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Editorial

A 
la vista de la realitat en la que estem immersos, des de l’ASAC considerem neces-
sari dedicar aquest número de la revista Blau a la preocupació que genera en el 
sector la situació en la que es troba el sanejament a Catalunya. 

Efectivament, les retallades que l’Administració Hidràulica va començar a aplicar l’any 2011, 
i que s’agreugen amb l’atribució de fons als sistemes públics de sanejament per a l’exercici 
2012, comporten que no s’estigui finançant adequadament l’execució i l’explotació dels siste-
mes públics de sanejament i de les instal·lacions que els integren, la qual cosa està provocant 
una clara precarització d’aquest servei a Catalunya.

El sanejament constitueix un dels serveis públics obligatoris més essencials, havent de tenir 
present que la gestió i explotació del sanejament no admet cap tipus de minoració en la quali-
tat del servei en funció dels recursos econòmics que es destinin, donat que la finalitat essencial 
de dit servei és la de preservar el medi ambient i els recursos naturals.

Per tant, és del tot necessari trobar i aplicar noves fór-
mules de finançament que garanteixin un adequat 
funcionament del sanejament a Catalunya, i permetin 
mantenir en bon estat totes les instal·lacions afectes al 
mateix, evitant així situacions que comprometin greu-
ment el funcionament de serveis tant essencials i bàsics 
com el de depuració i d’altres relacionats amb la gestió 
de recursos hidràulics.

Des de l’ASAC volem posar de manifest la nostra 
preocupació per l’actual situació, així com la nostra fer-
ma voluntat de fer un especial seguiment de l’evolució 
de la mateixa, i de les noves fórmules que han d’evitar el 
progressiu deteriorament que es pot produir en el sane-
jament a Catalunya.

El sanejament 
constitueix un dels 
serveis públics 
obligatoris més 
essencials

Ignacio Escudero
President de l’Agrupació de
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El sanejament a Catalunya

Per poder fer una anàlisi acurada de la situació 
actual del sanejament a Catalunya, cal fer es-
ment als antecedents que l’han envoltat. Així, a 
l’any 1982 es va aprovar el Pla de Sanejament 
de Catalunya, com a conseqüència del desen-

volupament de la Llei 5/1981, que es definia bàsicament 
com una llei de planificació i finançament de les actuacions 
de sanejament necessàries per resoldre la contaminació de 
les aigües, llavors extremadament greu.

Dita llei es basava en els principis d’equitat, solidari-
tat, de millora progressiva, i de rendibilitat, i es dotava a 
l’Administració dels mecanismes per a l’obtenció dels recur-
sos econòmics necessaris per al finançament de les obres i 
serveis, obligant a les empreses subministradores d’aigua, 
públiques i privades, a cobrar i liquidar a l’Administració 
l’Increment de Tarifa de Sanejament, juntament amb el 
Cànon d’Infraestructures Hidràuliques. Com ja és conegut, 
posteriorment ambdues figures es van unificar, en el que 
coneixem com l’actual Cànon de l’Aigua, amb el que es van 
posar en un mateix calaix els recursos que s’havien de des-
tinar per a l’abastament d’aigua i pel sanejament.

Actualment el Pla de Sanejament està pràcticament acabat, 
pel que fa a la dotació de les infraestructures bàsiques més 
importants, i ara el que cal és gestionar i mantenir-les ade-
quadament, dedicant-hi els recursos econòmics necessaris, 
exactament ben al contrari de la situació que s’està pro-
duint en l’actualitat, amb motiu de l’enorme  endeutament 
que pateix l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Precisament per la delicada situació econòmica de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, d’una banda s’ha incrementat conside-
rablement el Cànon de l’Aigua, i d’altra s’ha optat per reduir 
considerablement els recursos destinats a la gestió dels sis-
temes de sanejament, traspassant el problema econòmic a 
les administracions actuants i a les empreses adjudicatàries 
prestadores del servei.

