -21,22% 
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dels resultats de l‟ACA i la progressiva limitació de les deduccions i compensació de les bases 
imposables negatives introduïdes en el decurs de 2012, comporta una càrrega impositiva 
creixent per aquest concepte. 

2.3.3. Despeses financeres (capítol III) 

Les despeses financeres són conseqüència tant del volum d‟endeutament total com de 
l‟evolució dels tipus d‟interès efectius.  

L‟endeutament amb entitats financeres és el següent:  

  31/12/2012 31/12/2013 Variació Mitjana 31/12/2014 Variació Mitjana 

Endeutament financer formalitzat (e) (M€) 1.179,93 1.040,70 -139,23 1.110,31 893,23 -147,46 966,96 

Endeutament disposat (M€) 1.128,26 (*)974,56 -153,70 1.051,41  (*)803,39 -171,16 888,98 

 (*) Previsions 
       

 

Majoritàriament, l‟endeutament de l‟ACA es troba referenciat a l‟euribor. Actualment l‟euribor 
es troba a nivells històricament molt baixos. Cal tenir present que atès el volum 
d‟endeutament de l‟ACA, l‟increment de l‟euribor en 10 punts bàsics (és a dir un increment 
del 0,1%) comporta una despesa en termes absoluts proper a 1 M€.  

2.4. Inversions (capítol VI i VII) 

Les inversions corresponen als capítols VI i VII del pressupost de l‟ACA. La composició i 
volum d‟inversions previstes per a l‟any 2014 és la següent: 

Inversions Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Inversió estructural 1,74 1,63 -6,16% 

Inversions en noves infraestructures 11,29 12,63 11,85% 

Total inversions (M€) 13,03 14,26 9,44% 

 
Les inversions que s‟inclouen en aquest apartat es poden agrupar en dues tipologies 
clarament diferenciades: inversions d‟estructura i inversions d‟infraestructura.  

Les inversions d’estructura corresponen a xarxes de control, sistemes d‟informació i 
programaris informàtics, equipaments d‟oficina, elements de transport, així com a les 
despeses derivades del cens emfitèutic formalitzat  per l‟ACA per a l‟adquisició de la seu de 
Barcelona del carrer Provença 260.  

El volum d‟inversions estructurals previstes per al 2013 únicament preveuen les despeses 
de l‟adquisició de l‟edifici de Provença 260 de Barcelona mitjançant cens emfitèutic, així com 
les inversions de reposició dels elements d‟immobilitzat propi que siguin necessàries per a 
continuar prestant els serveis  de l‟ACA. Així mateix també es preveu l‟inici de l‟adequació de 
les instal·lacions d‟Abrera pel trasllat del laboratori de Provença al laboratori d‟Abrera, 
unificant així els dos laboratoris en un únic centre de treball. 
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El detall de les inversions previstes és el següent: 

    

Immoble cens emfitèutic (principal) 869.352 

Adequació Abrera 455.000 

Altes inversions estructurals 309.000 

Total (€) 1.633.352 

Les inversions en infraestructures inclouen les diferents actuacions relatives als diferents 
àmbits d‟actuació, és a dir sanejament, disponibilitat i abastament, prevenció d‟avingudes i 
inundacions, així com altres actuacions infraestructurals de naturalesa ambiental. Aquestes 
actuacions són portades a terme tant per l‟ACA, com per diferents administracions locals.  

 

 

 

Les inversions contemplades en el pressupost de l‟ACA per al 2014 corresponen tant a la 
finalització d‟obres actualment en curs, com a les revisions de preus i liquidacions que encara 
se‟n puguin derivar, així com a les que deriven de convenis amb administracions locals, així 
com noves inversions tal com es detalla en els apartats següents. Les inversions en noves 
infraestructures contemplades en el pressupost de l‟ACA per al 2014 són les següents: 
 

  

 

 

2.5. Variació d’actius i passius financers (capítol IX) 

Corresponen al capítol IX del pressupost de l‟ACA. En aquest epígraf s‟inclouen els 
venciments contractuals corresponents a l‟any 2014 dels préstecs i pòlisses formalitzats a 
llarg termini per l‟ACA per import de 147.464.284,1€. 

Així mateix, en l‟any 2014 es preveu que els ingressos previstos menys les despeses 
pressupostàries no financeres (CI a CVII) proporcionaran un diferencial 46.721.619,19 € que 
d‟acord amb les efectives previsions de tresoreria,  permetrà portar a terme l‟amortització 
anticipada parcial de préstecs, fet que reduirà el servei del deute dels anys següents. 

2.6. Pressupost per àmbits 

Ingressos 

El pressupost d’ingressos per a l’any 2014, totalitza 467.727.238 € que es desglossa tal 
com s’indica a continuació: 

 

 

Inversions en noves infraestructures Pr. 2013 (a) Pr 2014 (b) (b-a)/a 

Inversió directes (ACA) 11,29 8,71 -22,85% 

Inversions indirectes (administracions locals) 0,00 3,92 N/A 

Total inversions en infraestructures (M€) 11,29 12,63 11,85% 

Inversions Sanejament Abastament Medi Total 

Obres execució ACA 4.992.865 1.464.148 398.185 6.855.198 

Concessions  1.548.119 0 0 1.548.119 

Expropiacions  38.000 267.915 0 305.915 

Obres execució Admin. locals 3.917.119     3.917.119 

Total (€) 10.496.103 1.732.063 398.185 12.626.352 

file:///C:/Temp/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.Outlook/VT7PG3UC/PRE120%20Pressupost%202013/PRE120.13.002_Pressupost_2013_v2.xls%23'7.2.%20Concessions%20'!A1
file:///C:/Temp/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.Outlook/VT7PG3UC/PRE120%20Pressupost%202013/PRE120.13.002_Pressupost_2013_v2.xls%23'7.3.%20Expropiacions'!A1
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 Pressupost 2014. Ingressos Import 

Cànon de l'aigua 450.705.141 

Cànon de Regulació  5.613.645 

Cànon de Derivació 8.403.234 

Traspàs CHE -2.230.869 

Cànon Concessional 200.000 

Cànon d'utilització de DPH (inclou cànon usos hidroelèctrics) 200.000 

Sancions 1.512.000 

Taxes     800.000 

Recàrrecs i Interessos 350.000 

Conveni Terciari Vila-Seca i altres ingressos 200.000 

Ingressos de dret públic no tributari per laboratori 1.822.888 

Total ingressos de dret públic 467.576.038 

Altres ingressos (EDAR Puigcerdà  i altres) 151.200 

Total ingressos de dret públc i altres ingressos (€) 467.727.238 

No s’han previst ingressos financers, atès que l’objectiu és minimitzar els eventuals saldos 
en comptes, amb la finalitat de minimitzar les despeses financeres. 

Despeses 

El pressupost  de despeses no financeres (CI a CVII) per al 2014 s’estableix en 
273.541.335 € tal com es mostra en el quadre següent. Així mateix el retorn de 
l’endeutament establert contractualment ascendeix a 147.464.284€. Així mateix, durant el 
2014 es preveu amortitzar endeutament de forma anticipada/dotació provisió incobrables 
per import de 46.721.620 €, tal com es mostra en l’apartat 4 Pla econòmic financer. 

Pressupost 2014 . Despeses 
Cap I 

Personal 
Cap II  

Béns Corr. 
Cap III 

Financeres 

Cap VI 
Inversió CVII 
Transf. Cap. 

Cap IX 
Endeut 

Total 

Personal (Capítol I) (2.6.1.) 28.033.207         28.033.207 

Financeres (Capítol III) (2.6.2.)     42.424.807     42.424.807 

Àmbit Abastament d'Aigua (cap. II, VI) 
(2.6.3.) 

  2.832.515       2.832.515 

Àmbit de Sanejament (cap. II)    175.815.285       175.815.285 

Àmbit  Gestió de Medi (cap. II i VI) (2.6.5.)   2.985.800   409.000   3.394.800 

Generals (Divisions, ATI i D&G; cap. II i VI) 
(*) (2.6.6.) 

  7.190.017   1.224.352   8.414.369 

Inversió infraestructures cicle de l'aigua 
(Cap. Vi i VII) (2.6.7.) 

      12.626.353   12.626.353 

Total despeses capítols I a VII (€) 28.033.207 188.823.616 42.424.807 14.259.705 0 273.541.335 

Retorn d'endeutament (capítol IX) (2.6.8)         147.464.284 147.464.284 

Retorn d'endeutament addicional  
    

46.721.620 46.721.620 

Total despeses pressupostàries (I a IX) (€) 28.033.207 188.823.616 42.424.807 14.259.705 194.185.904 467.727.238 

 

2.6.1. Despeses de personal 

El detall de les despeses de personal previstes és el següent: 

Pr. 2014 Despeses de personal (Capítol I) Compte Aplic. Pres Efectius Import 

Sous i Salaris 640000 "132.0002" 610 21.187.628,46 

Seguretat Social 642000 "160.0001" 
 

6.845.578,67 

Total Despeses de personal (Capítol I) (€) 
  

610 28.033.207 
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2.6.2. Despeses financeres 

El detall de les despeses financeres previstes és el següent: 

  Compte Aplic. Pres Import 

Despesa financera Cens Emfitèutic 660001 "610.0003" 450.584 

Interessos de préstecs 662301 "310.0002" 34.743.521 

Interessos de préstecs curt termini 662302 "310.0002" 2.721.049 

Comissions bancàries de Coordinació 665004 "342.0001" 200.000 

Altres ingressos fin. cobertures 769200 "310.0002" -1.333.034 

Despeses formalització 669001 "342.0001" 1.287.949 

Interessos de demora 669500 "349.0001" 1.200.000 

Despeses financeres Concessions 669600 "349.0001" 2.767.738 

Despeses financeres vàries 669900 "349.0001" 387.000 

Total despeses financeres (€) 
  

42.424.807 

 

2.6.3. Despeses Àmbit d’Abastament 

El detall de les despeses previstes de l’àmbit de l’abastament és el següent: 

Pr. 2014. Despeses Àrea Abastament d'Aigua (cap. II, VI) Compte Aplic. Pres Import 

Manteniment ordinari Embassaments 604000 "251.0002" 180.000,00 

 Energia elèctrica Embassaments 604100 "251.0002" 84.000,00 

Prevenció riscos laborals Embassaments 604400 "251.0002" 32.000,00 

Tributs (IBI embassaments) 631100 "225.0001" 717.000,00 

Total embassaments 
  

1.013.000,00 

Vigilància Can Soler 607000 "251.0002" 25.000,00 

Barrera salina Prat + ERA (manteniment ordinari) 607000 "251.0002" 360.000,00 

Barrera salina Prat + ERA (explotació) 607000 "251.0002" 750.000,00 

Reutilització Gavà - Viladecans (explotació) 607000 "251.0002" 97.515,00 

Total manteniment ordinari altres infraestructures abast. 607000 
 

1.232.515,00 

Manteniment tecnològic SICAT 609000 "212.0001" 140.000,00 

Manteniment OC SICAT 609000 "212.0001" 300.000,00 

Reparació material aforaments SICAT 609000 "212.0001" 10.000,00 

Consum elèctric SICAT 609000 "212.0001" 35.000,00 

Actuacions descontaminació Esparraguera 609000 "212.0001" 30.000,00 

Actuacions descontaminació Torelló 609000 "212.0001" 30.000,00 

Total  manteniment infraestructures diverses 609000 
 

545.000,00 

Informe anual de seguretat E. Baells 623001 "251.0002" 20.000,00 

Informe anual de seguretat E. Llosa Cavall 623001 "251.0002" 20.000,00 

ISO 9001 623001 "251.0002" 2.000,00 

Total altres assistències tècniques de gestió 623001 "251.0002" 42.000,00 

Total  Despeses Àmbit Abastament d'Aigua (cap. II, VI) (€) 
  

2.832.515 

 

2.6.4. Despeses Àmbit de Sanejament 

El detall de les despeses previstes de l’àmbit de sanejament és el següent: 

  Compte Aplic. Pres Import 

Explotació sistemes de sanejament (aigües i fangs) 600* 
 

(*) 155.815.285 

Reposicions i millores i i despeses indirectes de sanejament 603* 
 

20.000.000 

Total despeses Àmbit de Sanejament (cap. II)  (€) 
  

175.815.285 

(*) El detall del cost d’explotació i manteniment dels sistemes de sanejament previst pel 2014 es mostra 

en el quadre següent: 
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CeCo Sistema Ad. Actuant 
PRESSUPOST  
D. DIRECTA 

2014 
AATPRL Assistència Prevenció ACA 85.650,00 

PRTR Control analític E-PRTR ACA 25.000,00 

AATF AT fangs ACA 34.400,00 

ABVIC Abocador de Vic ACA 211.403,69 

ATBAY Banyoles ACA 155.588,85 

ATGRA Granollers ACA 138.495,42 

ATMDV Montornès ACA 110.998,64 

ATRUB Rubí (Assecatge tèrmic) ACA 374.717,90 

 
Increment gestió fangs no aptes 

 
600.000,00 

 
Increment previst aplicació nova normativa 1.200.000,00 

CMTEI Teià (Compostatge) ACA 161.175,00 

CMVLC Vila-Seca i Salou ACA 732.780,00 

ATBSS Besòs AMB 18.515.000,00 

CMBLN Blanes (Compostatge) C Costa Brava 236.463,10 

CMOLO Olot (Compostatge) CC La Garrotxa 359.356,11 

ATVIC Vic ( Assecatge Tèrmic) CC Osona 0,00 

CMMAS Manresa (Compostatge) Manc. Mun. Bages 41.650,00 

DAGE Àger(edar) ACA 28.786,00 

DRIAI Roní ACA 11.085,00 

DARNE Arnes (Edar) ACA 28.328,08 

DBAT Batea (Edar) ACA 71.659,89 

DFAT Fatarella (Edar) ACA 46.107,82 

DGAN Gandesa ACA 96.766,73 

DPDB Pinell del Brai ACA 66.584,93 

DVIL Vilalba dels Arcs ACA 54.656,59 

DBLM Bellmunt de Priorat ACA 92.006,87 

DCOR Cornudella de Montsant ACA 150.310,82 

DFAL Falset (Edar) ACA 117.285,95 

DLBF Bisbal de Falset, La ACA 36.656,20 

DLFI Figuera, La (Edar) ACA 58.721,74 

DMOL Molar, El (Edar) ACA 33.240,84 

DMOM Morera de Montsant ACA 68.407,24 

DMRGP Masroig(Barranc Pou) ACA 27.920,67 

DPBL Poboleda (Edar) ACA 37.026,23 

DPRT Pradell de la Teixeta ACA 50.611,31 

DTOP Torroja de Priorat ACA 48.397,43 

DASC Ascó (Edar) ACA 99.088,46 

DFLX Flix (Edar) ACA 164.254,70 

DGIN Ginestar (Edar) ACA 140.764,33 

DLPE Palma d'Ebre, La (Edar) ACA 79.579,77 

DLTE Torre de l'Espanyol ACA 66.569,24 

DMLN Móra la Nova/d'Ebre ACA 177.865,13 

DVIN Vinebre (Edar) ACA 107.957,91 

DBSC Bescanó (Edar) ACA 131.530,87 

DTRS Terrassa (Edar) ACA 2.772.542,41 

DCDN Cardona (Edar) ACA 209.797,97 

DCIPC La Coma i la Pedra ACA 36.554,68 

DRINF Riner- Freixinet ACA 12.392,37 

DRINS Riner-Su ACA 12.723,59 

DSLO St.Llorenç Morunys ACA 100.234,65 

DSOL Solsona (Edar) ACA 258.022,37 

DBAS Bàscara (Edar) ACA 46.121,22 

DJON Jonquera, La (Edar) ACA 269.414,64 
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CeCo Sistema Ad. Actuant 
PRESSUPOST  
D. DIRECTA 

2014 

DSCA Saus-camallera (Edar) ACA 43.510,99 

DSMF St.Miquel de Fluvià ACA 47.742,72 

DVIA Vilamalla (Edar) ACA 92.272,70 

DVJG Vilajuïga (Edar) ACA 28.867,05 

DVTL Ventalló (Edar) ACA 52.949,43 

CSAL Salmorres (col·lectors) ACA 616.015,27 

DCDS Cassà-Llagostera (Edar) ACA 274.646,65 

DCDT Cervià de Ter (Edar) ACA 24.602,74 

DLBE Bisbal d'Empordà, La ACA 329.351,69 

DMRT Martorell (Edar) ACA 696.659,98 

DABR Abrera (ampliació) ACA 975.399,52 

DCIV Castellbell i Vilar ACA 340.295,60 

DMON Monistrol Montserrat ACA 252.617,70 

DVDCE Viladecavalls (S.E.) ACA 123.127,82 

DVDCO Viladecavalls (S.O.) ACA 95.567,97 

DVQR Vacarisses (Edar) ACA 236.823,58 

DGLBC Gualba (Edar) ACA 38.125,97 

DMDSB Maçanet Residencial ACA 111.733,85 

DRDRF Can Fornaca ACA 78.601,13 

DSCF Sta.Coloma Farners ACA 310.677,82 

DSLS St.Llorenç Savall ACA 102.016,20 

DVGG Vallgorguina (Edar) ACA 90.291,53 

DVLBA Vilalba Sasserra (Edar) ACA 122.708,88 

DPDM Pla de Sta.Maria, El ACA 52.434,99 

DTRR Torredembarra (Edar) ACA 711.333,80 

DCAF Calaf (Edar) ACA 175.403,11 

DIGU Igualada (Edar) ACA 1.016.915,72 

DJOR Jorba (Edar) ACA 73.544,00 

DSMS St.Martí Sesgueioles ACA 40.865,14 

DSMT St Martí de Tous ACA 116.907,98 

DCAP Vallbona (Edar) ACA 549.758,09 

DCARM Carme (Edar) ACA 39.416,93 

DHOP Hostalets de Pierola ACA 56.357,37 

DMSF Masquefa (Edar) ACA 277.467,56 

DPIE Piera (Edar) ACA 206.552,72 

DFEPO El Far d'Empordà (Edar) ACA 11.324,00 

DVEN Vendrell, El (Edar) ACA 1.456.198,13 

DAGL L' Agullana (Edar) ACA 59.000,00 

DNVT Navata (Edar) ACA 119.000,00 

DPRL Peralada (Edar) ACA 143.000,00 

DVLC Vila-Seca i Salou ACA 1.343.176,72 

TVLC Terciari Vila-Seca i Salou ACA 209.539,83 

DBAR Barruera (Edar) ACA 38.169,13 

DBARB Boí (Edar) ACA 81.216,19 

DBARD Durró ACA 21.045,99 

DPSU Pont de Suert ACA 165.363,88 

DVLL Vilaller (Edar) ACA 54.500,08 

DVLLS Senet (Vilaller) Edar ACA 19.605,59 

DAVI Avinyó (Edar) ACA 72.239,59 

DGEL Gelida (Edar) ACA 136.945,33 

DRUB Rubí (Edar, ampliació) ACA 954.109,28 

DAGR Agramunt (Edar) ACA 258.713,49 

DARB Arbeca (edar) ACA 85.696,37 

DBBL Borges Blanques, Les ACA 164.110,36 

DBEL Bellaguarda (Edar) ACA 47.113,34 
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CeCo Sistema Ad. Actuant 
PRESSUPOST  
D. DIRECTA 

2014 

DBLP Bellpuig (Edar) ACA 202.448,92 

DBOV Bovera ACA 39.076,51 

DLGR Granadella, La (Edar) ACA 56.041,78 

DVERD Verdú (Edar) ACA 57.001,52 

DALE Albesa (Edar) ACA 93.671,63 

DALGR Algerri (Edar) ACA 18.256,89 

DARS Artesa de Segre (Edar) ACA 125.764,92 

DASLA Avellanes ACA 35.683,73 

DBAL Balaguer (Edar) ACA 426.631,69 

DBDRC Baronia de Rialb (Edar) ACA 20.285,44 

DIVN Ivars de Noguera (Edar) ACA 24.495,26 

DOLI Oliana (Edar) ACA 107.480,77 

DPON Ponts (Edar) ACA 121.059,99 

DTLM Torrelameu ACA 49.360,58 

DALN Alins ACA 31.218,22 

DAREU Àreu (Alins) ACA 31.714,76 

DBPGS Gerri de la Sal ACA 22.799,32 

DCMGT Guardia de Tremp ACA 23.149,43 

DEDA Valènc. Àneu-Esterri ACA 118.790,51 

DEPT Espot (Edar) ACA 108.669,16 

DEPTE Estaïs (Espot) (Edar) ACA 16.824,83 

DESG Esglésies, Les (Edar) ACA 19.733,46 

DGDA Guingueta d'Àneu ACA 53.912,22 

DGGAO Escaló (Guingueta Àn ACA 10.416,95 

DICDF Figuerola d'Orcau ACA 26.136,33 

DISO Isona i Conca Della ACA 45.462,64 

DLDRT Lladorre (Tavascan) ACA 26.238,19 

DLLI Llimiana (Edar) ACA 18.280,16 

DPSE Pobla de Segur ACA 262.241,68 

DRIA Rialp (Edar) ACA 79.587,33 

DSDBX Sarroca Bellera-Xera ACA 20.215,47 

DSDP Salàs de Pallars (Edar) ACA 29.142,26 

DSNT Senterada ACA 37.953,00 

DSOR Sort (Edar) ACA 126.277,70 

DSORA Altron (Sort) ACA 23.830,10 

DSORS Sauri-Llesui (Sort) ACA 55.912,06 

DTDCB Bellvei (Torre Cab) ACA 28.245,27 

DTDCI Espui ACA 5.483,59 

DTIR Tírvia ACA 15.034,96 

DVDC Vall de Cardós, La ACA 45.411,90 

DAFA Alfarràs-Almenar (Edar) ACA 178.362,39 

DAIT Aitona-Seròs (Edar) ACA 118.063,22 

DALF Alfés (Edar) ACA 24.011,97 

DALM Almacelles (Edar) ACA 174.643,56 

DALS Alcarràs (Edar) ACA 187.315,17 

DAMT Almatret (Edar) ACA 24.779,08 

DMAI Maials (Edar) ACA 58.828,11 

DPOR Portella ACA 28.712,58 

DROS Rosselló (Edar) ACA 93.392,30 

DTDSU Torres de Segre (Edar) ACA 144.060,97 

DTOE Corbins (Edar) ACA 37.905,01 

ALTAFULLA Ajuntament d'Altafulla Aj.Altafulla 44.333,25 

MONT-ROIG Mont-Roig del Camp Aj.Mont-Roig 461.101,09 

SABADELL Sabadell Aj.Sabadell 4.014.979,92 

TARRAG Tarragona Aj.Tarragona 1.875.357,52 
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VALLS Valls Aj.Valls 637.799,89 

DALB Alcover Ajuntament 109.082,47 

BAMR Almoster (Bombament) Ajuntament 6.071,38 

DARC Arbúcies Ajuntament 201.026,05 

DBLS Balsareny Ajuntament 112.467,68 

DCAL Calafell Ajuntament 894.685,69 

DCDV Castellar del Vallès Ajuntament 635.464,64 

DCER Cervera Ajuntament 183.447,36 

BCON Constantí (Bombament) Ajuntament 16.764,22 

PCRX Creixell Ajuntament 5.094,80 

DFIG Figueres Ajuntament 1.059.754,11 

DFOR Forallac Ajuntament 6.479,91 

DGIR Girona Ajuntament 2.250.134,40 

DGSN Guissona Ajuntament 108.967,09 

DJONL Límits, Els Ajuntament 64.946,10 

DLDC Llardecans Ajuntament 11.638,92 

DLLE Lleida Ajuntament 2.318.587,22 

DMTP Matadepera Ajuntament 111.927,74 

DMOI Moià Ajuntament 178.427,01 

BMTQ Montesquiu (Bombament) Ajuntament 4.504,40 

BPLR Pallaresos, Els Ajuntament 16.444,96 

DPRF Perafort Ajuntament 47.700,82 

DLPM Pobla de Mafumet, La Ajuntament 143.875,69 

DRUS Reus Ajuntament 1.399.202,70 

DRIU Riudoms Ajuntament 148.496,09 

PRDB Roda de Barà Ajuntament 20.486,88 

DSLL Sallent-Artés Ajuntament 419.245,08 

PSLU Salou Ajuntament 99.279,55 

DSCE Sant Celoni Ajuntament 615.013,86 

DSGR Sant Gregori Ajuntament 16.161,92 

DSHS Sant Hilari Sacalm Ajuntament 113.417,37 

DSMP Santa Ma.Palautordera Ajuntament 304.859,78 

DSEC Secuita, La Ajuntament 64.529,29 

PSITG Sitges Ajuntament 371.062,55 

DSGF St. Guim de Freixenet Ajuntament 13.170,83 

DSLH St.Llorenç d'Hortons Ajuntament 58.136,91 

DSUR Súria Ajuntament 156.370,88 

DTRG Tàrrega Ajuntament 417.468,10 

CTRS Terrassa Ajuntament 156.640,19 

PTRR Torredembarra Ajuntament 54.340,97 

BTRF Torrefarrera Ajuntament 2.718,84 

DTRP Tremp Ajuntament de Tremp 228.606,79 

DVMT Vilamitjana Ajuntament de Tremp 22.450,82 

AMB Àrea Metropolitana de Barcelona (*) AMB 23.014.915,18 

DBGS Begues AMB N/A 

DBSS St. Adrià del Besòs AMB N/A 

DCRLR Corbera Llobregat AMB 137.246,69 

DGVC Gavà-Viladecans AMB 326.000,00 

DMIR Montcada i Reixac AMB N/A 

ATPDL Assecatge Prat AMB 278.204,40 

DPDL Prat de Llobregat, El AMB N/A 

DSFL St.Feliu Llobregat AMB 435.000,00 

DVVR Vallvidrera AMB N/A 

IEMSHTR EMSHTR AMB N/A 

COSTABRAVA Consorci de la Costa Brava (*) C Costa Brava 10.653.128,68 
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DBGR Begur (Edar) C Costa Brava N/A 
DBLN Blanes (Edar) C Costa Brava N/A 
DCAD Cadaqués (Edar) C Costa Brava N/A 
DCOL Colera (Edar) C Costa Brava N/A 
DCPA Castell-Platja d'Aro C Costa Brava N/A 
DECL Escala (Edar) C Costa Brava N/A 
DEPB Empuriabrava (Edar) C Costa Brava N/A 
DLÇAV Valleta, La (Edar) C Costa Brava N/A 
DLDM Lloret de Mar (Edar) C Costa Brava N/A 
DLLN Llançà (Edar) C Costa Brava N/A 
DPAL Pals (Edar) C Costa Brava N/A 
DPAL Palau sator C Costa Brava 15.500,00 

DPAM Palamós (Edar) C Costa Brava N/A 
DPDS Port de la Selva (Edar) C Costa Brava N/A 
DPOB Portbou (Edar) C Costa Brava N/A 
DPSV Palau-Saverdera (Edar) C Costa Brava N/A 
DRSS Roses (Edar, ampliació) C Costa Brava N/A 
DTMN Torroella de Montgrí C Costa Brava N/A 
DTOS Tossa de Mar (Edar) C Costa Brava N/A 
ICCB Consorci Costa Brava C Costa Brava N/A 
DMOF Montferrer (Edar) CC Alt Urgell 285.066,13 

ICCAU Alt Urgell CC Alt Urgell N/A 

BAIXCAMP Consell Comarcal del Baix Camp CC Baix Camp 1.861.297,07 

DALJ Alforja (Edar) CC Baix Camp N/A 
DBOT Botarell (Edar) CC Baix Camp N/A 
DCMN Cambrils (Edar) CC Baix Camp N/A 
DMTB Montbrió del Camp CC Baix Camp N/A 
DRDC Riudecanyes (Edar) CC Baix Camp N/A 
DRIS Riudecols (Edar) CC Baix Camp N/A 
DSDC Selva del Camp, La CC Baix Camp N/A 
DVAN Vandellós (Edar) CC Baix Camp N/A 
DVND Vandellòs i L'Hospitalet de l’Infant CC Baix Camp N/A 
DVPNA Vilaplana (Edar) CC Baix Camp N/A 
ICCBC Baix Camp CC Baix Camp N/A 
BAIXEBRE Consell Comarcal del Baix Ebre (*) CC Baix Ebre 2.111.559,89 

DAFC Alfara de Carles CC Baix Ebre 37.539,15 

DALD Edar de l'Aldea CC Baix Ebre N/A 
DAMM Ametlla de Mar, L' CC Baix Ebre N/A 
DAMMM Marina St Jordi CC Baix Ebre N/A 
DBNF Benifallet CC Baix Ebre 72.739,70 

DCML Camarles (Edar) CC Baix Ebre N/A 
DDEL Deltebre (Edar) CC Baix Ebre N/A 
DLAM Ampolla (Edar) CC Baix Ebre N/A 
DPER Perelló, El (Edar) CC Baix Ebre N/A 
DTIV2 Tivenys CC Baix Ebre 61.933,55 

DTOT Tortosa-Roqueta CC Baix Ebre N/A 

DTTV1 Vinallop CC Baix Ebre 47.612,95 

ICCBE Baix Ebre CC Baix Ebre N/A 

BAIXPEND Consell Comarcal del Baix Penedès CC Baix Penedès 1.463.409,03 

DARÇG Arboç, L' (Gornal) CC Baix Penedès N/A 
DBLV Bellveí (Edar) CC Baix Penedès N/A 
DCUB Cubelles i Cunit (Edar) CC Baix Penedès N/A 
DLDP Llorenç del Penedès CC Baix Penedès N/A 
DSJDC St.Jaume Domenys(Co) CC Baix Penedès N/A 
PVEN Vendrell, El CC Baix Penedès N/A 
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ICCBP Baix Penedès CC Baix Penedès N/A 
BERGUEDA Consell Comarcal del Berguedà CC Berguedà 1.371.127,13 

DBAG Bagà (Edar) CC Berguedà N/A 
DBER Berga (Edar) CC Berguedà N/A 
DCDNH Castellar de N'hug CC Berguedà N/A 
DCRC Cercs (Edar) CC Berguedà N/A 
DCRCC Sant Corneli (Edar) CC Berguedà N/A 
DCSRS Casserres (Edar) CC Berguedà N/A 
DGRN Gironella (Edar) CC Berguedà N/A 
DPGR Puig-Reig (Edar) CC Berguedà N/A 
DPOBL Pobla de Lillet, La CC Berguedà N/A 
ICCBG Berguedà CC Berguedà N/A 
CERDANYA Consell Comarcal de la Cerdanya CC Cerdanya 881.560,51 

DALP Alp (Edar) CC Cerdanya N/A 
DALPM Masella (Edar) CC Cerdanya N/A 
DALPO Molina (Edar) CC Cerdanya N/A 
DALPS Supermolina (Edar) CC Cerdanya N/A 
DBEC Bellver de Cerdanya CC Cerdanya N/A 
DBOL Bolvir (Edar) CC Cerdanya N/A 
DDAS Das (Edar) CC Cerdanya N/A 
DFCUR Vilar d'Urtx (Edar) CC Cerdanya N/A 
DGDSC St Martí de Cerdanya CC Cerdanya N/A 
DGLS Guils de la Cerdanya CC Cerdanya N/A 
DMAR Martinet (Edar) CC Cerdanya N/A 
DPRSP Prats (Edar) CC Cerdanya N/A 
DPUI Puigcerdà (Edar) CC Cerdanya N/A 
DSNE Saneja (Edar) CC Cerdanya N/A 
ICCC Consell Comarcal de la Cerdanya (DI) CC Cerdanya N/A 
CBARBERA Consell Comarcal de la Conca Barberà CC Conca de Barberà 583.994,18 

DESP Espluga Francolí CC Conca de Barberà N/A 
DMOB Montblanc (Edar) CC Conca de Barberà N/A 
DSCQ Sta.Coloma Queralt CC Conca de Barberà N/A 
DSLV Solivella (Edar) CC Conca de Barberà N/A 
DSNN Senan CC Conca de Barberà N/A 
ICCCB Conca de Barberà CC Conca de Barberà N/A 
GARROTXA Consell Comarcal de la Garrotxa CC La Garrotxa 2.392.557,70 

DBED Beuda (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DBES Besalú (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DCDR Castellfollit Roca CC La Garrotxa N/A 
DCTR Can Trona CC La Garrotxa N/A 
DJNT Joanetes (Can Trona) CC La Garrotxa N/A 
DLPH Planes d'Hostoles CC La Garrotxa N/A 
DMDM Maià de Montcal (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DMIE Mieres (Edar); Garrotxa CC La Garrotxa N/A 
DMIES Mieres-la Sallera CC La Garrotxa N/A 
DMTG Montagut (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DOLO Olot (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DOLOT Triai, El (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DSAEL St. Aniol de Finestr CC La Garrotxa N/A 
DSAP Santa Pau (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DSJF St.Joan les Fonts CC La Garrotxa N/A 
DSJFB Begudà (Edar) CC La Garrotxa N/A 
DSJL St. Jaume de Llierca CC La Garrotxa N/A 
DVBHD Vall d'en Bas CC La Garrotxa N/A 
DVBSP Sant Privat d'en Bas CC La Garrotxa N/A 
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ICCG Garrotxa CC La Garrotxa N/A 
LASELVA Consell Comarcal de la Selva CC La Selva 1.847.767,11 

