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DICTAMEN sobre la proposta d’Acord del Govern pel qual s’aproven la relació d’obres i 
actuacions hidràuliques a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l’Ebre i del 
Xúquer per al període 2022 – 2027. 

El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (Consell en endavant) en la sessió número 100, que va 
tenir lloc el dimarts, 9 de març de 2021, en format de videoconferència, va debatre, després de la 
presentació efectuada per la Sra. Isabel Gandullo, Directora de l’Àrea de Sanejament d’Aigües 
Residuals i el Sr. Pablo Herráez, Director de la Divisió d’Assessoria Jurídica de l’Agència Catalana 
de l'Aigua, la proposta d’Acord del Govern pel qual s’aproven la relació d’obres i actuacions 
hidràuliques a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer per al 
període 2022 – 2027. 

El President i el Secretari del Consell volen recollir en el present Dictamen les aportacions i els 
comentaris més rellevants que es feren durant la presentació i el debat posterior a la presentació 
feta per la Sra. Gandullo i el Sr. Herráez. 

D’acord amb la revisió de l’esmentada presentació i al debat posterior es formulen les següents 
conclusions i/o recomanacions per a què puguin ser considerades en el procés d’elaboració jurídic-
normatiu: 

1. Manifestar la satisfacció del Consell pel fet d’haver pogut debatre i dictaminar sobre la 
proposta d’Acord del Govern pel qual s’aproven la relació d’obres i actuacions hidràuliques 
a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer per al període 
2022 – 2027. 

2. Prioritzar, en la mesura que tècnicament, ambientalment i econòmicament sigui el possible, 
les actuacions que incloguin sistemes ‘tous’ de sanejament, com poden ser el llacunatge i 
els aiguamolls construïts, entre d’altres. 

3. Destacar i emfatitzar l’esforç per l’estalvi energètic i el foment de l’ús d’energies renovables 
de les actuacions incloses a la Proposta d’Acord, tendent a descarbonitzar el sanejament i 
la depuració, i a reduir la seva petjada ecològica. 

4. Continuar i reforçar, si cal, tota la feina conjunta realitzada pels Tècnics de diferents 
Administracions i àmbits a fi de configurar una amplia i correcta planificació. 

5. Felicitar el fet de preveure una doble planificació per incloure totes les actuacions previstes 
fins els 2027 atenent la Directiva europea que es pren de referència: la Directiva 2000/60/CE, 
Marc de l’Aigua o la Directiva 91/271/CEE, sobre el tractament de les aigües residuals 
urbanes. 

6. Valorar que les obres i actuacions que inclou la proposta d'Acord de Govern contribueixen a 
desenvolupar objectius d'importants planificacions, acords i normatives generats a 
Catalunya. Entre d'altres, el Pla de gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i el seu 
Programa de Mesures, el Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya o el Pacte Nacional 
per la Indústria podent tenir cert impuls amb les noves mesures que es detallen al document. 
Tanmateix, el CUSA considera que s'ha de millorar la coordinació entre els diferents plans i 
programes per fer-los més efectius. 

7. Donar suport als Municipis i a les entitats responsables del subministrament d’aigua en baixa, 
per tal que puguin realitzar actuacions per millorar l’estat de les xarxes de distribució d’aigua 
a fi de reduir al màxim les fuites d’aigua. Es considera molt urgent i necessari plantejar 
aquesta problemàtica. 
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8. Recomanar que les futures edicions d’aquestes i d’altres propostes similars incloguin 
explícitament els possibles criteris de priorització, així como el ordre de prioritat que caldrà 
tenir en compte per executar-les. 

Els Consellers reiteren la seva satisfacció per haver pogut participar en les tasques d'assessorament 
i consulta del sobre la proposta d’Acord del Govern pel qual s’aproven la relació d’obres i actuacions 
hidràuliques a la part catalana de les demarcacions hidrogràfiques de l’Ebre i del Xúquer per al 
període 2022 – 2027. 

 

Barcelona, 18 de març de 2021 

 

 

 

 

 

 
Albert Casas i Ponsatí       Antoni Majó Dalmau 
President del CUSA       Secretari del CUSA 
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