Així, tot i l’obligació d’atribuir els recursos necessaris per a 
la prestació eficient dels serveis de sanejament, i per tant, 
de transferir tot allò que sigui necessari per a la prestació 
de dit servei, l’Agència Catalana de l’Aigua durant el segon 
trimestre de 2012, va notificar les resolucions d’atribucions 
de fons pel ja tancat exercici 2011, de les que en resulten 

unes retallades d’entre el 4 i el 15% sobre el preu de 2010, 
prescindint total i absolutament dels criteris d’atribució 
definits i regulats detalladament en el model estandardit-
zat del Reglament dels serveis públics de sanejament. Per 
a l’exercici 2012, també s’ha retallat de forma important 
l’atribució de fons, a l’empar d’un nou model de costos que 
no té com a veritable finalitat calcular els costos del sa-
nejament per poder fixar la retribució que correspon, sinó 
que té com a finalitat garantir el compliment dels objectius 
pressupostaris de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Els costos  d’operació dels  sistemes de sanejament són 
principalment deguts a les  despeses de personal, electri-
citat, gestió de residus generats pel tractament de l’aigua 
residual i especialment dels lots, manteniment de les 
instal·lacions, i d’altres conceptes diversos com la compra 
de reactius, assegurances, control de qualitat, etc. 

L’impacte de les retallades sobre les despeses de personal, 
condueixen al fet que no es realitzin totes les tasques que 
permeten una garantia de continuïtat de servei, com tas-
ques de vigilància de col·lectors, de gestió del procés i man-
teniment i control en general, incrementant notablement 
el risc de fallada en la gestió dels sistemes de sanejament.

A banda, si tenim present que la majoria d’actius en equips 
electromecànics tenen al voltant d’uns 15 anys d’ús, la 
seva vida útil està a punt de finalitzar, amb la qual cosa, 
a dia d’avui, les reposicions d’equips són cada cop més 
necessàries; i precisament és en aquest moment que arri-
ben retallades pressupostàries el que impedeix realitzar 
aquestes reposicions. Tot això incrementa evidentment el 
risc d’errors de màquines, que poden afectar directament 
als processos de tractament. En conseqüència, hi ha risc 
de provocar abocaments d’aigües no conformes a les exi-
gències de la legislació o de tan mala qualitat que puguin 
afectar de forma dramàtica al medi receptor. 

D’altra banda, és important que els actius segueixin 
l’evolució tecnològica del sector amb la finalitat de buscar 
sempre una millor eficiència en costos d’operació i fiabi-
litat de funcionament. També s’ha de ressenyar que el Pla 
de Sanejament a Catalunya té diverses llacunes, com per 
exemple abocaments en zones sensibles, que requereixen 
inversió.

Per últim, amb el nou model de 2012, les despeses per a 
noves inversions queden limitades a les incloses en la pla-
nificació del PSARU que tinguin habilitada la corresponent 
partida pressupostària.

Es van posar en un mateix calaix els 
recursos per a l’abastament de l’aigua i 
el sanejament

La Comissió de sanejament de L’asaC
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Així doncs, s’ha d’evitar que el risc de l’operació de sistemes 
de sanejament es pugui transferir a l’operador de sistemes 
sense que pugui tenir l’assignació pressupostària adequada 
per assolir els objectius de gestió i de qualitat necessaris. 

S’han de buscar noves fonts de finançament per evitar que 
es puguin degradar o que quedin obsolets els actius que 
composen les instal·lacions de sanejament i que permetin 
invertir a millorar l’eficiència de gestió (costos i garantia de 
continuïtat de servei) i a garantir que els actius segueixin 
les evolucions tecnològiques del sector. 

Pel que va fer saber, l’Agència Catalana de l’Aigua té in-
tenció de traspassar la gestió del sanejament als ens locals 
amb la dotació d’una part del Cànon de l’Aigua, essent 
conscient que aquest recurs econòmic serà insuficient per 
a la majoria d’entitats que la rebran, i amb la proposta que 
s’implanti una nova tarifa o taxa local per pal·liar el dèficit.

Amb la dissolució del Parlament de Catalunya i la convo-
catòria d’eleccions, aquesta iniciativa ha quedat frustrada, 
i no serà aplicable fins com a mínim el 2014.

Evidentment seria una solució al problema econòmic de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, però que el traspassa al món 
local, que l’haurà d’aplicar amb la col·laboració, novament, 

de les empreses subministradores d’aigua que inclouran a 
la factura un nou concepte, per enèsima vegada.