DANG Anglès (Edar) CC La Selva N/A 
DBRD Breda (Edar) CC La Selva N/A 
DCMV Caldes de Malavella CC La Selva N/A 
DHTR Hostalric (Edar) CC La Selva N/A 
DMDS Maçanet de la Selva CC La Selva N/A 
DRDR Riudarenes (Edar) CC La Selva N/A 
DRDS Riudellots Selva CC La Selva N/A 
DRIE Riells i Viabrea (Edar) CC La Selva N/A 
DSIV Sils - Vidreres (Edar) CC La Selva N/A 
DVDO Vilobí d'Onyar (Edar) CC La Selva N/A 
DVIDA Aiguavivapark (Edar) CC La Selva N/A 
ICCS Consell Comarcal de la Selva (DI) CC La Selva N/A 
MARESME Consell Comarcal del Maresme (*) CC Maresme 6.689.942,97 

DARE Arenys de Mar (Edar) CC Maresme 110.000,00 

DMAT Mataró (Edar) CC Maresme N/A 
DORR Orrius (Edar) CC Maresme N/A 
DSAN St.Andreu Llavaneres CC Maresme N/A 
DSGP St.Genís de Palafolls CC Maresme N/A 
DSPM Sant Pol de Mar (Edar) CC Maresme N/A 
DTEI Teià (Maresme Sud) CC Maresme N/A 
DTOR Tordera (Edar) CC Maresme N/A 
ICCMA Maresme CC Maresme N/A 
PINEDA Alt Maresme Nord CC Maresme 3.000.000,00 

IPIM Alt Maresme Nord(DI) CC Maresme N/A 

MONTSIA Consell Comarcal del Montsià CC Montsià 1.715.881,92 

DALCA Alcanar (Edar) CC Montsià N/A 
DALCL Cases d'Alcanar, Les CC Montsià N/A 
DAMP Amposta (Edar) CC Montsià N/A 
DGAL Galera, La (Edar) CC Montsià N/A 
DGOD Godall (Edar) CC Montsià N/A 
DMSD Masdenverge (Edar) CC Montsià N/A 
DSBR Santa Bàrbara (Edar) CC Montsià N/A 
DSCR St. Carles Ràpita CC Montsià N/A 
DSEN Sènia, La (Edar) CC Montsià N/A 
DSJEM Muntells, Els (Edar) CC Montsià N/A 
DULL Ulldecona (Edar) CC Montsià N/A 
ICCMO Montsià CC Montsià N/A 
OSONA Consell Comarcal d'Osona CC Osona 5.155.665,94 

DALPE Alpens (Edar) CC Osona N/A 
DCTS Centelles (Edar) CC Osona N/A 
DFOL Folgueroles (Edar) CC Osona N/A 
DFSS Fussimanya (Edar) CC Osona N/A 
DGRBS Serrabonica (Edar) CC Osona N/A 
DMAN Manlleu (Edar) CC Osona N/A 
DMDRC Les Cases Noves (Edar) CC Osona N/A 
DMSP Masia Perafita (Edar) CC Osona N/A 
DMUN Muntanyà (Edar) CC Osona N/A 
DOLS Olost (Edar) CC Osona N/A 
DPLL Prats de LLuçanès CC Osona N/A 
DRDT Roda de Ter (Edar) CC Osona N/A 
DSBGB Bingrau CC Osona N/A 
DSBL St.Boi de Lluçanès CC Osona N/A 
DSEF Sentfores - Guixa CC Osona N/A 
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DSEP Sta.Eulàlia Riuprim. CC Osona N/A 
DSEV Seva (Edar) CC Osona N/A 
DSMB Sta. Maria de Besora CC Osona N/A 
DSMC Sta.Maria de Corcó CC Osona N/A 
DTAL Taradell (Edar) CC Osona N/A 
DTAV Tavertet (Edar) CC Osona N/A 
DTON Tona (Edar) CC Osona N/A 
DTVR Tavèrnoles (Edar) CC Osona N/A 
DVGE Vall del Ges-Torelló CC Osona N/A 
DVIC Vic (Edar) CC Osona N/A 
DVID Vidrà (Edar) CC Osona N/A 
DVLD Viladrau (Edar) CC Osona N/A 
ICCO Osona CC Osona N/A 
PLAESTANY Consell Comarcal del Pla de l'Estany CC Pla de l'Estany 1.341.808,91 

DBAY Banyoles (Edar) CC Pla de l'Estany N/A 
DSERY Serinyà (Edar) CC Pla de l'Estany N/A 
ICCPE Pla de l'Estany CC Pla de l'Estany N/A 
PLAURGELL Consell Comarcal del Pla d'Urgell CC Pla d'Urgell 1.257.866,34 

DBLL Bell-lloc d'Urgell CC Pla d'Urgell N/A 
DBNS Ivars d'Urgell (Edar) CC Pla d'Urgell N/A 
DBVI Bellvís (Edar) CC Pla d'Urgell N/A 
DFON Fondarella-Mollerus. CC Pla d'Urgell N/A 
DJUN Juneda-Torregrossa CC Pla d'Urgell N/A 
DLIN Linyola (Edar) CC Pla d'Urgell N/A 
ICCPU Pla d'Urgell CC Pla d'Urgell N/A 
RIPOLLES Consell Comarcal del Ripollès CC Ripollès 997.728,98 

DCAM Camprodon (Edar) CC Ripollès N/A 
DNEV Nevà (Toses) (Edar) CC Ripollès N/A 
DPLA Planoles (Edar) CC Ripollès N/A 
DQUCA Núria (Edar) CC Ripollès N/A 
DRIF Ribes de Freser (Edar) CC Ripollès N/A 
DRIP Ripoll (Edar) CC Ripollès N/A 
DSETC Setcases (Edar) CC Ripollès N/A 
DSJA Sant Joan Abadesses CC Ripollès N/A 
DSPS St.Pau de Segúries CC Ripollès N/A 
ICCR Ripollès CC Ripollès N/A 
CBESOS Consorci del Besòs CDC Besòs 9.085.262,03 

DAGF Aiguaf-St.Martí Cent CDC Besòs N/A 
DBIR Bigues i Riells (Edar) CDC Besòs N/A 
DCAR Vilanova del Vallès CDC Besòs N/A 
DCDM Caldes Montbui (amp) CDC Besòs N/A 
DCIS Cànoves i Samalus CDC Besòs N/A 
DFRQ Franqueses, Les CDC Besòs N/A 
DGAR Garriga, La (ampl.) CDC Besòs N/A 
DGRA Granollers (Edar) CDC Besòs N/A 
DLLL Llagosta, La (Edar) CDC Besòs N/A 
DMDV Montornès del Vallès CDC Besòs N/A 
DRDV Roca del Vallès, La CDC Besòs N/A 
DSAV St.Antoni Vilamajor CDC Besòs N/A 
DSENC Can Canyameres CDC Besòs N/A 
DSER Sta.Eulàlia Ronçana CDC Besòs N/A 
DSFC St.Feliu de Codines CDC Besòs N/A 
DSQS St.Quirze de Safaja CDC Besòs N/A 
ICDB Consorci del Besòs (DI) CDC Besòs N/A 
ARAN Conselh Generau Aran (*) Conselh General d'Aran 1.000.252,27 
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DART Arties (Edar) Conselh General d'Aran N/A 
DBOS Bossost - Les (Edar) Conselh General d'Aran N/A 
DNARB Bagergue-Canejan (Edar) Conselh General d'Aran N/A 
DVIE Vielha e Mijaran (Edar) Conselh General d'Aran N/A 
DVIEA Arros Conselh General d'Aran 20.414,20 

DVIET Aubert (Vielha) Conselh General d'Aran 22.819,64 

ICGA C. Generau d'Aran Conselh General d'Aran N/A 

PENEDES Manc. Interm. Penedès – Garraf (*) Manc. Interm. Penedès - Garraf 4.442.943,83 

AOLE Olèrdola (fosses sèptiques) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
BVDP Vilafranca Penedès Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DCAV Castellvi de la Marc Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DCAVU Castellví de la Marca Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DCIGM Castellet(St.Marçal) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DMED Mediona (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DMEDP Sant Pere Sacarrera Manc. Interm. Penedès - Garraf 85.000,77 

DODB Olesa de Bonesvalls Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DOLIV Olivella (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DPDP Pla del Penedès (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DRBT Riudebitlles (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DSITG Sitges Garraf (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DSITR Sitges-St.Pere Ribes Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DSMSH Sant Martí Sarroca Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DSSD St.Sadurní d'Anoia Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DSUBL Lavern Manc. Interm. Penedès - Garraf 48.451,56 

DSUBP Subirats (Edar) Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DVDP Vilafranca Penedès Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
DVLG Vilanova i la Geltrú Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
FFNR Font-Rubí Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
PVLG Vilanova i la Geltrú Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
IMIPG M.I. Penedès-Garraf Manc. Interm. Penedès - Garraf N/A 
BAGES Mancomunitat del Bages Manc. Mun. Bages 2.424.461,51 

DCDBF La Figuerola Manc. Mun. Bages N/A 
DCDBS Castellnou del Bages Manc. Mun. Bages N/A 
DMAS Manresa (Edar) Manc. Mun. Bages N/A 
DMOJ Mojal, El (Edar) Manc. Mun. Bages N/A 
DNAV Navàs (Edar) Manc. Mun. Bages N/A 
DNFP Navarcles (Edar) Manc. Mun. Bages N/A 
DPDV Pont de Vilomara, El Manc. Mun. Bages N/A 
DSSG St.Salvador Guardiola Manc. Mun. Bages N/A 
IMMSB Manc.Municipis Bages Manc. Mun. Bages N/A 
DCPNS Campins Noves instal·lacions 20.768,50 

DFGMP Pertegas Noves instal·lacions 9.086,22 

DMDSP Pantans de Montbarbat Noves instal·lacions 71.781,14 

DMSN Massanes Noves instal·lacions 7.009,37 

DMSNR Riuclar Noves instal·lacions 22.585,75 

DSPVR Can Ram Noves instal·lacions 67.497,63 

DVIDT Terrafortuna Noves instal·lacions 50.623,22 

DCSRG El Guixaró (TM Casserres) Noves instal·lacions 7.286,53 

DETN L'Estany Noves instal·lacions 16.021,09 

DGSL Gósol Noves instal·lacions 21.491,48 

DMDC Monistrol de Calders Noves instal·lacions 41.983,37 

DMMJ Montmajor Noves instal·lacions 13.419,57 

DMOIM Montví de Baix (Sec B I C) (TM Moià) Noves instal·lacions 17.123,05 

DMURA Mura Noves instal·lacions 21.265,56 

DNDB La Nou de Berguedà Noves instal·lacions 7.246,99 
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DPDR Prats de Rei Noves instal·lacions 18.729,22 

DSFS Sant Feliu Sasserra Noves instal·lacions 46.896,52 

DSPRS Sant Pere Saravillena Noves instal·lacions 5.271,08 

DTAL1 Talamanca Oest Noves instal·lacions 14.104,44 

DCPDF Font Rubí Noves instal·lacions 27.279,37 

DFLC Flaçà i Sant Joan de Mollet Noves instal·lacions 52.339,33 

DFRLP Forallac/Peratallada Noves instal·lacions 30.875,53 

DLBLC Llamilles/ La carretera Noves instal·lacions 24.170,98 

DMALI Fontcoberta/Melianta Noves instal·lacions 27.388,83 

DMLO2 Molló Noves instal·lacions 4.218,82 

DOGS Ogassa Noves instal·lacions 23.727,68 

DOSOR Osor Noves instal·lacions 25.852,87 

DPDN Pardines Noves instal·lacions 12.157,71 

DPERA La Pera Noves instal·lacions 21.865,73 

DPLV Parlavà Noves instal·lacions 23.206,05 

DQRB Queralbs Noves instal·lacions 28.802,56 

DQRT1 Quart, Palol d'Onyar i Creueta Noves instal·lacions 99.746,46 

DRPA Rupià Noves instal·lacions 27.380,13 

DSDD Serra Daró Noves instal·lacions 27.926,05 

DSJBB Bonmatí Noves instal·lacions 28.132,05 

DSJVM Sant Jordi Desvalls/Massó Noves instal·lacions 25.421,67 

DUTT2 Ullastret Noves instal·lacions 22.414,86 

DVDR Vallfogona del Ripollès Noves instal·lacions 23.953,49 

DVDT Vilallonga del Ter Noves instal·lacions 27.709,30 

DCRS Castellví de Rosanes Noves instal·lacions 74.901,52 

DPRA Prades Noves instal·lacions 73.470,00 

DDRM Can Massuet Noves instal·lacions 74.962,60 

DCAST Castellolí Noves instal·lacions 36.699,00 

DULLT Els Valentins (Ulldecona) Noves instal·lacions 30.404,38 

  St Jaume Enveja Noves instal·lacions 149.074,96 

DVRNL Els Lledoners Noves instal·lacions 45.937,00 

DCBE Corbera d'Ebre Noves instal·lacions 51.994,43 

DSHJ Horta St Joan Noves instal·lacions 112.398,34 

DCBC Cabaces  Noves instal·lacions 0,00 

DCÇN Capçanes  Noves instal·lacions 38.823,59 

DGAM1 Guiaments  Noves instal·lacions 34.234,18 

DGTL Gratallops Noves instal·lacions 18.620,27 

DMÇA1 Marça Noves instal·lacions 34.274,18 

DPRR Porrera Noves instal·lacions 28.408,44 

DTFB La torre  Noves instal·lacions 15.626,88 

DULD Uldemollins Noves instal·lacions 105.194,61 

DVBX Vilella Noves instal·lacions 15.626,88 

DGCA Garcia Noves instal·lacions 60.705,88 

DRQR Rasquera Noves instal·lacions 62.995,35 

DTERM Térmens Noves instal·lacions 79.245,00 

DODMO 0asis (Olesa) Noves instal·lacions. Convenis externs 25.421,20 

 
Aiguamurcia Noves instal·lacions. Convenis externs 40.000,00 

DALIO Alió Noves instal·lacions. Convenis externs 14.860,00 

 
Can Coromines (Viladecavalls) Noves instal·lacions. Convenis externs 25.000,00 

DFEPO Far d'Empordà, El Noves instal·lacions. Convenis externs 22.648,25 

DBCNM Mas Llunés Noves instal·lacions. Convenis externs 21.260,99 

 
Moià Noves instal·lacions. Convenis externs 30.000,00 

 
Mont-Roig del Camp Noves instal·lacions. Convenis externs 40.000,00 

SABADELL Ampliació Sabadell Noves instal·lacions. Convenis externs 1.121.743,00 

DRNU Renau Noves instal·lacions. Convenis externs 21.152,58 
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Siurana (Cornudella de Montsant) Noves instal·lacions. Convenis externs 25.000,00 

 
Valldemar (Castellet i La Gornal) Noves instal·lacions. Convenis externs 35.000,00 

 
Vilafreser(Vilademuls) Noves instal·lacions. Convenis externs 35.000,00 

 
Vilalleons (St Julià de Vilatorta ) Noves instal·lacions. Convenis externs 35.000,00 

Sistemes pendents de cedir a AA (€) 
 

155.815.284,56 

(*) Nota: inclou les atribucions de fons pel conjunt de les actuacions de l’àmbit de la corresponent administració local de 
referència que es mostren amb la indicació N/A.  

 

2.6.5. Despeses Àmbit Gestió del Medi 

El detall de les despeses de l’àmbit de gestió del medi per al 2014 és el següent: 

Pr. 2014 Despeses Àmbit  Gestió de Medi (cap. II i VI) Compte Aplic. Pres Import 

PSIC Control aigües costaneres 623500 "251.0002" 543.490,00 

PSIC Control aigües superficials 623500 "251.0002" 429.000,00 

PSIC Control aigües subterrànies 623500 "251.0002" 66.500,00 

Assegurament de la qualitat (BBDD) 623500 "251.0002" 8.000,00 

Total Pla de seguiment i control (PSIC) 623500 "251.0002" 1.046.990,00 

Servei inspecció 91/271 (6 àmbits territorials) 623500 "251.0002" (1) 407.200,00 

Transport neveres 623500 "251.0002" 10.000,00 

Total Anàlisi i control aigües 623500 "251.0002" 1.464.190,00 

Intervencions urgents medi 616101 "251.0002" 55.000,00 

Material fungible medi (sondes,  616101 "251.0002" 10.000,00 

Total Actuacions d'emergència en el medi 616101 "251.0002" 65.000,00 

Manteniment equips laboratori Provença 622201 "213.0001" (2) 72.500,00 

Manteniment equips laboratori Abrera 622201 "213.0001" (3) 65.110,00 

Total Manteniment equips laboratori 622201 "213.0001" 137.610,00 

Material fungible laboratori Provença 629100 "221.0089" (4) 208.000,00 

Material fungible laboratori Abrera 629100 "221.0089" (5) 482.200,00 

Total Material anàlisi i laboratori 629100 "221.0089" 690.200,00 

Assistències tècniques laboratori Provença 623001 "251.0002" (6) 7.800,00 

Assistències tècniques laboratori Abrera 623001 "251.0002" (7) 21.000,00 

Assistència tècnica Pla Gestió (impress) 623001 "251.0002" 100.000,00 

Assistència tècnica inundabilitat 623001 "251.0002" 100.000,00 

Total Assistència tècnica gestió del medi 623001 "251.0002" 228.800,00 

Total Manteniment de lleres           616100 "251.0002" 400.000,00 

Projecte trasllat  656221 "610.0001" 30.000,00 

Trasllat laboratori (50% de 750.000) 656221 "610.0001" 375.000,00 

Total equipament d'immobles 656221 "610.0001" 405.000,00 

Total  Maquinària i utillatge laboratori 656223 "620.0001" 4.000,00 

Tota Despeses Àmbit  Gestió de Medi (cap. II i VI) (€) 
  

3.394.800 

 
 

(1) Servei inspecció 91/271 (6 Àmbits territorials)   Import 

Serveis inspecció EDAR àmbit Girona  92.000 

Serveis inspecció EDAR àmbit Tordera- Besòs                                           100.800 

Serveis inspecció EDAR àmbit Llobregat-Foix                                           100.000 

Serveis inspecció EDAR àmbit Tarragona  48.800 

Serveis inspecció EDAR àmbit Terres de l’Ebre  24.000 

Serveis inspecció EDAR àmbit Lleida                                            41.600 

Total (€) (1) 407.200 
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(2) Manteniment equips laboratori Provença Import 

Cromatògraf de gasos s/n=20045216   TRIPLUS: manteniment Esencial 
sense peces  

1.700,00 € 

2 ICS-2000 de Dionex  4.100,00 € 

Vitrines Flores Valles 1.200,00 € 

Equips GC-MS-Twister i ICP-MS: manteniment correctiu 16.000,00 € 

Control radiològic captura d'electrons ECD 400,00 € 

Contracte de manteniment de les equips AG204, XP205DR, 
PB3002DR,COBOS C300 i T90 

1.700,00 € 

Contracte Manteniment PSA Millennium Merlin  i automostrejador 
20.200 

1.200,00 € 

Contracte Manteniment START-D,TRACE-CLEAN i DMA-80 de 
MILESTONE 

3.400,00 € 

Contracte Manteniment del Optima 7300 DV CONCENTRIC a PERKIN 2.600,00 € 

Manteniment equip Kjeldahl 2.500,00 € 

Manteniment consoles Alliance 8.400,00 € 

Manteniment equip aigua MilliQ 6.400,00 € 

Manteniment equips Matèries Inhibidores 1.000,00 € 

Calibracions sondes 1.400,00 € 

Manteniment vitrines Cruma 2.200,00 € 

Manteniment valorador  3.100,00 € 

Manteniment i calibració balances 700,00 € 

Manteniment analitzador discret 7.000,00 € 

Manteniment sondes de temperatura i humitat 1.700,00 € 

Contracte per a la recollida de residus del Laboratori per a l’any 2013. 5.800,00 € 

Total (€) (2) 72.500,00 € 
 

(3) Manteniment equips laboratori Abrera Import 

Manteniment Perkin Elmer ELAN 9000 15.500,00 € 

Manteniment equips aigua MilliQ 4.810,00 € 

Manteniment 1 HPLC Agilent, 2 GC Agilent, 1 GC Varian i 1 UV 1 AA 28.500,00 € 

Manteniment cromatògraf iònic Metrohm 3.700,00 € 

Manteniment TOC Shimatzu 2.600,00 € 

Qualificació vitrines i cabines 800,00 € 

Calibració  Equips de mesura 5.500,00 € 

Revisió detectors ECD 400,00 € 

Recollida de residus 3.300,00 € 

Total (€) (3) 65.110,00 € 
 

(4) Material fungible laboratori Provença Import 

Contracte subministrament gasos lab. Amb mant.línia i lloguer 22 ampolles 14.000,00 € 

Reactius Lot 3 Grup 1 Acord Marc 28.000,00 € 

Reactius Orgànics Lot 3 Grup 2 Acord Marc 36.000,00 € 

Material Química Lot 3 Grup 3 Acord Marc 110.000,00 € 

Reactius metalls Lot 3 Grup 4 Acord Marc 20.000,00 € 

Total (€) (4) 208.000,00 € 
 

(5) Material fungible laboratori Abrera Import 

Subministrament de gasos 23.000,00 € 

Columnes bescanvi iònic Veolia 8.000,00 € 

Reactius Lot 3 Grup 5 Acord Marc 167.000,00 € 

Material Divers Lot 3 Grup 6 Acord Marc 101.000,00 € 

Material específic Lot 3 Grup 7 Acord Marc 42.000,00 € 

Altres 141.200,00 € 

Total (€) (5) 482.200,00 € 
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(6) Assistències tècniques laboratori Provença Import 

Intercomparacions Ielab 1.700,00 € 

Intercomparacions Aquacheck 4.100,00 € 

Acreditació ENAC 2.000,00 € 

Total (€) (6) 7.800,00 € 
 
 

(7) Assistències tècniques laboratori Abrera Import 

Anàlisi de radioactivitat 15.200,00 € 

Intercomparació IELAB 3.300,00 € 

Intercomparació QWAS 500,00 € 

Manteniment Acreditació 17025 2.000,00 € 

Total (€) (7) 21.000,00 € 

 

Pla de producció del laboratori 

El pressupost previst per a laboratori per a l’any 2014, inclòs a les despeses de l’Àrea de 
Gestió de Medi, permetrà portar a terme el pla de producció de 2014 que es detalla a 
continuació: 

Anàlisis derivades del compromès a la Directiva 91/271  

Producció prevista de edar segons la Directiva 91/271 per l'any 2014 

Sobre un total de 449 EDAR tipus A, B, C i D es fan 4454 mostres a l'any 

Paràmetre Número de mostres 

DBO 4454 

DQO 3960 

Nitrogen Total 1704 

Fòsfor total 1936 

MES 840 

 

Anàlisis derivades del Pla de Seguiment i Control 

Producció prevista de mostres durant la campanya de bany 

248 platges * 9 mostrejos = 2232 mostres 

Paràmetre Número de mostres 

Salinitat 2232 

E coli 2232 

E Fecals 2232 

Analítiques complementàries 

Paràmetre Número de mostres 

Salinitat 143 

E coli 143 

E Fecals 143 

 
Mostres previstes pel 2014 superficials 

Tipus d’analítica Número de mostres 

A Abasta 136 

C AbastaC (perfil complet) 36 

G FQGeneral 1774 

GA FQGeneral + Abasta 36 

GC FQGeneral + AbastaC 22 

GCSP FQGeneral + AbastaC + Substancies Prioritàries 2 

GP FQGeneral + Vida Piscícola 106 

GPA FQGeneral + Vida Piscícola + Abasta 24 

GPC FQGeneral + Vida Piscícola + AbastaC 18 
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GPCSP FQGeneral + Vida Piscícola + AbastaC + Substàncies Prioritàries 1 

GPSP FQGeneral + Vida Piscícola +  Substàncies Prioritàries 6 

GSP FQGeneral + Substàncies Prioritàries 150 

P Vida Piscícola 224 

PA Vida Piscícola + Abasta 8 

PC Vida Piscícola + AbastaC 37 

PSP Vida Piscícola +  Substàncies Prioritàries 16 

  2.596 

 
Mostres previstes pel 2014 subterrànies 

Tipus d’analítica Número de mostres 

Detergents 1 

Anicati 32 

Dioxans 9 

Benzines 63 

DI 10 

Metalls 1 

VOX 128 

Nitrogen 466 

Plaguicides 101 

Salinitat 90 

Basica-sub 552 

 1.453 

 

Anàlisis derivades de les funcions d’inspecció de l’ACA 
 

Producció prevista de mostres d'inspecció 

 
Número de mostres 

 
1500 

Analítiques complementaries (basat en el 2013) 

Paràmetre Número de mostres 

Hidrocarburs 100 

olis 100 

Metalls 400 

Detergents 100 

Mercuri 100 

 

Anàlisis derivades de les funcions de laboratori del control d’aigües de la 
concessionària ATLL 

 
Previsió plec Codi Nombre mostres 2014 
Entrades ETAPs CQ 414 
Recurs hídric (CR) CR 576 
Sortides ETAPs CQ 1460 
Xarxa Distribució XD 1516 
ITAM Llobregat EX 70 

   Nombre de mostres estimat en base al 2013     

   ITAM Llobregat previsió en funció del volum a tractar. 

   ITAM Tordera SENSE previsió  per al 2014 
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2.6.6. Despeses Generals 

El detall de les despeses generals per al 2014 és el següent: 

Pr. 2014 Despeses generals (Divisions, ATI i D&G; cap. II i VI) (*) Import 

         621000  Lloguers béns mobles     434.716 

         621100  Lloguers béns immobles     908.157 

 
621100  Barcelona, Provença 204-208 

  
524.361  

 
621100  Tarragona, Rambla Nova, 50, 1a planta 

  
10.755  

 
621100  Tarragona, Rambla Nova, 50, 2a, 3a i 4a plantes 

 
32.249  

 
621100  Lleida, Av. Alcalde Areny, 24-26 

  
84.196  

 
621100  Girona, Ciutadans, 11, 1er 1a i altell 1a 

  
68.506  

 
621100  Tortosa, Pg. Joan Moreira, 18-22 

  
101.689  

 
621100  Pàrkings 

  
86.400  

         622100  Manteniment edificis     663.548 

 
622100  Vigilància edificis 

  
251.544  

 
622100  Neteja oficines 

  
336.564  

 
622100  Manteniments edificis Ascensors 

  
13.440  

 
622100  Manteniments edificis Aire condicionat 

  
5.000  

 
622100  Manteniments edificis Baixa tensió 

  
7.000  

 
622100  Recollida selectiva 

  
5.000  

 
622100  Manteniments edificis:  desratització i legionel·la 

 
15.000  

 
622100  Altres manteniments  

  
30.000  

         622200  Manteniment equips d'oficina     75.600 

         622300  Manteniment vehicles     25.000 

         622400  Manteniment equips procés de dades     335.000 

 
 622400 Llicències SAP 

  
180.000  

 
 622400 Serveis de manteniment del programari i màquina de les dades  

 
15.000  

 
622400 Llicències Microsoft, Programari HP i formularis electrònics (Adobe)  

 
80.000  

 
622400  Virtualització serveis ITACA 

  
40.000  

 
622400  Manteniment controls accés 

  
10.000  

 
622400  Substitució discos 

  
10.000  

         625000  Assegurances     909.450 

 
625000 Assegurança d'obres civils. Construcció d'edar, col·lectors i plantes tractament  fang 706.190  

 
625000 Assegurança multindústria dels edificis de l'agència catalana de l'aigua 22.000  

 
625000 Assegurança accidents grup per conveni col·lectiu. Pòlissa 5139395 33.260  

 
625000  Assegurança a 3rs amb vidres, assistència i ocupants  (període 23.09.12 - 23.09.13)  35.000  

 
625000  Pòlisses responsabilitat gestió 

  
18.000  

 
625000  Increment cobertura assegurances 

  
95.000  

         627000  Atencions protocol·làries     3.600 

         627100  Difusió, divulgació/Publicitat     51.000 

 
627100  Conveni Fires 

  
32.500  

 
627100  Anuncis DOGC 

  
18.500  

         628000  Aigua     20.000 

         628100  Electricitat     460.000 

         628200  Telèfon i fax     465.000 

         628300  Missatgeria     1.000 

         628400  Correus i franquejadora     190.000 

         624010  Desp.transp/billets     8.000 

         624100  Carburant/peatge/targeta ACA     225.000 

         624510  Despeses de manutenció i allotjament     15.000 

         624530  Quilometratge     1.500 

         624531  Quilometratge (Nòmina)     800 

         624540  Peatges sense targeta     800 

         624550  Altres despeses pers     3.500 

         629000  Material d'oficina     40.000 

         629010  Material informàtic     25.000 

         629020  Altre material fungible     18.000 

         629500  Formació i cursos     95.000 

     629600   Dietes assistència Consell 
Administració 

Sessions € Dieta i Sessió Membres 
62.896 

6 551,72 19 
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         629601  Dietes CUSA Sessions € Dieta i Sessió Membres 
6.750 

5 54,00 25 

          629603  Dietes Consell xarxa Ter Llobregat Sessions € Dieta i Sessió Membres 
28.800 

6 400,00 12 

         629800  Vestuari     3.000 

         629900  Altres despeses diverses     55.000 

         623000  Altres despeses operatives     206.600 
 623000 Assessorament tributari 

  
27.000  

 623000 Auditoria 
  

28.000  

 623000 Assessorament jurídic laboral 
  

18.000  

 623000 Assessorament jurídic penal 
  

30.000  

 623000 Altres serveis de consultoria 
  

48.000  

 623000 Gestió documental arxiu 
  

35.000  

 623000 Prevenció de riscos laborals 
  

20.600  

         623200  Serveis informàtics     371.600 

 
623200  Desenvolupaments DSI  per termini o per  tecnologia 

 
180.000  

 
623200  Adequació perfils internalització processos 

  
141.600  

 
623200  Altres GECAT/GEEC 

  
50.000  

         630000  Tributs     104.200 

         631200  Tributs (IBI sanejament)     102.500 

         631501  Impost de societats     524.000 

         639201  Ajustament IVA no deduïble     750.000 

            656215  Aplicacions informàtiques     100.000 

            656221  Equipaments immobles     50.000 

            656223  Maquinària i utillatge     110.000 

            656227  Equips procés de dades     95.000 

            658000  Cens Emfitèutic Inversió     869.352 

Total Despeses generals (Capítol II i VI) (€)     8.414.369 
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2.6.7. Inversions Infraestructures cicle de l’Aigua 

El detall de les inversions en infraestructures és el següent: 

Inversions Sanejament Abastament Medi Total 

Obres execució ACA (2.6.7.1) 4.992.865 1.464.148 398.185 6.855.198 

Concessions (2.6.7.2) 1.548.119 0 0 1.548.119 

Expropiacions (2.6.7.3) 38.000 267.915 0 305.915 

Obres execució Admin. Locals (2.6.7.4) 3.917.119     3.917.119 

Total (€) 10.496.103 1.732.063 398.185 12.626.352 

2.6.7.1. Obres d’execució directa 

El detall de les obres a executar per part de l’ACA per al 2014 és el següent: 

Codi PEP Tipus Municipi Actuació 
Codis 

contracte 
associats 

Cost total 
previst 

Executat 2012 
i ant. 

Previst 2013 Previst 2014 Previst 2015 

S-AA-01060-D Direcció d'obra  DIVERSOS 

Direcció integrada del projecte (project management), 
la direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i 

salut de les instal·lacions de sanejament d'aigües 
residuals urbanes a la conca del Llobregat nord 

CT03000966 567.770,92 442.209,98 0,00 125.560,94 0,00 

S-AA-01140-D Direcció d'obra  DIVERSOS 

Direcció integrada (project management) 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 les conques del Ter i Daró 

CT03002079 525.757,39 391.447,28 0,00 134.310,11 0,00 

A-AA-00019-O3 Obra  DIVERSOS (BAGES) 
Desglossat 3 de l'abastament a Sallent, Avinyó, Artés i 

Calders i abastament als nuclis rurals de la Serra de 
Morisco. Fase 1. Complementari núm. 1 

CT07002734 851.010,65 705.992,65 0,00 145.018,00 0,00 

G-AA-00008-O Obra 
 DIVERSOS (BAIX 

LLOBREGAT) 

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 

CT06001818 2.179.219,76 1.972.292,49 0,00 206.927,27 0,00 

LSA.00075/01.DO3 Direcció d'obra 
 DIVERSOS (BAIX 

LLOBREGAT) 

Coordinador de seguretat i salut durant la fase 
d'execució de l'obra 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 

CTN0901775 105.655,33 104.211,91 0,00 1.443,42 0,00 

file:///C:/Temp/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.Outlook/VT7PG3UC/PRE120%20Pressupost%202013/PRE120.13.002_Pressupost_2013_v2.xls%23'7.2.%20Concessions%20'!A1
file:///C:/Temp/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.Outlook/VT7PG3UC/PRE120%20Pressupost%202013/PRE120.13.002_Pressupost_2013_v2.xls%23'7.3.%20Expropiacions'!A1
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Codi PEP Tipus Municipi Actuació 
Codis 

contracte 
associats 

Cost total 
previst 

Executat 2012 
i ant. 

