
DICTAMEN sobre el 
  

Pla de Gestió (PdG) del Districte de Conca Fluvial de Catalunya 
 
i 
 

el Programa de Mesures (PdM) 
 

Consell per a l'Ús 
Sostenible de l'Aigua        Dictamen 
 
 
 
El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA en endavant), en les sessions 
números 64, 65, 66, 67 i 68 (la darrera va tenir lloc el dimecres 14 de juliol de 
2010), va debatre el “Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el 
Programa de Mesures”. 
 
El President i el Secretari del CUSA volen recollir en el present Dictamen les 
aportacions i comentaris més rellevants que es feren durant la presentació i el 
debat posterior que va esdevenir després de la presentació feta pel Sr. Gabriel 
Borràs, Adjunt a Direcció de l’ACA. 
 
La revisió detallada de l’esmentada presentació i del debat posterior permeten 
formular les següents conclusions i recomanacions per a què puguin ser 
considerades en el procés de tramitació del “Pla de Gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya i el Programa de Mesures”. 
 

1. Manifestar la satisfacció del CUSA per la iniciativa de la Agència Catalana de 
l’Aigua d’elaborar El Pla de Gestió (PdG) del Districte de Conca per a què 
pugui ser aprovat pel Govern de la Generalitat dins d’aquesta legislatura 
(octubre o novembre de 2010) i substituir així el Pla Hidrològic de les 
conques internes de Catalunya vigent, aprovat l’any 1998. Aquesta revisió 
era necessària per assolir els objectius propis de la Directiva Marc de 
l’Aigua. L’objectiu del PdG és qualitatiu (assolir el bon estat  de les masses 
d’aigua ) i quantitatiu (incrementar la garantia en l’abastament urbà i 
agrícola); el PdG també inclou un inventari dels recursos hídrics naturals, 
actualitzat a 2008 amb la sèrie històrica dels darrers 68 anys (des del 
1940). 



 
2. Ressaltar que la mitjana d’aportacions totals d’aigua en règim natural del 

Districte de Conca és de 2.613 hm3/any, destacant l’aportació del Ter (una 
mitjana de 845 hm3/any) i del Llobregat (700 hm3/any). Els aqüífers s’han 
agrupat en 39 masses d’aigua subterrànies i reben una infiltració de 1.930 
hm3/any. El PdG no considera l’efecte de canvi climàtic sobre la 
disponibilitat de recursos hídrics naturals, però sí que es té en compte 
alhora de la planificació pel 2027, amb una reducció mitjana del 5% de les 
aportacions i un increment de la variabilitat interanual i intra-anual.  El PdG 
també fa una descripció d’usos, tant consumptius com no consumptius 
agafant com a referència el 2007 atès que l’any 2008 fou un any marcat per 
les restriccions vigents amb el Decret de sequera. En destaca una previsió 
d’augment de la demanda urbana de 100 hm3/any, des d’ara i fins l’any 
2027. 

 
3. Indicar que el PdG considera quatre àmbits de gestió : Muga, Fluvià, Ter-

Llobregat i Sud i aplica uns criteris generals per ordenar la gestió dels 
recursos i satisfer les garanties d’abastament d’aigua: 1) millorar la 
disponibilitat i la garantia de l’aigua a les demandes actuals i futures i, en 
particular, als abastaments urbans; 2) no abandonar els recursos, per 
afeccions de la seva qualitat, motivat per la disponibilitat de millors 
sistemes i processos de tractament de l’aigua; 3) considerar els cabals de 
manteniment amb caràcter de restricció prèvia als usos que han de ser 
garantits en situacions de normalitat hidrològica; i 4) fer una nova proposta 
de prioritats entre els diferents usos de l’aigua per a l’assignació de nous 
títols concessionals. Aquests quatre criteris permetran no entrar en risc 
d’emergència en els pròxims disset anys, bo i afegint que hi ha un risc de 
pre-alerta en el cas de tres anys seguits de sequera. 

 
4. Indicar que la consolidació de la figura dels cabals de manteniment a través 

del Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya pot suposar 
l’aplicació d’allò previst a l’article 65 del Reial Decret Legislatiu 1/2001 
d’aigües (modificació del títol concessional per adequar-lo a les previsions 
del Pla Hidrològic, sens perjudici d’indemnitzacions si s’escau. Amb aquest 
efecte, recomanar que el PdG es doti d’una reserva financera suficient per 
fer front a les despeses motivades per aquesta causa, o bé s’adeqüi 
l’execució i assoliment dels objectius i mesures previstes al PdG a les 
disponibilitats financeres de l’ACA. 
 