Amb aquesta proposta es pot donar el cas que un municipi 
que va contribuir durant anys, pagant les taxes del Pla de 
Sanejament per solucionar prioritàriament els problemes 
d’altres àmbits territorials fins que es va actuar al seu, ara 
hagi de pagar la seva explotació i els excessos produïts 
per gestions equivocades. En el millor dels casos hi haurà 
diferents preus per a cada municipi, i d’aquesta manera, 
ja no s’aplicaran els principis d’equitat, solidaritat, millora 
progressiva, i rendibilitat, principis bàsics de la Llei 5/1981.

Cal tenir també present que el Govern de l’Estat està ini-
ciant canvis legislatius en relació a la gestió de l’aigua i 
pel que es coneix, com a mínim en algunes qüestions, van 
precisament en sentit totalment contrari al de traspassar 
la gestió al món local. Caldrà veure com encaixa una cosa 
amb l’altra.

A la vista, doncs, que les Entitats locals es veuen abocades 
a assumir, ni que sigui parcialment les despeses de saneja-
ment, durant els propers anys, s’haurà de plantejar la possi-
bilitat que els ens locals que tenen la condició d’ens gestors 
de sistemes de sanejament, puguin aprovar una tarifa a 

fi de generar uns recursos econòmics, complementaris de 
les minvades atribucions de fons que rebran de l’Agència 
Catalana de l’Aigua.

Indubtablement, si es manté la situació del sanejament 
com en l’actualitat, ens veurem abocats a la situació dels 
anys 70. 

S’han de buscar noves fonts de 
finançament per evitar que es puguin 
degradar o que quedin obsolets els actius 
que composen les instal·lacions de 
sanejament
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Montserrat Termes Rifé és professora titular de la Universitat de Barcelona, del Departament de Política Econòmica i 
Estructura Econòmica Mundial de la Facultat d’Economia i Empresa

montserrat termes rifé

Les tarifes d’aigua a Catalunya. 
Una aproximació comparativa

El sector de l’aigua a Catalunya està suportant 
un conjunt de canvis  que tenen un impac-
te gran tant sobre les companyies i serveis 
municipals que presten el servei de l’aigua 
com sobre la majoria de ciutadans. 

De fet, l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua (DMA) és 
l’element inspirador de força d’aquests canvis. En aquest 
sentit i com el sector coneix, la DMA assenyala la necessitat 
de recuperar els costos en el servei d’aigua, encara que no 
especifica qui ho ha de finançar. Així, la tendència general 
és que la repercussió de l’augment de costos, bé sigui en 
l’activitat d’alta o de baixa,  en el servei de distribució o 
en la depuració, l’hauria de suportar el consumidor final.

Aquest principi, que és bàsic per altres sectors com el del 
transport, on els augments del preu de la gasolina es tras-
lladen immediatament al client, no sembla tant bàsic quan 
s’ha d’aplicar al servei de l’aigua. La prestació del servei, 
naturalment, parteix de la disponibilitat del recurs ja pota-
bilitzat i transportat per la xarxa d’alta i aquesta activitat 
té un cost. Així, aquells municipis que necessiten comprar 
aigua potabilitzada a les organitzacions que duen a ter-
me aquesta activitat, saben que aquest és un cost per la 
prestació del servei i que, davant del seu augment, han de 
tenir clar com i qui se n’ha de fer càrrec. Si la decisió és que 
aquest cost no s’ha de traspassar al consumidor final, està 
clar que cal fer front a aquest augment d’una manera o 
altra. Una possible opció és finançar-ho a partir dels pres-
supostos municipals, però cal recordar que també afecta 
directament a tots els ciutadans atès que els diners que es 
dediquen a cobrir aquest augment no es poden dedicar a 
d’altres activitats, aquest és el seu cost d’oportunitat. 

Una altra opció és traspassar l’augment del cost a qui fa 
el subministrament però sense augmentar les tarifes i, en 
aquest cas, l’impacte directe descansarà sobre el seu comp-
te de resultats, tant sigui privada com pública. Finalment, si 
el preu de l’aigua tractada augmenta, sembla racional des 
del punt de vista econòmic que el consumidor final pagui 
aquest augment. La discussió radica en el tipus de bé, atès 

que és un bé bàsic; però el cert és que l’impacte és sobre el 
servei i, com en el cas de la Sanitat o de l’Educació, aquest 
té un cost que cal assumir. Per tant i donat l’augment del 
cost, cal tenir clara l’estratègia a seguir perquè, de mane-
ra general, ho acaba suportant el ciutadà, ja sigui per via 
directa o indirecta.