Previst 2013 Previst 2014 Previst 2015 

A-AA-00642-P 
Redacció de 

projectes 
 DIVERSOS (SELVA) 

Redacció del projecte constructiu per l'abastament 
d'aigua en alta a les poblacions de Massanes i Fogars de 

la Selva des de l'etap de Sant Feliu de Buixalleu 
CT03002220 2.462,00 0,00 0,00 2.462,00 0,00 

A-AA-00446-P 
Redacció de 

projectes 
 DIVERSOS 
(URGELL) 

Redacció del proj.const. de la planta potabilitzadora per 
a l'abastament a la Vall del Corb TM Belianes 

CT03000725 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 

S-AA-01234-D Direcció d'obra ALEIXAR, L' 
Direcció de la redacció del projecte constructiu i direcció 

de les obres de l’edar i col·lectors en alta d'Aleixar 
CT07002838 83.168,59 68.973,89 0,00 14.194,70 0,00 

S-AA-01234-O Obra ALEIXAR, L' 
Redacció del projecte constructiu i execució de les obres 

de l'edar i col·lectors en alta d'Aleixar 
CT07002839 868.168,33 649.328,21 0,00 218.840,12 0,00 

S-AA-01234-S1 Direcció d'obra ALEIXAR, L' 
Coordinador de seguretat i salut de les obres de l'edar i 

col·lectors en alta d'Aleixar 
CTN1300676_c

omp 
2.263,19 0,00 0,00 2.263,19 0,00 

S-AA-00990-O1 Obra ALFARA DE CARLES Edar i col·lectors en alta d'Alfara de Carles. Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
452.141,52 445.131,03 0,00 7.010,49 0,00 

Nou Codi. Obra Obra ALGUAIRE Col·lectors d'Alguaire, arranjament. - 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 

S-AA-00012-O Obra ALGUAIRE Redacció de projecte i execució de les Edar d'Alguaire 0006612062 1.114.202,37 964.709,08 0,00 149.493,29 0,00 

S-AA-01431-O Obra ALGUAIRE 
Complem.dosificació de diòxid de clor a l'EDAR 

d'Alguaire 
CTN0802359 104.473,53 94.065,13 0,00 10.408,40 0,00 

A-AA-00086-D Direcció d'obra ALPENS 
Direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i 

salut de les obres de captació d'aigües superficials de la 
riera Lluçanesa per a la millora de l'abastament d'Alpens 

CT02004312 8.479,96 7.608,66 0,00 871,30 0,00 

LSA.00162/02.CS 
(PENDENT) 

Direcció d'obra ANGLÈS 
CSS de l'Ampliació i remodelació de l’Edar d’Anglès i la 

Cellera de Ter. 1a Fase 
- 20.645,02 0,00 0,00 20.645,02 0,00 

LSA.00162/02.O 
(PENDENT) 

Obra ANGLÈS 
Ampliació i remodelació de l’Edar d’Anglès i la Cellera de 

Ter. 1a Fase 
- 1.376.334,58 0,00 0,00 1.376.334,58 0,00 

LSA.00112/01.P 
Redacció de 

projectes 
ARBÚCIES 

Redacció del projecte constructiu  de reforma i millores 
dels col·lectors en alta i reforma dels dessorradors 

d'entrada a l'Edar d'Arbúcies 
CT08000705 1.935,00 0,00 0,00 1.935,00 0,00 

E-AA-00396-P 
Redacció de 

projectes 
BARBERÀ DEL 

VALLÈS 
Estudi per a la diagnosi de l'estat hidromorfològic del 

torrent de Can Llobateras 
CT08000548 1.014,00 0,00 0,00 1.014,00 0,00 

S-AA-00993-O1 Obra BENIFALLET Edar i col·lectors en alta Benifallet, TM Benifallet. Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
1.129.445,49 1.119.105,98 0,00 10.339,51 0,00 

LSA.00001/01.CS2 Direcció d'obra 
BORGES DEL 
CAMP, LES 

Coordinació de seguretat i salut de les obres de Edar i 
col·lectors en alta de les Borges del Camp 

CTN1300676_c
omp 

89,40 0,00 0,00 89,40 0,00 

LSA.00001/01.DO Direcció d'obra 
BORGES DEL 
CAMP, LES 

Direcció de les obres de l’EDAR i col·lectors de les 
Borges del Camp 

CT07003155 98.260,43 93.474,93 0,00 4.785,50 0,00 

LSA.00001/01.O Obra BORGES CAMP Edar i col·lectors en alta de les Borges del Camp CT07002822 1.931.752,43 1.925.081,13 0,00 6.671,30 0,00 
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LSA.00001/01.O_MOD Obra 
BORGES DEL 
CAMP, LES 

Modificació del contracte de EDAR i col·lectors en alta 
del municipi de les Borges del Camp 

CT07002822_
mod 

382.660,73 0,00 0,00 382.660,73 0,00 

B-AA-00048-D Direcció d'obra 
CASTELLET I LA 

GORNAL 

Coordinació de seguretat i salut i direcció d'obra de 
l'obra d'urbanització de l'entorn dels edificis, de l'estrep 

esquerre i mirador del Pantà de Foix 
CT06002321 12.950,00 2.233,31 0,00 10.716,69 0,00 

B-AA-00048-O Obra 
CASTELLET I LA 

GORNAL 
Obra d'urbanització de l'entorn dels edificis, de l'estrep 

esquerre i mirador del Pantà de Foix 
CT07001601 13.615,76 0,00 0,00 13.615,76 0,00 

E-AA-00014-D Direcció d'obra 
CASTELLÓ 

D'EMPÚRIES 

Direcció d'obra i coordinador de seguretat  i salut de les 
obres compreses al projecte  de neteja de la riera 

mugueta. TM Castelló d'Empúries 
CT02003053 5.977,29 5.134,00 0,00 843,29 0,00 

LSA.00029/01.P1 
Redacció de 

projectes 
CERVERA 

Redacció del projecte d’obra per a la construcció de la 
reducció de nutrients de l'Edar de Cervera 

CTN0901322 20.400,00 13.600,00 0,00 6.800,00 0,00 

S-AA-00998-O1 Obra CORBERA D'EBRE 
EDAR i col·lectors en alta de Corbera, al TM de Corbera 

d'Ebre. Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
568.499,22 558.306,85 0,00 10.192,37 0,00 

E-AA-00368-D Direcció d'obra DUESAIGÜES AT  a l'Estació de control EA-14 a la riera de Riudecanyes CT06001529 1.144,52 0,00 0,00 1.144,52 0,00 

LSA.00031/01.DO Direcció d'obra ESPARREGUERA 
Direcció de les obres dels col·lectors en alta dels sectors 

de Can Rial i Mas d'en Gall a Esparreguera 
CTN0900823 82.544,74 75.002,64 0,00 7.542,10 0,00 

LSA.00031/01.O Obra ESPARREGUERA 
Col·lectors sectors Can Rial i Mas d'en Gall a 

Esparreguera 
CTN0900796 1.066.404,24 969.457,73 0,00 96.946,51 0,00 

S-AA-00724-O Obra FALSET Tractament de fangs de l'Edar de Falset CT06001478 10.106,64 0,00 0,00 10.106,64 0,00 

S-AA-00040-D Direcció d'obra FIGUERES 
Assistència tècnica de les obres d'Ampliació de l'edar de 

Figueres amb eliminació de nutrients 
CT02000527 27.669,00 21.394,00 0,00 6.275,00 0,00 

S-AA-01001-O1 Obra GARCIA EDARi col·lectors en alta de Garcia. Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
396.494,09 377.558,81 0,00 18.935,28 0,00 

S-AA-01004-O1 Obra GRATALLOPS 
Edar i col·lectors en alta de Gratallops, al TM de 

Gratallops. Bloc 1 

CTN0901736_c
omp 

308.563,14 207.979,19 0,00 100.583,95 0,00 

LAB.00005/01.P1 
Redacció de 

projectes 
IGUALADA 

Redacció del projecte constructiu de millora de la 
reducció de nutrients i tractament terciari per a la 

reutilització de les aigües tractades a l’Edar d'Igualada 
CTN0901811 321.910,00 288.030,00 0,00 33.880,00 0,00 

S-AA-01007-O1 Obra MARÇÀ Edar i col·lectors en alta de Marçà,  TM de Marçà. Bloc 2 
CTN0901740_c

omp 
768.889,62 720.560,57 0,00 48.329,05 0,00 

LSA.00024/04.CS Direcció d'obra MARTORELL 
CSS  de les obres de remodelació i millores del sistema 

de sanejament de Martorell i explotació. 
- 61.404,00 0,00 0,00 1.000,00 60.404,00 

LSA.00024/04.O Obra MARTORELL 
Redacció proj, execució de les obres de remodelació i 

millores stma de sanejament de Martorell i explotació. 
CTN1300167 4.093.600,00 0,00 0,00 30.000,00 4.063.600,00 

LSA.00073/01.P 
Redacció de 

projectes 
MASQUEFA 

Redacció del projecte de remodelació del sistema de 
sanejament de Masquefa 

CT06002409 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
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LSA.00083/01.P 
Redacció de 

projectes 
MASROIG, EL 

Redacció del projecte de rehabilitació de l'EDAR del 
Barranc de la Vila a Masroig 

CT07000853 22.730,56 0,00 0,00 22.730,56 0,00 

S-AA-00135-P 
Redacció de 

projectes 
MONISTROL DE 
MONTSERRAT 

Redacció del projecte de les obres d'Ampliació de l'edar 
de Monistrol de Montserrat 

CT06000393 42.995,88 35.345,88 0,00 7.650,00 0,00 

LSA.00150/01.P 
Redacció de 

projectes 
MONT-ROIG DEL 

CAMP 
Redacció del projecte constructiu d'una nova Edar de 

Mont-Roig del Camp (Poble) 
CTN0901213 14.091,54 6.219,17 0,00 7.872,37 0,00 

S-AA-01417-P 
Redacció de 

projectes 
OLIVELLA 

Redacció  del projecte d'obra per a la construcció de 
l’Edar i el col·lectors en alta d'Olivella-urbantizacions 

CT07001201 12.570,60 8.081,10 0,00 4.489,50 0,00 

Nou Codi. CSS Direcció d'obra PIERA CSS Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera - 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 

Nou Codi. Obra Obra PIERA Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera - 1.000.000,00 0,00 0,00 200.000,00 800.000,00 

S-AA-00969-D Direcció d'obra PINEDA DE MAR 
Assistència tècnica de les obres d'Instal·lació de grups 

electrògens als bombaments d'aigües residuals situats al 
Maresme 

CT05001057 24.357,84 22.730,72 0,00 1.627,12 0,00 

S-AA-01015-O1 Obra PORRERA 
Edar i col·lectors en alta de Porrera, al TM de Porrera. 

Bloc 1 

CTN0901736_c
omp 

722.982,35 716.585,41 0,00 6.396,94 0,00 

S-AA-01018-O1 Obra RASQUERA 
Edar i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de 

Rasquera. Bloc 1 

CTN0901736_c
omp 

343.103,42 302.582,06 0,00 40.521,36 0,00 

E-AA-00369-D Direcció d'obra RIBA, LA 
Assistència tècnica a l'estació de control EA-29a al Riu 

Francolí 
CT06001529_c

omp 
6.872,41 5.487,93 0,00 1.384,48 0,00 

S-AA-01288-P 
Redacció de 

projectes 
RODA DE TER 

Redacció del projecte de les obres d'Ampliació de l'edar 
de Roda de Ter 

CT06000364 5.040,00 0,00 0,00 5.040,00 0,00 

G-AA-00007-O Obra 
SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 

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 
CT06001817 2.054.038,55 1.867.166,77 0,00 186.871,78 0,00 

Nou Codi. CSS Direcció d'obra 
SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 

CSS per 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 S.Feliu Ll. 

- 10.110,73 0,00 0,00 0,00 10.110,73 

Nou Codi. Obra Obra 
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 
- 674.048,53 0,00 0,00 0,00 674.048,53 

LSA.01306/02.CS 
(PENDENT) 

Direcció d'obra 
SANT QUIRZE DEL 

VALLÈS 
CSS  de Millores al sifó del sistema de sanejament de 

Terrassa. Nova canonada sota la riera de Rubí 
- 3.450,00 0,00 0,00 3.450,00 0,00 

LSA.01306/02.O 
(PENDENT) 

Obra 
SANT QUIRZE DEL 

VALLÈS 
Millores al sifó del sistema de sanejament de Terrassa. 

Nova canonada sota la riera de Rubí 
- 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 

Nou Codi. CSS Direcció d'obra TEIÀ 
CSS  de Treballs complementaris de l’obra d’Ampliació i 

millora de la planta de compostatge de fangs de Teià 
- 2.180,57 0,00 0,00 2.180,57 0,00 
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Nou Codi. Obra Obra TEIÀ 
Treballs complementaris de l’obra d’Ampliació i millora 

de la planta de compostatge de fangs de Teià 
- 145.371,60 0,00 0,00 145.371,60 0,00 

S-AA-01179-D Direcció d'obra TEIÀ 
Direcció de les obres d'ampliació i millores de la planta 

de compostatge de fangs de Teià 
CT06001907 33.998,75 29.496,10 0,00 4.502,65 0,00 

S-AA-01179-O Obra TEIÀ 
Ampliació i millores de la planta de compostatge de 

fangs de Teià 
CT06001908 2.021.974,33 1.702.841,85 211.697,61 107.434,87 0,00 

S-AA-01019-O1 Obra TIVENYS 
Edar i col·lectors en alta de Tivenys, al TM de Tivenys. 

Bloc 1 

CTN0901736_c
omp 

380.175,08 361.239,80 0,00 18.935,28 0,00 

LSA.00155/01.P 
Redacció de 

projectes 
TORTOSA 

Redacció del projecte constructiu d'ampliació i reducció 
de nutrients (N) de l’Edar de Tortosa-Roquetes 

CTN0901212 13.091,95 4.000,00 0,00 9.091,95 0,00 

S-AA-01031-O1 Obra TORTOSA 
Edar i col·lectors en alta de Vinallop, al TM de Tortosa. 

Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
317.806,90 296.258,01 0,00 21.548,89 0,00 

varis Direcció d'obra VARIS Anuncis - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 

LSA.00049/01.CSS_PROG Direcció d'obra VILADECAVALLS 
CSS Ampliació de la part urbana domèstica de l’Edar de 

Viladecavalls est. TM Viladecavalls. 
- 19.084,17 0,00 0,00 19.084,17 0,00 

LSA.00049/01.O_PROG Obra VILADECAVALLS 
Ampliació de la part urbana domèstica de l'estació 

depuradora d'aigües residuals de Viladecavalls est. TM 
Viladecavalls. 

- 1.272.278,16 0,00 0,00 1.272.278,16 0,00 

S-AA-01025-O1 Obra VILELLA BAIXA, LA 
Edar i col·lectors en alta de la Vilella Baixa, al TM de la 

Vilella Baixa. Bloc 1 
CTN0901736_c

omp 
520.946,82 519.984,55 0,00 962,27 0,00 

Pendent Obra   Adequació talussos Llosa del cavall   300.000,00     300.000,00 
 

Pendent Obra   Adequació presa superior regs embassament Foix   462.000,00     462.000,00 
 

Pendent Obra 
MALGRAT I 

BLANES 
Desmantellament de pous ITAM, actuacions 2014   494.083,85     494.083,85 

 

TOTAL (€) 30.775.967,47 18.100.908,80 211.697,61 6.855.197,81 5.608.163,26 
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2.6.7.2. Obres en sistema concessional 

 
Pressupost 2014 

 
TA Total TA Interessos TA Retorn 

Ter Daró (2.6.7.2..1) 2.539.818 1.612.784 927.033 

Llobregat Nord (2.6.7.2..2) 1.208.449 735.968 472.481 

La Tordera (2.6.7.2..3) 567.591 418.986 148.605 

Total (€) 4.315.858 2.767.738 1.548.119 

 

Les obres en sistema concessional corresponen a l‟execució de sistemes de sanejament corresponents al PSARU Ter Daró, PSARU 
Llobregat Nord i PSARU Tordera. L‟apartat d‟obres concessionals en funcionament corresponen a aquells sistemes de sanejament 
corresponents a cadascun dels tres contractes concessionals vigents que a 1 de gener de 2013 ja havien entrat en servei. Les noves 
infraestructures d‟aquest apartat corresponen a les que podrien entrar en servei si es portessin a terme les diferents actuacions 
contemplades en els contractes. No obstant això, cal tenir present que, per raons diverses en cada cas, probablement part de les 
actuacions contemplades en els esmentats contractes no podran entrar en servei en l‟any 2013.  

 

TER DARÓ 

 Codi PEP Actuació 
TA Anual M2 a 

aplicar 
Cabal disseny 

m
3
/d (AEA) 

TA Capital  TA Interès  Total  
Data posada 

en servei 
% Press 2014 

S-AA-01144 Proj. constr. de l'EDAR de Font-rubí a Camprodon 89.145,43 168,20 816.534,82 520.646,67 1.337.181,49 19/12/2012 100,00% 89.145,43 

S-AA-00882 
Proj. de col·lector en alta per al sanejament de Sant 
Sadurní de l'Heura al TM de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l'Heura  

43.444,19   397.930,54 253.732,24 651.662,78 19/12/2012 100,00% 43.444,19 

S-AA-00180 Edar i Col·lectors de Melianta 74.354,91 360,00 681.059,83 434.263,82 1.115.323,65 16/04/2012 100,00% 74.354,91 

S-AA-01151 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de La Pera 60.210,10 129,80 551.499,27 351.652,19 903.151,46 21/06/2012 100,00% 60.210,10 
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m
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Data posada 

en servei 
% Press 2014 

S-AA-01176 
proj. constr. del col. de connexió del sector de l'Estació al 
sist. de sanejament de Les Planes d'Hostoles 

5.141,26   47.091,77 30.027,10 77.118,87 26/07/2010 100,00% 5.141,26 

S-AA-00635 
Proj. constr. de l'EDAR de La Carretera al TM de 
Llambilles 

62.745,89 276,60 574.726,11 366.462,31 941.188,42 30/07/2012 100,00% 62.745,89 

S-AA-01147 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR d'Ogassa 68.438,15 124,80 626.864,75 399.707,44 1.026.572,19 21/06/2012 100,00% 68.438,15 

S-AA-01149 Proj. constr. de l'EDAR de Pardines 35.457,00 73,20 324.771,26 207.083,73 531.854,99 30/07/2012 100,00% 35.457,00 

S-AA-01150 Proj. constr. de l'EDAR de Parlavà 65.491,91 147,40 599.878,48 382.500,20 982.378,68 30/07/2012 100,00% 65.491,91 

S-AA-01169 
Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Quart, Palol d'Onyar i la 
Creueta 

285.716,73 600,00 2.617.045,55 1.668.705,39 4.285.750,94 15/03/2013 100,00% 285.716,73 

S-AA-01152 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Queralbs 76.413,38 300,00 699.914,52 446.286,13 1.146.200,65 21/06/2012 100,00% 76.413,38 

S-AA-01153 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Rupià 75.301,96 136,00 689.734,45 439.795,02 1.129.529,47 30/07/2012 100,00% 75.301,96 

S-AA-01156 
Proj. constr. de l'EDAR de Mas Masó al TM de Sant Jordi 
Desvalls 

68.693,05 85,00 629.199,55 401.196,18 1.030.395,73 21/06/2012 100,00% 68.693,05 

S-AA-01157 Proj. constr. de l'EDAR de Bonmatí 76.090,21 242,40 696.954,46 444.398,71 1.141.353,17 21/06/2012 100,00% 76.090,21 

S-AA-01161 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Serra de Daró  72.054,53 341,60 659.989,33 420.828,65 1.080.817,98 21/06/2012 100,00% 72.054,53 

S-AA-00792 
Proj. constr. del col. en alta de Torrent i connexió al sist. 
de Pals 

53.989,87   494.524,57 315.323,44 809.848,01 26/07/2010 100,00% 53.989,87 

S-AA-01163 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR d'Ullastret 59.788,73 88,00 547.639,72 349.191,23 896.830,95 16/04/2012 100,00% 59.788,73 

S-AA-01164 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Vallfogona de Ripollès 66.627,02 74,00 610.275,56 389.129,69 999.405,25 21/06/2012 100,00% 66.627,02 

S-AA-00754 
Proj. de desconnexió d'aigües blanques als col·lectors de 
Camprodon 

38.366,73   351.423,15 224.077,76 575.500,91 15/03/2013 100,00% 38.366,73 

S-AA-00881 
Projecte de col·lector en alta per al sanejament de 
Casavells al TM de Corçà 

53.133,72   486.682,65 310.323,20 797.005,85 19/12/2012 100,00% 53.133,72 

S-AA-00237 
Proj. constr. dels col·lectors i l'EDAR de Flaçà i Sant Joan 
de Mollet 

140.612,42 728,00 1.287.950,88 821.235,45 2.109.186,33 07/11/2012 100,00% 140.612,42 

S-AA-00567 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR d'Amer 77.633,52 2.500,00 711.090,56 453.412,30 1.164.502,86   0,00% 0,00 

S-AA-01142 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Bordils 90.030,91 362,00 824.645,44 525.818,24 1.350.463,68   0,00% 0,00 

S-AA-01143 Proj. constr. de l'EDAR de Campelles 82.809,74 106,20 758.502,53 483.643,57 1.242.146,10   0,00% 0,00 

S-AA-00857 
Proj. de col·lector en alta d'aigües residuals de la Cellera 
de Ter (a l'EDAR d'Anglès) 

38.217,84   350.059,37 223.208,17 573.267,54   0,00% 0,00 

S-AA-00264 
Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Peratallada al TM de 
Forallac 

101.512,71 160,00 929.813,93 592.876,77 1.522.690,70   90,00% 91.361,44 
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S-AA-00709 
Proj. de col·lector en alta per al sanejament de Fornells 
de la Selva 

173.368,43   1.587.982,22 1.012.544,28 2.600.526,50 09/08/2013 100,00% 173.368,43 

S-AA-01145 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Gualta 75.438,93 138,00 690.988,97 440.594,94 1.131.583,91   0,00% 0,00 

S-AA-00310 
Proj. de col·lectors en alta del municipi de Llanars a 
l’EDAR de Camprodon 

64.852,22   594.019,19 378.764,15 972.783,34   90,00% 58.367,00 

S-AA-01167 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Molló 44.017,83 101,60 403.184,88 257.082,56 660.267,44   90,00% 39.616,05 

S-AA-01148 Proj. constr. de l'EDAR d’Osor 75.827,57 107,60 694.548,82 442.864,80 1.137.413,62   90,00% 68.244,82 

S-AA-01132 
Proj. constr. del sanejament de Palau-sator i connexió al 
sistema de Pals 

107.917,65   988.480,51 630.284,31 1.618.764,82   100,00% 107.917,65 

S-AA-00307 
Proj. de connexió dels abocaments actuals a la llera dels 
rius Segadell i Freser al sistema de Ribes de Freser 

73.769,84   675.700,84 430.846,77 1.106.547,61   50,00% 36.884,92 

S-AA-00566 
Proj. de col·lector de la colònia Llaudet al TM de Sant 
Joan de les Abadesses 

15.752,14   144.282,97 91.999,07 236.282,04   0,00% 0,00 

S-AA-01158 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Medinyà 72.045,52 200,00 659.906,76 420.776,00 1.080.682,76   90,00% 64.840,97 

S-AA-01175 

Projecte desglossat del projecte constructiu dels 
col·lectors de connexió al sistema de sanejament en alta 
de Girona. Connexió de Sant Julià de Ramis, al terme 
municipal de Sant Julià de Ramis. 

32.410,82   296.869,54 189.292,77 486.162,31   0,00% 0,00 

S-AA-00862 
Proj. constr. en alta per al sanejament dels municipis de 
Verges, Colomers, Jafre, La Tallada d'Empordà i Tor 
(connexió a EDAR de l’Escala) 

291.446,75   2.669.530,10 1.702.171,09 4.371.701,19   90,00% 262.302,07 

S-AA-01165 Proj. constr. dels cols. i l'EDAR de Vilallonga de Ter 72.996,97 300,90 668.621,62 426.332,86 1.094.954,48   90,00% 65.697,27 

 
Total cabal diari (m

3
/dia) 3.061.266,58 7.851,30 28.039.919,47 17.879.079,24 45.918.998,71     2.539.817,81 
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LLOBREGAT NORD 

Municipi 
Centre de cost 

(CECO) 
Actuació 

Pressupost total 
(sense IVA) 

Total TA Total cost Total interès Press 2014 

CASSERRES DCSRG EDAR i cols. en alta del Guixaró (TM Casserres) 235.480,98 375.787,95 235.480,98 140.306,97 25.052,53 

GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

N/A proj. constructiu d'un ramal de col·lector a Guardiola de Berguedà 99.438,95 158.687,85 99.438,95 59.248,90 10.579,19 

MOIÀ DMOIM EDAR i cols. en alta de Montví de Baix (al TM de Moià) 556.207,70 887.613,74 556.207,70 331.406,04 59.174,25 

MONISTROL DE 
CALDERS 

DMDC EDAR i cols. en alta de Monistrol de Calders 1.346.979,54 2.149.552,16 1.346.979,54 802.572,62 143.303,48 

MONTMAJOR DMMJ EDAR de Montmajor i col·lector en alta 399.161,49 636.994,47 399.161,49 237.832,98 42.466,30 

NOU DE 
BERGUEDÀ, LA 

DNDB EDAR i col·lectors del nucli de La Nou de Berguedà 231.217,22 368.983,80 231.217,22 137.766,58 24.598,92 

SANT PERE 
SALLAVINERA 

DSPRS EDAR i col·lectors en alta del nucli de Sant Pere Sallavinera 182.328,77 290.965,87 182.328,77 108.637,10 19.397,72 

AVIÀ N/A Col·lectors d'Avià 1.295.241,77 2.066.987,45 1.295.241,77 771.745,68 68.899,58 

AVIÀ DAVIA EDAR d'Avià 974.771,15 1.555.570,35 974.771,15 580.799,20 51.852,35 

BORREDÀ DBOR EDAR i col·lectors en alta de Borredà 871.185,98 1.390.265,99 871.185,98 519.080,01 0,00 

COMA I LA PEDRA, 
LA 

DCMP2 instal·lacions de sanej. en alta del Port del Comte– sectors centre i sud  764.547,26 1.220.088,44 764.547,26 455.541,18 40.669,61 

ESTANY, L' DETN EDAR i cols. en aIta del sist. de sanejament de l’Estany  909.127,20 1.450.813,67 909.127,20 541.686,47 87.048,82 

GIRONELLA DGRNN EDAR i cols. en alta de Viladomiu vell i Viladomiu nou (TM Gironella) 392.276,72 626.007,51 392.276,72 233.730,79 0,00 

GIRONELLA N/A 
connexions en alta de la colònia Rosal, La Plana, l’Ametlla de Casserres i 
els Bassacs al sist. de Gironella  

1.646.132,37 2.626.949,66 1.646.132,37 980.817,29 0,00 

GÓSOL DGSL EDAR i cols. en alta del sist. de sanej. de Gòsol  729.041,04 1.163.426,44 729.041,04 434.385,40 69.805,59 

MURA DMURA EDAR i cols. en alta de Mura 1.242.861,28 1.983.396,99 1.242.861,28 740.535,71 119.003,82 

PRATS DE REI, ELS DPDR EDAR de Prats de Rei 607.506,01 969.477,01 607.506,01 361.971,00 58.168,62 

PUIG-REIG DPGRA EDAR i cols. en alta de l'Ametlla de Merola al TM de Puig-reig  93.335,94 148.948,40 93.335,94 55.612,46 0,00 

RAJADELL DRJD EDAR i cols.en alta de Rajadell (TM Rajadell i Fonollosa)  3.169.856,99 5.058.557,15 3.169.856,99 1.888.700,16 168.618,57 

SALLENT N/A 
connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista del Pirineu al sist. de 
sanej. de Sallent-Artés  

1.962.173,52 3.131.297,99 1.962.173,52 1.169.124,47 0,00 

SANT FELIU 
SASSERRA 

DSFS EDAR i col·lectors de Sant Feliu Sasserra 1.461.494,05 2.332.297,96 1.461.494,05 870.803,91 139.937,88 

SANT JULIÀ DE 
CERDANYOLA 

DSJC EDAR i cols. en alta de Sant Julià de Cerdanyola 826.704,70 1.319.281,34 826.704,70 492.576,64 0,00 

SANT MATEU DE 
BAGES 

DSMBV EDAR i cols. en alta de Valls de Torruella (TM Sant Mateu de Bages) 1.096.557,98 1.749.921,56 1.096.557,98 653.363,58 0,00 
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Municipi 
Centre de cost 

(CECO) 
Actuació 

Pressupost total 
(sense IVA) 

Total TA Total cost Total interès Press 2014 

SANTA MARIA 
D'OLÓ 

DSMO EDAR i cols. en alta de Santa Maria d'Oló 778.416,31 1.242.221,18 778.416,31 463.804,87 0,00 

TALAMANCA DTAL1 EDAR i cols. en alta de Talamanca Oest 834.171,23 1.331.196,56 834.171,23 497.025,33 79.871,79 

VILADA DVIL EDAR i cols. en alta de Vilada 740.194,47 1.181.225,62 740.194,47 441.031,15 0,00 

    Total  (€) 23.446.410,62 37.416.517,09 23.446.410,62 13.970.106,47 1.208.449,02 

 

TORDERA 

Codi PEP Municipi Actuació TA any 
Total TA (20 

anys) 
Total cost obra 

Total 
interessos 

TA Pr 2014 

S-AA-00886-O 
Fogars de 
Montclús 

EDAR de Pertegàs a Fogars de Montclús (Vallès Oriental) 37.159,73 743.194,51 400.220,50 342.974,02 37.159,73 

S-AA-00888-O 
Maçanet de la 
Selva 
Fogars de la Selva 

EDAR  de Els Pantans de Montbarbat a Maçanet de la Selva (la Selva) 70.092,18 1.401.843,67 754.912,15 646.931,52 70.092,18 

S-AA-00889-O Massanes Estació depuradora d'aigües residuals de Massanes a Massanes (la Selva) 44.149,45 882.988,95 475.501,73 407.487,22 44.149,45 

S-AA-00890-O Massanes Estació depuradora d'aigües residuals de Riuclar a Massanes (la Selva) 48.806,66 976.133,19 525.661,19 450.472,01 48.806,66 

S-AA-00883-O Campins EDAR de Campins a Campins (Vallès Oriental) 42.542,01 850.840,11 458.189,13 392.650,98 42.542,01 

S-AA-00875-O 
Caldes de 
Malavella 

EDAR  de Can Carbonell a Caldes de Malavella (la Selva) 57.841,36 1.156.827,10 622.967,35 533.859,75 46.273,08 

S-AA-00884-O Fogars de la Selva EDAR de Fogars de Tordera a Fogars de la Selva (la Selva) 81.790,33 1.635.806,67 880.904,45 754.902,22 0,00 

S-AA-00885-O 
Fogars de 
Montclús 

Estació depuradora d'aigües residuals de la Costa del Montseny a Fogars 
de Montclús (Vallès Oriental) 

53.427,32 1.068.546,34 575.426,94 493.119,40 0,00 

S-AA-00887-O 
Maçanet de la 
Selva 
Fogars de la Selva 

Estació depuradora d'aigües residuals del Mas Altaba als municipis de 
Maçanet i Fogars de la Selva (la Selva) 

101.263,64 2.025.272,73 1.090.637,30 934.635,43 0,00 

S-AA-00891-O Montseny EDAR de Montseny a Montseny (Vallès Oriental) 50.535,01 1.010.700,25 544.276,03 466.424,23 0,00 

S-AA-00892-O 
Riells i Viabrea 
Arbúcies 

Estació depuradora d'aigües residuals de Fogueres de Montsoriu a Riells i 
Viabrea, i Arbúcies (la Selva) 

