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Mariona Coch: “l’Agència Catalana de l’Aigua endegarà 
un pla d’inversions entre els anys 2017 i 2021 ”  
 

• A Catalunya hi ha uns 2.000 grans usuaris que liquiden el cànon de 
l’aigua de forma variable i segons el criteri de qui contamina paga. 
 

• Les famílies vulnerables amb baixos nivells de renda disponible 
requereixen d’una profunda reflexió de com assolir els costos de 
l’aigua. Aquest és un repte de l’Agència Catalana de l’Aigua i dels 
altres agents que intervenen en el cicle de l’aigua. 
 

Barcelona, 5 d’octubre 2016.- La seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya 
(CEC) a Barcelona ha acollit aquesta tarda la conferència “Aspectes econòmics 
i financers del cicle de l’aigua” per part de Mariona Coch, directora de l’Àrea 
Tributària i d’Ingressos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’entitat que 
aglutina tota la política de l’aigua de la Generalitat de Catalunya.  
 
El degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Joan B. Casas, ha presentat 
aquesta nova conferència del Cicle sobre l’aigua a Catalunya que organitza el 
col·legi. Per la seva banda, l’economista Josep Ma Carreras ha introduït la 
ponent tot emfatitzant que l’aigua és un producte indispensable per la població i 
que curiosament té un preu molt diferent en funció de les distintes àrees 
geogràfiques catalanes per molt a la vora que es trobin les mateixes. 
 
Mariona Coch, directora de l’Àrea Tributària i d’Ingressos de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, ha començat la ponència tractant la Regulació Directiva 
60/2000, Marc de l’aigua, on ha destacat tres punts: els costos s’han de 
recuperar amb els preus, el criteri de qui contamina paga i els incentius per un 
ús eficient. 
 
A continuació Coch ha anunciat que en el període comprés entre el 2017 i el 
2021 l’ACA podrà realitzar un interessant pla d’inversions degut a la bona 
gestió realitzada. 
 
En el següent punt de la ponència, Mariona Coch ha tractat els objectius del 
cànon de l’aigua i en concret els ha relacionat: incitar a un consum racional i 
eficient de l’aigua, afavorir la innovació tecnològica i la millora dels processos 
industrials i l’activitat econòmica, dotar a l’organisme gestor de la política 
hidràulica de suficiència financera i permetre a l’ACA d’autonomia en la gestió. 
 
Després i abans d’abordar els usos de l’aigua i els seus costos, Coch ha 
recordat que hi ha 502 depuradores a Catalunya actualment i que en l’any 1990 
es va inaugurar la primera. L’ús domèstic de l’aigua és un dels principals usos 
que inclou les societats i els seu cànon va de 0,48€ (consum <= 9 m3) fins a 
4,48€ (consum>18m3). La tarifa mitjana del cànon de l’aigua és de 0,72€/m3. 
 



L’ús industrial té un tipus de gravamen general i un d’específic tot concretant 
que la tarifa mitjana del cànon de l’aigua és de 0,79€/m3. 
 
De tota manera, Mariona Coch ha mencionat que “la joia de la corona” del 
cànon de l’aigua és el que s’aplica a uns 2000 usuaris a Catalunya que liquiden 
aquest tribut de forma variable i segons el criteri de qui contamina paga. 
 
La ponent ha volgut parlar del repte que suposa l’assoliment dels costos de 
l’aigua per part de les famílies vulnerables. En aquest sentit, les famílies de 
rendes disponibles baixes mereixen una profunda reflexió. En aquest punt 
Coch ha afegit que l’aigua implica menys d’ 1% de la renda familiar disponible 
que suporta una família 
 
El Col·legi d'Economistes de Catalunya, que compta amb més de 8.000 
col·legiats i més de 2.000 societats i despatxos vinculats dedicats 
professionalment a les diferents vessants de l'economia i l'empresa, està 
considerat com una institució que, a través de l'organització d'activitats i serveis 
molt diversos, es configura com un centre de formació i reciclatge dels 
professionals i com un fòrum d'opinió obert a la societat en general. 
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