5. Indicar que el sistema Ter-Llobregat és el més problemàtic: té un dèficit 
crònic de 110 hm3, engloba el 88% de població de les conques internes, el 
73% de la demanda total i 70% de l’activitat econòmica. La principal mesura 
serà la gestió de la demanda, tal com destaca la DMA. El PdG aposta per fer 
una aportació gradual i progressiva de 345 hm3/any en l’horitzó 2015, amb 
solucions de dessalinització, reutilització i recuperació d’aqüífers. La 
principal font d’abastament del sistema seguirà sent l’aigua superficial dels 
rius Llobregat i Ter, del qual s’ha programat un progressiu retorn, 
complementat amb una aigua de garantia com és l’aigua de la 
dessalinització i l’aigua regenerada. 
 

6. Ressaltar que els objectius generals del PdG són l’assoliment del bon estat 
de les masses d’aigua, evitar qualsevol deteriorament de l’estat actual a les 
masses d’aigua que ja ho assoleixen i donar compliment als objectius 
específics de les zones protegides. Els objectius qualitatius que cal 
implantar a les 603 masses d’aigua catalanes s’aconseguiran mitjançant un 
programa que no només tindrà en compte paràmetres fisico-químics, sinó 
també biològics (macro-invertebrats, diatomees i peixos) i un tercer bloc 
d’indicadors hidro-morfològics. No obstant això, el PdG reconeix que no 
serà possible assolir el bon estat de les 603 masses d’aigua de Catalunya 
pel 2015 (arribant fins al 67% en les conques intercomunitàries; ara es troba 
al 60%; passar al 56% en les conques internes, des del 50% actual), 
recordant que la DMA dóna tres possibles horitzons temporals per assolir-
ho, sempre i quan es justifiqui el no compliment de forma adequada a la 
Comissió Europea. Caldrà que l’Agència intensifiqui les seves activitats 
d’informació, educació i divulgació sobre els objectius, els calendaris i les 
implicacions ambientals, socials i econòmiques del PdG per assegurar que 
els ciutadans en general tenen una visió el més correcta i complerta 
possible del PdG. 
 

7. Manifestar la necessitat d’utilitzar indicadors i paràmetres de fàcil 
comprensió, explicant i justificant les divergències que es donin alhora de 
triar o no determinats paràmetres o indicadors, essent tots igualment 
vàlids. 
 

8. Recomanar a l’ACA l’adopció d’un model, el més sistemàtic possible, per 
assegurar que s’obtinguin els diagnòstics i efectes o nivells de qualitat 
ecològica comparables. En la definició del PdG s’haurien de tenir en compte 



els diferencials de competitivitat entre les conques, respectant el que digui 
la Directiva marc de l’aigua al respecte. 
 

9. Manifestar la seva satisfacció pel Programa de Mesures (PdM) elaborat per 
assolir tots aquests objectius, amb una vigència 2006-2015, com a 
continuació del pla d’acció que l’ACA realitza des de l’any 2006 adreçat a 
aconseguir aquests objectius. La inversió prevista per aquest PdM és de 
9.405 milions d’euros, dels quals un 67% són pel districte de conca fluvial i 
quasi un 33% per les conques intercomunitàries (bàsicament a l’Ebre). Per 
contextualitzar la rellevància d’aquest PdM cal indicar que l’impacte de les 
contingències econòmiques per la Regió Metropolitana de Barcelona que 
s’haurien derivat d’un escenari d’emergència com a conseqüència de la 
sequera de l’any 2008 haguessin significat 4 punts del PIB català de l’any 
2007. La inversió prevista pel PdM suposa , durant els deu anys de la seva 
durada, un 0,5 del PIB català de l’any 2007. 

 
10. Indicar que la inversió prevista al PdM es distribueix en 18 mesures, 

agrupades en quatre blocs: un primer bloc adreçat a la gestió de la 
demanda i dels recursos hídrics (41% de la inversió), un segon bloc adreçat 
a la millora de la qualitat de les aigües (bàsicament sanejament i que 
significa el 26%), un tercer bloc adreçat a la modernització de regadius 
(23%) i un quart bloc adreçat a la millora de la qualitat hidromorfològica i 
biològica del medi (un 10%). L’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter-
Llobregat hauran de fer-se càrrec d’un 60% d’aquest pressupost. 
 