46.409,59 928.191,72 499.844,04 428.347,68 0,00 

S-AA-00893-O 
Sant Pere de 
Vilamajor 

Estació depuradora d'aigües residuals de Can Ram a Sant Pere de 
Vilamajor (Vallès Oriental) 

63.251,89 1.265.037,73 681.240,26 583.797,47 63.251,89 

S-AA-00898-O Vidreres Estació depuradora d'aigües residuals de La Goba a Vidreres (la Selva) 80.796,10 1.615.922,09 870.196,33 745.725,76 62.823,01 

S-AA-00899-O Vidreres EDAR de Terrafortuna a Vidreres (la Selva) 152.493,14 3.049.862,71 1.642.393,13 1.407.469,58 152.493,14 

    Total  (€) 930.558,39 18.611.167,79 10.022.370,53 8.588.797,26 567.591,14 
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2.6.7.3. Expropiacions 

Codi PEP Actuació 
Cost total 

previst 
Previst 2014 

A-AA-00979-E Projecte constructiu d’nou dipòsit de 250m
3
 en Aldover (Tarragona) 130,00 130,00 

A-AA-01626-E Projecte constructiu d’un nou dipòsit regulador de 2.700 m
3
 per a l’abastament d’Amposta 3.300,00 3.300,00 

A-AA-01627-E 
Projecte constructiu d’una nova captació mancomunada a la zona de la Carrova i conduccions per a l’ 
abastament d’Amposta i Sant Jaume d'enveja 

17.941,11 17.941,11 

A-AA-01629-E Projecte constructiu del dipòsit de 1.000 m
3
 en Benifallet 6.783,00 6.783,00 

A-AA-01633-E 
Projecte constructiu d’un nou dipòsit de 3.000 m

3
 i reforma del sistema de captació per a l’abastament de la 

mancomunitat Delta 3 
5.365,05 5.365,05 

A-AA-01649-E 
Projecte constructiu de la nova captació a la zona de Pernafeites (t.m.Miravet) i conducció en alta per a 
l’abastament de Miravet 

225.063,81 225.063,81 

A-AA-01656-E 
Projecte constructiu de l’adequació del pou de captació existent al Raval de Crist al t.m. de Roquetes 
(Tarragona)  

76,68 76,68 

A-AA-01657-E 
Projecte constructiu del nou dipòsit de 1.000 m

3
 i conduccions de distribució en alta per a l’abastament de la 

zona del Raval de Crist al t.m. de Roquetes (Tarragona)  
4.251,51 4.251,51 

A-AA-01664-E Projecte constructiu de conducció de connexió en alta Tortosa-Dipòsit de Campredó 5.004,00 5.004,00 

LSA.00024/01.E Millores al sifó del sistema de sanejament de Terrassa. Nova canonada sota la riera de Rubí 30.000,00 30.000,00 

LSA.00049/01.E Ampliació de la part urbana domèstica de l'edar de Viladecavalls est. TM Viladecavalls 3.000,00 3.000,00 

LSA.00024/04.E 
Redacció de projecte, execució de les obres de remodelació i millores del sistema de sanejament de Martorell i 
explotació 

5.000,00 5.000,00 

 
Total (€) 305.915,16 305.915,16 

 

 

2.6.7.4. Obres administracions locals 

Són obres que deriven de convenis entre administracions locals i l‟ACA per l‟execució del PSARU formalitzat amb anterioritat a 1 de 
gener de 2011. Atès que l‟ACA és subjecte passiu de l‟IVA els imports que es mostren a continuació no inclouen l‟IVA. L‟ACA només 
pot assumir el pagament de l‟IVA en la mesura que el beneficiari el pugui repercutir i l‟ACA se‟l pugui deduir. 
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Codi PEP Municipi Actuació 
Codis contracte 

associats 
Previst 2014 

LSA.00278/01 ALIÓ EDAR i col·lectors d'Alió CV10000003 243.058,01 

LSA.00962/01 SANT PERE DE RIBES 
Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. 
Redacció del projecte 

CV09000252 25.860,21 

LSA.00962/01 SANT PERE DE RIBES 
Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. Direcció 
d'obra i CSS 

CV09000252 18.949,74 

LSA.00962/01 SANT PERE DE RIBES 
Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. 
Expropiacions 

CV09000252 458.701,97 

LSA.00962/01 SANT PERE DE RIBES Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes  CV09000252 413.892,02 

S-AA-01829 
CASTELLBELL I EL 
VILAR 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el Vilar CV10000002 5.407,13 

S-AA-01829 
CASTELLBELL I EL 
VILAR 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el Vilar CV10000002 123.484,46 

S-AA-01829 
CASTELLBELL I EL 
VILAR 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el Vilar CV10000002 7.733,30 

S-AA-02177 MONTORNÈS V Col·lectors en alta de connexió del nucli de ca l'Artigues al sistema de Montornès del Vallès                CV09000291 27.900,00 

S-AA-02177 MONTORNÈS V Col·lectors en alta de connexió del nucli de ca l'Artigues al sistema de Montornès del Vallès                CV09000291 557.792,84 

S-AA-02188 ÒDENA  EDAR i col·lector de l'Espelt CV10000172 10.000,00 

S-AA-02318 SENTMENAT Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al sistema de Sabadell-Riu Ripoll. Direcció d'obra     CV10000177 19.500,00 

S-AA-02318 SENTMENAT Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al sistema de Sabadell-Riu Ripoll. Expropiació CV10000177 16.337,50 

S-AA-02318 SENTMENAT Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al sistema de Sabadell-Riu Ripoll              CV10000177 397.537,36 

S-AA-02707-D 
VILANOVA DEL 
VALLÈS 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Can Bosc al sistema de Montornès del Vallès. Direcció 
d'obra i CSS 

CV10000161 11.400,00 

S-AA-02707-O VILANOVA V Col·lectors en alta de connexió del nucli de Can Bosc al sistema de Montornès del Vallès                CV10000161 97.220,20 

S-AA-02714-D 
VILANOVA DEL 
VALLÈS 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Ca l'Alegre al sistema de Montornès del Vallès. Direcció 
d'obra i CSS 

CV10000161 18.790,00 

S-AA-02714-O VILANOVA V Col·lectors en alta de connexió del nucli de Ca l'Alegre al sistema de Montornès del Vallès                CV10000161 341.624,84 

S-AA-02717-D SENTMENAT EDAR de Can Canyameres. Direcció d'obra CV10000177 37.100,00 

S-AA-02717-D1 SENTMENAT Bombament del torrent de Can Quer. Direcció d'obra CV10000177 13.218,30 

S-AA-02717-E1 SENTMENAT Bombament del torrent de Can Quer. Expropiació CV10000177 63.823,61 

S-AA-02717-O SENTMENAT EDAR de Can Canyameres CV10000177 743.420,64 

S-AA-02717-O1 SENTMENAT Bombament del torrent de Can Quer CV10000177 264.367,00 

 
    Total (€) 3.917.119,13 
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2.6.8. Retorn d'endeutament (capítol IX) 

D’acord amb els contractes formalitzats, l’endeutament que venç en el 2014 és el següent: 
  Total Total Disposat Tipus de interès 

  Codi Límit Disposat càlcul   
 

    
P. Crèdit/Préstec   inicial  31-12-2013 interessos amortització 31/12/2014     

    
    

  
Marge 

PÒLISSA CREDIT BBVA 30.03.2012/30.03.2017 P15BBVAR1 15.000.000 13.875.000   1.800.000 12.075.000 VARIABLE 5,000 

PÒLISSA CREDIT BBVA 30.03.2012/30.03.2017 P5BBVAR1 5.000.000 4.625.000   600.000 4.025.000 VARIABLE 5,000 

PÒLISSA CREDIT BBVA 30.03.2012/30.03.2017 P15BBVARE1 15.000.000 13.875.000   1.800.000 12.075.000 VARIABLE 5,000 

PÒLISSA CREDIT CAIXA 30.03.2012/30.03.2017 P15LCAR1 15.000.000 13.875.000   1.800.000 12.075.000 VARIABLE 5,000 

PÒLISSA CREDIT CAIXA 30.03.2012/30.03.2017 P5LCAR1 5.000.000 4.625.000   600.000 4.025.000 VARIABLE 5,000 

TOTAL P.CRÈDIT LL.T. (a)   55.000.000 50.875.000 2.721.049 6.600.000 44.275.000 
 

5,000 

CP 83,8 M€ 31.12.2012 CP150 83.876.493 0 0 0 0 VARIABLE   

TOTAL PÒLISSA CASH-POOLING (b)   83.876.493 0 0 0 0 
 

  

BEI III A 5000 MPTA:NOV 96/SET 16 BEI IIIA 30.050.605 10.517.712 334.531 3.305.567 7.212.145 FIX   

BEI III B 15000 MPTA: JUL 97/JUL 17 BEI IIIB 90.151.815 40.568.317 1.286.187 9.015.182 31.553.135 FIX   

BEI III C4000 MPTA:JUL 98/MAR18 BEI IIIC 24.040.484 13.222.266 411.743 2.404.048 10.818.218 FIX   

B. DE SANTANDER 3525 MPTA. JUN99/JUN17 SA3525 21.185.677 6.532.250 376.984 847.427 5.684.823 VARIABLE 5,000 

BEI III D 24040484 EUR:JUN 99/MAR 19  VAR.CVR BEI IIID 12.020.242 7.692.955 34.807 1.081.822 6.611.133 FIX 0,500 

BEI III D 24040484 EUR JUN99/MAR 19  FIX REV BEI IIIDR 12.020.242 7.692.955 25.839 1.081.822 6.611.133 FIX   

CESSIÓ DEL PDC 9600 MPTA (JAC) MAI99/MAI 14 CESDR1 57.697.162 2.946.575 39.583 2.946.575 0 FIX   

BSCH 18 M EUR (2994 MPTA) SET 00/SET 17 SA18EU 18.000.000 8.325.000 480.446 1.080.000 7.245.000 VARIABLE 5,000 

BCL 6073 MPTA (6073 MPTA) MAI 01/MAI17 BCL365 36.500.000 12.660.938 730.678 1.642.500 11.018.438 VARIABLE 5,000 

DEXIA B.L. 22.8 MM € DES 01/DES19 DEX228 22.800.000 11.725.714 255.152 1.954.286 9.771.428 VARIABLE 0,875 

DEXIA B.L. 36.573.300 € JUN 02/JUN 16 DEX365 36.573.300 27.429.975 258.656 9.143.325 18.286.650 VARIABLE 0,000 

DEXIA B.L. 19.517.860 EUR: FEB 03/FEB 16 DEX19 19.517.860 9.758.930 149.922 3.252.977 6.505.953 VARIABLE 0,875 

©. CATALUNYA 15.000.000 MAI 04/MAI17 CCAT15 15.000.000 9.249.999 533.829 1.200.000 8.049.999 VARIABLE 5,000 

CAM 30.221.000 EUR SET04/SET17 CAM30 30.221.000 20.330.491 1.173.298 2.637.469 17.693.022 VARIABLE 5,000 

DEPFA BANK 27.130.000 EUR OCT 04/0CT 18 DEPFA27 27.130.000 13.565.000 175.356 2.713.000 10.852.000 VARIABLE 0,180 

SINDICAT LA CAIXA 119 MM EUR MAR05/MAR15 SCA119 119.000.000 39.666.667 293.930 19.833.333 19.833.334 VARIABLE 0,140 

BBVA 8.000.000 EUR NOV 04/NOV 17 BBVA8 8.000.000 4.933.333 284.709 640.000 4.293.333 VARIABLE 5,000 

HELABA 25.724.849 NOV05/ MAR 15 HELA25 25.724.849 7.349.957 83.177 3.674.978 3.674.979 VARIABLE 0,105 

HELABA 80000000 EUR JUL06/JUL21 HELA80 80.000.000 58.181.818 479.158 7.272.727 50.909.091 VARIABLE 0,095 

EUROHYPO 50000000 EUR NOV06/NOV16 (N/D) HYPO50 50.000.000 21.428.571 243.375 7.142.857 14.285.714 VARIABLE 0,060 
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ICO73 73.100.000: SET07/SET22 ICO73 58.480.000 58.480.000 602.339 0 58.480.000 VARIABLE 0,050 

REFINANCIACIÓ ICO73 73.100.000: SET07/SET17 ICO73-R 14.620.000 13.523.500 780.458 1.754.400 11.769.100 VARIABLE 5,000 

DEXIA B.L. 7.100.000 EUR: DES 07/DES 22 DEX7 7.100.000 6.212.500 74.509 443.750 5.768.750 VARIABLE 0,090 

ICO120 120.000.000: MAIG08/MAIG23 ICO120 108.000.000 108.000.000 1.330.425 0 108.000.000 VARIABLE 0,120 

REFINANCIACIÓ ICO120 120.000.000: MAIG08/MAIG17 ICO120-R 12.000.000 11.100.000 640.595 1.440.000 9.660.000 VARIABLE 5,000 

DEXIA-SABADELL 52.450.000 EUR: JUL 08/JUL22 DEX52 52.450.000 49.171.875 457.424 3.278.125 45.893.750 VARIABLE 0,145 

BBVA - 10.000.000 €  DES09/2017 BBVA10 10.000.000 9.250.000 533.829 1.200.000 8.050.000 VARIABLE 5,000 

SOCIETÉ - 20.000.000 € DES09/DES2019 SOC20 20.000.000 13.333.333 495.644 2.222.222 11.111.111 VARIABLE 2,500 

PASTOR - 5.000.000 € DES09/DES2017 PAS5 5.000.000 4.625.000 266.914 600.000 4.025.000 VARIABLE 5,000 

DEXIA - 20.000.000 EUR DES09/DES2019 DEX20 20.000.000 15.000.000 433.516 2.500.000 12.500.000 VARIABLE 1,700 

CAJA MADRID - 30.000.000 EUR - DE09/MAR 17 CMAD30 30.000.000 30.000.000 1.926.588 500.000 29.500.000 VARIABLE 5,266 

ICF - 1.200.000 EUR - DES09/DES17 (N/D) ICF1 1.200.000 1.007.222 58.128 130.667 876.555 VARIABLE 5,000 

REFINANCIACIÓ (SBBVA55+SBBVA130+SBBVA142) MAR 17 SBBVA-291 291.875.000 269.984.375 15.581.130 35.025.000 234.959.375 VARIABLE 5,000 

BARCLAYS - 30.000.000 EUR - MAIG10 - MAIG17 BCLY30 30.000.000 27.750.000 1.601.487 3.600.000 24.150.000 VARIABLE 5,000 

CAJA MADRID - 10.000.000 EUR - MAIG0 - MAIG15 CMAD10 10.000.000 3.750.000 129.081 2.500.000 1.250.000 VARIABLE 2,300 

BBVA10-R * MARÇ 17 BBVA10-R 10.000.000 9.250.000 533.829 1.200.000 8.050.000 VARIABLE 5,000 

ECO-ICO 125.000.000 EUR ECO-ICO25 15.603.835 25.603.607 1.646.266 1.600.225 24.003.382 VARIABLE 5,250 

TOTAL PRÉSTECS (c)   1.431.962.071 989.820.835 34.743.521 140.864.284 848.956.551 
 

  

SWAPS       -1.333.034         

TOTAL  (a + b + c) (€)     1.040.695.835 36.131.536 147.464.284 893.231.551 
  

 

Addicionalment, en l‟any 2014 es preveu que els ingressos previstos menys les despeses pressupostàries no financeres (CI a CVII) 
proporcionin un diferencial 46.721.619,19 € que d‟acord amb les efectives previsions de tresoreria,  permetrà portar a terme l‟amortització 
anticipada parcial de préstecs, fet que reduirà el servei del deute dels anys següents. 
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2.7. Pressupost per capítols, articles, conceptes 

El pressupost de la Generalitat de Catalunya s‟estructura en capítols, articles i conceptes. La 
comptabilitat de l‟ACA que es porta a terme en el sistema SAP s‟estructura en comptes 
comptables de naturalesa financera. Amb la finalitat de poder presentar el pressupost de 
l‟ACA en el format requerit per la Generalitat els comptes comptables s‟assimilen a les 
diferents aplicacions pressupostàries contemplades en el sistema GECAT, en el qual 
s‟introdueix el pressupost inicial de l‟ACA. El pressupost d‟ingressos i despeses detallats 
anteriorment queden reflectits en el sistema GECAT tal com es mostra a continuació: 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2014 
Capítol III Taxes, béns i altres ingressos   

Article 31 Prestació de serveis 1.974.088,00 

319 Prestació d'altres serveis 
 

  "319.0009" Prestació d'altres serveis 1.974.088,00 

Article 32 Taxes  1.200.000,00 

321 Taxes   
 

  "321.0001" Taxes 1.200.000,00 

Article 34 Altres tributs  462.491.150,20 

343 Cànon del cicle de l'aigua 
 

  "343.0001" Cànon del cicle de l'aigua 450.705.140,55 

345 Altres tributs   
 

  "345.0001" Altres tributs 11.786.009,65 

Article 39 Altres ingressos 2.062.000,00 

390 Recàrrecs i multes   
 

  "390.0001" Recàrrecs de constrenyiment 150.000,00 

  "390.0002" Interessos de demora 200.000,00 

  "390.0003" Multes i sancions 1.512.000,00 

399 Ingressos diversos 
 

  "399.0001" Ingressos diversos 200.000,00 

TOTAL CAPÍTOL III 467.727.238,20 

 Totals pressupost ingressos (€) 467.727.238,20 
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PRESSUPOST DE DESPESES (capítols I a IX) 2014 
Capítol I Remuneracions de personal   

Article 12 Personal funcionari 240.945,75 
120 Retribucions bàsiques i altres remuneracions 

   "120.0001" Retribucions bàsiques 123.641,37 

121 Retribucions complementàries 
   "121.0001" Retribucions complementàries 117.304,38 

Article 13 Personal laboral 20.946.682,71 
132 Sous i salaris de personal d'empreses públiques 

   "132.0001" Retribucions bàsiques Alta direcció 105.613,04 
  "132.0002" Retribucions bàsiques Laboral 20.841.069,67 

Article 16 Assegurances i cotitzacions socials 6.845.578,67 
160 Quotes socials 

 
 

"160.0001" Seguretat Social 6.845.578,67 

TOTAL CAPÍTOL I 28.033.207,13 

   
Capítol II Despeses de béns corrents i serveis   

Article 20 Lloguers i cànons 1.342.872,52 
200 Lloguers i cànons terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions  

 

"200.0002" Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i 
altres construccions 908.156,52 

201 Lloguers i cànons material de transport 
 

 
"201.0001" Lloguers i cànons material de transport 434.716,00 

Article 21 Conservació i reparació 1.193.650,00 
210 Conservació i reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, 

edificis i altres construccions  

 
"210.0001" 

Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns 
naturals, edificis i altres construccions 75.440,00 

211 Conservació i reparació material de transport 
 

 
"211.0001" 

Conservació, reparació i manteniment material de 
transport 25.000,00 

212 Conservació, reparació i manteniment equips procés de dades 
 

 
"212.0001" 

Conservació, reparació i manteniment equips procés de 
dades 880.000,00 

 
"212.0002" 

Conservació, reparació i d'equips de reprografia i 
fotocopiadores  

 
"212.0003" Manteniment d'aplicacions informàtiques 75.600,00 

213 Conservació, reparació i manteniment altre immobilitzat material 
 

 
"213.0001" 

Conservació, reparació i manteniment altre immobilitzat 
material 137.610,00 

Article 22 Material, subministraments i altres 6.488.704,08 

220 Material oficina 
 

 
"220.0001" Material ordinari no inventariable 83.000,00 

221 Subministraments 
 

 
"221.0001" Aigua i energia 480.000,00 

 
"221.0003" Vestuari 3.000,00 

 
"221.0089" Altres subministraments 690.200,00 

222 Comunicacions 
 

 
"222.0001" Despeses postals, missatgeria i altres similars 191.000,00 

 
"222.0002" 

Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits 
a entitats de la Generalitat 465.000,00 
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"224.0001" Despeses d'assegurances 909.450,00 

225 Tributs 
  

 
"225.0001" Tributs 2.197.700,00 

226 Despeses diverses 
 

 
"226.0002" Atencions protocol·làries i representatives 3.600,00 

 
"226.0003" Publicitat, difusió i campanyes. 32.500,00 

 
"226.0004" Jurídics i contenciosos 30.000,00 

 
"226.0007" Publicacions i edictes diaris oficials 18.500,00 

 
"226.0009" Fun.consells i òrgans col·legiats 98.446,08 

 
"226.0011" Formació del personal propi 95.000,00 

 
"226.0089" Altres despeses diverses 55.000,00 

227 Treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 
 

 
"227.0001" Neteja i sanejament 336.564,00 

 
"227.0002" Seguretat 251.544,00 

 
"227.0011" Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció 35.000,00 

 
"227.0012" Auditories i control de fons europeus 28.000,00 

 
"227.0013" Treballs tècnics 113.600,00 

 
"228.0004" 

Serveis informàtics realitzats per Altres. Excepte gestió fin. i 
RRHH 371.600,00 

Article 23 Indemnitzacions per raó del servei 254.600,00 
230 Dietes, locomocions i trasllats 

 
 

"230.0001" Dietes, locomocions i trasllats 254.600,00 

Article 25 Prestacions de serveis amb mitjans aliens 179.543.789,56 
251 Prestacions de serveis amb mitjans aliens 

 
 

"251.0002" Prest.serveis amb mitjans aliens amb altres entitats 179.543.789,56 

TOTAL CAPÍTOL II 188.823.616,16 

   
Capítol III Despeses financeres   

Article 31 Préstecs en euros 36.131.536,00 
310 Interessos dels préstecs en euros 

 
 

 
"310.0002" 

Interessos de préstecs en euros llarg termini fora del sector 
públic 36.131.536,00  

Article 34 Altres despeses financeres 5.842.687,08 
 

 
"342.0001" Comissions i altres despeses bancàries 1.487.949,00 

 
349 Altres despeses financeres 

 
 

 
"349.0001" Altres despeses financeres 4.354.738,08 

 
TOTAL CAPÍTOL III 41.974.223,08 

   Capítol VI Inversions reals   

Article 60 Inversions en terrenys 0,00 

Article 61 Inversions en edificis i altres construccions 1.774.936,00 
610 Inversions en edificis i altres construccions 

 
 

"610.0001" Inversions en edificis i altres construccions compte propi 455.000,00 

 

"610.0003" Pensions de censos emfitèutics constituïts sobre edificis i 
altres construccions 1.319.936,00 

Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 114.000,00 
620 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 

 
 

"620.0001" Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 114.000,00 

Article 63 Inversions en material de transport 0,00 
630 Inversions en material de transport 

 
 

"630.0001" Inversions en material de transport 0,00 

Article 65 Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions 95.000,00 
650 Inversions en equips procés de dades i telecomunicacions 

 



 

Memòria de l’avantprojecte de pressupost 2014 Pàgina 52 

 

 
"650.0001" Inversions en equips procés de dades 95.000,00 

Article 66 Inversions en béns destinats a l'ús general 8.709.233,41 
660 Inversions en béns destinats a l'ús general 

 

 
"660.0001" 

Inversions en béns destinats a l'ús general per compte 
propi 8.709.233,41 

Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial 100.000,00 
680 Inversions en immobilitzat immaterial 

 
 

"680.0002" Inversions en aplicacions informàtiques 100.000,00 

Article 69 Despeses d'establiment i formalització deutes 0,00 

TOTAL CAPÍTOL VI 10.793.169,41 

   
Capítol VII Transferències de capital   
Article 76 A ens i corporacions locals 3.917.119,13 

760 A corporacions locals 
 

 
"760.0001" A corporacions locals 3.917.119,13 

TOTAL CAPÍTOL VII 3.917.119,13 

   Capítol IX Variació de passius actius financers   

Article 91 Amortització préstecs en euros 147.464.284,10 
912 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector 

públic a llarg termini  

 

"912.0001" Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de 
fora del sector públic a llarg termini 147.464.284,10 

Article 95 Altres variacions de passius financers 46.721.619,19 
950 Altres variacions de passius financers llarg termini 

 
 

"950.0001" Altres var.passius financers llarg termini 46.721.619,19 

TOTAL CAPÍTOL IX 194.185.903,29 

 Totals pressupost despeses (€) 467.727.238,20 
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3. BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 

3.1. Exposició de motius 

L‟ACA és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d‟obrar 
per al compliment de les seves obligacions. D‟acord amb la seva naturalesa jurídica, el  
règim pressupostari que li és d‟aplicació no és el mateix que el que s‟aplica a l‟administració 
de la Generalitat i als seus organismes autònoms. Així mateix, el sistema comptable de l‟ACA 
no és el sistema propi de la comptabilitat pressupostària de les administracions públiques. 
Els processos comptables i de gestió del pressupost es porten a terme en l‟ ERP (Enterprise 

Resource Planning) SAP per entitats de naturalesa no pública. Així, els continguts i 
processos no poden ser idèntics als que es deriven de la comptabilitat pròpia de les 
administracions públiques. No obstant això, atesa la naturalesa i funcions de l‟ACA, així com 
les recomanacions realitzades per la pròpia intervenció de la Generalitat, es considera 
necessari formular les bases que han de regir l‟execució del pressupost per al 2014.  

L‟any 2014 serà el primer any en què l‟ACA disposarà d‟unes bases d‟execució del pressupost 
pròpies per a l‟entitat. Aquestes bases hauran d‟anar-se reformulant en la mesura que els 
processos i sistemes de l‟ACA vagin adaptant-se a la comptabilitat pública, així com a mesura 
que es vagin plantejant aspectes que no hagin estat regulats i es consideri necessari 
sotmetre„ls a regulació.  

Així doncs, les bases que es presenten no contemplen tots i cadascun dels aspectes que han 
de regir l‟execució del pressupost, sinó que únicament regulen els aspectes que s‟han 
considerat més rellevants o que, amb els mitjans de què es disposa, poden ser objecte de 
consideració.  

Així mateix, està previst que en els propers anys la comptabilitat i contractació de l‟ACA 
quedin integrades en els aplicatius de la Generalitat (GEEC i GECAT), si bé aquest procés no 
serà immediat pels recursos que s‟hi haurien de destinar. La futura integració de l‟ACA en el  
sistema corporatiu de la Generalitat permetrà assolir una major homogeneïtat entre les 
bases d‟execució de la pròpia Generalitat i les de l‟ACA.   

3.2. Normes generals 

BASE 1a. Règim jurídic i àmbit temporal 

L‟aprovació, la gestió, l‟execució i la liquidació del pressupost de l‟ACA per a l‟exercici 2014 es 
regirà per les lleis, decrets, ordres i acords de govern que siguin d‟aplicació,  les instruccions 
internes de l‟ACA, així com per les bases que es detallen en aquest apartat. 

La principal normativa aplicable a l‟ACA en matèria pressupostària és la següent: 

 Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. 

 Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei 
4/1985, del 29 de març, de l‟Estatut de l‟empresa pública catalana. 

 Decret legislatiu 1/2002, del 24 de desembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei de 
patrimoni de la Generalitat de Catalunya.  
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 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el text refós de la legislació 
en matèria d‟aigües de Catalunya. 

 Decret 47/2005, de 22 de març, que modifica el Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual 
s‟aprova el Reglament de tributs gestionats per l‟ACA.  

 Decret 86/2009, del 2 de juny, d‟aprovació dels Estatuts de l‟ACA (inicialment aprovats pel 
Decret 125/1999, de 4 de maig i posteriorment objecte de diverses modificacions 
mitjançant decrets de juliol de 1999, de febrer i juny de 2001 i d‟octubre de 2002) 

 Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text Refós de la 
llei de contractes del sector públic. 

 Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria   

 Llei 6/2012 del 17 de maig, d‟estabilitat pressupostaria. (Article 7) 

 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera.  

 Llei de pressupostos i llei de mesures pel 2014  

La vigència d‟aquestes bases és la mateixa que la del pressupost. En cas de pròrroga 
pressupostària aquestes continuaran essent aplicables durant el mateix període. 

BASE 2a. Estructura pressupostària  

El sistema de registre comptable de l‟ACA és l‟ERP SAP R/3. La tramitació administrativa dels 
diferents expedients que originen transaccions comptables i pressupostàries es porta a 
terme mitjançant Siebel. El sistema ERP Sap i el sistema Siebel no són un sol sistema 
integrat, si bé entre ambdós sistemes es transfereixen dades mitjançant les corresponents 
interfícies.  

Està previst que en el decurs dels pròxims anys, l‟ACA s‟intregri als sistemes corporatius de 
la Generalitat GEEC i GECAT.  

A efectes de registre comptable i gestió del pressupost, el sistema SAP s‟estructura en les 
següents agrupacions: 

Centres de benefici (CEBE). Són grups d‟objectes de cost que permeten l‟agrupació de 
les despeses per àmbits establerts en la base 3a. Cada CEBE està composat per diferents 
objectes de cost. El sistema SAP implantat permet dotar al CEBE d‟un pressupost total pel 
conjunt dels objectes de cost i classes de cost que l‟integren i que aquest import actuï com a 
valor màxim limitatiu.  

Objectes de cost. Són aglutinadors de costos de diferents comptes comptables o classes 
de cost. S‟estructuren en centres de cost, ordres de cost i elements PEP. Els elements PEP 
són els aglutinadors dels costos de construcció de les infraestructures. Els diferents objectes 
de cost que estan donats d‟alta al sistema SAP s‟agrupen en Centres de Beneficis (CEBES). 
Un objecte de cost només pot pertànyer a un sol CEBE. 

Comptes comptables o classes de cost. Són els comptes del pla general comptable. 
Estan estructurats en 6 dígits.  

Aplicacions pressupostàries. Les aplicacions pressupostàries del sistema GECAT no 
figuren en el pla de comptes de SAP. Les equivalències entre els comptes comptables o 
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classes de cost del sistema SAP i les aplicacions pressupostàries del sistema GECAT 
s‟efectuen mitjançant una taula de conversió en un suport excel. 

Registre comptable.  S‟efectua sobre els comptes comptables o classes de cost i sobre el 
corresponent objecte de cost (centre de cost, ordre, PEP). El registre comptable s‟efectua 
mitjançant: 

 Sistema logístic de SAP (expedients de contractació, convenis, atribucions de fons) 

 Sistema finances de SAP (altres despeses no tramitades com a expedients) 

 Interfícies d‟altres aplicacions (nòmina, tresoreria, ingressos de dret públic). 

BASE 3a. Vinculació jurídica i crèdits inicials del pressupost de l’ACA 

El pressupost de l‟ACA es nodreix dels seus ingressos propis que tenen caràcter finalista per 
la pròpia entitat. Els crèdits totals de despesa queden condicionats a què les previsions 
d‟ingressos es materialitzin per quantitat igual o superior a la totalitat de despeses previstes. 

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 limitador i vinculant. En conseqüència, no es 
podran adquirir compromisos de despesa en una quantia superior a l‟import dels crèdits 
esmentats. El compliment d‟aquesta limitació es verificarà al nivell de vinculació jurídica 
establert que s‟indica a continuació: 

Pressupost 2014  Total 

Despeses de personal (Capítol I) 28.033.207 

Despeses financeres (Capítol III) 42.424.807 

Despeses Àrea Abastament d'Aigua (cap. II, VI) 2.832.515 

Despeses Àrea de Sanejament (cap. II) 175.815.285 

Despeses Àrea  Gestió de Medi (cap. II i VI) 3.394.800 

Despeses generals (Divisions, ATI i D&G; cap. II i VI)  8.414.369 

Inversió infraestructures cicle de l'aigua (Cap. Vi i VII) 12.626.353 

Total despeses capítols I a VII (€) 273.541.335 

Retorn d'endeutament (capítol IX) 147.464.284 

Retorn d'endeutament addicional  46.721.619 

Total despeses pressupostàries (I a IX) (€) 467.727.238 

 
Cadascun dels àmbits de despesa anteriors quedaran agrupats en el seu corresponent CEBE, 
el pressupost del qual serà limitatiu de l‟àmbit, sens perjudici de les corresponents 
modificacions de crèdit que puguin portar-se a terme. Els detalls de cadascuna d‟aquestes 
partides que es mostren en l‟apartat 2.6 tenen caràcter enunciatiu i orientatiu, llevat que per 
alguna disposició legal o d‟altra tipus fossin limitatius o preceptius.  

