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Dictamen 

 

El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA en endavant), en la sessió número 44, que 
tingué lloc el dimecres 19 de setembre de 2007, va debatre la “Proposta d’acord del Consell 
d’Administració pel qual s’estableixen els sistemes de control dels cabals concessionals”. 

El President i el Secretari del CUSA volen recollir en el present Dictamen les aportacions i 
comentaris més rellevants que es feren durant el debat que es va esdevenir després de la 
presentació del Sr. Pablo Herráez, Cap del Departament de Concessions de l’Àrea d’ODPH i el 
Sr. Jordi J. Pastor, Cap del Departament de Gestió dels Recursos Hídrics de l’Àrea d’IC. 

La revisió detallada de l'esmentada presentació permet formular les següents conclusions i 
recomanacions perquè puguin ser considerades en el procés d’aprovació definitiu: 

1.- Manifestar la satisfacció del CUSA per la iniciativa de l’Agència d’elaborar, presentar i 
debatre aquesta Proposta d’Acord. 

2.- Recomanar que el títol de la Proposta d’Acord sigui més específic i faci referència explícita a 
la seva aplicació a les (mini) centrals hidroelèctriques fluvials. 

3.- Recordar la importància de que la concepció d’aquestes instal·lacions ha de permetre i 
facilitar l’accés al riu, zones de ribera, zones d’ús públic i amb autorització en zones d’ús privat, 
conjuntament amb l’aplicació de les mesures de seguretat que han de tenir aquestes 
instal·lacions. 

4.- Reconèixer que els drets i deures que preveu aquesta Proposta d’Acord son conseqüència 
del compliment de les normes que ens hem dotat i sobretot, de l’assumpció del principis i 
filosofia de la Directiva marc de l’aigua. 

5.- Recomanar que entre els antecedents que hi ha a la Proposta d’Acord s’incloguin també la 
protecció al medi, el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i el reconeixement del bé públic i 
social. 

6.- Proposar que es realitzi una avaluació tècnica i econòmica de la possibilitat de comprar i/o 
expropiar alguna d’aquestes minicentrals, especialment quant concorrin uns beneficis ambientals 
o públics prioritaris. 

7.- Recordar que els telecontrols permeten obtenir molta informació i per tant caldrà gestionar-la 
i actuar d’acord amb la informació obtinguda. 

8.- Recomenar que es realitzi la màxima difusió d’aquestes actuacions a la resta de l’Estat amb 
l’objectiu de promoure l’aplicació progressiva i avançada de la normativa. 

9.- Recordar que la repercussió dels costs derivats de la implantació dels mecanismes de control 
de cabals concessionals, s’estudiarà cas per cas i s’atendrà a les previsions que sobre la 
matèria fixa el títol concessional vigent i el marc legal vinculat al títol concessional. 

 

Els Consellers manifesten de nou la seva satisfacció per haver pogut participar en les tasques 
d'assessorament i consulta en el procés de tramitació d'aquesta “Proposta d’acord del Consell 
d’Administració”, i reiteren la seva disposició a oferir el seu assessorament i consulta a 
successives etapes d'aquest procés. 

 

 

 

 

 
Manel Poch Espallargas      Rafael Mujeriego Sahuquillo 
Secretari del Consell       President del Consell 
 
Barcelona, 2 d’octubre de 2007 



 

 


