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Dictamen 
 
 
 
 
 

El Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua (CUSA), en la seva sessió número 19, celebrada el 
dimecres 27 d’octubre de 2004, va presentar i debatre el Pla Sectorial de Cabals de 
manteniment de les Conques Internes de Catalunya. Posteriorment, en la sessió núm 20 
celebrada el 13 de desembre de 2004 es va exposar de nou, de forma més breu, amb la 
finalitat de que el CUSA n’elaborés un dictamen. Ambdues presentacions les va fer el Sr. 
Antoni Munné Torràs, tècnic del Departament de Planificació del Medi Físic de l’Àrea de 
Planificació de l’Agència. Els Consellers havien rebut, juntament amb les convocatòries 
provisional i definitiva de les dues sessions del CUSA, una còpia del Pla. 

El President i el Secretari del Consell per l'Ús Sostenible de l'Aigua volen recollir en el 
present dictamen les aportacions i comentaris més rellevants que es feren durant el debat 
del Pla Sectorial de Cabals de manteniment de les Conques Internes de Catalunya. Les 
reflexions més destacades van ser les següents: 

1.- El Pla Sectorial de Cabals de Manteniment representa una resposta als requisits 
normatius existents actualment –Directiva marc de l’Aigua- i a d’altres de futur. És un 
document de bases que ha de servir com a marc, en el procés de reflexió que permeti 
determinar a la nostra societat el que de forma gràfica es va anomenar “els rius que volem”. 

2.- Aquest Pla representa un instrument pràctic per aquells que han de gestionar 
concessions d’aprofitament. 

3.- Un dels objectius del Pla és l’assoliment de l’estat ecològic dels rius. Alhora s’estimen els 
cabals de manteniment necessaris per a complir els objectius de qualitat determinats per 
cada tram de riu. Es reconeix el concepte de benestar del riu. 

4.- El Pla és una proposta vàlida per a assegurar amb criteris tècnics adequats els recursos 
necessaris per a satisfer les diferents necessitats del riu, destacant el manteniment de la 
qualitat ambiental. 
5.- S’ha de destacar favorablement que el Pla hagi tingut en compte els diferents treballs fets 
anteriorment. En aquest sentit, seria convenient incorporar un glossari o conjunt de 
definicions que permetés una comprensió més clara del document. L’estudi utilitza 
metodologies variades de càlcul. En alguns casos, tanmateix, caldria validar els càlculs 
realitzats amb metodologies específiques de base biològica. Es recomana que s’accelerin els 
treballs per a aquesta validació. 

6.- Convindria avaluar els beneficis i limitacions que la reutilització d’aigua per a reg agrícola, 
tant en els trams mitjos del traçat com en la zona de la costa, produiria en els trams mitjos de 
rius com el Ter, especialment durant els períodes en que el cabal de manteniment és inferior 
al requerit per les necessitats de reg en les zones properes. Es tractaria d’aprofitar un recurs 
que en aquests moments va a mar. Específicament es consideren les zones corresponents  
al Baix Ter, el Baix Llobregat i la Muga com a zones on aquestes actuacions poden tenir més 
viabilitat en aquests moments. 

7.- El Pla hauria de preveure un calendari d’evaluació o seguiment dels seus objectius per 
anar observant el seu compliment en el decurs del temps. També hauria de preveure quin és 
el mecanisme concret d’implantació dels cabals de manteniment. Sobretot en aquells casos 
que el recurs sigui insuficient. En aquests casos s’hauria de preveure si és necessari 
expropiar o restringir certs usos de l’aigua, i el cost que això comportaria a l’ACA. 

8.- Diversos usuaris no veuen reflectits els seus usos en el Pla. Tenint en compte que 
l’objectiu del Pla no és la definició d’usos, sinó que tracta d’establir els cabals de 
manteniment necessaris per a poder garantir l’estat ecològic dels rius, es recomana que 
aquesta petició dels usuaris s’introdueixi en la definició dels plans zonals. 



9.- És necessari desenvolupar els Plans de Sequera i el Plans Zonals en el plaç més breu 
possible. Es recomana que els Plans Zonals s’integrin dins dels sistemes de gestió dels 
recursos, com a forma de garantir els cabals de manteniment. 

10.- Pel que fa al conca de l’Ebre, tot i que no hi ha competències en aquest aspecte, es 
recomana que l’ACA realitzi els treballs tècnics necessaris per establir els cabals de 
manteniment de la part catalana de la conca de l’Ebre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manel Poch Espallargas     Rafael Mujeriego i Sahuquillo 
Secretari del Consell      President del Consell. 
 
Barcelona, 1 de febrer de 2005. 
 
 

 S’adjunten tres aportacions – al·legacions particulars presentades pels representants 
de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, pel representant de l’Institut Agrícola Sant 
Isidre (ambdós escrits lliurats en el decurs de la sessió del CUSA) i pel representant 
de la Federació Catalana de Pesca i Càsting, qui la feu arribar per correu electrònic 
de 16/12/2004 al Secretariat Permanent del CUSA. 
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