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DICTAMEN sobre la Proposta de projecte del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) del 
districte de conca fluvial de Catalunya i del Pla de gestió específic dels espais fluvials del 
Districte de conca fluvial de Catalunya. 

 

El Consell per a l'Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA, en endavant) en la sessió número 86, que va 
tenir lloc el dilluns, 16 de març de 2015, va debatre la Proposta de projecte del Pla de gestió del 
risc d'inundació (PGRI) del districte de conca fluvial de Catalunya i del Pla de gestió específic dels 
espais fluvials del Districte de conca fluvial de Catalunya. 

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 a la presentació 
feta pel Sr. Guillem Peñuelas, Director de l’Àrea de Gestió del Medi de l’Agència, i el Sr. Lluís 
Xavier Godé, Cap del Departament de Planificació i Ordenació de l’Espai Fluvial. 

La revisió detallada de l’esmentada presentació, del debat posterior, així com de les aportacions 
efectuades, permeten formular les següents conclusions i/o recomanacions per a què puguin ser 
considerades en el procés d’elaboració jurídic-normatiu: 

1. Manifestar la satisfacció del CUSA pel fet d’haver debatut i poder dictaminar sobre la 
Proposta de projecte del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) del districte de conca 
fluvial de Catalunya i del Pla de gestió específic dels espais fluvials del Districte de conca 
fluvial de Catalunya. 

2. Recomanar que els criteris tècnics dels Plans tinguin el valor normatiu que els corresponen 
amb independència del criteri polític del moment, assegurant així una aplicació estricta del 
que el Pla preveu, en particular obligant a assumir l’escarment, és a dir, l’obligatorietat de 
no reconstruir qualsevol infraestructura que el riu s’hagi endut. 

FTN: Suprimir la frase: “és a dir, l’obligatorietat ... s’hagi endut”. 

3. Remarcar que ambdós Plans inclouen un principi tan important com la co-responsabilitat. 

4. Recomanar que l’Agència implanti un sistema d’informació proactiu, sistemàtic i actualitzat, 
dirigit tant a la comunitat técnica i administrativa com al públic en general, per tal de 
clarificar les causes i els mecanismes determinants dels processos d’inundacions, així com 
la justificació de les possibles mesures per la seva prevenció, mitigació i correcció, a fi de 
tranquil·litzar la població i desmentir les solucions que es proposin des de diversos sectors, 
evitant solucions contraproduents sense tenir coneixements i intoxicant l’opinió pública. 

FTN: Suprimir la frase: “a fi de tranquil·litzar ... l’opinió pública”. 

5. Remarcar la necessitat d’assegurar que els dragats dels rius que puguin proposar-se es 
realitzen d’acord amb els estudis previs, amb un seguiment estricte durant la seva 
implantació, per evitar que malmetin el bosc de ribera, com va ocorre a algunes zones 
inundables de la regió metropolitana de Barcelona. Es tracta de disposar de bons 
plantejaments i que la seva implementació també ho sigui. 

6. Fomentar una política d’assegurances que prioritzi la correcte restitució de les estructures 
afectades, de manera que les companyies asseguradores fixen l’obligació, desprès d’un 
sinistre ocorregut per desbordament d’aigua o de neu, de no reconstruir l’estructura 
afectada al mateix lloc on estava i de reconstruir-la en tot cas a un altre lloc. 

FTN: Suprimir la frase: “de no reconstruir ... un altre lloc”. 

7. Congratular-se de la tasca realitzada per l’Agència per completar la planificació dels espais 
fluvials de tot el districte de conca fluvial de Catalunya amb un document normatiu que 
reconeix les ocupacions preexistents però que, en cas d’avinguda, impedeix la 
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reconstrucció al mateix lloc. Cal remarcar els catorze anys necessaris per completar 
aquesta tasca, doncs els usos del sòl consolidats van condicionar molt la delimitació de les 
zones de protecció que es feu atenent als antecedents administratius. 

FTN: No compartim aquesta afirmació (punt 7) i proposem la seva retirada. 

8. Recomanar que l’Agència implanti un sistema informatiu i educatiu sistemàtic, dirigit 
principalment a la població en general i els escolars en particular, per fer conèixer els 
riscos associats a les inundacions i les mesures adequades per prevenir-les als 
assentaments humans, de manera que formin part de la cultura popular i motivi a tothom a 
respectar-les a nivell individual i social. 

 

Els Consellers reiteren la seva satisfacció per haver pogut participar en les tasques 
d'assessorament i consulta de la Proposta de projecte del Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) 
del districte de conca fluvial de Catalunya i del Pla de gestió específic dels espais fluvials del 
Districte de conca fluvial de Catalunya. 

 

 
Barcelona, xx d’octubre de 2015 

 

 

 

Rafael Mujeriego Sahuquillo       Antoni Majó Dalmau 
President del CUSA        Secretari del CUSA 