Les actuacions contemplades dins del Programa de conservació i manteniment de lleres 
(PCML) s‟inclouen en les despeses de l‟àrea de gestió del medi, dins del compte 616100, 
amb una consignació pressupostària inicial de 400.000 €. El PCML és aprovat pel consell 
d‟administració. Les actuacions que s‟hi contemplin tindran caràcter orientatiu i preferent. No 
obstant això, el director de l‟ACA podrà portar a terme canvis en les actuacions 
contemplades inicialment en el PCML aprovat, a proposta de la direcció d‟àrea de gestió de 
medi, quan es donin determinades circumstàncies que permetin l‟obtenció d‟ un major cost 
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benefici dels recursos esmerçats. Mitjançant l‟aprovació anual del PCML, el director de l‟ACA 
donarà compte al consell d‟administració de les actuacions executades amb càrrec a aquest 
programa durant l‟exercici anterior i informarà dels canvis portats a terme respecte la 
programació inicial i la seva justificació. 

Els crèdits pressupostaris en inversions en infraestructures del cicle de l‟aigua (CVI i CVII) 
podran tramitar-se com a reposicions i millores si la seva naturalesa així ho comportés, 
prèvia transferència de crèdit. Alternativament, les actuacions amb càrrec a reposicions  
(CII) podran tramitar-se amb càrrec a inversions en infraestructures si la seva naturalesa així 
ho comportés, prèvia transferència de crèdit.  

Els crèdits del compte 654200 Concessió (Certificació d´obra) (1.548.119,46 €) corresponent 
a Inversió infraestructures cicle de l'aigua (Cap. Vi i VII) i els del compte 669600 Despeses 
financeres Concessions (2.767.738,08 €) corresponent a Despeses financeres (Capítol III) 
són transferibles entre sí, de tal manera que els crèdits totals no superin l‟import total de 
4.315.858 €, que s‟indica en l‟apartat 2.6.7.2. 

Les inversions en infraestructures del cicle de l‟aigua, detallades en l‟apartat 2.6.7, queden 
integrades en la programació plurianual d‟inversions per al període 2014-2018, que es detalla 
en l‟apartat 4 Pla econòmic financer d‟aquest document. Únicament podran iniciar-se les 
noves infraestructures contemplades en l‟apartat 2.6.7 del pressupost aprovat. Qualsevol 
modificació de les actuacions a iniciar en l‟any 2014 contemplades en l‟apartat 2.6.7  exigirà 
l‟acord previ del consell d‟administració i la corresponent transferència de crèdit. No es podrà 
iniciar cap actuació fins que no estigui contemplada en la programació aprovada.  

En cas de liquidacions d‟obres o similars que no haguessin estat incloses en el pressupost de 
d‟inversions en infraestructures del cicle de l‟aigua o quan el crèdit consignat en la 
corresponent actuació resultés insuficient, es podrà portar a terme la corresponent 
modificació de crèdit entre actuacions de l‟epígraf d‟inversions en infraestructures cicle de 
l'aigua (Cap. VI i VII). L‟òrgan competent per a l‟aprovació de la transferència de crèdit serà 
el  director de l‟ACA. Periòdicament es donarà compte al consell d‟administració de les 
modificacions pressupostàries corresponents.   

El pressupost de 2014 preveu una amortització de l‟endeutament addicional a l‟establerta 
contractualment de l‟endeutament de 46.721.619 € i té com a finalitat, per una banda, reduir 
la despesa financera i, per altra banda reduir les amortitzacions de les anualitats 2015 i/o 
2016, amb la finalitat d‟aplanar el retorn del deute i poder-lo adequar a l‟evolució dels 
recursos generats contemplats en el Pla econòmic financer (apartat 4). 

L‟efectiva amortització anticipada de l‟endeutament es portarà a terme en la mesura que es 
puguin complir raonablement les condicions següents:  

 Que el període de pagament a tercers s‟hagi ajustat al nivell exigit per la llei de lluita 
contra la morositat, que per al 2014 és de 30 dies. (Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials). 

 Que s‟hagués de fer front a eventuals contingències i que aquestes no fossin assumibles 
amb càrrec als crèdits ordinaris previstos.  

En qualsevol cas, no es podrà emprar la partida prevista per a l‟amortització addicional de 

l‟endeutament per import de 46.721.619€ per cap altra finalitat que les esmentades 
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anteriorment. En particular, resta prohibida la seva aplicació per a major volum de despeses 
o inversions de qualsevol naturalesa, llevat de les especificades anteriorment. 

Així mateix, l‟ACA es regirà pels principis d‟eficàcia i eficiència. D‟acord amb aquests principis, 
l‟ACA portarà a terme les activitats contemplades en el pressupost d‟acord amb el nivell 
legalment exigit i contemplat en aquest pressupost. Així, els eventuals estalvis que per 
diverses circumstàncies poguessin produir-se, amb independència de la seva naturalesa, es 
destinarien preferentment a incrementar l‟amortització anticipada de l‟endeutament 
formalitzat, amb la finalitat de reduir les amortitzacions de les anualitats 2015 i/o 2016.  

3.3. Modificacions de crèdit 

BASE 4a. Modificacions de crèdit 

Quan s‟hagi d‟efectuar una despesa per a la qual no hi hagi consignació i que excedeixi el 
nivell de vinculació jurídica segons el que estableix la base 3a, es tramitarà l‟expedient de 
modificació pressupostària que escaigui.  

Els expedients de modificació se sotmetran als tràmits d‟aprovació que es regulen en les 
bases següents. El director autoritzarà les modificacions corresponents.  

BASE 5a. Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit 

1. El crèdit extraordinari és aquella modificació del pressupost de despeses mitjançant la 
qual s‟assigna crèdit a la realització d‟una despesa específica i determinada que no es pot 
demorar fins a l‟exercici següent i per a la qual no existeix crèdit. El suplement de crèdit 
és una altra classe de modificació en la qual concorren les mateixes circumstàncies que 
en el cas del crèdit extraordinari, però en què el crèdit previst resulta insuficient i no pot 
ser objecte d‟ampliació. 

2. Els expedients de concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit seran 
autoritzats pel director, previ informe corresponent. 

3. Els crèdits extraordinaris i suplements de crèdit d‟una partida només es podran tramitar 
amb la corresponent minoració de Despeses Àrea Abastament d'Aigua (cap. II, VI), 
Despeses Àrea de Sanejament (cap. II), Despeses Àrea  Gestió de Medi (cap. II i VI), 
Despeses generals (Divisions, ATI i Direcció i Gerència); cap. II i VI, amb les excepcions 
establertes referides a les concessions i reposicions tal com estableix la base 3a referida a 
la Vinculació jurídica i crèdits inicials del pressupost de l‟ACA.  

4. Es podran portar a terme crèdits extraordinaris i suplements de crèdit de despesa amb 
nous ingressos sempre que aquests no estiguessin consignats en el pressupost aprovat 
d‟ingressos.   

BASE 6a. Crèdits ampliables 

L‟ampliació de crèdit és l‟augment del pressupost de despeses concretat en un increment del 
crèdit pressupostari d‟alguna de les aplicacions pressupostàries enunciades expressament i 
taxativament en aquesta base, i d‟acord amb els recursos afectats a aquestes aplicacions 
que no procedeixin d‟operacions de crèdit. Perquè es pugui procedir a l‟ampliació, caldrà el 
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reconeixement previ i en ferm de majors drets sobre els previstos en el pressupost 
d‟ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar. 

En particular es declaren ampliables les aplicacions pressupostàries corresponents per les 
indemnitzacions d‟assegurances, aportacions del FORCEM, així com aportacions específiques 
de tercers per a activitats concretes a realitzar per l‟ACA que no haguessin estat consignades 
en el pressupost inicial. 

En concret són crèdits ampliables els destinats a les reposicions de les infraestructures 
malmeses el passat mes de juny al Pirineu català, i molt especialment a la Val d‟Aran, que 
siguin finançats amb recursos no reintegrables procedents de tercers. En especial tindran 
aquesta consignació les indemnitzacions que a tal efecte procedeixin de l‟assegurança. Les 
reposicions que no siguin cobertes per les assegurances aniran a càrrec del crèdit consignat 
en l‟epígraf: 

  Compte Import 

Reposicions i millores sanejament i despeses 
indirectes  

603* 20.000.000 

 

L‟òrgan competent per a l‟aprovació de l‟ampliació de crèdit serà el director de l‟ACA, previ 
informe corresponent. 

BASE 7a. Transferències de crèdit 

L‟import total o parcial dels crèdits establerts en la base 3 es podrà traspassar a altres 
aplicacions pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant 
transferència de crèdit. No obstant això, no es podran minorar els crèdits Despeses 
financeres (Capítol III), Retorn d'endeutament (capítol IX) per efectuar ampliacions en la 
resta de crèdits. 

Els expedients de transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa establertes en la 
base 3a seran autoritzats pel director de l‟ACA, previ informe corresponent. 

Els crèdits pressupostaris en inversions en infraestructures podran tramitar-se com a 
reposicions i millores si la seva naturalesa així ho comportés. Alternativament, les actuacions 
amb càrrec a reposicions podran tramitar-se amb càrrec a inversions en infraestructures si la 
seva naturalesa així ho comportés.  

BASE 8a. Crèdits generats per ingressos 

Podran generar crèdits en els estats de despeses, els ingressos de naturalesa no tributària 
no previstos en el pressupost inicial, llevat els ingressos de naturalesa financera. 

L‟òrgan competent per a l‟aprovació dels expedients de generació de crèdit serà el director 
de l‟ACA. 

Perquè es pugui procedir a l‟ampliació d‟un crèdit de despesa generat per ingressos caldrà el 
reconeixement previ i en ferm dels drets corresponents i que els ingressos  es trobin afectats 
al crèdit que es pretén ampliar. 
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BASE 9a. Anualitat pressupostària 

1. Amb càrrec als crèdits de l‟estat de despeses, únicament es podran contreure obligacions 
derivades de despeses efectuades durant l‟exercici. 

2. La liquidació de les obligacions reconegudes amb càrrec a exercicis anteriors no es 
liquidaran contra el pressupost de l‟exercici corrent, llevat les diferències que poguessin 
existir entre els imports de les obligacions reconegudes i els imports finalment liquidats. 

3. Les obligacions efectivament contretes i meritades a la fi de l‟exercici es reconeixeran 
contra el pressupost de l‟exercici d‟acord amb la millor estimació possible en cas que per 
circumstàncies justificades la seva liquidació efectiva no es pugui portar a terme dins del  
mateix exercici pressupostari. En la mesura que el sistema permeti recollir aquesta 
informació, en la liquidació del pressupost s‟informarà de les obligacions liquidades amb 
càrrec a exercicis anteriors.  

4. No obstant això, i amb caràcter excepcional, les obligacions originades en exercicis 
anteriors que no s‟haguessin reconegut per manca de fermesa o coneixement s‟aplicaran 
als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu reconeixement. 

5. Les despeses plurianuals es regiran per allò que es disposa la base 18a. 

S‟informarà periòdicament al consell d‟administració de l‟estat dels imports reclamats a l‟ACA 
i no comptabilitzats fins a la seva cancel·lació definitiva.   

BASE 10a. Principi del meritament i exigibilitat de drets i obligacions  

La comptabilitat de l‟Agència es regeix pel principi del meritament. Des de la seva creació, 
l‟ACA ha elaborat i liquidat el pressupost de cada any d‟acord amb el principi del meritament. 
D‟aquesta manera, les obligacions econòmiques es reconeixen comptablement i 
pressupostàriament en el moment en què es meriten amb independència de quan sigui 
exigible el seu pagament. 

Així doncs, a final de cada exercici comptable es reconeixen les obligacions econòmiques  
derivades de béns lliurats, d‟obres degudament executades i serveis correctament prestats 
que per les raons que correspongui no hagin pogut ser enregistrats d‟acord amb els 
procediments ordinaris de l‟ACA. Aquestes operacions anomenades provisions s‟acrediten i 
justifiquen documentalment de forma prèvia al seu enregistrament. Les obligacions així 
reconegudes són anul·lades en el moment en què es reconeixen les corresponents 
certificacions ordinàries. La diferència que pugui resultar entre l‟import provisionat i l‟import 
efectivament certificat revertirà a favor o en contra de l‟import efectivament certificat a 
càrrec de la corresponent classe i objecte de cost, minorant o augmentant la disponibilitat 
pressupostària corresponent.  

No obstant això, d‟acord amb les consideracions formulades recentment per la intervenció 
general, es considera que el pressupost ha de ser liquidat d‟acord amb els principis de 
l‟exigibilitat de drets i obligacions. Atès que el criteri d‟exigibilitat de drets i obligacions no 
sempre és coincident amb el meritament i amb la finalitat d‟afavorir els procés de canvi de 
criteri del reconeixement dels drets i obligacions en funció d‟un o altre criteri, la liquidació del 
pressupost de 2014 es presentarà de forma diferenciada d‟acord amb ambdós criteris 
(meritament i exigibilitat).   
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BASE 11a. Baixes per anul·lació 

Es pot donar de baixa per anul·lació qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins a la 
quantia corresponent al saldo de crèdit disponible, sempre que aquesta dotació s‟estimi 
reduïble o anul·lable i a condició que no es pertorbi el servei respectiu. 

La baixa per anul·lació dels crèdits es podrà originar per: 

a. El finançament de romanents de tresoreria negatius. 

b. El finançament de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

c. L‟execució d‟altres acords del Consell d‟Administració. 

Un cop justificat el fet que no s‟origina una pertorbació del servei, es procedirà a tramitar 
l‟expedient. En el cas que la baixa per anul·lació s‟origini pel finançament d‟un crèdit 
extraordinari o un suplement de crèdit, es tramitarà d‟acord amb el procediment previst per 
a aquest tipus de modificació. 

3.4. Execució del pressupost 

BASE 12a. Fases de gestió del pressupost de despeses (Capítols II, IV, VI i VII) 

1. La gestió del pressupost de despeses de l‟ACA s‟efectuarà a través de les fases següents: 

a. Autorització de la despesa  i reserva de fons 

b. Disposició o compromís de la despesa  

c. Reconeixement de l‟obligació  

d. Liquidació de l‟obligació i emissió de l‟ordre de pagament  

2. No obstant això, i en determinats casos en què així s‟estableixi expressament, un mateix 
acte administratiu de gestió del pressupost de despeses podrà comprendre més d‟una 
fase d‟execució de les assenyalades. En aquests casos l‟acte administratiu que les acumuli 
produirà els mateixos efectes que si s‟acordessin en actes administratius separats.  

3. En general totes les despeses corresponents als Capítols II, IV, VI i VII es tramitaran 
mitjançant expedients logístics en SAP, llevat de les excepcions establertes en la base 
17a. 

4. En general, les despeses de l’ACA es tramitaran mitjançant: 

a. Expedients contractació (base 19a) 

b. Convenis i Atribucions de fons. Les atribucions de fons a les administracions locals 
per al finançament dels sistemes públics de sanejament es regirà per allò que es 
disposi a l‟apartat 3.9, sense perjudici del què en un futur disposi la llei de mesures 
per al 2014. 

c. Altres procediments (base 17a) 

BASE 13a. Autorització de la despesa (Capítols II, IV, VI i VII) 

1. L‟autorització o incoació de la despesa constitueix l‟inici del procediment d‟execució de la 
despesa, i és l‟acte administratiu en virtut del qual el gerent o el director segons 
correspongui autoritza la realització d‟una despesa determinada, en quantia certa o 
aproximada. D‟acord amb l‟article 11 del Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre, pel 
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qual s‟aprova el text refós de la legislació en matèria d‟aigües de Catalunya, l‟autorització 
de la despesa corresponen al director i al gerent dins els límits que s‟estableixen 
normativament. 

2. En el cas de compres o contractes amb tercers, atribucions de fons a administracions 
locals i convenis, la fase d‟autorització de la despesa  i reserva de fons s‟enregistrarà a 
sistema SAP a través del sistema logístic. 

3. Un cop realitzada la reserva de fons en SAP, l‟expedient es tramitarà en Siebel fins el seu 
perfeccionament. 

BASE 14a. Disposició de les despeses (Capítols II, IV, VI i VII) 

1. La disposició o el compromís de despeses és l‟acte mitjançant el qual s‟acorda la 
realització d‟una despesa prèviament autoritzada. Té rellevància jurídica amb tercers, i 
vincula l‟ACA a la realització d‟una despesa concreta i determinada, tant en la seva 
quantia com en les condicions de la seva execució. 

2. Els òrgans competents per a la disposició de la despesa són el director i el gerent, segons 
les funcions atribuïdes per a la seva autorització. 

3. La disposició queda enregistrada en els sistemes corporatius de l‟ACA mitjançant la 
transferència de l‟expedient de Siebel a SAP. En aquest moment, la reserva de fons 
prèviament consignada en SAP quedarà anul·lada i quedarà substituïda per l‟expedient 
corresponent (CTN, CV, AF). 

BASE 15a. Reconeixement de l’obligació dels expedients logístics (Capítols II, IV, 
VI i VII) 

1. El reconeixement de l‟obligació és l‟acte mitjançant el qual es declara l‟existència d‟un 
crèdit exigible contra l‟ACA derivada de la realització de la prestació d‟un servei, entrega 
d‟un bé o execució d‟una obra corresponent a una despesa autoritzada i formalitzada de 
conformitat amb els acords que en el seu dia van autoritzar i comprometre la despesa. El 
reconeixement de l‟obligació comportarà l‟enregistrament comptable corresponent en el 
sistema SAP que serà autoritzat i validat pel responsable del contracte i la direcció de 
l‟àrea o divisió corresponent.  

2. El reconeixement de l‟obligació en SAP quedarà justificada mitjançant les corresponents 
certificacions i relacions valorades. S‟adjuntarà en SAP el suport documental de les 
obligacions reconegudes, d‟acord amb els models que s‟estableixin per a cada tipus 
d‟expedient. 

3. En particular, mentre no s‟hagin dictat els corresponents models de certificacions i 
relacions valorades, la documentació acreditativa a incorporar en l‟expedient logístic de 
SAP serà: 

 En les transferències corrents (capítol 4) o de capital (capítol 7), l‟obligació es 
reconeixerà en virtut dels justificants que acreditin degudament el compliment de la 
condició establerta en les bases reguladores, conveni o acord de concessió de 
l‟atribució de fons. 

 En les despeses d‟inversió (capítol 6) caldrà adjuntar el document acreditatiu del bé 
subministrat. En el cas d‟obres caldrà adjuntar la certificació i la corresponent relació 
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valorada. En el cas de les concessions caldrà adjuntar el corresponent quadre 
d‟amortització.  

 Les certificacions d‟obra hauran de ser expedides pel tècnic/a director/a, amb una 
relació valorada clara, precisa i ajustada al projecte aprovat vigent. S‟hi expressarà, 
entre d‟altres, la denominació de l‟obra, la quantitat que s‟ha de satisfer, ja sigui a 
compte o per saldo i liquidació d‟aquesta, el període al qual correspon la certificació, el 
codi de contracte a la qual s‟ha d‟imputar i la declaració que el seu abonament és 
procedent pel fet que s‟ha efectuat d‟acord amb el que assenyalen les normes 
establertes i amb les reserves pactades per a la seva recepció. S‟uniran a les 
certificacions els estats de mesurament i valoració corresponents. 

4. La simple prestació d‟un servei o la realització d‟un subministrament o obra no són títol 
suficient perquè l‟ACA es reconegui deutora per aquest concepte si l‟esmentat servei, 
subministrament o obra no han estat requerits o sol·licitats per l‟òrgan competent. Si no 
ha precedit l‟autorització corresponent es podrà produir l‟obligació unipersonal de retornar 
els materials i efectes  d‟indemnitzar el subministrador o executant, sens perjudici de les 
responsabilitats que se‟n poguessin derivar. 

BASE 16a. Liquidació de l’obligació i emissió de l’ordre de pagament 

La liquidació de l‟obligació es portarà a terme en base a l‟obligació reconeguda amb la 
corresponent documentació administrativa que sigui procedent en funció del tipus de 
tramitació o expedient. La liquidació s‟enregistrarà en el sistema SAP mitjançant la 
comptabilització de la factura o document equivalent i haurà de coincidir sempre amb 
l‟import efectivament certificat, d‟acord amb la base anterior.  

Les factures expedides pels creditors hauran de complir els requisits següents: 

a. Que compleixi els requisits d‟expedició de factures que preveu l‟article 6è i 7è del Reial 
decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament pel que es regulen 
les obligacions de facturació o normativa que fos d‟aplicació en el seu moment. 

b. Que els impostos i/o retencions aplicats s‟ajustin a la normativa vigent. 

En el supòsit que les factures no compleixin els requisits esmentats, la Divisió de Recursos  
procedirà a retornar-les al proveïdor mitjançant escrit en què es detallin les dades que falten 
per a la seva rectificació. Un cop el proveïdor hagi rebut aquest ofici, aquest haurà d'emetre 
la factura rectificativa o nova factura, amb datació i numeració posteriors a la inicial. 

En el supòsit en què es presenti al Registre de l‟ACA una factura 30 dies després de la data 
d‟expedició, es registrarà d‟entrada amb l‟advertència de la infracció que preveuen els 
articles 4.2 de la Llei 3/2004 i el 15 del RD 1496/2003. Pel còmput de la data de venciment i  
pagament corresponent es prendrà com a data d‟inici la data de recepció de la factura o de 
la factura. 

L‟emissió de l‟ordre de pagament és l‟acte mitjançant el qual l‟ordenant del pagament, sobre 
la base d‟una obligació reconeguda i liquidada i amb la finalitat d‟alliberar-se‟n, expedeix 
l‟ordre de pagament contra la Tresoreria de l‟ACA. 

Sense perjudici de les competències del Gerent de l‟ACA, l‟acte administratiu de l‟emissió de 
l‟ordre de pagament s‟efectuarà d‟acord amb l‟establert a la resolució TES/1561/2013, de 5 
de juliol.  
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BASE 17a. Despeses que no deriven de  processos contractuals, ni d’atribucions de 
fons ni de convenis. 

Mitjançant aquest procediment es podran tramitar les obligacions reconegudes legalment i 
adquirides per l‟ACA que es detallen a continuació: 

a. La nòmina mensual del personal. 

b. Les despeses derivades de les operacions d‟endeutament, les comissions, els interessos 
de demora i altres despeses financeres. 

c. Les despeses de representació. Aquestes despeses es regiran per allò que disposa la base 
25. 

d. Les despeses de tributs. 

e. Les despeses derivades de sentències judicials. 

f. Les despeses derivades de la publicació d‟anuncis en diaris oficials. 

g. Les despeses derivades dels procediments d‟expropiació forçosa, constitució de servituds i 
ocupacions temporals. 

h. Les despeses de locomoció, manutenció i trasllat del personal per raons de servei.  

i. En general, les despeses que per les seves característiques requereixin agilitat en la seva 
tramitació o aquelles en què l‟exigibilitat de l‟obligació pugui ser immediata, sempre que 
no estiguin subjectes a un procediment de contractació, atribució de fons o conveni. 

Els òrgans competents per aprovar l‟autorització - disposició - reconeixement de l‟obligació 
són els mateixos que els determinats per a l‟autorització, segons l‟establert en la base 13a.. 

El registre comptable d‟aquestes despeses es portarà a terme mitjançant el sistema SAP, 
mitjançant el mòdul de  finances o logística segons correspongui.  

En els casos relacionats anteriorment es podran agrupar en un sol acte les fases 
d‟autorització, disposició i reconeixement de l‟obligació i ordenació del pagament.  

BASE 18a. Despeses plurianuals 

Es podran adquirir compromisos de despeses amb efectes econòmics  a exercicis posteriors a 
aquell en què s‟autoritzin o comprometin d‟acord el que s‟estableix en la present base. 

a) Exposició de motius i objectiu 

El pressupost de les entitats públiques, de naturalesa anual, és l‟expressió de l‟estimació dels 
ingressos que es preveu obtenir en l‟exercici i, al seu torn, l‟estimació de les despeses que es 
preveuen realitzar en l‟exercici derivades de les activitats que es preveuen  portar a terme.  

El total de despeses aprovades tenen un caràcter limitatiu en el seu conjunt i han d‟estar 
sempre dins dels llindars de les previsions d‟ingressos, sens perjudici de les partides que per 
la seva naturalesa i per la normativa d‟aplicació siguin limitatives.  

Així doncs, la formalització de noves despeses requereix l‟existència de la corresponent 
disponibilitat pressupostària, que és la diferència positiva entre la previsió d‟ingressos de 
l‟exercici menys les despeses compromeses en ferm a executar en el propi exercici. Així, els 
compromisos de despesa que pot adquirir una entitat pública s‟han de cenyir sempre a les 
corresponents disponibilitats pressupostàries de l‟exercici, no podent-se contraure cap nova 
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obligació que pugui ser jurídicament exigible si de forma prèvia no existeix la corresponent 
disponibilitat pressupostària.  

Les funcions i competències atribuïdes a l‟ACA obliguen a desenvolupar activitats que han de 
realitzar-se en un àmbit temporal que depassa l‟any natural i, per tant, l‟exercici 
pressupostari. Això comporta haver de realitzar contractes o convenis de naturalesa  
plurianual, més enllà del propi exercici pressupostari, adquirint compromisos de despesa 
ferms, sense que s‟hagi aprovat el pressupost corresponent per a l‟exercici de referència.  

Atès que el pressupost aprovat té una naturalesa anual i es circumscriu únicament a l‟any 
natural, les propostes de contractació no sempre poden ajustar-se a aquest àmbit temporal. 
Així, en determinats casos, és necessari poder contraure compromisos de naturalesa 
plurianual, que condicionaran les disponibilitats pressupostàries futures. Això suposa haver 
d‟adoptar obligacions fermes amb càrrec a exercicis futurs, sense disposar encara dels 
pressupostos aprovats per als anys següents, per la qual cosa cal disposar d‟un procediment 
reglat i aprovat que, per una banda, proporcioni l‟adequada seguretat jurídica de qui ha de 
portar a terme aquest compromís i, per altra banda, preservi als gestors futurs d‟haver de 
gestionar i fer front a compromisos del passat que podrien resultar excessius o inadequats 
en un futur. 

Si  l‟exercici de les competències de l‟ACA i la seva gestió fan imprescindible poder adoptar 
compromisos plurianuals, tot i que el pressupost de l‟exercici corresponent no estigui 
aprovat, també resulta imprescindible establir en quins casos es poden adoptar aquests 
compromisos futurs i quins són els llindars màxims pels quals es poden adoptar, tant per no 
comprometre a l‟entitat de forma ferma en front uns recursos estimats, com per no hipotecar 
la gestió i direcció futura de l‟entitat.  

Així doncs, aquesta norma de funcionament té com a finalitat determinar el règim d‟adopció 
de compromisos de despesa plurianuals, així com establir els procediments que s‟han de 
portar a terme per a la seva tramitació i fixar quins són els límits i tipologia de despeses pels 
quals es poden adoptar compromisos futurs. 

A tal efecte, aquesta base pretén regular únicament i exclusivament la forma, la tramitació i 
l‟autorització de l‟adopció de compromisos plurianuals en el marc del corresponent al pla 
econòmic financer (PEF). No obstant això, atesa la importància del PEF per a l‟adopció de 
compromisos plurianuals, en aquesta base es regulen també certs aspectes del contingut i 
tramitació del PEF que es consideren imprescindibles per a la tramitació i adopció de 
compromisos plurianuals.  

b) Marc normatiu 

Si en l‟àmbit de les administracions territorials i organismes autònoms el marc normatiu que 
determina el procediment per a l‟adopció de compromisos plurianuals es troba ben delimitat, 
en el cas de les entitats de dret públic que ajusten l‟activitat al dret privat, com és el cas de 
l‟ACA, no es troba tan clarament identificat. D‟aquestes limitacions en deriva la necessitat de 
disposar d‟una base d‟execució del pressupost que ho reguli.  

En una gran majoria d‟entitats públiques de l‟àmbit de la Generalitat, una part significativa 
de les despeses són finançades amb transferències de la pròpia administració de la 
Generalitat. En aquests casos, l‟adopció de compromisos de despesa plurianuals han 
d‟adoptar-se d‟una forma molt semblant al règim establert per la pròpia administració  de la 
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Generalitat.  En aquests casos, en haver de ser la pròpia administració de la Generalitat qui 
haurà d‟aportar aquests recursos, qualsevol despesa plurianual d‟aquestes entitats hauran 
d‟anar acompanyades de l‟autorització prèvia de les aportacions plurianuals del Govern, que 
en general s‟instrumenten mitjançant els corresponents acords de Govern.  

Actualment, l‟ACA finança íntegrament les seves despeses a través dels seus ingressos 
corrents procedents, bàsicament, del cànon de l‟aigua. Els ingressos del cànon de l‟aigua són 
de caràcter finalista i estan afectats a les competències i activitat de l‟ACA, motiu pel qual 
l‟ACA els percep directament de forma separada de la tresoreria de l‟administració de la 
Generalitat. 

Així doncs, l‟adopció de compromisos plurianuals per part de l‟ACA ha de circumscriure‟s dins 
d‟un marc normatiu que no només tingui  en consideració la diferent normativa que en major 
o menor mesura és d‟aplicació, sinó que l‟aplicació d‟aquesta ha de quedar adequadament 
modulada per la particularitat del règim de finançament de l‟ACA.    

A tal efecte, aquesta base s‟empara en la diferent normativa nacional de la Generalitat i/o 
estatal que és d‟aplicació en el sector públic i pretén adequar l‟especificitat d‟aquesta 
normativa al règim de funcionament de l‟ACA. 

Així la contracció de despeses plurianuals requereix l‟existència prèvia d‟unes previsions 
plurianuals, altrament anomenats Pla econòmic financer (PEF) o Pla d‟actuació, inversió i 
finançament (PAIF).  

La diferent normativa aplicable al sector públic estableix la forma en què les diferents 
entitats han d‟elaborar les seves previsions plurianuals, així com les limitacions en l‟adopció 
de compromisos de despesa ferms. D‟aquesta manera, el marc econòmic i financer resulta 
imprescindible per a delimitar les disponibilitats financeres que permetran atendre els 
compromisos de despesa futura.  

Així, aquesta base es basa en la normativa següent, que regula l‟adopció de compromisos 
plurianuals: 

a. Decret 86/2009, de 2 de juny, modificat pel Decret 153/2012, de 20 de novembre dels 
Estatus de l‟Agència Catalana de l‟Aigua. (Article 6) 

b. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 
legislació en matèria d'aigües de Catalunya. (Article 11.7 i Article 11.11) 

c. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria  (Articles 28 i 47) 

d. Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana. (Articles 13 i 30) 

e. Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. (Article 36) 

f. Llei 6/2012 del 17 de maig, d‟estabilitat pressupostaria. (Article 7) 

g. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. (Article 12) 

c) Competències 

El Decret 86/2009, de 2 de juny, modificat pel Decret 153/2012, de 20 de novembre dels 
Estatus de l‟Agència Catalana de l‟Aigua i el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel 
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qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya estableixen les 
funcions dels diferents òrgans de l‟ACA.  

Segons disposa l‟article 6 de l‟esmentat Decret Legislatiu 3/2003: 

 El Consell d'Administració és l'òrgan de govern de l‟ACA. 

 El director és l'òrgan de direcció i representació de l‟ACA. 

 El gerent és l'òrgan de gestió de l‟ACA. 

El Consell d'Administració és l'òrgan de govern en règim de participació de l‟ACA i exerceix 
les funcions que li atribueix l'article 11.7 i 11.11 del Text refós de la legislació en matèria 
d'aigües de Catalunya i les altres funcions que preveuen els Estatuts, entre les quals 
s‟inclouen:  

 Aprovar l'avantprojecte de pressupost de l‟ACA, i concertar crèdits d'acord i amb caràcter 
previ a les autoritzacions que siguin preceptives en cada cas. 

 Atribuir recursos econòmics als projectes aprovats. 

El director/la directora és l'òrgan executiu que dirigeix i representa l‟ACA, i li corresponen les 
funcions següents: 

 Aprovar definitivament els projectes constructius i decidir la prestació de serveis. 

 Presentar anualment al Consell d'Administració les propostes de programes d'actuació, 
d'inversió i de finançament, els balanços i la memòria corresponent. 

 Exercir les funcions d'òrgan de contractació i les que el Consell d'Administració li delegui. 

 Autoritzar les despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris de l‟ACA, dins els límits que 
s'estableixen per reglament. 

 Qualsevol altra funció de l‟ACA no atribuïda expressament a cap altre òrgan. 

En base a aquesta distribució de competències correspon al consell d‟administració 
l‟aprovació del PEF i a l‟òrgan de contractació l‟adopció de compromisos plurianuals. No 
obstant això, en cas de convocatòries de línies de subvencions mitjançant les quals es 
comprometin fons públics d‟exercicis pressupostaris futurs, l‟autorització de la despesa 
correspondrà al Consell d‟Administració, sempre i quan no derivi de fons rebuts directament 
de la Generalitat, que en aquest cas l‟aprovació correspondria al Govern. 

d) Tramitació i aprovació de les despeses plurianuals 

Contingut, termini i actualitzacions del PEF 

El PEF contempla els escenaris pressupostaris plurianuals que està format per un escenari 
d‟ingressos i un escenari de despeses.  