11. Destacar que la primera de les mesures de millora de qualitat de les 
aigües és el PSARU (Programa de Sanejament d’aigües residuals i urbanes), 
seguida de les mesures per la reducció de la contaminació d’origen agrari, 
la contaminació salina i la d’altres tipus. La modernització dels regadius, 
amb la col·laboració del Departament d’Agricultura, ha permès acotar un 
estalvi d’aigua entre 145 i 225 hm3, el que ha reforçat la decisió de l’ACA 
d’incorporar la modernització dels regadius en aquest PdM. Aquesta 
modernització implica una reducció de la contaminació difosa i per tant 
l’Agència contribuirà al finançament de les obres de modernització, sempre 
que l’estalvi d’aigua es quedi al riu. 
 

12. Ressaltar l’incorporació d’un pla econòmic-financer titulat “Costos del 
cicle de l’aigua” en el que aquests costos es valoren en 1.684 milions 
d’euros (a l’any 2009); això representa el cost de manegar l’aigua a 



Catalunya per part de tots els agents que hi intervenen. El sector que 
genera més costos és el sector domèstic i en segon lloc, l’assimilable 
domèstic (serveis comercials, usos municipals, indústries connectades a 
xarxa urbana), seguits de  la indústria transformadora. L’agricultura genera 
pocs costos al cicle de l’aigua (170 M€). Per altra part, els ingressos són de 
1.145 M€ i en conseqüència la recuperació de costos és del 68% en conjunt. 
En concret, l’ACA recupera el 73% dels costos. Quan el PdG estigui en 
funcionament, en l’horitzó 2015, es passarà a uns costos totals del cicle de 
l’aigua de 2.212 M€. 

 
13. Indicar que un objectiu del PdG és incrementar el nivell de 

recuperació de costos i un altre afrontar els increments graduals i 
progressius. No obstant això, cal indicar que, segons el PdG, el preu unitari 
de l’aigua a l’any 2009 hauria de ser de 2,08 €/m3, quan a la factura es 
paga 1,70 €/m3. El preu estimat pel 2015 hauria de ser de 3,02 €/m3, 
només per cobrir costos d’explotació, d’amortització de nova inversió, 
despeses financeres i d’explotació i infraestructura. Cal destacar la 
importància de què les autoritats responsables adoptin les decisions 
polítiques adequades per assegurar l’execució del PdG i a la vegada 
reconduir l’important dèficit actual de l’Administració Pública Hidràulica. 
Cal felicitar al Parlament de Catalunya per l’aprovació de la Moció 74/VIII 
que insta al govern de Catalunya a definir les bases econòmico-financeres 
de l’Agència Catalana de l’Aigua per a l’horitzó 2010-2020. 
 

14. Congratular-se pels processos de participació que s’han dut a terme 
al llarg dels darrers tres anys. Hi ha hagut 16 àmbits, 13 dels quals a les 
conques internes amb una participació de més de 2.300 persones. Ha 
suposat l’aportació de més de 1.529 propostes, de les quals només un 3% 
han estat rebutjades, un 40% ja es tenien en compte en la planificació, un 
23% han estat acceptades majoritàriament en el procés i un 34% són 
competència d’altres organismes. Tots aquests processos derivaran cap als 
consells de conca, ja previstos als estatuts de l’ACA, pels quals ja s’està 
procedint a rebre designacions voluntàries. Tanmateix, instem l’Agència 
Catalana de l’Aigua a la constitució urgent dels Consells de Conca per 
impulsar la participació ciutadana als diversos àmbits de gestió hidrològics.  
 

