
 

La Generalitat posarà el nou col·lector de 
salmorra a concessió perquè s´iniciï el 
2016 
La proposta de l'ACA és que una empresa assumeixi el cost a canvi de cedir-li l'explotació 25 anys 
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Un dels vessaments protagonitzats pel col·lector, a prop 

de Cabrianes arxiu 

 

DAVID BRICOLLÉ | MANRESA El nou 

col·lector de salmorres es començarà a 

construir l'any 2016, sempre que la Generalitat 

trobi una empresa que vegi rendible la fórmula 

que plantejarà el Govern. Davant la falta de 

liquiditat de l'Agència Catalana de l'Aigua -que 

és la propietària de la canonada existent- per 

fer front al cost d'aquesta infraestructura, el departament de Territori i Sostenibilitat ha 

decidit optar per la via de la concessió. 

En concret el que es proposa és posar aquest projecte a concurs, de manera que 

l'empresa que se l'acabi adjudicant n'assumirà el cost de construcció. A canvi, obtindrà la 

cessió, per un període de 25 anys, de l'explotació i manteniment del col·lector És a dir, per 

compensar i recuperar la despesa feta en l'obra, aquesta empresa ingressarà durant 

aquestes dues dècades i mitja els canons que s'estipulin per fer el manteniment de la 

canonada (que pagaria la Generalitat) i, sobretot, per la utilització de la infraestructura. En 

aquest cas, doncs, seran les empreses que necessiten abocar les seves aigües salobres a 

través d'aquesta conducció per dur-les fins al mar les que hauran de fer efectiu el 

pagament estipulat a la concessionària del col·lector. 

La proposta es va presentar ahir a alcaldes dels municipis més directament afectats per 

aquesta instal·lació L'Agència Catalana de l'Aigua planteja aquesta fórmula per la 

impossibilitat d'aquest ens d'assumir a curt termini l'execució del projecte, però alhora pel 

convenciment que es tracta d'una infraestructura que ja és urgent, atès el deteriorament de 

l'actual -construïda fa tres dècades- de la demanda creixent d'evacuació d'aigües a través 

d'aquesta canonada i dels problemes continuats que genera en forma de trencaments, 

vessaments (amb els perjudicis que provoquen les aigües salinitzades) i aturades del 

servei. 

 