L‟escenari d‟ingressos haurà de tenir en compte els efectes tendencials de l‟economia i els 
conjunturals que puguin ser estimats i els derivats de canvis previstos en la normativa que 
els regula.  

L‟escenari de despeses assignarà els recursos disponibles segons les prioritats establertes 
per a la realització de les diferents polítiques de despesa, tenint en compte les obligacions 
derivades de les competències de l‟ACA, que tinguin el seu venciment en el període a 
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considerar i els compromisos de despesa existents en el moment de la seva elaboració que 
puguin generar obligacions amb venciment en el període establert. L‟escenari de despeses 
del pla econòmic financer inclourà també la programació anual de les inversions.  

El PEF  inclourà les dades referides a les magnituds econòmiques i financeres del darrer 
exercici pressupostari liquidat i aprovat, el pressupost aprovat de l‟any, les previsions de 
tancament de l‟any en curs, així com els escenaris pressupostaris de l‟any immediatament 
posterior a l‟any en curs i els 4 exercicis següents.  

El PEF s‟actualitzarà almenys una vegada a l‟any i, en qualsevol cas, en el moment de 
formular-se el pressupost per l‟exercici següent, que es presentarà i aprovarà de forma 
conjunta.  

Termini màxim dels compromisos plurianuals 

La tramitació d‟una despesa plurianual requereix de forma prèvia disposar del corresponent 
pla econòmic financer aprovat pel Consell d‟Administració de l‟ACA, sens perjudici a la 
ulterior aprovació que pogués correspondre al Govern.  

Els compromisos plurianuals no podran excedir mai la fi de la darrera anualitat contemplada 
en el darrer PEF aprovat pel Consell d‟Administració de l‟ACA. 

Els terminis pels quals es podran adoptar compromisos plurianuals en base a les 
disponibilitats pressupostàries previstes en el PEF es regiran per allò que disposa l‟article 361 

del Decret Legislatiu 3/2002 de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.  

L‟autorització de despeses de caire plurianual se subordinarà als crèdits que per a cada 
exercici contempli el PEF aprovat pel consell d‟administració, així com en el pressupost per 
l‟any en curs aprovat, d‟acord amb el mètode de càlcul previst en aquest apartat.  

Es poden adoptar despeses de caràcter plurianual si tenen per objecte finançar alguna de les 
atencions següents:  

                                                

1 Article 36 

1. L’autorització de despeses amb un abast plurianual se subordinarà als crèdits que per a cada exercici consigni el pressupost de la 
Generalitat. 
2. Aquestes despeses es poden efectuar si tenen per objecte finançar alguna de les atencions següents: 

a) Inversions reals i transferències de capital. 
b) Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de convenis o de contractes programa que emparin actuacions 

d’abast plurianual. 
c) Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la Llei de contractes de les administracions 

públiques, no pugui ésser estipulada o resulti antieconòmica en el termini d’un any. 
d) Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la Generalitat o pels organismes, les institucions o les empreses que en depenen. 
e) Càrregues derivades de l’endeutament. 
f) Actius financers. 

3. El nombre d’exercicis als quals es poden aplicar les despeses esmentades a les lletres a), b), c) i f) de l’apartat 2, no ha d’ésser 
superior a quatre. Així mateix, la part de la despesa corresponent als exercicis futurs i l’ampliació, quan s’escaigui, del nombre 
d’anualitats ha d’ésser determinada pel Govern a proposta del conseller o de la consellera d’Economia i Finances.  
4. El procediment fixat en l’apartat 3 també és aplicable en els contractes d’obres que es portin a terme sota la modalitat d’abonament 
total del preu, establerta per la normativa bàsica sobre contractació administrativa, ja sigui amb abonament total del preu en una sola 
vegada o bé amb fraccionament del preu en diferents anualitats, que no poden ésser superiors a deu comptades a partir de la data 
prevista de finalització de les obres. 
5. Els compromisos esmentats en el paràgraf segon d’aquest article seran objecte de comptabilització independent. 
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a. Inversions reals i transferències de capital. 

b. Transferències corrents derivades de normes de rang de llei o de convenis o de contractes 
programa que emparin actuacions d'abast plurianual. 

c. Despeses en béns i serveis la contractació dels quals, sota les modalitats establertes en la 
Llei de contractes de les administracions públiques, no pugui ésser estipulada o resulti 
antieconòmica en el termini d'un any.  

d. Arrendaments de béns immobles a utilitzar per la Generalitat o pels organismes, les 
institucions o les empreses que en depenen.  

e. Càrregues derivades de l'endeutament.  

f. Actius financers. 

 
Sens perjudici dels terminis màxims que disposin les lleis de contractació aplicables al sector 
públic,  el nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les despeses esmentades a les lletres 
a), b), c) i f) anteriors, no pot ésser superior a quatre, llevat que, per raons excepcionals, el 
Govern de la Generalitat autoritzés un termini superior.  

Escenari d’ingressos previst en el PEF, prelació de les despeses i forma de càlcul de 
les disponibilitats pressupostàries a aplicar als compromisos plurianuals  

 Escenari d’ingressos 

L‟ACA finança la seva activitat a partir dels ingressos corrents propis. Els ingressos corrents 
propis es nodreixen bàsicament del cànon de l‟aigua. En conseqüència, la disponibilitat 
pressupostària és proporcionada pels ingressos propis. L‟evolució dels ingressos propis estan 
condicionats pels consums i pels tipus de gravamen. Els consums depenen del 
comportament dels subjectes passius, que és una variable que es pot estimar raonablement 
en funció de la història i l‟evolució prevista. L‟evolució dels tipus de gravamen del cànon de 
l‟aigua depèn de la seva aprovació per part del Parlament de Catalunya.  

Per al càlcul de les disponibilitats pressupostàries que els ingressos propis proporcionaran a 
l‟ACA es tindrà en consideració: 

 Per a l‟exercici en curs, la xifra pressupostada en el pressupost aprovat pel Consell 
d‟Administració sempre i quan la llei de pressupostos entri en vigor en base a les 
previsions contemplades per l‟ACA en la memòria del pressupost, llevat que l‟evolució 
del propi exercici proporcionés unes estimacions inferiors a les pressupostades. 

 En cas que la llei de pressupostos de l‟exercici en curs no hagi estat aprovada a 1 de 
gener, els ingressos previstos per a l‟any en curs a partir dels quals es calcularan les 
disponibilitats pressupostàries seran els ingressos corrents reconeguts en el darrer 
exercici pressupostari tancat, llevat que l‟evolució del propi exercici proporcionés unes 
estimacions inferiors a les obtingudes en el darrer exercici tancat.  

 Per als exercicis futurs, a efectes de càlcul per a l‟adopció de compromisos futurs, es 
suposarà que el volum d‟ingressos és igual al del darrer exercici tancat, sempre i 
quan les projeccions contemplades en el PEF per als diferents exercicis siguin iguals o 
superiors. En cas de ser menors, es prendrà com a referència aquestes. No obstant 
això, en cas que en el moment de realitzar els càlculs corresponents es disposés 
d‟alguna informació addicional que fes preveure una disminució dels ingressos futurs 
contemplats en el PEF aprovat, els ingressos així establerts es minorarien segons 
correspongués. Així mateix, els ingressos així establerts es minorarien segons 
correspongués, en cas que en el moment de realitzar els càlculs corresponents es 
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disposés d‟alguna informació addicional que fessin preveure un augment de les 
despeses futures contemplades en el PEF aprovat, sempre que aquestes despeses no 
fossin discrecionals per l‟ACA o que fossin despeses amb un grau de prelació superior 
a les despeses objecte de compromís plurianual.  

 Prelació de les despeses a efectes de l’adopció de compromisos plurianuals 

Les despeses de l‟ACA s‟agruparan en les categories contemplades en el PEF: 

 Despeses corrents 

– Despeses de personal (Capítol I) 

– Despeses d‟estructura i generals (Capítol  II i VI). 

– Despeses ordinàries d‟explotació: sanejament (Capítol II, IV), medi (Capítol II, 
IV, VI),  abastament (Capítol II, IV, VI). 

– Despeses financeres (Capítol III). 

– Als efectes d‟aquesta base, les reposicions d‟elements d‟immobilizat tenen la 
consideració de despesa corrent. En cap cas, l‟execució de noves 
infraestructures, amb independència de la seva modalitat contractual o 
convencional,  no tindran mai la consideració de despesa corrent. 

 Inversions en infraestructures 

– Inversions en infraestructures (Capítol VI i VII). 

 Amortització de l‟endeutament financer 

– Retorn del deute (CIX). 

 Forma de càlcul de les disponibilitats pressupostàries a aplicar als compromisos 
plurianuals 

Als efectes de les disponibilitats pressupostàries, es considerarà que les despeses de 
personal (Capítol I), les despeses financeres (Capítol III), i el retorn del deute (Capítol 
IX) de cada exercici minoraran els ingressos calculats de cada exercici d‟acord al mètode de 
càlcul establert anteriorment.  

Així, els ingressos totals reconeguts segons el darrer exercici pressupostari tancat o 
pressupost aprovat de l‟exercici en curs (o els contemplats en el PEF si aquests fossin 
inferiors),  menys  les despeses financeres, la devolució de l‟endeutament i les despeses de 
personal  contemplades en el PEF per a cadascun dels anys, proporcionaran la disponibilitat 
pressupostària de cada exercici a efectes de contraure compromisos plurianuals. Aquesta 
diferència constituirà la disponibilitat pressupostària inicial (DPI). 

Els compromisos de despesa plurianual corresponents a despeses d‟estructura i generals 
(Capítol II i VI), despeses ordinàries d‟explotació (sanejament, medi,  abastament (Capítol II, 
IV, VI) i Inversions en infraestructures (Capítol VI i VII) es podran adquirir fins el límit màxim  
de la disponibilitat pressupostària inicial, una vegada minorats els compromisos plurianuals 
formalitzats o en fase de formalització,  d‟acord amb les següents limitacions:  

a. Els compromisos de despesa que hagin de portar-se a terme en exercicis posteriors a 
aquell que s‟autoritzin,  s‟hauran d‟iniciar en el propi exercici.  

b. El nombre d‟exercicis futurs d‟aquesta despesa no serà superior a quatre, sens perjudici 
dels terminis màxims que disposin les lleis de contractació aplicables al sector públic, 
excepte autorització expressa i específica del Govern. Aquesta limitació no serà d‟aplicació 
als compromisos derivats l‟arrendament d‟immobles, inclosos els contractes mixtos 
d‟arrendament i adquisició.  
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c. La despesa en concepte d’inversions en infraestructures (CVI i CVII) que s‟imputi a 
cada un dels exercicis posteriors, excepte autorització expressa i específica del Govern, no 
podrà ser superior a la quantitat que resulti d‟aplicar els percentatges següents a les 
previsions de les inversions en infraestructures previstes en el PEF vigent en el moment 
en què l‟operació es compromet:  

– En l‟exercici immediat següent (n+1): 70% 

– En el segon exercici (n+2):  60%  

– En els exercicis tercer i quart (n+3 i n+4): 50% 

– Els compromisos que s‟adoptin per a l‟execució de noves infraestructures hauran 
d‟estar prèviament inclosos de forma detallada en la programació d‟inversions 
aprovada pel consell d‟administració. 

d. En cas de despesa corrent (totes les despeses excepte aquelles computades dins del 
càlcul de la disponibilitat pressupostària inicial i les despeses d‟inversions en 
infraestructures), la despesa que s‟imputi a cada un dels exercicis posteriors no podrà 
excedir de la quantitat que resulti d‟aplicar el percentatge del 100 per 100 sobre  les 
previsions contemplades en el PEF corresponent a cadascun dels anys en què l‟operació 
hagi de ser executada.  

e. El límit màxim pel qual es podran adoptar compromisos plurianuals vindrà limitat pel valor 
menor entre els següents: 

 La disponibilitat pressupostària inicial (DPI). 

 La suma de les previsions contemplades en el PEF per a cadascuna de les anualitats  
corresponents a totes les despeses excloses les despeses contemplades dins del 
càlcul de la disponibilitat inicial. 

f. El valor obtingut per a cada anualitat d‟acord amb el que s‟estableix en el punt 5 
precedent haurà de ser sempre menor o igual al de l‟any anterior. En cas que fos 
superior, la disponibilitat pressupostària d‟aquella anualitat quedarà establerta en la 
mateixa quantitat que per a l‟any anterior. 

g. En el cas que sigui necessari, el Consell d‟Administració podrà, prèvia justificació 
motivada, aprovar altres distribucions diferents a les aquí establertes augmentant el 
número d‟anualitats i/o modificant els percentatges, ajustant-se sempre a la disponibilitat 
pressupostària inicial. En cas de compromisos futurs per a anualitats posteriors a les 
contemplades anteriorment (n+5 i següents), la disponibilitat pressupostària màxima a 
tots els efectes, per a tots i cadascun dels diferents anys, serà la disponibilitat prevista per 
a l‟any n+4, sent “n” l‟any en curs. No obstant això, per a l‟adopció de compromisos 
plurianuals, l‟òrgan de contractació necessitarà l‟autorització del Govern en els casos 
següents: 

 En cas de propostes de contracte de caràcter plurianual, si es modifica el nombre 
d‟anualitats establertes per la Llei de finances públiques de Catalunya.  

 Si el pagament dels contractes es concerta mitjançant el sistema d‟arrendament 
financer o mitjançant el sistema d‟arrendament amb opció de compra i el nombre 
d‟anualitats és superior a quatre anys a comptar de l‟adjudicació del contracte. 

h. Per a contraure un nou compromís de despesa plurianual s‟haurà de tenir en compte les 
despeses plurianuals formalitzades amb anterioritat, que hauran d‟haver estat 
comptabilitzades al compte corresponent d‟exercicis futurs. 
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i. Els nous compromisos de despesa plurianual podran tramitar-se fins el límit màxim de la 
diferència entre les disponibilitats calculades segons el punt 5 i la suma dels compromisos 
plurianuals ferms o en tràmit corresponents a cada anualitat.  

j. En cas que la suma dels compromisos plurianuals futurs adquirits per alguna de les 
anualitats futures superés la disponibilitat màxima prevista per a cadascun dels exercicis, 
no es podran adquirir nous compromisos futurs fins que no s‟hagi restablert el reequilibri 
corresponent. 

k. Els compromisos plurianuals d‟activitats corrents hauran de tramitar-se amb un informe 
en el que es faci constar la recurrència de l‟activitat o actuació i, en aquest cas, la variació 
de la despesa en termes anuals respecte l‟any anterior. En cas de tractar-se d‟una nova 
activitat o actuació caldrà fer constar en el corresponent informe que es tracta d‟una 
activitat o actuació necessària per a l‟exercici de les competències de l‟ACA i que es 
preveu desenvolupar d‟acord amb els nivells mínims exigibles de prestació. Així mateix, en 
l‟esmentat informe es farà constar la justificació per la qual la proposta de despesa 
plurianual no pot ser estipulada o resulta antieconòmica en el termini de vigència del 
pressupost anual aprovat. 

e) Altres limitacions en la tramitació i autorització de despeses  

Sens perjudici del que disposa aquesta base i la tramitació corresponent, així com  d‟acord 
amb l‟actual marc normatiu d‟aplicació en el  moment de d‟aprovar-se aquesta base, l‟òrgan 
de contractació de l‟ACA necessitarà l‟autorització del Govern en els casos següents: 

 En cas de l‟atorgament de subvencions directes superiors a 300.000 euros o el que 
determini la llei de pressupostos. No tenen la consideració de subvenció les atribucions de 
fons a les administracions actuants per al finançament dels sistemes de sanejament. 

 En el cas de la contractació d‟estudis i dictàmens de pressupost superior a 30.000 euros, 
IVA exclòs. 

 En cas de contractes d‟import  igual o superior a 12.000.000 euros, IVA exclòs. 

f) Càlcul dels llindars de disponibilitat pressupostària per als exercicis 2015-2018, 
d’acord amb el PEF de l’apartat 4 d’aquest document 

Fins que no s‟aprovin els comptes anuals de l‟any 2013, els compromisos futurs no poden 
superar els imports establerts a continuació: 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Llindar ingressos corrents mínim esperat 433,88 433,88 433,88 433,88 433,88 

Despeses de personal S/PEF  28,03 28,45 28,88 29,31 29,75 

Despeses financeres S/PEF 42,42 42,27 32,99 16,71 11,27 

Retorn d'endeutament  s/PEF (contractual) 147,46 204,95 241,70 219,72 45,46 

Total disponibilitat pressupostària inicial (DPI) 215,96 158,21 130,31 168,13 347,39 

Despeses corrents s/PEF 190,46 193,98 186,98 189,87 195,46 

Inversions en infraestructures s/PEF 12,63 10,00 10,00 10,00 10,00 

Límit de despesa màxima segons PEF 203,08 203,98 196,98 199,87 205,46 

Màxim disponible despeses plurianuals incial 203,08 158,21 130,31 168,13 347,39 

Màxima disponibilitat per a despeses plurianuals 
ajustades (M€) 203,08 158,21 130,31 130,31 130,31 
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El llindar d‟ingressos mínim esperat quedarà modificat considerant els ingressos contemplats 
en els comptes anuals de 2013, una vegada formulats i aprovats pel consell d‟administració. 
Es donarà compte al consell d‟administració del nou llindar resultant. 

BASE 19a. Tramitació de la contractació.  

1. La contractació de l‟ACA  té caràcter administratiu i està subjecta a allò que disposa el 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic (TRLLLCSP) i en les instruccions del director de 
tramitació de la contractació menor. Els expedients de contractació de l‟ACA es tramitaran 
d‟acord als diferents procediments establerts en l‟esmentada legislació, d‟acord amb els 
llindars màxims establerts.    

2. Sense perjudici de les competències del Director com a Òrgan de Contractació de 
l‟Agència i mitjançant resolució TES/2782/2012, de 21 de novembre, el Director de l‟ACA 
va delegar en el Gerent les funcions referides als processos de contractació d‟acord amb 
els límits següents:  

 Contractes d‟obres, fins a 500.000 (cinc-cents mil) euros, més IVA. 

 Contractes de serveis i subministraments i altres contractes, fins a 412.000 (quatre-
cents dotze mil) euros, més IVA. 

3. Sense perjudici de les competències del Director com a Òrgan de Contractació de 
l‟Agència, la composició de les meses de contractació està establerta mitjançant la 
resolució del Director de l‟ACA de data 28/07/11. 

4. Sense perjudici de les competències del Director com a Òrgan de Contractació de 
l‟Agència, les funcions i abast de la responsabilitat del responsable del contracte, es regirà 
per allò que disposi la resolució corresponent del Director de l‟ACA. 

Base 20a. Tramitació anticipada d’expedient de despesa 

Per iniciar la tramitació anticipada d‟un expedient corresponent a una nova inversió o una 
despesa de caràcter no recurrent s‟ha d‟haver aprovat inicialment el pressupost o la 
modificació de crèdit que el suporti i fer constar al plec de clàusules administratives 
particulars o a les bases corresponents la condició suspensiva de l‟existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les obligacions que se‟n derivin, se‟ns perjudici d‟allò que 
es disposa per a les despeses plurianuals. No obstant això, quan es tracti de despeses 
corrents previstes habitualment en el pressupost podrà iniciar-se la tramitació de l‟expedient 
encara que aquest no estigui aprovat, sempre que es faci constar que atès el tipus de 
despesa a efectuar existeix normalment crèdit adequat i suficient, i sempre que l‟acord 
incorpori el compromís d‟incloure consignació suficient en el proper pressupost a aprovar. 

Quan es tracti d‟expedients de contractació en diverses anualitats, la tramitació de 
l‟expedient d‟aprovació anticipada de la despesa es tramitarà d‟acord amb la base 18a 
referida a les despeses plurianuals. 

3.5. Informació comptable al Consell d’Administració 

BASE 21a. Elaboració 

Sens perjudici de la informació que l‟ACA hagi de remetre a la Intervenció General de la 
Generalitat, el director de l‟ACA donarà compte al Consell d‟Administració per trimestre 
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vençut sobre l‟execució del pressupost de l‟ACA i sobre  la situació de l‟endeutament bancari,  
els drets a cobrar i el deute amb tercers, així com la situació i evolució del deute net.  

BASE 22a. Contingut 

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 2013. 

3.6. Control i fiscalització 

BASE 23a. Control intern 

El consell d‟administració de l‟ACA, en la sessió 150 celebrada el 5 de juliol de 2011 va crear 
l‟Òrgan de control econòmic financer (OCEF), atribuint-li les funcions referides al control previ 
dels actes que puguin donar lloc al reconeixement i a la liquidació de drets i obligacions de 
contingut econòmic o que tinguin repercussió financera o patrimonial. 

Des de la seva creació, aquest òrgan ha anat desplegant de forma progressiva les seves 
funcions, d‟acord amb el seu programa anual d‟activitats.  

3.7. Fons de Contingència 

BASE 24a Fons de Contingència 

1. El pressupost per a l‟any 2014 no disposa de cap fons de contingència destinada a atendre 
necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no previstes al pressupost inicialment 
aprovat, que puguin presentar-se al llarg de l‟exercici, així com per atendre a eventuals 
reclamacions que puguin presentar-se i que jurídicament hagi d‟assumir l‟ACA. 
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2. En cas de presentar-se aquest tipus de situació, el pressupost aprovat s‟haurà de modificar  
de forma específica per poder-hi fer front si els crèdits ordinaris no permeten fer-hi front 
sense que això alteri les activitats a dur a terme per l‟ACA en el decurs de 2014. 
S‟informarà al consell d‟administració de les modificacions que per aquestes circumstàncies 
s‟hagin hagut d‟adoptar. 

3. En qualsevol cas s‟informarà trimestralment al consell d‟administració de les sentències 
judicials a les que hagi hagut de fer front l‟ACA. 

3.8. Despeses de representació. 

BASE 25a. Despeses de representació 

a) Objectiu 

La finalitat d‟aquesta base és disposar d‟un marc normatiu d‟aplicació a l‟ACA per a 
l‟autorització i liquidació de despeses protocol·làries i de representació de l‟ACA.  

Queden excloses d‟aquesta base totes les despeses corresponents a despeses de  
desplaçament, viatge i manutenció efectuades pel personal de l‟ACA per raons laborals, 
regulades en l‟apartat de compensacions no salarials del conveni col·lectiu laboral de 
l‟ACA, o en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. 

b) Normativa d’aplicació 

En l‟àmbit de la Generalitat, aquest tipus de despesa  està regulat per a l‟Acord de Govern 
de 20 de Gener de 2009. Aquest acord és d‟aplicació a tota l‟administració de Generalitat i 
de forma supletòria a les entitats de dret públic. 

L‟ACA, com a entitat de dret públic de la Generalitat, es regirà en primer lloc per aquesta 
base i de forma supletòria per l‟acord de Govern de referència, sens perjudici de la 
normativa que a tal efecte pugui aprovar-se en el futur.  

La present base recull els diferents principis de l‟acord de Govern de 20 de gener de 2009, 
si bé recull les singularitats de la pròpia  ACA, sens perjudici de què vagi adaptant-se en 
funció de les diversa normativa que a tal efecte pugui ésser d‟aplicació. 

c) Definicions i delimitació de l’àmbit d’aplicació  

Persones autoritzades 

Poden efectuar despeses protocol·làries i/o de representació a rescabalar per l‟ACA el/la 
director/a o el/la gerent de l‟ACA, sense requerir cap tipus d‟autorització prèvia i d‟acord 
amb el que estableix aquesta base. 

La resta de personal (laboral o funcionari) de l‟ACA no poden realitzar despeses 
protocol·làries i/o de representació a rescabalar per l‟ACA. Excepcionalment, el/la 
director/a o el/la gerent poden autoritzar de forma expressa i prèvia la realització d‟aquest 
tipus de despesa a altres persones de l‟ACA, d‟acord amb el que s‟estableix en aquesta 
base. Aquesta autorització serà específica per a cada cas en concret i en cap cas seran 
vàlides autoritzacions genèriques o no específiques per un acte precís i detallat. En 
aquests casos, l‟àrea o divisió corresponent formularà un informe justificatiu de la seva 
necessitat que haurà de ser estar autoritzat pel director/a de l‟àrea/divisió corresponent i 
el director/a o gerent de l‟ACA.  
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Despesa  d’atencions protocol·làries o de representació 

S‟inclouen dins d‟aquesta tipologia de despeses aquelles efectuades per una delegació de 
representació institucional de l‟ACA que es considerin necessàries per a mantenir la 
correcció, l‟atenció social i representativa envers a sectors i persones alienes a l‟ACA que 
per la seva tasca es poden incloure dins de l‟àmbit d‟actuació de l‟ACA.  

La representació institucional de l‟ACA, en el termes d‟aquesta base, es realitza únicament 
mitjançant el director i/o el gerent. La resta del personal (laboral o funcionari) de l‟ACA no 
poden realitzar  aquestes funcions llevat que el/la director/a o el/la gerent hagin delegat 
aquesta funció, de forma prèvia i expressa per a un acte concret, en un/a altre/a 
treballador/a de l‟ACA.  En aquest cas, el rescabalament d‟aquestes despeses serà 
incompatible amb la percepció de les indemnitzacions que per raó del servei estiguin 
establertes al conveni de col·laboració de l‟ACA o a les establertes al Decret 138/2008. 

Representació institucional de l’ACA 

Es considera delegació de representació institucional la realització d‟un servei que tingui 
per objecte, la promoció, la representació i la defensa dels interessos de l‟ACA. 

També es considera delegació de representació institucional aquells serveis que en 
representació de l‟ACA i en exercici de la pròpia funció competencial siguin necessaris 
realitzar per a una coordinació o col·laboració amb la resta del sector públic o privat. 

Tipus de despeses rescabalables en concepte d’atencions protocol·làries o de 
representació 

Les  despeses contemplades en aquesta base queden limitades únicament a les que no 
puguin ser efectuades dins del circuit administratiu de contractació i compres i que hagin 
de ser rescabalades directament a la persona que l‟ha portat a terme i que no puguin ser 
incloses en les despeses de desplaçament, viatge i manutenció per raons laborals 
regulades en l‟apartat de compensacions no salarials del conveni col·lectiu laboral de 
l‟ACA, o en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei. 

Les despeses d‟atencions protocol·làries o de representació es limitaran a les situacions en 
què sigui necessari tenint present en cada moment el context actual, la situació 
econòmica i financera de l‟ACA, la manca de recursos públics disponibles, així com els 
principis de transparència i eficiència que han de regir la gestió dels recursos públics, que 
procedeixen del conjunt de la ciutadania.  

Les despeses que poden incloure‟s en aquesta tipologia poden ser de qualsevol 
naturalesa, sempre que siguin necessàries per poder exercir l‟adequada representació 
institucional de l‟ACA respecte a persones alienes a l‟ACA. A títol enunciatiu i no limitatiu, 
es consideren despeses protocolàries o de representació les despeses derivades dels 
àpats de treball efectuats pel director/a o el/la gerent amb persones alienes a l‟àmbit del 
Departament de Territori i Sostenibilitat o de les entitats que en depenen, o per personal 
(laboral o funcionari) de l‟ACA degudament autoritzats de forma prèvia pel director/a o 
gerent amb les esmentades limitacions. No es podran considerar despeses de 
representació aquelles despeses per àpats de treball en els que només hi assisteixi 
personal de l‟ACA, del DTES o de les entitats que en depenguin, llevat que es pogués 
acreditar que és un acte institucional.  
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d) Procediment d’autorització, registre comptable i liquidació 

Les despeses que per aquest concepte puguin realitzar el director  i/o el gerent, seran 
justificades pel director o el gerent segons correspongui i autoritzades pel director, si 
escau,  amb posteritat a la seva execució i d‟acord amb el que s‟estableix en aquest 
apartat. 

El registre comptable i pagament es tramitarà com un expedient on hi constarà la següent 
documentació i autoritzacions: 

a) Full de despeses. Les despeses  protocol·làries i/o de representació es justificaran  
de forma separada a les despeses de  desplaçament, viatge i manutenció. Les 
despeses  protocol·làries i/o de representació es relacionaran en un full de despeses en 
el que hi haurà de constar, entre d‟altres: 

 La data i hora de la despesa. 

 L‟import. 

 El concepte de  la despesa. 

 Les persones que han efectuat aquestes despeses i la persona que ha efectuat el 
pagament en representació de l‟ACA. 

 El suport documental de la despesa (justificant/factura original). No s‟admetran 
còpies o fotocòpies de l‟esmentada documentació. 

 El motiu de la despesa que justifica que aquesta és una despesa de representació. 

Només el gerent o el director podran portar a terme l‟autorització d‟aquestes despeses. 
Aquesta autorització es materialitzarà mitjançant la seva signatura pel gerent o el 
director. 

b) Informe justificatiu. En el cas de les despeses de representació que no hagin estat 
efectuades pel director o gerent caldrà incloure també l‟informe justificatiu de la 
direcció d‟àrea o divisió i l‟autorització prèvia del gerent/director contemplat en 
l‟apartat 3.1. La resta del procediment serà idèntic al cas en el que les despeses hagin 
estat realitzades pel director o gerent i corresponguin a aquesta tipologia de despeses. 

c) Certificat d’existència de crèdit. Un cop autoritzada la despesa pel director 
mitjançant el corresponent full de despeses, s‟elaborarà el certificat d‟existència de 
crèdit en el que es farà constar de forma explícita l‟import total de les despeses per 
aquest concepte incorregudes en el decurs de l‟any fins a la data. 

d) Registre comptable i pagament. A partir d‟aquesta documentació, l‟OCEF 
intervindrà la despesa efectuada, pronunciant-se únicament als efectes que la 
documentació presentada i procediment seguit s‟ajusta al que disposa aquesta base , 
deixant constància en l‟expedient mitjançant el corresponent informe. En aquest cas 
aquesta documentació es passarà a la Divisió de Recursos per tal que  porti a terme la 
corresponent comptabilització i s‟ordeni el pagament. En cas que observi algun defecte 
o incompliment ho posarà de manifest en un informe raonat. En aquest cas es 
retornarà a l‟interessat per a la seva resolució. 

e) Compte comptable i aplicació pressupostària. Totes les despeses protocol·làries 
es comptabilitzaran en compte 627000 Atencions protocol·làries (codi pressupostari 
226.0002"  Atencions protocol·làries i representatives). En aquest compte no es podran 
comptabilitzar despeses que no siguin les descrites en aquesta base i hagin estat 
autoritzades tal com s‟estableix. 
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f) Disponibilitat pressupostària màxima. El pressupost anual a aprovar pel consell 
d‟administració de l‟ACA establirà la disponibilitat màxima d‟aquesta partida així com 
els supòsits i  bases per a la seva eventual modificació.  

3.9. Disposicions finals 

BASE 26a. Modificació de les bases 

Aquestes bases podran ser modificades pel Consell d‟Administració, a proposta del director, 
previ informe justificatiu corresponent i amb els mateixos tràmits que els d‟aprovació del 
pressupost. 

BASE 27a. Instruccions i aclariments 

L‟ OCEF emetrà circulars i instruccions de desenvolupament d‟aquestes Bases en aquells 
procediments que per la seva importància o complexitat es considerin d‟especial rellevància, 
i per resoldre qualsevol dubte que es pugui plantejar en la interpretació d‟aquestes Bases 
d‟execució del pressupost. 

BASE 28a. Modificació de la normativa 

En el cas de qualsevol modificació de la normativa d‟àmbit estatal o d‟àmbit nacional de 
competència de la Generalitat comporti la necessitat d'adaptar aquestes Bases, s'entendrà 
que les modificacions són d'aplicació immediata i es considerarà que queden 
automàticament modificades pels canvis produïts, donant-se compte amb posterioritat al 
Consell d‟Administració. 
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4. PLA ECONÒMIC FINANCER (PROGRAMA D’ACTUACIÓ INVERSIÓ I 

FINANÇAMENT 

4.1. Antecedents i hipòtesis emprades 

Les projeccions que es presenten en aquest apartat, i que donen lloc a l‟actualització del  
PEF 2013-2018, es basen en l‟evolució de la situació econòmica i financera de l‟ACA, en els 
supòsits contemplats en el PEF aprovat el passat mes de març pel consell d‟administració i 
actualitzat  el passat mes de juliol, així com les diferents variacions de l‟entorn que s‟han 
produït d‟ençà aleshores que han fet modificar alguns dels supòsits contemplats i que 
s‟exposen en aquest apartat.  