15. Ressaltar que el PdG disposa d’una memòria tècnica on es fa una 
proposta normativa de prelació d’usos concessionals diferent a l’actual, 
caracteritzada per ser una proposta específica per a cada sistema i aplicable 



en l’atorgament de noves concessions. La prelació d`usos concessionals 
vigent fins ara establia l’ús industrial com prioritari respecte a l’agrícola. En 
la nova prelació d’usos, no només es guanya en garantia d’abastament urbà 
sinó també agrícola. El Capítol IV Assignació de recursos i més 
concretament l’ apartat 4.3 Prioritat i compatibilitat d’usos no haurien de 
dividir els criteris de prioritat entre usos agraris existents i nous usos 
agrícoles. És raonable que, en les fases prèvies de planificació, els usos 
agraris estiguin en tercer terme de prioritat, però sense que sigui necessari 
subdividir-los en dues categories: usos existents i usos nous. Es important 
que el futur pla de gestió de sequeres tingui en compte aquests tipus de 
circumstàncies. 
 

16. Recomanar que el PdG determini quina és la prelació d’usos vigent a 
cada sistema en situació de normalitat i de sequera a efectes de l’explotació 
normal dels recursos hídrics disponibles. Convé que el PdG estableixi una 
priorització diferenciada en funció dels recursos disponibles en cada 
moment i per tipologia de recurs, a efectes de la seva explotació tant en 
situació de normalitat com de sequera. Convindrà també que el PdG 
determini la forma en què s’aplicaran les prioritzacions sobre els usos ja 
establerts. 
 

17. Recomanar la conveniència d’equilibrar la diferència prevista en el 
PdG entre ingressos i despeses i reconèixer que caldrà millorar el sentiment 
de complicitat per part de la ciutadania (hi inclou la necessitat d’informar 
abastament sobre tot el que s’ha fet i es pensa fer en la gestió integrada de 
la qualitat i la quantitat de l’aigua). També caldria emfatitzar encara més 
que l’aigua es un bé vital i econòmic, però a la vegada amb un cost zero.  
 

18. Recomanar una aplicació objectiva i sistemàtica del principi de “qui 
contamina paga” a l’hora d’establir l’assignació de costos, diferenciant 
millor entre els costos associats a la quantitat i a la qualitat de l’aigua per 
poder així analitzar millor a quin sector s’hauran d’assignar els costos. 
D’altra manera, els ciutadans urbans poden tenir la percepció que els 
costos s’assignen preferentment a qui té presumptament la capacitat 
econòmica de pagar-los, a més de fer-ho d’acord al nivell de serveis que 
cadascú rep. És clar que els costos es poden associar a qui provoca 
l’actuació (a causa de la contaminació provocada) o a qui es beneficia 
d’aquesta actuació (per corregir el deteriorament i disposar d’aigua en 
quantitat i de qualitat). 



 
19. Recomanar que els diversos Departaments de la Generalitat de 

Catalunya, mitjançant la Comissió Interdepartamental d’Implementació de la 
Directiva Marc de l’Aigua, impulsin les solucions necessàries per assolir els 
objectius ambientals de la Directiva en assumptes que no són de plena 
responsabilitat de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

20. Recomanar una reconsideració efectiva de totes les possibles mesures 
complementaries de gestió integrada i de desenvolupament de nous 
recursos. La informació disponible a Catalunya i d’altres indrets de clima 
mediterrani com el nostre, indica clarament que la protecció de les fonts de 
recursos, una política de control de la demanda, la regulació de cabals (per 
embassaments en derivació o per aqüífers), l’intercanvi de recursos entre 
diferents usuaris d’una demarcació hidrogràfica, la regulació en 
embassament en derivació i en aqüífers, la recàrrega artificial d’aqüífers, la 
interconnexió de xarxes, la regeneració bàsica i la  regeneració avançada 
d’aigua per usos potables indirectes, poden ser molt més sostenibles, des 
del punt de vista econòmic i energètic, que la dessalinització d’aigua de 
mar, tot i que aquesta contribueix a millorar la garantia de subministrament 
per consum urbà prevista al propi PdG. Nombroses aplicacions pràctiques 
d’aquestes opcions en funcionament a  Catalunya mostren la validesa i els 
beneficis derivats de les més diverses alternatives de gestió i caldria donar-
les una divulgació i una importància molt superiors a la que han tingut fins 
ara. Per altra part, cal congratular-se pel protagonisme que la regeneració 
de l’aigua ha adquirit al sistema Ter-Llobregat i el que haurà d’adquirir a 
partir de l’any 2015, conjuntament amb la millora i aprofitament de l’aigua 
dels aqüífers del Besòs. 