La situació actual d’augment per part de l’empresa Ai-
gües Ter-Llobregat (ATLL) de la tarifa de l’aigua en alta per 
aquells municipis als que abasteix ha provocat reaccions 
negatives en força Ajuntaments que tenen recursos hídrics 
propis limitats per compensar la pujada. En qualsevol cas, 
aquesta tendència d’augment de costos seguirà en el temps 
i la seva repercussió en la tarifa final al consumidor reque-
reix d’una bona dosi de transparència i de pedagogia. 

Tot i així i tot i les limitacions derivades dels diferents cos-
tos que el cicle de l’aigua té i que vénen determinats, entre 
d’altres, no només per la qualitat del recurs sinó també per 
les condicions orogràfiques (i el seu impacte en l’energia 
utilitzada i el seu cost), el preu de l’aigua al nostre país 
no és dels més elevats del món. Ben al contrari, si analit-
zem el Quadre 1, veiem que hi ha ciutats on el m3 d’aigua 
té una tarifa més alta que les del nostre país, encara que 
sigui a àrees on l’aigua és de més qualitat i no hi ha pro-
blemes d’escassetat, com algunes ciutats de Dinamarca 
o d’Alemanya. D’altres països com Austràlia, on tenen  

Quadre 1. TOP TEN 
Tarifes aigua i sanejament1

Aarhus (Dinamarca) 7,01 €/m3

Essen (Alemanya) 5,65 €/m3

Copenhage (Dinamarca) 5,45 €/m3

Perth (Austràlia) 4,97 €/m3

Brisbane (Austràlia) 4,95 €/m3

Adelaida (Austràlia) 4,92 €/m3

Sydney (Austràlia) 4,91 €/m3

Honolulú (USA) 4,87 €/m3

Glasgow (UK) 4,84 €/m3

Bremen (Alemanya) 4,66 €/m3

Font: GWI, vol 13, nº 9, Setembre 2012

La tendència general és que la 
repercussió de l’augment de costos 
l’hauria de suportar el consumidor 
final
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problemes importants de sequera, el preu de l’aigua reflec-
teix l’escassetat del recurs i la necessitat de dur a terme 
tractaments que augmenten els costos. Aquest rànquing 
inclou només algunes ciutats europees, per aquest motiu 
en el Quadre 2 s’inclouen altres dades que ens permeten 
una comparació més adequada. Cal dir que en tots els ca-
sos, el preu del metre cúbic inclou els impostos que no 
estan harmonitzats i que, augments dels mateixos durant 
l’any 2012 (per exemple, IVA a Espanya), no s’hi veuen re-
flectits.

Així, la comparació amb d’altres ciutats europees ens per-
met arribar a la mateixa conclusió, resta encara camí per 
recórrer en l’ús de les tarifes com a instrument de recupe-
ració de costos, tot acceptant que aquests no son idèntics 
en totes les localitats. 

Aquestes tarifes, com hem assenyalat, inclouen el saneja-
ment i és prou conegut, que en els darrers anys, les inver-
sions realitzades en sanejament han estat molt importants 
per la necessitat de complir amb la legislació vigent. 

En el cas de Catalunya, l’augment del cànon de l’aigua i 
la inclusió d’un quart tram per a usos domèstics afecta 
directament als consumidors. La necessitat d’assolir els 
objectius de sanejament i de finançar les actuacions ne-
cessàries per complir els objectius europeus, ha portat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a reformar el cànon 

que és la taxa que finança els costos del servei del cicle de 
l’aigua que són competència de l’ACA. Així, la qüestió fona-
mental és que al consumidor se li ha de repercutir, per una 
banda, l’augment del cost de l’aigua en alta i, per una altra, 
l’augment al 2012 del cànon de l’aigua aplicable als usos 
domèstics. Les empreses i serveis distribuïdors compren 
l’aigua tractada més cara i, per tant, li han de cobrar també 
més cara als seus clients. Cal assenyalar que el cànon que 
s’aplica sobre el volum total d’aigua consumida pel client 
també ha augmentat. La situació final és, per tant, un rebut 
més alt encara que es consumeixi menys aigua i aquesta 
és la paradoxa que cal explicar molt bé als ciutadans. Si 
volem disposar d’un servei excel·lent i de garantia en el 
subministrament, cal finançar-ho i això passa, sens dubte, 
per recuperar tots els costos del tractament, distribució i 
sanejament de l’aigua. 

