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El Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), en la seva sessió número 29, celebrada 
el dilluns 19 de desembre de 2005, va presentar i debatre la Proposta de Decret de regulació 
de l’estàndard d’ús d’aigua a Catalunya, amb la finalitat que el CUSA n’elaborés un 
dictamen. La presentació la va fer la Sra. Mariona Coch Roura, Directora de l’Àrea Tributària 
i d’Ingressos de l’Agència. Els consellers havien rebut, juntament amb la convocatòria 
definitiva, el Projecte de Decret de regulació de l’estàndard d’ús d’aigua a Catalunya i la 
memòria justificativa. 

El President i els Secretari del CUSA vol 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 de que el Projecte de Decret tingui la vocació d’incorporar la Directiva Marc 
de l’Aigua en la legislació ambiental de Catalunya, internalitzant els costos del cicle de l’aigua 
amb criteris d‘equitat, solidaritat i capacitat econòmica entre d’altres, i permetent que l’estructura 
de preu faciliti un ús més eficient de l’aigua. És desitjable que permeti una correcta evolució del 
cànon de l’aigua aplicable als usos industrials. 

 

2.- Recomanar que la implantació del futur Decret es faci d’acord amb els principis de generalitat 
i rendibilitat, tot guardant una adequada proporcionalitat entre el cost i el benefici. Així mateix, cal 
que s’estableixin els mecanismes adients per bonificar aquells usuaris de l’aigua que hagin fet 
inversions encara no amortitzades, per reduir el consum d’aigua, amb caràcter previ a 
l’establiment de la present proposta de Decret i del corresponent estàndard d’ús. 

 

3.- Suggerir que els resultats derivats de l’aplicació del futur decret siguin utilitzats per establir 
uns valors representatius del nivell d’eficiència en l’ús de l’aigua a la indústria en termes 
absoluts, d’acord amb les diferents tipologies i classificació de les empreses i sistemes 
productius. Aquesta informació, obtinguda en situacions reals i concretades a Catalunya, serà de 
gran ajuda per la gestió dels recurs hídrics en el sector industrial. 

4.- Destacar l’objectiu principal del Projecte, que es servir d’estímul per que les indústries millorin 
en termes comparatius la seva eficiència en la utilització del recurs. Prèviament, però, caldrà 
determinar aquests valors de referència del consum d’aigua, els estàndards d’ús, que permetin 
valorar l’evolució dels consums unitaris i, conseqüentment, la millora progressiva en l’ús de 
l’aigua per unitat produïda en els diversos sectors industrials. 

 

5.- Ressaltar positivament la importància que el Decret consideri la possibilitat d’una evalució 
qualitativa, mitjançant una certificació d’un sistema de gestió mediambiental (p.e. ISO i EMAS), 
com eina per a determinar els valors de referència del consum d’aigua (estàndards d’ús) d’un 
establiment industrial concret. 

 

6.- Ressaltar la importància que els textos reglamentaris com aquest puguin ser entesos per tots 
el ciutadans interessats, i no només pels professionals o tècnics, i per tant han de reflectir un 
gran esforç explicatiu i didàctic envers tots els àmbits socials. En aquest context participatiu, 
educatiu i divulgatiu, cal recordar la importància d’utilitzar paraules amb un significat clar i 
directe. L’objectiu del Decret no és tant d’establir un estàndard (norma) d’ús entre diversos 
establiments, sinó que pretén definir el nivell de referència de l’ús d’aigua de cada establiment 
industrial específic. 

 



7. Recomanar que el text del Decret inclogui una breu introducció amb les circumstancies que 
han propiciat l’elaboració d’aquesta eina de gestió dels recursos hídrics, el que milloraria la 
comprensió de la seva versió actual. 
 
 
 
 
 
Manel Poch espallargas     Rafael Mujeriego i Sahuquillo 
Secretari del Consell      President del Consell 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2005. 
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