 
21. Recomanar l’adopció i utilització d’una terminologia adient, encara 

més del que ja s’està fent, per assegurar la correcta percepció per part de la 
ciutadania, com per exemple quan s’utilitza el terme de pressió o el 
d’efecte ambiental i també quan es presenten els esforços que s’han fet per 
millorar la qualitat de l’aigua dels nostres rius o per aplicar els nous tipus 
d’indicadors de qualitat, en certs casos de caràcter pioner, per valorar el 
bon estat ecològic de les aigües de Catalunya. 
 

22. Ressaltar la posició que l’Agència ha adoptat per assegurar un règim 
d’explotació dels pous adequat, tant en època normal com de sequera, 
partint de la base que les aigües subterrànies formen part de l’aigua base 



però a la vegada aquesta aigua és considerada una reserva estratègica en 
èpoques de sequera. Bé que potser que, a vegades, aquesta forma de gestió 
amb objectius múltiples pot semblar un contrasentit pels municipis 
demandants de concessions, ja que l’Agència promou aquesta recuperació, 
però rebaixa les peticions de concessions quasi bé sistemàticament a la 
meitat. 

 
23. Manifestar la necessitat d’adequar els nous terminis concessionals en 

funció dels usos previstos i en particular la necessitat d’amortitzar la 
inversió prevista i afirmar que un termini de 15 anys pot resultar insuficient 
per garantir la continuïtat de la major part dels projectes empresarials i 
d’inversió.  

 
24. Recomanar la creació d’un nou ús, l’ús esportiu, adaptant així la 

normativa del PdG a l’actual ordenament jurídic, respectant així el mandat 
constitucional (art. 43.3 CE), i recollint la realitat de la singular i específica 
naturalesa jurídica que tenen les federacions esportives així com l’esport 
que regulen. 
 

 
Els Consellers manifesten la seva satisfacció per haver pogut participar en les 
tasques d'assessorament i consulta de la “Pla de Gestió del Districte de Conca 
Fluvial de Catalunya i el Programa de Mesures” i reiteren la seva disposició a oferir 
el seu assessorament i consulta en successives etapes d'aquest procés.  

 
Adjunt a aquest Dictamen, s’inclouen dos documents informatius amb els 
comentaris elaborats per l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC) i 
Comissions Obreres (CCOO) al Pla de Gestió i Programa de Mesures.  
 
Barcelona, 27 de juliol de 2010. 

 

 

Rafael Mujeriego Sahuquillo     Esteve Canet Muntadas 

President del Consell      Secretari 
 



 

 

COMENTARIS DE L’ASAC AL PROGRAMA DE MESURES 

I PLA DE GESTIÓ DE CONCA DE CATALUNYA 

 

Aquesta nota inclou els comentaris de l’ASAC en relació al Pla de Gestió de l’aigua a 

Catalunya, presentat per l’ACA al CUSA per al seu dictamen, amb la intenció de que 

siguin inclosos com a annex de l’esmentat dictamen. Amb independència d’això, l’ASAC 

es reserva el dret de presentar al·legacions segons el procediment establert en el 

corresponent procediment d’exposició pública. 

• Tenint en compte que la UE fiscalitzarà el desplegament d’aquest Pla, per tal de 

minimitzar el risc d’eventuals sancions, seria convenient assegurar que es lliura a 

la UE un Pla de mínims, suficient per assolir els objectius de la Directiva Marc de 

l’Aigua, amb independència de que després es vulgui assolir en la pràctica 

objectius més ambiciosos.  

• En el mateix sentit que el comentari anterior, seria convenient considerar el mínim 

imprescindible demanat per la DMA de designació de zones protegides (capítol 5 i 

Annex XV del Pla)  

• En el mateix sentit, caldria assegurar el plantejament d’una priorització adient de 

les mesures bàsiques i complementàries estrictament exigibles, ampliant 

convenientment els supòsits d’exempcions als objectius generals (prorrogues, 

aplicació d’objectius menys rigorosos, designació de zones de barreja) i de noves 

modificacions o alteracions de les masses d’aigua, a més de conjugar 

adequadament la resta de mesures que no siguin estrictament ambientals (p.e. 

lligades al Pla d’Obres de la G.C.) i les previstes a la Demarcació de l’Ebre. 

