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El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), en la seva sessió número 23, celebrada 
el dijous 28 d’abril de 2005, va presentar i debatre la Proposta de Revisió de les Zones 
Sensibles a les Conques Internes de Catalunya, amb la finalitat que el CUSA n’elaborés un 
dictamen. La presentació la va fer el Sr. Lluís Xavier Godé Lanao, Cap del Departament de 
Planificació del Medi Físic de l’Àrea de Planificació i Ús Sostenible de l’Aigua de l’Agència. 
Els consellers havien rebut, juntament amb la convocatòria definitiva, la Memòria justificativa 
de la Proposta i el seu Anàlisi Econòmic. 

El president i el secretari del CUSA volen recollir en aquest dictamen les aportacions i els 
comentaris més rellevants que es van fer durant el debat. Les reflexions més destacades van 
ser les següents: 

 

 

1. Congratular-se per l’aportació que l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha anat fent al treball 
de varies dècades d’aplicació de les Directives europees relatives a la qualitat de l’aigua, que ha 
situat a Catalunya en una posició d’avantguarda respecte a altres comunitats autònomes, tal 
com reflecteixen els nivells actuals de qualitat de les seves aigües superficials. 

2. Manifestar el seu acord amb les propostes de millora presentades, ja que signifiquen un avanç 
progressiu de la qualitat ambiental, especialment de les masses d’aigües superficials, i permet 
ajustar-se als terminis previstos per a la implantació de la Directiva Marc. L’estat dels rius és 
millorable, d’acord amb el treball presentat, però cal realitzar esforços cap a una millora 
substancial i continuada del seu estat. 

3. Recomanar que el tram final del riu Ebre, en el que hi ha cultius marins i badies, passi a 
formar part d’una zona sensible, tot i ser una zona en la que l’Agència no té competències de 
planificació. Convindria que l’Agència fes una proposta en aquest sentit a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre.  

4. Suggerir que es citin i referencïin detalladament els informes i estudis que s’enumeren en els 
documents tècnics, de manera que terceres persones puguin tenir accés a ells per a consultar-
los i revisar-los. 

5. Recomanar que es deixi constància explícita de les aportacions que tots els usuaris de l’aigua 
de Catalunya han fet en la millora de la qualitat de l’aigua a Catalunya. A més de posar de 
manifest els objectius assolits realment (p. e. reducció d’aportacions de matèria orgànica i de 
matèries en suspensió) s’assoliria motivar als ciutadans per a que contribueixin a la millora 
progressiva dels afluents (p. e. eliminació de nitrogen i fòsfor). Les redaccions actuals de 
documents tècnics com el dictaminat mostren escàs reconeixement de l’assolit, encara que sigui 
obvi pels propis redactors. 

6. Suggerir que es clarifiqui la terminologia emprada, amb l’objectiu d’assegurar una comprensió 
inequívoca. La incorporació d’un glossari, utilitzant les designacions comunament emprades 
utilitzades en català, ha de millorar considerablement la comprensió del text. Pel mateix motiu, 
haurien d’emprar-se paraules i designacions amb significat ben consolidat, en lloc de 
neologismes o designacions d’ús restringit. 

 

 

 



 

7. Manifestar la notable diferència existent entre el contingut i el detall del document tècnic 
respecte el d’anàlisi econòmica, ressaltant la conveniència que el document econòmic sigui 
revisat amb la inclusió específica de les magnituds econòmiques que s’han dedicat fins el 
moment per a millorar les zones sensibles. Així mateix considerar les que serà necessàries 
dedicar per a assegurar una major garantia dels processos de depuració d’aigües residuals, 
incloent la reducció de les concentracions de nitrogen i fòsfor dels afluents depurats actualment. 

 

 

 

 

 
Manel Poch Espallargas     Rafael Mujeriego i Sahuquillo 
Secretari del Consell      President del Consell 
 
Barcelona, 13 de juny de 2005. 
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