Tal com hem assenyalat, altres països i, més concretament, 
altres ciutats, ja ho apliquen i Catalunya és encara molt 
lluny de situar-se en aquest nivell d’excel·lència. La res-
posta a la pregunta que hem formulat és prou clara: si 
els costos augmenten, els preus han d’augmentar perquè, 
en cas contrari, ens estem enganyant. Si no ho fem així i 
actuem de manera egoista, les generacions futures hauran 
de suportar els costos de les nostres decisions.

1 A la informació original, en $, se li ha aplicat el tipus de canvi de 1€ = 1,30$. El total inclou impostos. 
2 Les dades inclouen totes les taxes vigents a 1 de gener de 2012 així com les autoritzacions de la Comissió de preus de 
Catalunya i les ordenances fiscals vigents en la mateixa data.

Quadre 2. EUROPA
Tarifes aigua i sanejament 

Amsterdam 3,91 €/m3

Brussel·les 3,61 €/m3

Ginebra 3,19 €/m3

Hèlsinki 3,15 €/m3

Paris 3,05 €/m3

Londres 2,80 €/m3

Madrid 1,48 €/m3

Atenes 1,20 €/m3

Roma 1,18 €/m3

Lisboa 1,18 €/m3

Barcelona* 1,98 €/m3

Girona* 1,52 €/m3

Tarragona* 1,65 €/m3

Lleida* 1,36 €/m3

Font: GWI, vol 13, nº 9, Setembre 2012
(*) ACA, Preu de l’aigua a Catalunya 2012. 
Observatori del preu de l’aigua2
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La sessió va tenir lloc el passat dia 26 d’abril 
a l’Hotel Front Marítim de Barcelona, va es-
tar presidida per Ignacio Escudero, president 
de l’Agrupació, i va comptar amb la presència 

d’Antonio Durán-Sindreu, president de l’Associació Espan-
yola d’Assessors Fiscals (AEA), que va ser convidat a partici-
par en la xerrada, en el marc de l’Assemblea, per tal d’oferir 
la seva visió professional sobre l’esmentada implementació 
de les noves mesures.

Respecte a la repercussió del cànon de l’aigua sobre els 
usuaris finals, es van abordar tres aspectes principals: els 
canvis en l’emissió de factures, dels quals en va parlar Joa-
quim Peret, d’Aigües de Barcelona; els canvis en el pro-
cés de liquidació a l’ACA, als quals es van referir Antonio 

Durán-Sindreu, d’AEAF, i Montse Solé, de Sorea; i finalment 
els canvis en les exempcions de pagament del cànon, dels 
quals va tractar de nou Joaquim Peret.

Respecte a la repercussió de les modificacions en les enti-
tats subministradores es va destacar el fet que les entitats 
subministradores hagin passat a ser contribuents del cànon 
de l’aigua per l’ús d’abastament a tercers, explicant breu-
ment en Jordi López, d’Aigües de Terrassa, la mecànica de 
les autoliquidacions  i la repercussió d’impacte econòmic 
dels canvis en les despeses del servei de l’aigua, en Joan 
Flotats, d’Aigües de Manresa.

El penúltim punt de la reunió, Alejandro Jiménez, del gabi-
net jurídic d’AGBAR i l’advocat José Manuel Luna, van fer 

El passat dia 24 de març de 2012 entrava en vigor la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administra-
tives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que incloïa al seu articulat una sèrie de modificacions 
relatives al cànon de l’aigua. Un mes després de l’entrada en vigor d’aquestes modificacions, l’ASAC, aprofitant la seva Assem-
blea General anual va voler analitzar l’afectació que aquests canvis havien originat tant als usuaris com als associats.

assembLea generaL anuaL

L’ASAC celebra l’Assemblea General 
anual i tracta amb profunditat les  
noves obligacions tributàries relatives 
al cànon de l’aigua.



BLAU DESEMBRE ’12 09

un repàs de les modificacions legislatives i la seva influèn-
cia, fent especial esment a la situació del cànon al 2011 i la 
situació actual, un cop en vigor les modificacions

Finalment, i com a cloenda de la sessió, l’advocat Eduard 
Gracián va fer referència a un altre dels punts importants 
de la reforma, l’IVA provinent de la liquidació del cànon a 
l’ACA i la seva posterior deducció.