• Entenem que el Pla hauria de considerar també un programa de sanejament 

d’aigües industrials, que és fonamental per a la reducció de les substàncies 

prioritàries, dins les estratègies de la DMA, incloent la obligació de compliment de 

les Directives 2006/11/CE (relativa a la contaminació causada per determinades 

substàncies perilloses) i 2008/105/CE (relativa a les normes de qualitat ambiental 

de substàncies prioritàries de l’annex X de la DMA). 



 

 

• Les mesures proposades per a l’augment del recurs disponible als sistemes de 

gestió de les CIC estudiats es centren en la dessalinització (i, en menor mesura, la 

reutilització d’aigües regenerades). Tenint en compte el tipus de problemàtica 

existent en aquests àmbits (bàsicament d’irregularitat interanual), es considera 

que poden existir altres tipus de solucions basades en la interconnexió de xarxes 

que poden resultar més eficaces que la dessalinització.  

• Al marge de la dessalinització, la segona font en importància per a l’aportació de 

nous recursos són les aigües regenerades; amb una previsió de guany de recurs de 

101 hm3/any procedent d’aquesta font. Aquest valor es refereix a capacitat de 

producció. Però com en general és complicat trobar usos en les proximitats de les 

EDARs que puguin consumir tota l’aigua regenerada produïda, no és probable que 

aquesta aigua es pugui consumir efectivament. 

• Al programa de mesures, en el seu apartat 6.2.4., es fixa com a un criteri de gestió 

de l’Agència Catalana de l’Aigua ‘Promoure l’existència d’operadors públics dels 

sistemes de reutilització, que amb caràcter preferent seran les administracions 

actuants dels sistemes de sanejament’. En aquest sentit, entenem que la gestió 

dels sistemes de reutilització requereix d’unes capacitats tècniques i de gestió 

similars a la gestió de xarxes de producció i distribució d’aigua potable (de fet, 

més que de sistemes de recollida i tractament d’aigües residuals) i que, per tant, 

poden perfectament ser operades mitjançant gestió indirecta per les mateixes 

companyies que realitzen la distribució d’aigua potable.  

• Caldria garantir que no s’imposarà el compliment dels cabals ambientals fins que 

no es trobin plenament desenvolupades totes les actuacions que han de permetre 

l’assegurament de la garantia d’abastament. 

• Al Projecte de Decret, concretament a l’article 22, es fixa una dotació màxima per 

a l’abastament de població d’entre 170 i 260 l/hab·dia. Caldria aclarir que aquest 

és un valor merament orientatiu de cara a la planificació. 

• A l’article 29 del Projecte de Decret, s’indica que l’Agència ha de tenir en compte, 

en l’atorgament de subvencions, l’existència d’Ordenances Municipals destinades 

a l’estalvi d’aigua, en especial referents al reg dels jardins privats mitjançant 

sistemes que emprin aigües pluvials i/o grises. Com s’ha demostrat, aquestes 



 

 

disposicions comporten dificultats pràctiques i tècniques per implantar aquest 

tipus de sistemes, amb riscos sanitaris. Entenem per tant que no és suficient amb 

la mera aprovació d’una Ordenança d’estalvi d’aigua, sinó que el que s’hauria 

d’acreditar pels Ajuntaments hauria de ser l’eficiència en els resultats reals assolits 

pel  municipi en estalvi d’aigua i en garantia tècnica i sanitària de l’ús d’aigües 

pluvials i grises. 

• A l’article 51, punt 2 del Projecte de Decret s’indica que el mal estat quantitatiu o 

el mal estat químic d’una massa d’aigua subterrània a causa de la intrusió salina 

són causa justificativa del requeriment de clausura o segellament de les captacions 

existents. Entenem que caldria suavitzar aquests criteris, demanant per exemple 

que en aquesta situació es prenguessin les mesures oportunes per garantir el bon 

estat, que es realitzés un seguiment,...  

• A l’article 53 s’indica literalment que ‘en el supòsit de la recàrrega artificial d’un 

aqüífer per al posterior aprofitament dels recursos procedent del mateix, el volum 

d’extracció anual no ha de superar el 90% del volum mitjà anual recarregat, 

excepte en casos justificats’. Caldria aclarir aquest aspecte en el redactat, per 

exemple ‘...el volum d’extracció anual addicional no ha de superar el 90%...’. 