Els balanços de situació de l‟ACA corresponents al període 2010-2012, presenten la següent 
evolució:  

 
  Juny 2013  2012 2011 2010 

Actiu no corrent 1.811,72 1.829,76 1.964,11 1.936,05 

Actiu corrent 218,97 223,99 287,61 243,42 

Total actiu (M€) 2.030,69 2.053,75 2.251,72 2.179,47 

 

  Juny 2013  2012 2011 2010 

Patrimoni net 724,36 665,20 622,75 445,95 

Passiu no corrent 982,06 1.018,26 937,80 1.209,16 

Passiu corrent 324,27 370,28 691,18 524,37 

Total  passiu i net (M€) 2.030,69 2.053,75 2.251,72 2.179,48 

                    

Tal com pot observar-se a partir de l‟evolució dels balanços es constata una important 
reducció del deute, tant en termes bruts (deute total=passiu corrent i no corrent), com en 
termes nets (deute total menys actiu corrent), així com una millora del fons de maniobra i 
una reducció del deute amb les entitats financeres. 

 
  Juny 2013  2012 2011 2010 

Deute net (Actiu corrent –passiu a llarg i 
a curt termini) 

1.087,35 1.164,56 1.341,36 1.490,11 

Deute total (passiu a llarg i curt termini) 1.306,33 1.388,54 1.628,98 1.733,53 

Actiu corrent - passiu corrent -105,29 -146,29 -403,56 -280,95 

Deute financer amb entitats 
financeres disposat 

1.058,42  1.128,26  1.325,81  1.373,54  

 (M€) 

 
L‟evolució econòmica de l‟ACA ha permès la reducció del deute, de tal manera que el període 
de pagament de l‟ACA s‟ha pogut anar reduint fins a situar-se en terminis pròxims als que 
estableix la llei 15/2010 de 5 de juliol, de lluita contra la morositat.  

Les principals magnituds que es contemplen en el PEF de l‟ACA per al període 2013-2018 
tenen el seu origen en la situació econòmica financera expressada en el balanç de tancament 
de 2012, la liquidació del pressupost i compte de pèrdues i guanys del tancament de 2012, 
les previsions de liquidació del pressupost i compte de pèrdues i guanys de 2013, així com el 
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pressupost elaborat per al 2014. A partir d‟aquesta informació s‟han estimat les projeccions 
2015-2018, adequadament modulades.  

Les projeccions econòmiques i financeres del període 2013-2018 es basen en els principals 
fets i hipòtesis, ja expressats en el PEF aprovat pel consell d‟administració el passat mes de 
març de 2013 i actualitzat el passat mes de juliol. En aquesta actualització del PEF, 
s‟inclouen les dades de tancament definitives de 2012, les previsions de tancament de 2013, 
així com el pressupost pel 2014.  

A continuació es mostren els principals supòsits i hipòtesis que contempla aquesta 
actualització,  part d‟ells ja contemplats en el PEF aprovat el passat mes de març.  

 Continuïtat en el període 2013-2018 de les actuals funcions de l‟ACA. A partir de l‟1 de 
gener de 2013, l‟ACA ha passat a tenir la funció d‟entitat reguladora del contracte de 
concessió formalitzat entre la Generalitat de Catalunya i la societat anònima privada 
Aigües Ter Llobregat com a empresa concessionària de la Generalitat. Aquesta 
circumstància comporta que l‟ACA hagi de dedicar mitjans humans per a realitzar 
aquesta funció, si bé, en principi, no comporta cap tipus d‟efecte sobre les projeccions 
econòmiques i financeres, llevat dels ingressos i despeses que representa el servei de 
laboratori que l‟ACA presta a la concessionària, que ja es contemplen en el PEF. 

 Continuïtat de les mesures implementades en el pla de viabilitat elaborat en el primer 
quadrimestre de 2011, així com dels diferents compromisos establerts en l‟acord de 
reestructuració i refinançament del deute de l‟ACA de 30 de març de 2012. 

 Revisió de la planificació hidrològica (Pla de gestió de districte de conca fluvial de 
Catalunya i programa de mesures), actualment encara en fase de revisió. 

 Inexistència d‟aportacions de tercers per cap concepte, atès que no es preveu rebre ni 
fons europeus, ni fons de l‟Administració General de l‟Estat, ni de la pròpia Generalitat. 

 Assoliment per a cadascun dels anys d‟un marge brut (EBITDA) suficient per finançar 
íntegrament les despeses financeres, inversions ordinàries, noves inversions en 
infraestructures i retorn de l‟endeutament d‟acord amb els venciments fixats 
contractualment. 

 Compliment en cadascun dels anys dels valors de la ràtio Deute net/EBITDA i de la 
ràtio cobertura financera EBITDA/despesa financera establerts en els contractes de 
reestructuració del deute. Els càlculs, que es mostren en el PEF a efectes de 
compliment de les ràtios, consideren les inversions ordinàries com a despeses 
ordinàries a tots els efectes. 

 Limitació de l‟execució de noves inversions en infraestructures a les contemplades en el 
pla econòmic financer incorporat als contractes de reestructuració del deute. 

 Limitar les noves inversions –p3- (noves inversions addicionals) amb càrrec 
íntegrament a recursos propis lliures (marge brut o EBITDA, menys despesa financera, 
menys inversions ordinàries –p1-, menys  noves inversions –p2- i menys amortització 
de l‟endeutament), una vegada acomplerts els requisits següents: 

- Plena recuperació dels dèficits pressupostaris generats en exercicis anteriors 
(2010). 

- Reducció del termini de pagament a tercers de 60 a 30 dies, d‟acord amb el 
que estableix la  llei 15/2010 de 5 de juliol, de lluita contra la morositat. 
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- Disponibilitat d‟un marge de contingència per a fer front a eventuals 
reclamacions legals de tercers, possibles correccions financeres en inversions 
finançades per la UE, així com circumstàncies sobrevingudes no previsibles en 
el moment de formulació del PEF.    

 Les projeccions que es mostren en el PEF es basen en l‟actual marc normatiu (laboral, 
fiscal, administratiu, etc), no contemplant-se canvis que poguessin incidir en una 
disminució d‟ingressos i/o en un augment de les despeses significatius. 

 Les dades de 2012 corresponen a les dades de tancament de l‟exercici. Les referides a 
2013 corresponen a les previsions de tancament de l‟exercici corrent que van ser 
presentades en el consell d‟administració de juliol de 2013. Les dades de 2014 
corresponen a les pressupost formulat per al 2014.  Les dades de 2015 i següents 
queden modificades d‟acord amb aquesta nova base. 

 A partir de 2015, l‟evolució de les partides recurrents presenten un increment de 
l‟ordre de l‟1,5%, amb dues excepcions. En primer lloc les despeses d‟explotació dels 
sistemes de sanejament previstes per al 2016 disminueixen respecte 2015 per les 
menors reposicions a efectuar, atès que s‟ha previst que tant en el 2014 com en el 
2015 les reposicions es situïn en 20 M€ any per poder fer front a la baixa reposició que 
s‟ha hagut de mantenir en els darrers exercicis per garantir la  viabilitat de l‟ACA. En 
segon lloc, en el 2015 les despeses d‟estructura experimenten un creixement derivat 
que haurà finalitzat el període de carència del lloguer de la seu de l‟ACA de les oficines 
del carrer Provença 2014 de Barcelona. Així mateix, en l‟any 2018, les despeses de 
sanejament creixeran el doble que la resta de despeses com a conseqüència de la 
represa de les inversions en el període 2017-2018 i següents. La mateixa evolució que 
es contemplava en les projeccions del pla de viabilitat i projeccions econòmico 
financeres incloses en els contractes de reestructuració del deute, si bé calculades 
sobre les previsions de tancament 2013 o sobre el pressupost  pel 2014 en funció dels 
epígrafs, tal com es contemplava en el PEF del passat mes de març.  

 Així mateix, s‟ha mantingut la partida de despesa de provisions i altres que intenta 
representar la pèrdua per incobrables que per diverses circumstàncies es pugui 
presentar. S‟ha establert aquest estimació en un 1% dels ingressos. 

 Les despeses financeres s‟han calculat a un tipus del 5% sobre l‟endeutament de l‟any 
anterior. 

 Els tipus de gravamen del cànon de l‟aigua i de les altres figures impositives hauran de 
variar de tal manera que de forma conjunta i aplicades a les corresponents bases 
imposables proporcionin els ingressos suficients d‟acord amb les corresponents 
projeccions econòmiques i que percentualment s‟expressen en la Taula 2. Cal tenir 
present que les mesures tributàries que s‟implementen en un exercici inevitablement 
experimenten un cert decalatge en la mesura que no puguin entrar en vigor a l‟inici 
d‟aquest. 

 En l‟any 2014 es portarà a terme una amortització anticipada d‟endeutament per valor 
de 42 M€ que minorarà les amortitzacions de 2015 i 2016. 
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4.2. Projeccions econòmico-financeres  

Taula 1. Projeccions 2012-2018 

    T2012 PT2013 Pr.2014 2015 2016 2017 2018 

Ingressos corrents  a 433,47 447,16 467,73 474,74 481,86 489,09 496,43 

Despeses ordinàries d'explotació  b 161,48 177,79 181,74 184,46 177,23 179,89 185,28 

Despeses de personal  c 29,16 28,47 28,03 28,45 28,88 29,31 29,75 

Despeses d'estructura  d 7,43 7,34 6,56 7,86 7,98 8,10 8,22 

Provisions i altres d' 9,21 4,47 4,68 4,75 4,82 4,89 4,96 

Despeses corrents e=b+c+d+d' 207,27 218,06 221,01 225,52 218,91 222,19 228,22 

Marge brut (EBITDA) f=a-e 226,20 229,10 246,72 249,22 262,96 266,90 268,21 

Amortitzacions g 56,40 56,63 55,96 57,52 57,97 58,42 58,87 

Deterioraments  g' 21,49             

Subvencions aplicades a PiG h 16,93 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 17,25 

Trasnferències cap. Ad.loc i 8,13   3,92         

Marge net (EBIT) h=f-g-g'+h-i 157,11 189,72 204,09 208,95 222,24 225,74 226,59 

Despeses financeres  j 51,62 43,61 42,42 42,27 32,99 16,71 11,27 

Resultat abans d'impostos k=h-j 105,48 146,11 161,66 166,69 189,25 209,02 215,31 

Impost de societats l 0,24 0,44 0,52 0,50 0,57 0,63 0,65 

Resultat després d'impostos m=k-l 105,25 145,67 161,14 166,19 188,69 208,39 214,67 

Transferències i aportacions de capital n 40,81 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions ordinàries (*)  p1 1,13 1,26 1,63 1,61 1,63 1,96 2,19 

Inversions noves infraestructures  p2 22,37 11,29 8,71 9,55 9,58 9,30 9,12 

Noves inversions addicionals p3     N/A N/A N/A 27,45 199,51 

Inversions  p=p1+p2+p3 23,50 12,55 10,34 11,16 11,21 38,71 210,82 
Valors expressats en Milions d’€   

(*) A efectes de càlcul de ràtios, les inversions ordinàries minores l’EBITDA igual que les despeses corrents 
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    T2012 PT2013 Pr.2014 2015 2016 2017 2018 

Total recursos pressupostaris q=a+n 474,28 447,30 467,73 474,74 481,86 489,09 496,43 

Total dotac. Pressupost. i provisions r=e+j+p 290,76 274,66 278,22 279,45 263,67 278,24 450,96 

Diferència recursos menys dotacions s=q-r 183,52 172,64 189,51 195,29 218,19 210,85 45,46 

Amortització d'endeutament s. Contracte t1   125,97 147,46 204,95 241,70 219,72 45,46 

Amortització anticipada endeutament t2     0,00 -9,66 -23,51 -8,86   

Aplicac. dèf. ex.ant, red. endeutament. s-t1=x1   46,67 42,04         

Romanents eventuals contingències x2=s-t3       0,0 0,0 0,0 0,0 

Endeutament financer viu a la fi de v   1.015,09 825,58 620,63 378,93 159,21 113,75 

Ràtio Deute net/ebitda seg.. ha de ser <o=       5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Ràtio Deute net/ebitda (*) v/(f-p1)   4,46 3,37 2,51 1,45 0,60 0,43 

Ràtio cobertura  ha de ser >o=      4,25 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 

Ràtio cobertura (EBITDA(*)/Desp. Fin) (f-p1)/j   5,22 5,79 5,87 7,92 15,87 23,62 
 
Valors expressats en Milions d'€  
(*) El diferencial entre l’endeutamemt a amortitzar anticipadament segons apartat 2.5 correspon a les provisions que es e contemplen en el PEF i  no en el pressupost 
(**) A efectes de càlcul de ràtios, les inversions ordinàries minoren l'EBITDA igual que les despeses corrents 
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Les principals variacions contingudes en les projeccions contemplades en la taula anterior 

són les següents:  

Taula 2. Evolució percentual d’ingressos i despeses corrents 

  Pr2014/PT2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2018/2017 

Ingressos corrents 4,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Despeses ordinàries d'explotació 2,22% 1,50% -3,92% 1,50% 3,00% 

Despeses de personal -1,52% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Despeses d'estructura -10,54% 19,75% 1,50% 1,50% 1,50% 

Provisions i altres 4,60% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 

Despeses corrents 1,35% 2,04% -2,93% 1,50% 2,71% 

 

D‟acord amb les projeccions anteriors i suposant el seu compliment íntegre, les principals 
conclusions que en resulten són anàlogues a les contemplades en el PEF aprovat el passat 
mes de març i actualitzat al mes de juliol, les quals es reprodueixen a continuació: 

 En l‟ any 2013 es preveu que la diferència entre els recursos i dotacions i el retorn de 
l‟endeutament establert contractualment (x=s-t de la Taula 1) sigui suficient per a la 
definitiva recuperació dels dèficits pressupostaris generats en exercicis anteriors 
(2010), per a la reducció dels terminis de pagament amb tercers pel compliment de la 
llei de la morositat. 

 En l‟any 2014 es preveu realitzar una amortització anticipada de l‟endeutament que 
reduirà les amortitzacions dels anys 2015 i 2016. 

 En els anys 2015 i 2016 els recursos generats permetran fer front a l‟endeutament que 
venç en l‟exercici, una vegada reduïdes les amortitzacions d‟aquests anys com a 
conseqüència de l‟amortització anticipada a realitzar en el 2014.   

 A partir de l‟any 2017 es preveu que es puguin portar a terme noves inversions 
addicionals en infraestructures (p3) més enllà de les inversions contemplades en el PEF 
(p2).  Per tant, fins l‟any 2017 no es podrà reprendre de forma significativa el procés 
inversor per donar compliment a les actuacions que se‟n derivin del programa de 
mesures de l‟actualització del pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

 Pel que fa referència al compliment dels covenants, el PEF actualitzat permet el seu 
compliment en cadascun dels anys. No obstant això, continua essent precís un 
seguiment rigorós i mantenir una línia molt acurada en les despeses, ja que en el 
vessant dels ingressos i les possibles modificacions de cànon no depenen estrictament 
de l‟ACA, sinó de circumstàncies externes que poden malmetre l‟equilibri econòmic i 
financer.   

En conseqüència el període 2014-2016 es caracteritzarà per la continuïtat de l‟aplicació de 
les mesures contingudes en el pla de viabilitat, amb contenció de les despeses i inversions, i 
adequació dels ingressos en concepte de cànon de l‟aigua per al compliment del PEF. 
D‟aquesta manera, a partir del 2017 es podria reprendre el procés inversor d‟acord amb la 
revisió de la planificació hidrològica, un cop garantida la viabilitat econòmica i financera de 
l‟ACA.  

file:///C:/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.MSO/61AB8498.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.MSO/61AB8498.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.MSO/61AB8498.xls%23RANGE!A1
file:///C:/Temp/Fitxers%20temporals%20d'Internet/Content.MSO/61AB8498.xls%23RANGE!A1


 

Memòria de l’avantprojecte de pressupost 2014 Pàgina 84 

 

4.3. Programació d’inversions. Inversions ordinàries i infraestructures del 

cicle de l’aigua 2014-2018 

 

El PEF 2013-2018 estableix dues línies d‟inversió: inversió ordinària i inversions en noves 
infraestructures. Es considera inversió aquells elements tangibles o intangibles que tenen 
una vida de diversos anys i que la seva utilitat es perllonga en el decurs d‟aquests anys. Es 
considera  inversió ordinària la que permet atendre la pròpia activitat interna o funcions 
pròpies de control de  l‟ACA (p.ex sistemes informació, xarxes de control, equips laboratori, 
equips piezomètrics, implantació de models de simulació hidrològica, sistemes de tractament 
de la informació dels registres d‟aigua etc), així com la part de retorn de capital del cens 
emfitèutic (que no està considerat com retorn de deute i  s‟assimila com a inversió 
ordinària). Es considera la inversió en noves infraestructures com aquelles inversions  que 
donen un servei al “comú” i que d‟acord amb les funcions de l‟ACA s‟engloben en els tres 
àmits d‟actuació següents: abastament, sanejament i medi. Aixó mateix, les inversions de 
millora en els embassaments  s‟inclouen també en l‟apartat d‟inversions en infraestructures. 

Inversions ordinàries 

Inversions ordinària 2014 2015 2016 2017 2018 Total M€ 

Cens emfitèutic (retorn de capital) 869.352 913.057 958.812 1.006.086 1.057.326 4.804.633 

Inversions laboratori 409.000 300.000 150.000 200.000 300.000 1.359.000 

Resta inversió ordinària  355.000 400.000 520.000 755.000 833.000 2.863.000 

Total inversió ordinària € 1.633.352 1.613.057 1.628.812 1.961.086 2.190.326 9.026.633 
 

 

Inversions en infraestructures 

D‟acord amb les consideracions anteriors, les inversions en infraestrcutures la programació 
orientativa de les inversions en noves infraestructures pel període 2015-2018 és la següent: 

Àmbit 2014 2015 2016 2017 2018 Total  

Sanejament 10.528.540 8.495.251 8.409.761 28.659.494 172.037.274 228.130.320 

Abastament 1.699.626 217.533 671.427 5.292.318 22.097.046 29.977.949 

Medi 398.185 834.159 500.000 2.800.000 14.500.000 19.032.344 

Total € 12.626.351 9.546.943 9.581.188 36.751.812 208.634.320 277.140.613 
  

La programació de les inversions en infraestructures del cicle de l‟aigua pel període 2015-
2018 ha d‟ajustar-se a la consecució dels objectius del pla de districte de conca fluvial i  a les 
actuacions contemplades en el programa de mesures corresponent. Així les actuacions 
incloses en la programació 2015-2018 que es detallen en l‟annex tenen caràcter merament 
orientatiu. Aquesta programació forma part del Pla econòmic financer de l‟ACA i serà objecte 
de revisió almenys anualment, la qual  serà sotmesa a l‟aprovació del consell d‟administració.  
La programació de les inversions per l‟any 2014  es mostra en l‟apartat 2.6.7 d‟aquest 
document i es regeix per allò que disposen les bases d‟execució del pressupost de l‟apartat 
3. No obstant això, la programació inclosa en el pressupost de 2014  es torna a reproduir en 
aquest apartat per tal de proporcionar una visió més global de les actuacions que es 
preveuen portar a terme en el període 2014-2018 
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Així, el detall de les actuacions programades pel període 2014-2018  es mostra en l‟annex 1, 
que, d‟acord amb el que s‟ha exposat anteriorment, pel període 2015-2018 té caràcter 
merament orientatiu.  

 

 

Barcelona, 30 d‟octubre de 2013 
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Annex1. Actuacions programades pel període 2015-2018 

(L‟annex es mostra ordenat per municipi. Les actuacions que corresponen a més d‟un municipi inclouen els municipis de refèrència, la 
comarca o el terme diversos) 

 

Descripció id Municipi Àmbit 
Total 

actuació 
estimat (1) 

PEP 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Total 2014-

2018 

Revisió d'imports i noves necessitats detectades sistema 
Abrera. 2006-2008 -  Col·lector aigües residuals en alta de 
la riera Magarola i Torrentdel Mal 

Abrera ASAR 10.203.894 S-AA-01396-O         5.000.000 5.000.000 

Revisió d'imports i noves necessitats detectades sistema 
Abrera. 2006-2008 - Actuacions de millora de col·lectors i 
EEBB  del sistema de sanejament d'Abrera. 

Abrera ASAR 2.205.456 S-AA-01543-O         2.205.456 2.205.456 

Portada d'aigües residuals de "El Salto" cap al Torrent Mal Abrera ASAR 173.183 S-AA-01650-O         173.183 173.183 

Millora connectivitat fluvial: Abrera Abrera AGM             60.000 60.000 

Renovació i millora de la xarxa de col·lectors del municipi 
d'Aiguafreda  

Aiguafreda ASAR 2.241.923 S-AA-00137-O         2.241.923 2.241.923 

Desconnexió d'aigües netes Alcarràs ASAR 585.058 S-AA-01536-O         585.058 585.058 

Ampliació i remodelació EDAR Alcover Alcover ASAR 2.000.000 S-AA-00915-O         2.000.000 2.000.000 

Projecte constructiu d’nou dipòsit de 250m
3
 en Aldover 

(Tarragona) 
Aldover AAA  130 A-AA-00979-E 130         130 

EDAR i col·lectors d'Aldover i Xerta Aldover i Xerta ASAR 2.074.226 LSA.00034/02.O         2.074.226 2.074.226 

Direcció de la redacció del projecte constructiu i direcció 
de les obres de l’edar i col·lectors en alta d'Aleixar 

Aleixar, l' ASAR 83.169 S-AA-01234-D 14.195         14.195 

Redacció del projecte constructiu i execució de les obres 
de l'edar i col·lectors en alta d'Aleixar 

Aleixar, l' ASAR 868.168 S-AA-01234-O 218.840         218.840 

Coordinador de seguretat i salut de les obres de l'edar i 
col·lectors en alta d'Aleixar 

Aleixar, l' ASAR 2.263 S-AA-01234-S1 2.263         2.263 

Edar i col·lectors en alta d'Alfara de Carles. Bloc 1 Alfara de Carles ASAR 452.142 S-AA-00990-O1 7.010         7.010 

Col·lectors d'Alguaire, arranjament. Alguaire ASAR 25.000 Nou Codi. Obra 25.000         25.000 

Redacció de projecte i execució de les Edar d'Alguaire Alguaire ASAR 1.114.202 S-AA-00012-O 149.493         149.493 

Complem.dosificació de diòxid de clor a l'EDAR d'Alguaire Alguaire ASAR 104.474 S-AA-01431-O 10.408         10.408 

EDAR i col·lectors d'Alió Alió ASAR   LSA.00278/01 243.058         243.058 
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Modificació de l'actual traçat de la xarxa des de l'antiga EB 
fins el clavegueram de Reus 

Almoster ASAR 307.958 S-AA-00514-O1         307.958 307.958 

Direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i 
salut de les obres de captació d'aigües superficials de la 
riera Lluçanesa per a la millora de l'abastament d'Alpens 

Alpens AAA 8.480 A-AA-00086-D 871         871 

Millores del col·lector de la riera de Gaià del sistema de 
sanejament d'Altafulla. 

Altafulla ASAR 1.900.000           1.900.000 1.900.000 

Ampliació de l’EDAR de l'Ametlla de Mar Ametlla de Mar ASAR 4.344.143 S-AA-01461-O         2.000.000 2.000.000 

EDAR i col·lectors Eucaliptus Amposta ASAR 803.676 S-AA-01028-O1         803.676 803.676 

Projecte constructiu d’un nou dipòsit regulador de 2.700 
m

3
 per a l’abastament d’Amposta 

Amposta AAA  3.300 A-AA-01626-E 3.300         3.300 

Projecte constructiu d’una nova captació mancomunada a 
la zona de la Carrova i conduccions per a l’ abastament 
d’Amposta i Sant Jaume d'enveja 

Amposta i Sant 
Jaume d'enveja 

AAA  17.941 A-AA-01627-E 17.941         17.941 

Ampliació i remodelació de l’Edar d’Anglès i la Cellera de 
Ter. 2a Fase 

Anglès ASAR 1.196.367 S-AA-02676-O       1.195.367   1.195.367 

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

Anglès ASAR 20.645 
LSA.00162/02.CS 

(PENDENT) 
20.645         20.645 

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

Anglès ASAR 1.376.335 
LSA.00162/02.O 

(PENDENT) 
1.376.335         1.376.335 

Reformar col·lectors i dessorradors d'entrada a EDAR Arbúcies ASAR 325.000 S-AA-01481-O         325.000 325.000 

Redacció del projecte constructiu  de reforma i millores 
dels col·lectors en alta i reforma dels dessorradors 
d'entrada a l'Edar d'Arbúcies 

Arbúcies ASAR 1.935 LSA.00112/01.P 1.935         1.935 

EB i impulsió del col·lector en alta d'Arenys de Munt a 
l'EDAR del sistema d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i 
Canet de Mar 

Arenys de Munt ASAR 1.377.256 S-AA-01284-O         1.377.256 1.377.256 

Edar i col·lectors d'Artesa de Lleida i Puigverd de Lleida Artesa de Lleida ASAR 1.245.739 LSA.00060/01.O         1.245.739 1.245.739 

Ampliació i millora de l'edar de Balaguer  Balaguer ASAR 1.722.480 S-AA-00951-O       1.722.480   1.722.480 

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

Banyoles ASAR 900.000 S-AA-01550-O       900.000   900.000 

Estudi per a la diagnosi de l'estat hidromorfològic del 
torrent de Can Llobateras 

Barberà del 
Vallès 

AGM 1.014 E-AA-00396-P 1.014         1.014 
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Eliminació aigües blanques. Reparació col·lector en alta 
sistema de Bàscara 

Bàscara ASAR 209.562 S-AA-01552-O         209.562 209.562 

Edar i col·lectors en alta Benifallet, TM Benifallet. Bloc 1 Benifallet ASAR 1.129.445 S-AA-00993-O1 10.340         10.340 

Projecte constructiu del dipòsit de 1.000 m
3
 en Benifallet Benifallet AAA  6.783 A-AA-01629-E 6.783         6.783 

Projecte constructiu de l'edar i col·lectors en alta d'aigües 
residuals de Benissanet  

Benissanet ASAR 785.908 S-AA-00133-O         785.908 785.908 

Ampliació i eliminació de nutrients a l'EDAR de Berga Berga ASAR 2.055.103 S-AA-01271-O       2.055.103   2.055.103 

Pla d'embassaments: La Baells Berga/Cercs AAA       182.533 198.838 660.370 1.158.268 2.200.010 

Lluita contra musclo zebrat: la Baells (Berga/Cercs) Berga/cercs AGM       50.000 10.000     60.000 

EDAR i col·lectors de Beuda Beuda  ASAR 154.041 S-AA-01777-O       154.041   154.041 

Desdoblament dels col·lectors en alta del sistema de 
sanejament de la Bisbal d'Empordà (1a.Fase)  

Bisbal 
d'Empordà, la 

ASAR 518.875 S-AA-01397-O         518.875 518.875 

Millora hidràulica del Daró(la Bisbal d'Empordà) 
Bisbal 
d'Empordà, la 

AGM           25.000 300.000 325.000 

Pla d'embassaments: Boadella 
Boadella 
d'Empordà 

AAA       0 78.805 137.331 140.300 356.435 

Edar i col·lectors en alta de les Borges del Camp Borges camp ASAR 1.931.752 LSA.00001/01.O 6.671         6.671 

Coordinació de seguretat i salut de les obres de Edar i 
col·lectors en alta de les Borges del Camp 

Borges del 
camp, les 

ASAR 89 LSA.00001/01.CS2 89         89 

Direcció de les obres de l’EDAR i col·lectors de les Borges 
del Camp 

Borges del 
Camp, les 

ASAR 98.260 LSA.00001/01.DO 4.786         4.786 

Modificació del contracte de EDAR i col·lectors en alta del 
municipi de les Borges del Camp 

Borges del 
Camp, les 

ASAR 382.661 LSA.00001/01.O_MOD 382.661         382.661 

EDAR i col·lectors de El Mas del Plata Cabra del Camp ASAR 1.576.035 LSA.00065/01.O         1.576.035 1.576.035 

Canalització torrent de la Casa Nova i torrent de la Casa 
Vella (Calafell) 

Calafell AGM           25.000 200.000 225.000 

Sanejament i depuració Calders i la Guardia (Calders i 
Vista Pirineu Artés) 

Calders ASAR 1.793.056 S-AA-02710-O         1.793.056 1.793.056 

Ampliació EDAR Cambrils Cambrils ASAR 901.520           901.520 901.520 

Millora hidràulica a la confluència del Ter i Ritort 
(Camprodon) 

Camprodon AGM           25.000 300.000 325.000 

Col·lector-interceptor de Canet de Mar Canet de Mar ASAR 994.013 S-AA-01258-O         994.013 994.013 
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Correcció hidrogràfica de les rieres Boella i Beorada aigües 
amunt N-340 (La Canonja) 

Canonja, la AGM         50.000 150.000 200.000 400.000 

Actuacions incloses al projecte de restauració Vall Salina 
(Cardona) 

Cardona AGM         50.000 100.000 500.000 650.000 

Reducció de nutrients (NiP) a l’Edar de Cassà de la Selva-
Llagostera  

Cassà de la Selva ASAR 3.420.882 S-AA-01280-O         3.420.882 3.420.882 

Eliminació aigües blanques al stm eb alta de Cassà S. Cassà de la Selva ASAR 125.000         125.000   125.000 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el 
Vilar 

Castellbell i el 
Vilar 

ASAR   S-AA-01829 5.407         5.407 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el 
Vilar 

Castellbell i el 
Vilar 

ASAR   S-AA-01829 123.484         123.484 

Connexió del nucli del Vilar al sistema de Castellbell i el 
Vilar 

Castellbell i el 
Vilar 

ASAR   S-AA-01829 7.733         7.733 

Condicionament de la riera de Palau (Sant Andreu de la 
Barca/Castellbisbal) 

Castellbisbal-
Sant Andreu de 
la Barca 

AGM           25.000 300.000 325.000 

Pla d'embassaments: Foix 
Castellet i la 
Gornal 

AAA         42.000 372.937 1.622.116 2.037.053 

Coordinació de seguretat i salut i direcció d'obra de l'obra 
d'urbanització de l'entorn dels edificis, de l'estrep 
esquerre i mirador del Pantà de Foix 

Castellet i la 
Gornal 

AAA 12.950 B-AA-00048-D 10.717         10.717 

Obra d'urbanització de l'entorn dels edificis, de l'estrep 
esquerre i mirador del Pantà de Foix 

Castellet i la 
Gornal 

AAA 13.616 B-AA-00048-O 13.616         13.616 

Adequació presa superior regs embassament Foix 
Castellet i la 
Gornal 

AAA 462.000 Pendent 462.000         462.000 

Direcció d'obra i coordinador de seguretat  i salut de les 
obres compreses al projecte  de neteja de la riera 
mugueta. TM Castelló d'Empúries 

Castelló 
d'Empúries 

AGM 5.977 E-AA-00014-D 843         843 

Estructures de protecció riu Sec  (Cerdanyola del Vallés) 
Cerdanyola del 
Vallès 

AGM           25.000 300.000 325.000 

Reposició col·lector en alta afectat per la variant de 
Vallirana  

Cervelló ASAR 2.327.189 S-AA-01565-O         2.327.189 2.327.189 
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Col·lectors en alta de connexió al stma S.Feliu Ll. Riera de 
Can Paulet, Can Rafael, Can Vidal i les Rovires. TM Cervelló 

Cervelló ASAR 1.500.000 S-AA-00867-O         1.500.000 1.500.000 

Redacció del projecte d’obra per a la construcció de la 
reducció de nutrients de l'Edar de Cervera 

Cervera ASAR 20.400 LSA.00029/01.P1 6.800         6.800 

Pla d'embassaments: Sant Ponç 
Clariana de 
Cardener 

AAA       35.000 126.100 861.614 1.130.500 2.153.214 

Lluita contra musclo zebrat: : Sant Ponç (Clariana de 
Cardener) 

Clariana de 
Cardener 

AGM             60.000 60.000 

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

Corbera de 
Llobregat 

ASAR 76.188       76.188     76.188 

2ª Fase del col·lector de la riera de Corbera i connexions 
dels nuclis urbans de l'àrea d'influència. T.M. Corbera de 
Llobregat. Desglossat núm. 1, RAMAL MAS D'EN PUIG 

Corbera de 
Llobregat 

ASAR 100.000         100.000   100.000 

EDAR i col·lectors en alta de Corbera, al TM de Corbera 
d'Ebre. Bloc 1 

Corbera d'Ebre ASAR 568.499 S-AA-00998-O1 10.192         10.192 

Reparació col·lector  riera Vallirana-Corbera (intrusió 
aigües blanques) - Reposició col·lector Riera Rafamans-La 
Palma 

Corbera Llob-
Palma Cervelló 

ASAR 2.000.000           2.000.000 2.000.000 

Pla d'embassaments: Siurana 
Cornudella de 
Montsant 

AAA         52.500 121.900 686.600 861.000 

Endegament torrent de la Masieta (Creixell) Creixell AGM           25.000 200.000 225.000 