L’Assemblea va comptar amb una participació de 52 per-
sones d’un total de 69 empreses associades. A la xerrada 
sobre el cànon de l’aigua i el dinar posterior hi van parti-
cipar també convidats d’altres entitats, com és l’Associació 
Abastaments d’Aigua.A l’Assemblea hi van participar

representants de 69 empreses associades
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L’aigua i eL LLeure

El Molí Rigat és una edificació que reflecteix 
molt clarament com era l’estructura habitual 
d’aquest tipus de construccions al segle XVIII. 
Com a fet singular, s’ha de destacar que a la 

façana principal hi ha una imatge de Sant Pere acompan-
yada de les dates 1879 i 1939.

Va ser el 1735 que els ducs de Medinaceli, senyors de la 
baronia de la Conca d’Òdena, autoritzaren l’establiment 
d’un molí de draps a l’indret, que anys després va a passar 
a ser paperer. És destacable el fet que els ducs cobraven 
pel dret d’usar l’aigua del riu, cosa que era normalment 
un dret reial.

L’any 1923, després de ser adquirit per Ròmul Gavarró, el 
Molí Rigat és destinat a l’abastiment d’aigua potable per a 
les viles del voltant. És arran d’aquest compra que el Molí 
comença a reunir diversos objectes i estris que el seu pro-
pietari va col·leccionant. Tots ells amb relació directa amb 
l’aigua.  

A partir de l’any 1967, i donada la dimensió i importància 
que la col·lecció va adquirint, es fan al Molí Rigat adap-
tacions de caire museístic per tal de poder mostrar a la 
població els objectes que la formaven. L’exposició ha pretés 
des d’aquell moment reflectir que la història de l’home i 
dels pobles sempre han depès de l’aigua en tots els aspec-
tes: domèstics, agrícoles i industrials. 

Amb l’aigua com a protagonista, l’extens i variat catàleg del 
Museu de l’Aigua inclou les rodes de calaixos, les sínies i els 
catúfols, com a elevadors mecànics més evolucionats que 
la corriola; models de canalització des d’època romana, de 
plom i de ceràmica, i més moderns, de ferro, de ciment i de 
plàstic; models de mesures; aixetes amb figura del lleó com 
a element decoratiu predominant; filtres de pedra porosa i 
de porcellana decorada a l’estil grec i romà d’Empúries, per 
a purificar l’aigua; una sínia igualadina del segle XV amb 
rodes, rodets i transmissions, tot fet amb fusta i seguint el 
model reportat per Vitruvi i emprat en la primitiva Roma, 
enre d’altres objectes.

A més, el Museu compta amb la biblioteca monogràfica 
sobre l’aigua més important del país. Tanmateix, un dels 
punts més curiosos del Museu del Molí Rigat, i que més 
deperta la curiositat dels visitants, és la seva col·lecció de 
jocs i joguines que tenen com a fet comú el funcionar amb 
la força de l’aigua.

Per completar una visita d’allò més interessant, just a la 
dreta de l’Anoia, trobem el Vilar de Cal Met, descobert el 
1935, un poblat iberoromà, amb substrats marcadament 
pre-romans, del segle III aC on s’han fet troballes de cerà-
mica i també de monedes de la seca de Tarragona.

El Museu de l’Aigua del Molí Rigat compta amb servei de 
visites organitzades i comentades, i es pot concertar cita 
prèvia trucant al 93 803 14 83.
Al Molí Rigat s’arriba per la carretera C-244, entre Vilanova 
del Camí i La Pobla de Claramunt.

El Molí Rigat, un museu de l’aigua 
a la vora de l’Anoia

Situat al terme de Vilanova del Camí, a la riba de l’Anoia, el Molí Rigat és història viva de la indústria i la seva relació 
amb la aigua i la seva força. El Molí va fabricar paper blanc fins a la fi del segle XIX, per després, arribat l’any 1923 
passar  a utilitzar-se en el subministrament d’aigua potable. Actualment és, a més, la seu del Museu de l’Aigua, seu de 
la col·lecció Gavarró d’aparells i estris relacionats amb l’abastiment d’aigua.

Va ser el 1735 que els ducs de 
Medinaceli autoritzaren l’establiment 
d’un molí de draps a l’indret
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