• A l’article 54 del Projecte de Decret, l’expressió utilitzada de “comprovar 

l’adequació de l’aprofitament al títol concessional” indica que l’Agència utilitzarà 

els sistemes de mesura no només a efecte de control del consum, sinó també per 

“adequar” el títol concessional. En aquest sentit, cal tenir present, en el seu cas, el 

dret d’indemnització, previst amb caràcter general a l’article 65 de la Reial Decret 

Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Aigües (seguidament denominat com “LA”). Alternativament, es proposa que 

l’article 54.3 faci menció a què les lectures registrades i trameses a l’Agència 

tenen per finalitat comprovar que no es supera el cabal atorgat en el títol 

concessional.    

• La regulació dels drets concessionals contrasta amb l’article 59 de la LA, on 

s’estableix que tota concessió s’atorgarà segons les previsions dels Plans 

Hidrològics, amb caràcter temporal i termini no superior a 75 anys. 



 

 

• Caldria explicitar que la prelació d’usos definida a l’article 25 del Projecte de 

Decret és als efectes de l’atorgament de concessions d’aprofitament d’aigua, tal 

com sí preveu clarament l’article 60 de la LA. 

• Segons l’article 52 del Projecte de Decret, l’ACA pot “reconduir” aquelles 

sol·licituds de concessió d’aigües subterrànies i superficials a una concessió 

d’aigües regenerades quan els usos concessionals ho admetin , de conformitat 

amb la vigent normativa. La utilització d’aquest concepte de “reconduir”, per tal de 

salvaguardar el principi de seguretat jurídica, exigeix en tot cas que l’ACA 

estableixi i detalli el procediment a seguir, és a dir, que clarament indiqui si vol 

significar que l’ACA denegarà motivadament la sol·licitud de concessió d’aigües 

subterrànies i superficials, i si requerirà a l’interessat per tal que sol·liciti una 

concessió d’aigües regenerades. 

• En relacio a l’article 67 del projecte de Decret, convé recordar que correspon als 

ens locals la decisió del tipus de règim de gestió, ja sigui directe o indirecte, dels 

serveis públics de competència local. 

• L’article 69, apartat b) del projecte de Decret, conté unes directrius a seguir en la 

tarifació dels serveis de l’aigua per a usos urbans, que pot vulnerar el principi 

d’autonomia local i en especial la seva vessant de l’autoimposició dels recursos 

financers. 

• També cal fer esment en la confusió terminològica que pot donar lloc la redacció 

del Pla de Gestió del DCFC, quan per un mateix sentit usa els conceptes “demanda 

urbana”, “abastament a poblacions” o “usos domèstics”. Creiem convenient que 

s’unifiqui terminològicament aquests conceptes, i que s’inclogui en el glossari per 

fer més fàcilment comprensible la norma. 

• El Pla de gestió s’hauria d’acompanyat d’un estudi econòmico-financer que 

garanteixi la seva viabilitat en els terminis temporals descrits. 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
Vots particulars de CCOO de Catalunya al dictamen del CUSA sobre el Pla de Gestió de la conca 
fluvial de Catalunya i el seu Programa de Mesures. 
 
Partim d’una posició d’acord en les línies generals al contingut del Dictamen proposat per la presidència del 
CUSA. Després de tres jornades de discussió sobre el contingut del Pla de Gestió,  no és la nostra intenció 
reobrir cap debat, i per tant no presentem cap esmena a la proposta de 24 punts que se’ns ha fet arribar als 
membres del CUSA. 
 
Tanmateix el nostre sindicat vol deixar constància d’algunes discrepàncies concretes en el redactat d’alguns 
punts del Dictamen, tal i com ha quedat després de la darrera sessió, i en conseqüència emetem els 
següents vots particulars.  
 
 

1. Sobre el redactat del punts 15  de la proposta de  dictamen:  
 
No compartim el redactat d’aquest  punt en el que es defensa la supressió de la distinció entre usos agraris 
existents i nous usos agraris. Passem a aclarir la nostra posició sobre el contingut de l’apartat “4. Assignació 
de recursos” del Pla de Gestió i específicament al punt “4.3.  Prioritat i compatibilitat d’usos”.  
El Pla de Gestió determina amb caràcter general una nova relació de prioritats d’usos de l’aigua, en la que 
els usos agraris existents tenen prioritat per sobre dels usos industrials. Les successives situacions de 
sequera que ha patit Catalunya durant la darrera dècada han impulsat el debat sobre la repercussió efectiva 
del desabastament en funció dels sectors afectats. Amb el funcionament actual dels sistemes d’elaboració 
d’aliments es pot qüestionar la preeminència general del reg agrícola sobre altres activitats d’elevat valor 
afegit. Per tant, propugnem la prioritat dels usos industrials per sobre dels agrícoles per a les noves 
concessions d’us d’aigües. 