Canalització torrent de Santa Maria (Cubelles) Cubelles AGM           25.000 200.000 225.000 

Ampliació EDAR de Deltebre i millores del sanejament del 
municipi de Deltebre 

Deltebre ASAR 2.200.000           2.200.000 2.200.000 

Sanejament i depuració Riumar a Deltebre Deltebre ASAR 1.500.000 S-AA-01479-O         1.500.000 1.500.000 

Desdoblament col·lector salmorres Diversos ASAR             3.000.000 3.000.000 

Concessions PSARU Ter Daró, Llobregat Nord i Tordera (2) Diversos ASAR     1.548.119 2.573.598 2.759.661 2.959.186 3.173.148 13.013.712 

Redacció projectes sanejament Diversos ASAR       432.292 3.950.961 3.497.945 3.500.000 11.381.198 

Adquisició terrenys sistemes sanejament Diversos ASAR       5.762 182.917 1.572.384 1.400.000 3.161.063 

Direcció obres i coordinació seguretat i salut sanejament Diversos ASAR       104.003 117.865 650.209 5.543.054 6.415.131 

 Suport econòmic als abastaments locals (2017-2019) (3) Diversos AAA           1.000.000 9.000.000 10.000.000 
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Altres abastaments supramunicipals en alta i projectes de 
millora d'abastaments en alta 

Diversos AAA           1.000.000 2.000.000 3.000.000 

Millora connectivitat fluvial:Colomers Diversos AGM             62.000 62.000 

Actuacions de descontaminació d'aqüífers (diversos 
municipis) 

Diversos AGM           300.000 600.000 900.000 

Direcció integrada del projecte (project management), la 
direcció d'obra i coordinació en matèria de seguretat i 
salut de les instal·lacions de sanejament d'aigües residuals 
urbanes a la conca del Llobregat nord 

Diversos ASAR 567.771 S-AA-01060-D 125.561         125.561 

Direcció integrada (project management) 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 les conques del Ter i Daró 

Diversos ASAR 525.757 S-AA-01140-D 134.310         134.310 

Anuncis Diversos ASAR 20.000 varis 20.000         20.000 

Projecte constructiu d’un nou dipòsit de 3.000 m
3
 i 

reforma del sistema de captació per a l’abastament de la 
mancomunitat Delta 3 

Diversos AAA  5.365 A-AA-01633-E 5.365         5.365 

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

Diversos (Bages) AAA 851.011 A-AA-00019-O3 145.018         145.018 

Extensions de la xarxa supramunicipal del Bages-Llobregat Diversos (Bages) AAA             700.000 700.000 

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 

Diversos (Baix 
Llobregat) 

AGM 2.179.220 G-AA-00008-O 206.927         206.927 

Coordinador de seguretat i salut durant la fase d'execució 
de l'obra 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 

Diversos (Baix 
Llobregat) 

AAA 105.655 LSA.00075/01.DO3 1.443         1.443 

Abastament des del Canal Segarra-Garrigues (extensió a la 
Conca de Barberà) 

Diversos (Conca 
de Barberà) 

AAA             2.500.000 2.500.000 
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Abastament en alta del Lluçanès 
Diversos 
(Lluçanés-
Osona) 

AAA             1.800.000 1.800.000 

Redacció del projecte constructiu per l'abastament d'aigua 
en alta a les poblacions de Massanes i Fogars de la Selva 
des de l'etap de Sant Feliu de Buixalleu 

Diversos (Selva) AAA 2.462 A-AA-00642-P 2.462         2.462 

Redacció del proj.const. de la planta potabilitzadora per a 
l'abastament a la Vall del Corb TM Belianes 

Diversos (Urgell) AAA 1.500 A-AA-00446-P 1.500         1.500 

AT  a l'Estació de control EA-14 a la riera de Riudecanyes Duesaigües AGM 1.145 E-AA-00368-D 1.145         1.145 

Direcció de les obres dels col·lectors en alta dels sectors 
de Can Rial i Mas d'en Gall a Esparreguera 

Esparreguera ASAR 82.545 LSA.00031/01.DO 7.542         7.542 

Col·lectors sectors Can Rial i Mas d'en Gall a Esparreguera Esparreguera ASAR 1.066.404 LSA.00031/01.O 96.947         96.947 

Nova edar de Falset  Falset ASAR 1.378.349 S-AA-02680-O         1.378.349 1.378.349 

Tractament de fangs de l'Edar de Falset Falset ASAR 10.107 S-AA-00724-O 10.107         10.107 

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

Figueres ASAR 5.000.000 S-AA-00040-O1       5.000.000   5.000.000 

Assistència tècnica de les obres d'Ampliació de l'edar de 
Figueres amb eliminació de nutrients 

Figueres ASAR 27.669 S-AA-00040-D 6.275         6.275 

EDAR i col·lectors de urbs. Parc dels Prínceps I i II  
Fogars de la 
Selva 

ASAR 1.200.000           1.200.000 1.200.000 

Millora connectivitat fluvial:Fogars de la Selva 
Fogars de la 
Selva 

AGM             30.000 30.000 

EDARi col·lectors en alta de Garcia. Bloc 1 Garcia ASAR 396.494 S-AA-01001-O1 18.935         18.935 

Ampliació EDAR Godall Godall ASAR 549.528 S-AA-02007-O         549.528 549.528 

Edar i col·lectors en alta de Gratallops, al TM de 
Gratallops. Bloc 1 

Gratallops ASAR 308.563 S-AA-01004-O1 100.584         100.584 

Construcció tancs Imhoff a l'EDAR de Gualba Gualba ASAR 205.000         205.000   205.000 

Millora hidràulica del Llobregat (Guardiola de Berguedà) Guardiola B AGM           25.000 300.000 325.000 

Ampliació i millora de la reducció de nitrogen i eliminació 
de fòsfor de l'EDAR d'Igualada 

Igualada ASAR 13.000.000 LAB.00005/01.O         4.000.000 4.000.000 
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Redacció del projecte constructiu de millora de la reducció 
de nutrients i tractament terciari per a la reutilització de 
les aigües tractades a l’Edar d'Igualada 

Igualada ASAR 321.910 LAB.00005/01.P1 33.880         33.880 

Millora hidràulica del Llobregat de Muga (la Jonquera) Jonquera, la AGM           25.000 300.000 325.000 

Reducció de nutrients a l'EDAR de la Llagosta (FASE II 
Ampliació i reducció de nutrients de la Llagosta) 

Llagosta, la ASAR 6.097.142 S-AA-02075-O         4.000.000 4.000.000 

Tercer decantador secundari a La Llagosta (Fase I 
Ampliació i reducció de nutrients de La Llagosta) 

Llagosta, la ASAR 4.355.824 S-AA-00208-O         4.355.824 4.355.824 

Execució de les obres de Connexió de Llers, Poblenou, La 
Vall, Hostalets i Vinya Gran al sistema de sanejament de 
Figueres (FASE 2A i 2B) 

Llers  ASAR 1.600.000 S-AA-01101-O1         1.600.000 1.600.000 

EDAR i col·lectors del  Sistema La Casanova 
Maçanet de 
Cabrenys  

ASAR 1.405.390 S-AA-01102-O         1.405.390 1.405.390 

Ampliació Edar 
Maçanet de la 
selva 

ASAR 3.401.160 S-AA-01458-O         3.401.160 3.401.160 

Edar nucli mas  Altaba. TM Maçanet de la Selva Maçanet S. ASAR 1.090.637 S-AA-00887-O         1.090.637 1.090.637 

Desmantellament de pous ITAM, actuacions 2014 Malgrat i Blanes AAA 494.084 Pendent 494.084         494.084 

Variant col·lector en alta Manresa - Sant Joan de 
Vilatorrada 

Manresa ASAR 1.085.568           1.085.568 1.085.568 

Edar i col·lectors en alta de Marçà,  TM de Marçà. Bloc 2 Marçà ASAR 768.890 S-AA-01007-O1 48.329         48.329 

Col·lector Torrent Llops Martorell ASAR 217.994 S-AA-01484-O         217.994 217.994 

Condicionament de l’Anoia amb la confluència del 
Llobregat (Martorell) 

Martorell AGM         50.000 300.000 300.000 650.000 

CSS  de les obres de remodelació i millores del sistema de 
sanejament de Martorell i explotació. 

Martorell ASAR 61.404 LSA.00024/04.CS 1.000 60.404       61.404 

Redacció proj, execució de les obres de remodelació i 
millores stma de sanejament de Martorell i explotació. 

Martorell ASAR 4.093.600 LSA.00024/04.O 30.000 4.063.600       4.093.600 

Redacció de projecte, execució de les obres de 
remodelació i millores del sistema de sanejament de 
Martorell i explotació 

Martorell  ASAR  5.000 LSA.00024/04.E 5.000         5.000 

Ampliació EDAR Masdenverge Masdenverge ASAR 823.599 S-AA-02115-O         823.599 823.599 
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Millora EBAR entrada EDAR de Masquefa Masquefa ASAR 331.591 S-AA-01460-O         331.591 331.591 

Col·lector en alta de Can Valls (Masquefa)  Masquefa ASAR 162.996 S-AA-02119-O   162.996       162.996 

Execució de les obres de remodelació del sistema de 
sanejament de Masquefa 

Masquefa ASAR 2.000.000 S-AA-01368-O         2.000.000 2.000.000 

Redacció del projecte de remodelació del sistema de 
sanejament de Masquefa 

Masquefa ASAR 10.000 LSA.00073/01.P 10.000         10.000 

Adequacions finals per a les Edar barranc de la Vila i 
barranc de Pou 

Masroig, el ASAR 250.000 S-AA-01406-O         250.000 250.000 

Redacció del projecte de rehabilitació de l'EDAR del 
Barranc de la Vila a Masroig 

Masroig, el ASAR 22.731 LSA.00083/01.P 22.731         22.731 

Obres de millora a l'EDAR i a l'estació de bombament 
principal del sistema de Mataró 

Mataró ASAR 5.606.226 
S-AA-01428 (EBAR) S-AA-

01489 (EDAR) 
        4.000.000 4.000.000 

EDAR nova a Mediona amb reducció de nutrients  Mediona ASAR 1.091.317 S-AA-01418-O         1.091.317 1.091.317 

Projecte constructiu de la nova captació a la zona de 
Pernafeites (t.m.Miravet) i conducció en alta per a 
l’abastament de Miravet 

Miravet AAA  225.064 A-AA-01649-E 225.064         225.064 

EDAR nova Moià amb reducció de nutrients Moià ASAR 3.024.608 S-AA-01474-O         3.024.608 3.024.608 

Connexió de Monistrol de Montserrat al sistema de 
sanejament d'Abrera i clausura de l'EDAR de Monistrol de 
Montserrat 

Monistrol de 
Montserrat 

ASAR 3.000.000 S-AA-00135-O       1.500.000 1.500.000 3.000.000 

Col·lectors en alta de connexió al sistema Monistrol de 
Montserrat                 

Monistrol de 
Montserrat 

ASAR 181.740 S-AA-02137-O         181.740 181.740 

Millores col·lectors sistema de Monistrol de Montserrat 
Monistrol de 
Montserrat 

ASAR 209.000           209.000 209.000 

Redacció del projecte de les obres d'Ampliació de l'edar 
de Monistrol de Montserrat 

Monistrol de 
Montserrat 

ASAR 42.996 S-AA-00135-P 7.650         7.650 

Millora hidràulica diverses lleres (Montblanc) Montblanc AGM           25.000 300.000 325.000 

Ampliació i reducció de nutrients de l'edar de Montcada 
 

Montcada i 
Reixac 

ASAR 14.097.930 S-AA-01410-O         5.000.000 5.000.000 
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Col·lectors de connexió de Montesquiu i Cussons a Edar 
Sant Quirze de Besora  

Montesquiu ASAR 394.554 S-AA-00565-O       394.554   394.554 

Remodelació de l’Edar i Millora dels col·lectors de La Seu 
d'Urgell, Montferrer i Castellbò, Alàs i nuclis urbans d'Arfa 
i Les Bordes d'Arfa de Ribera d'Urgellet. ttmm La Seu 
d'Urgell, Montferrer i Castellbò, Alàs i Ribera d'Urgellet 

Montferrer i 
Castellbó 

ASAR 11.198.001 S-AA-01275-O       2.000.000 5.000.000 7.000.000 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de ca l'Artigues al 
sistema de Montornès del Vallès                

Montornès V ASAR   S-AA-02177 27.900         27.900 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de ca l'Artigues al 
sistema de Montornès del Vallès                

Montornès V ASAR   S-AA-02177 557.793         557.793 

Nou emissari terrestre i submarí al sitema de Sanejament 
de Mont-Roig del Camps (^rea Costanera)  

Mont-roig del 
Camp 

ASAR 3.643.274 S-AA-01391-O         3.643.274 3.643.274 

Col·lectors de connexió i Ampliació EDAR  a Mont-roig del 
Camp (àrea costanera) 

Mont-roig del 
Camp 

ASAR 1.756.863 S-AA-01590-O       126.330 1.630.533 1.756.863 

Redacció del projecte constructiu d'una nova Edar de 
Mont-Roig del Camp (Poble) 

Mont-roig del 
Camp 

ASAR 14.092 LSA.00150/01.P 7.872         7.872 

EDAR i col·lector de l'Espelt Òdena  ASAR   S-AA-02188 10.000         10.000 

Redacció  del projecte d'obra per a la construcció de l’Edar 
i el col·lectors en alta d'Olivella-urbantizacions 

Olivella ASAR 12.571 S-AA-01417-P 4.490         4.490 

Emissari submarí de Tamariu (Palafrugell) i eliminació del 
bombament Tamariu Vell 

Palafrugell ASAR 700.000           700.000 700.000 

Millora connectivitat fluvial: Peralada Peralada AGM           30.000   30.000 

Sanejament i depuració del nucli de Can Bonastre 
(anterior nom actuació: col·lector de connexió dels nuclis 
Can Bonastre i Can Cairot al TM de Piera al sistema de 
Masquefa)  

Piera ASAR 1.000.000  LSA.00015/01.O 200.00  800.000       1.000.000 

CSS Edar i cols de Can Bonastre. TM Piera Piera ASAR 3.000 Nou Codi. CSS 3.000         3.000 

Eliminació aigües blanques i actuació al Torrent de la 
Guilombarda 

Piera  ASAR 500.000 S-AA-01597-O     500.000     500.000 

Eliminació aigües blanques i actuació al Torrent del Gall 
Mullat 

Piera  ASAR 265.000 S-AA-02224-O         265.000 265.000 
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Millores emissari  Alt Maresme Nord Pineda de Mar ASAR 376.308 S-AA-01392-O         376.308 376.308 

Millora hidràulica de la riera de Pineda (Pineda) Pineda de Mar AGM           25.000 200.000 225.000 

Assistència tècnica de les obres d'Instal·lació de grups 
electrògens als bombaments d'aigües residuals situats al 
Maresme 

Pineda de Mar ASAR 24.358 S-AA-00969-D 1.627         1.627 

Ampliació Pla de Santa Maria 
Pla de Santa 
Maria, el 

ASAR 729.644 S-AA-01412-O         729.644 729.644 

Infraestructures de protecció urbana riera de Fenals 
(Platja d'Aro) 

Platja d'aro AGM           25.000 200.000 225.000 

Ampliació EDAR Pobla de Mafumet 
Pobla de 
Mafumet, la 

ASAR 2.376.962 S-AA-02623-O         2.376.962 2.376.962 

Millora connectivitat fluvial:Pont de Molins Pont de Molins AGM             70.000 70.000 

Edar i col·lectors en alta de Porrera, al TM de Porrera. Bloc 
1 

Porrera ASAR 722.982 S-AA-01015-O1 6.397         6.397 

Millora endegament riera Portbou (Portbou) Portbou AGM           25.000 200.000 225.000 

Remodelació pou de gruixuts, repartiment i arqueta de 
recirculació i purga. (Millores EDAR Puigcerdà) 

Puigcerdà ASAR 654.583           654.583 654.583 

Edar i col·lectors en alta de Rasquera, al TM de Rasquera. 
Bloc 1 

Rasquera ASAR 343.103 S-AA-01018-O1 40.521         40.521 

Assistència tècnica a l'estació de control EA-29a al Riu 
Francolí 

Riba, la AGM 6.872 E-AA-00369-D 1.384         1.384 

Millora hidràulica diverses lleres (la Riba) Riba, la AGM           25.000 300.000 325.000 

Edar i col·lector en alta de Riba Roja d’Ebre  Riba-roja d'Ebre ASAR 1.770.149 S-AA-00579-O         1.770.149 1.770.149 

Eliminació d’aigües blanques i canvi de tipologia de 
tractament 

Ribes de Freser ASAR 800.000           800.000 800.000 

Millora endegament riu Fresser (Ribes de Fresser) Ribes de Freser AGM           25.000 300.000 325.000 

Reconstrucció dels tancs de biomembranes a l'EDAR de 
Riells i Viabrea 

Riells i Viabrea ASAR 500.000 LSA.01303/01.O         500.000 500.000 

Millora connectivitat fluvial:Ripoll Ripoll AGM           30.000   30.000 

Nova Edar Riudecanyes i Mar de Riudecanyes Riudecanyes ASAR 1.273.752 LSA.00076/01.O         1.273.752 1.273.752 

Remodelació i ampliació de l'EDAR de Campllong i 
Riudellots de la Selva 

Riudellots de la 
Selva 

ASAR 3.070.659 S-AA-01604-O         3.070.659 3.070.659 
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Ampliació de l'edar de Riudoms Riudoms ASAR 3.168.544 S-AA-00735-O         3.168.544 3.168.544 

Millora hidràulica de les rieres de Riudoms i Alforja 
(Riudoms i Alforja) 

Riudoms-Alforja AGM           25.000 300.000 325.000 

Redacció del projecte de les obres d'Ampliació de l'edar 
de Roda de Ter 

Roda de Ter ASAR 5.040 S-AA-01288-P 5.040         5.040 

Projecte constructiu de l’adequació del pou de captació 
existent al Raval de Crist al t.m. de Roquetes (Tarragona)  

Roquetes  AAA  77 A-AA-01656-E 77         77 

Projecte constructiu del nou dipòsit de 1.000 m
3
 i 

conduccions de distribució en alta per a l’abastament de la 
zona del Raval de Crist al t.m. de Roquetes (Tarragona)  

Roquetes  AAA  4.252 A-AA-01657-E 4.252         4.252 

Millores endegaments rieres Ginjolers, Trencada, Rec 
Fondo (Roses) 

Roses AGM           25.000 200.000 225.000 

Canvi de filtres banda per centrífugues Rubí ASAR 2.013.463 S-AA-01462-O         2.013.463 2.013.463 

Millores de tractament de l'EDAR de Rubí  Rubí ASAR 3.997.237 S-AA-00825-O       2.750.000 1.247.237 3.997.237 

Rehabilitació i millores en el col·lector de Can Xercavins 
del sistema de sanejament de Rubí 

Rubí ASAR 1.500.000           1.500.000 1.500.000 

Millora hidràulica al barranc de barrenys (Salou) Salou AGM           300.000 200.000 500.000 

Millora connectivitat fluvial:Sant Celoni Sant Celoni AGM             48.000 48.000 

Connexió de Can Amat (TM Sant Esteve de Sesrovires i TM 
d'Abrera) al sistema de Martorell 

Sant Esteve 
Sesrovires 

ASAR 1.558.694 S-AA-00269-O         1.558.694 1.558.694 

Millora hidràulica diverses rieres (Sant Feliu de Guixols) 
Sant Feliu de 
Guixols 

AGM           25.000 300.000 325.000 

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 

Sant Feliu de 
Llobregat 

AGM 2.054.039 G-AA-00007-O 186.872         186.872 

CSS per 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 S.Feliu Ll. 

Sant Feliu de 
Llobregat 

AGM 10.111 Nou Codi. CSS           0 

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 

Sant Feliu de 
Llobregat 

AGM 674.049 Nou Codi. Obra           0 
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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 

Sant Feliu del 
Llobregat 

AGM 684.159     684.159       684.159 

Remodelació EDAR de Sant Gregori Sant Gregori ASAR 2.000.000           2.000.000 2.000.000 

Canalització del Cardener (Sant Joan de Vilatorrada) 
Sant Joan 
Vilatorrada 

AGM           25.000 300.000 325.000 

Millora connectivitat fluvial:Sant Llorenç de la Muga 
Sant Llorenç de 
la Muga 

AGM           40.000   40.000 

Pla d'embassaments:Llosa del Cavall 
Sant Llorenç de 
Morunys/Navés 

AAA         98.284 157.622 238.500 494.406 

Lluita contra musclo zebrat:La Llosa del Cavall (Sant 
Llorenç de Morunys/Navés) 

Sant Llorenç de 
Morunys/Navés 

AGM           30.000 40.000 70.000 

Adequació talussos Llosa del cavall 
Sant Llorenç de 
Morunys/Navés 

AAA 300.000 Pendent 300.000         300.000 

Nova Edar i col·lectors del TM de Sant Llorenç d’Hortons 
Sant Llorenç 
d'Hortons 

ASAR 2.659.435 S-AA-00921-O         2.659.435 2.659.435 

Ampliació de l’Edar de Sant Llorenç Savall 
Sant Llorenç 
Savall 

ASAR 1.265.739 S-AA-00688-O         1.265.739 1.265.739 

Col·lector en alta del nucli de Mas Alba i Can Lloses al TM 
de Sant Pere de Ribes 

Sant Pere de 
Ribes 

ASAR 500.000 LSA.01304/01.O         500.000 500.000 

Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de 
sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. Redacció del 
projecte 

Sant Pere de 
Ribes 

ASAR   LSA.00962/01 25.860         25.860 

Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de 
sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. Direcció d'obra i 
CSS 

Sant Pere de 
Ribes 

ASAR   LSA.00962/01 18.950         18.950 

Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de 
sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes. Expropiacions 

Sant Pere de 
Ribes 

ASAR   LSA.00962/01 458.702         458.702 

Col·lector en alta del nucli de Mas Alba al sistema de 
sanejament de Sitges-Sant Pere de Ribes  

Sant pere de 
ribes 

ASAR   LSA.00962/01 413.892         413.892 

Ampliació i millores de l’Edar de Sant Pere de Riudebitlles 
 

Sant Pere de 
Riudebitlles 

ASAR 2.827.036 S-AA-00974-O         2.827.036 2.827.036 
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Col·lectors en alta de Roques Blanques de Sant Pold e 
Mar, fins l’interceptor de Canet de Mar 
 

Sant Pol de Mar ASAR 381.350 S-AA-00294-O         381.350 381.350 

EDAR i col·lector de Sant Quirze de Besora  
Sant Quirze de 
Besora 

ASAR 1.330.195 S-AA-00564-O       1.330.195   1.330.195 

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

Sant Quirze del 
Vallès 

ASAR 3.450 
LSA.01306/02.CS 

(PENDENT) 
3.450         3.450 

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

Sant Quirze del 
Vallès 

ASAR 230.000 
LSA.01306/02.O 

(PENDENT) 
230.000         230.000 

Substitució del tram final dels col·lectors en alta i estació 
de bombament. 

Sant Sadurni 
d'Anoia 

ASAR 1.247.764 S-AA-01525-O         1.247.764 1.247.764 

Canalització riera de Castellet al barri de la Farinera (Sant 
Vicenç de Castellet) 

Sant Vicenç de 
Castellet 

AGM           25.000 300.000 325.000 

Obres equipament bassa recàrrega (Sant Vicenç dels 
Horts) 

Sant Vicenç dels 
Horts 

AGM       100.000 200.000     300.000 

Obres construcció  basses recàrrega aqüífer (Santa  
Coloma de Cervelló) 

Santa  Coloma 
de Cervelló 

AGM           50.000 3.000.000 3.050.000 

Col·lectors  de connexió  de can Maset i can Met a  l'EDAR 
de Santa Eulàlia de Ronçana 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

ASAR 822.169 S-AA-02414-O     822.169     822.169 

Canalització del riu Tenes (Sta Eulàlia de Ronçana) 
Santa Eulàlia de 
Ronçana 

AGM           40.000 300.000 340.000 

EDAR i col·lectors de Sarral  Sarral ASAR 1.229.765 S-AA-01273-O         1.229.765 1.229.765 

EDAR nova Selva del Camp Selva del Camp ASAR 4.481.159 S-AA-00753-O         4.481.159 4.481.159 

Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al 
sistema de Sabadell-Riu Ripoll. Direcció d'obra     

Sentmenat ASAR   S-AA-02318 19.500         19.500 

Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al 
sistema de Sabadell-Riu Ripoll. Expropiació 

Sentmenat ASAR   S-AA-02318 16.338         16.338 

Col·lector en alta de connexió del nucli de Pedrasanta al 
sistema de Sabadell-Riu Ripoll              

Sentmenat ASAR   S-AA-02318 397.537         397.537 

EDAR de Can Canyameres. Direcció d'obra Sentmenat ASAR   S-AA-02717-D 37.100         37.100 
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Bombament del torrent de Can Quer. Direcció d'obra Sentmenat ASAR   S-AA-02717-D1 13.218         13.218 

Bombament del torrent de Can Quer. Expropiació Sentmenat ASAR   S-AA-02717-E1 63.824         63.824 

EDAR de Can Canyameres Sentmenat ASAR   S-AA-02717-O 743.421         743.421 

Bombament del torrent de Can Quer Sentmenat ASAR   S-AA-02717-O1 264.367         264.367 

Captació surgències runams salins Llobregat-Cardener 
(Súria-Sallent) 

Súria-Sallent AGM           500.000 3.000.000 3.500.000 

Sanejament del nucli de Ferran Tarragona ASAR 110.000           110.000 110.000 

Modificació traçat canonada de DN 900, d'evacuació 
d'emergència d'aigües residuals, tram final interconnexió 
entre EDAR de Tarragona amb l'EB de l'emissari EDAR de 
Vilaseca 

Tarragona-
vilaseca 

ASAR 292.596 LSA.01277/01.O   292.596       292.596 

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

Teià ASAR 2.181 Nou Codi. CSS 2.181         2.181 

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

Teià ASAR 145.372 Nou Codi. Obra 145.372         145.372 

Direcció de les obres d'ampliació i millores de la planta de 
compostatge de fangs de Teià 

Teià ASAR 33.999 S-AA-01179-D 4.503         4.503 

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

Teià ASAR 2.021.974 S-AA-01179-O 107.435         107.435 

Estabilització estructures de protecció rieres Palau i 
Arenes (Terrassa) 

Terrassa AGM         100.000 300.000 200.000 600.000 

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

Terrassa ASAR  30.000 LSA.00024/01.E 30.000         30.000 

Edar i col·lectors en alta Tivenys, al TM de Tivenys. Bloc 1 Tivenys ASAR 380.175 S-AA-01019-O1 18.935         18.935 

Millora connectivitat fluvial:Torroella de Montgrí 
Torroella de 
Montgrí 

AGM             30.000 30.000 

Redacció del projecte constructiu d'ampliació i reducció 
de nutrients (N) de l’Edar de Tortosa-Roquetes 

Tortosa ASAR 13.092 LSA.00155/01.P 9.092         9.092 

Edar i col·lectors en alta de Vinallop, al TM de Tortosa. 
Bloc 1 

Tortosa ASAR 317.807 S-AA-01031-O1 21.549         21.549 

Projecte constructiu de conducció de connexió en alta 
Tortosa-Dipòsit de Campredó 

Tortosa AAA  5.004 A-AA-01664-E 5.004         5.004 
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Remodelació de l’Edar d’Ulldecona  Ulldecona  ASAR 1.631.701 S-AA-02683-O         1.631.701 1.631.701 

Eliminació aigües blanques del col·lector en alta del 
sistema d'Olot entre Sant Esteve d'en Bas i Les Preses 
(Col·lectors de connexió a l'EDAR de l'Alt Fluvià (La Pinya, 
Mallol, Veinat Cirera, Sant Privat d'en Bas, Joanetes, Can 
Trona i Hostalets d'en Bas) – Eliminació d’aigües blanques 
St.Esteve-Les Preses) 

Vall d'en Bas, la ASAR 350.000 S-AA-02066-O4         350.000 350.000 

Col·lectors de connexió al sistema de sanejament de 
Vallbona d’Anoia-Capelaldes del Sector Vallbonica de 
Piera  

Vallbona d'anoia ASAR 334.832           334.832 334.832 

Ampliació d'edar i bombament. Eliminació d'aigües 
blanques. 

Valls ASAR 5.200.000 S-AA-01631-O         5.200.000 5.200.000 

Col·lector de connexió de sortida EDAR a emissari 
terrestre-submarí 

Vendrell, el ASAR 3.500.000           3.500.000 3.500.000 

Millora connectivitat fluvial:Ventalló Ventalló AGM           85.000 200.000 285.000 

Clausura del monoabocador de fangs de depuració 
d’aigües residuals d’origen municipal de Vic 

Vic ASAR 1.154.509 LSA.00008/01.O         1.154.509 1.154.509 

Millora hidràulica al riu Meder i al torrent Esperança (Vic) Vic AGM           25.000 300.000 325.000 

Connexió de Vilabertran a la xarxa de sanejament en alta 
de Figueres 

Vilabertran ASAR 421.700 S-AA-01110-O       421.700   421.700 

CSS Ampliació de la part urbana domèstica de l’Edar de 
Viladecavalls est. TM Viladecavalls. 

Viladecavalls ASAR 19.084 LSA.00049/01.CSS_PROG 19.084         19.084 

Ampliació de la part urbana domèstica de l'estació 
depuradora d'aigües residuals de Viladecavalls est. TM 
Viladecavalls. 

Viladecavalls ASAR 1.272.278 LSA.00049/01.O_PROG 1.272.278         1.272.278 

Ampliació de la part urbana domèstica de l'edar de 
Viladecavalls est. TM Viladecavalls 

Viladecavalls ASAR  3.000 LSA.00049/01.E 3.000         3.000 

Ampliació i reducció nutrients en l’Edar de Vilafranca del 
Penedès  

Vilafranca del 
Penedès 

ASAR 8.980.558 S-AA-01524-O         4.000.000 4.000.000 

Pla d'embassaments: Sau  Vilanova de Sau AAA         74.900 980.544 1.120.762 2.176.205 

Lluita contra musclo zebrat: Sau (Vilanova de Sau) Vilanova de Sau AGM         40.000 20.000   60.000 
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Descripció id Municipi Àmbit 
Total 

actuació 
estimat (1) 

PEP 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 
Total 2014-

2018 

EDAR i col·lectors en alta de Vilanova del Segrià   
Vilanova de 
Segrià 

ASAR 2.606.160 S-AA-01269-O         2.606.160 2.606.160 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Can Bosc al 
sistema de Montornès del Vallès. Direcció d'obra i CSS 

Vilanova del 
Vallès 

ASAR   S-AA-02707-D 11.400         11.400 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Ca l'Alegre al 
sistema de Montornès del Vallès. Direcció d'obra i CSS 

Vilanova del 
Vallès 

ASAR   S-AA-02714-D 18.790         18.790 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Can Bosc al 
sistema de Montornès del Vallès                

Vilanova del 
Vallès 

ASAR   S-AA-02707-O 97.220         97.220 

Col·lectors en alta de connexió del nucli de Ca l'Alegre al 
sistema de Montornès del Vallès                

Vilanova del 
Vallès 

ASAR   S-AA-02714-O 341.625         341.625 

Ampliació de capacitat de l’Edar de Vila-Seca  Vila-seca ASAR 6.882.636 S-AA-00874-O         3.000.000 3.000.000 

Edar i col·lectors en alta de la Vilella Baixa, al TM de la 
Vilella Baixa. Bloc 1 

Vilella Baixa, la ASAR 520.947 S-AA-01025-O1 962         962 

Total (€)         12.626.351 9.546.943 9.581.188 36.751.812 208.634.320 277.140.613 

 
 

 

 

 

 

(1) Les inversions que es mostren en aquest annex únicament inclouen el període 2014-2018. Aquelles actuacions en què el cost total de l’actuació és superior al cost previst en el període 
2014-2018 es deu a què o bé l’actuació ja ha estat executada en anys anteriors al 2014 o bé que es continuarà executant en els períodes posteriors a 2018.  

(2) Les infraestructures en règim de concessió es mostren separadament d’acord amb les dades contractuals, suposant que en el 2014 totes les infraestructures estaran en servei. De la 
totalitat de la TA 6,49 M€ any (amortització i interessos) es mostra com a inversió únicament la part corresponent al retorn de la inversió. 

(3) En el 2017 es preveu l’inici de la convocatòria d’abastament municipal per al període 2017-2019, amb una dotació per part de l’ACA de 20 M€, dels quals 1 M€ correspondria a 2017, 9 
M€ a 2018 i 10 M€ a 2019. 
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