 

2. Sobre el redactat del punt  20 de la proposta de dictamen. 

Al redactat actual es continua fent la contraposició entre la dessalinització i “un conjunt de mesures de 
gestió integrada i de desenvolupament de nous recursos.... que poden ser molt més sostenibles des d’un 
punt de vista econòmic i energètic que la dessalinització d’aigua de mar”. Creiem que en el redactat s’obvia 
la capacitat de la dessalinització per contribuir decisivament al abastiment de zones de gran densitat de 
població en moments crítics. Nosaltres ens manifestem favorables a un ampli ventall de mesures d’aportació 
directe o indirecte de recursos. Per a nosaltres l’existència de les dessalinitzadores actuals, la ampliació ja 
en marxa de la dessalinitzadora de la Tordera, així com la implantació de la primera fase de la del Foix son 
fonamentals per a garantir les expectatives de demanda que es contemplen en el propi Pla. Estem parlant, 
en l’horitzó temporal del Pla, de la possibilitat d’aportació suplementària de 100 Hm3 anuals que son 
realment noves fonts de recurs, llur font primària no és objecte de litigis territorials, siguin casolans, 
autonòmics o internacionals, circumstància que no cal menystenir en la situació actual de disputes 
territorials i polítiques pels drets a l’accés i la reserva de  fonts primàries de recurs. Volem insistir en que 
aquest ventall de mesures no es poden qualificar d’alternatives, com si fossin excloents, sinó de mesures 
complementaries i necessàries totes elles per assolir les garanties de recurs per a l’Àrea central del sistema 
Ter Llobregat. I no es pot prescindir d’aquestes aportacions si es pretén encetar el retorn significatiu al baix 
Ter d’una part de l’aigua que actualment es deriva cap al consum de la Regió Metropolitana de Barcelona. 
 

3. Sobre el Punt 23 de la proposta de dictamen: 

Compartim la intenció de vincular els terminis concessionals a la necessitat d’amortització de les inversions, 
però discrepem de la segona part de la redacció d’aquest punt del dictamen en que s’afirma, al nostre 
entendre de manera gratuïta, que aquest període de 15 anys hagi de resultar insuficient per a l’amortització 
de la majoria de projectes lligats a la concessió.  
 



 

 

Creiem que en el passat s’han atorgat concessions de durada excessiva, que han hipotecat i estan 
comprometent les necessàries i obligatòries polítiques ambientals de protecció de les masses d’aigua i dels 
espais fluvials. S’ha generat drets que poden portar a indemnitzacions per la implantació dels cabals 
ambientals, situació paradoxal quan és la pròpia administració que ha atorgat gratuïtament la concessió la 
que haurà d’indemnitzar, per una aigua que té en sí mateixa cost zero, i després de llargs períodes en que 
les inversions ja estan amortitzades. Ens sembla per tant correcte que de manera general es proposi 
escurçar els terminis concessionals, i per tant ens manifestem contraris al apartat de la proposta de 
dictamen del punt 23 que representa una oposició a aquest aspecte. 
 
 
 

4. Sobre el Punt 24 de la proposta de dictamen: 

Creiem que aquest punt 24 no aporta res en el terreny de la planificació hidrològica que ens ocupa en el 
dictamen sobre el Pla de Gestió. En canvi introdueix un element de confusió al no anar acompanyat d’una 
proposta d’ubicació dins de la prelació d’usos. Tampoc compartim, i trobem especialment inoportuna i 
desencertada l’apel·lació a un suposat “mandat constitucional”. I trobem fora de lloc  les consideracions 
sobre la naturalesa jurídica de les federacions esportives. 
 
Per tant ens manifestem contraris a la totalitat d’aquest punt 24 de la proposta de dictamen. 
 
 
 
Barcelona, 12 d’agost de 2010 
 
Gabriel Mas i Jordi Salvador, Consellers per CCOO 
 

 

 

 

 
 




