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Sr Jordi Agustí Vergés 

Director de l'Agència Catalana de l'Aigua 

C/Provença 204-208. Barcelona 08036 

 

Cc: Sr Diego Moxó i Güell 

Responsable de l'Àrea de Gestió del Medi 

 

Benvolgut Sr Jordi Agustí Vergés,  

 

Tal i com li vàrem manifestar a la reunió que vàrem tenir el passat 24 de gener de 2014 

per a nosaltres és prioritari per al bon estat dels ecosistemes fluvials l'aplicació i el 

compliment del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment. 

 

De forma molt raonada des de l'Agència Catalana de l'Aigua se'ns ha respòs que atesa 

la mala situació econòmica i l'incertesa econòmica que podria suposar un eventual 

pagament de la recuperació de concessions històriques que reclamen el lucre cessant,  

aquest procés ha patit una demora. 

 

Tanmateix, els hi trametem l'informe “L'establiment de cabals de mateniment i les 

concessions preexistents” on de forma raonada i abalada per un dictamen del 

“Consejo del Estado” relatiu al projecte de Reial Decret pel qual s'aprova el Pla 

Hidrològic de la part espanyola de la “Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil” del passat 

15 d'abril de 2013, s'argumenta que d'igual manera que quan es disposa d'una 

concessió per a derivar un cert volum d'aigua i per motius climatològics pel riu no 

discórrer aquest cabal, no existeix dret d'indemnització de cap tipus, tampoc succeeix 

amb els cabals ambientals. Atès que no es tracta d'un ús, sinó d'una restricció prèvia, 

un condicionant de caràcter natural, com són les condicions climatològiques. 

 

Per tot plegat, instem a l'Agència Catalana de l'Aigua a què aprofitant el nou cicle de 

planificació hidrològica que recentment s'ha endegat, es procedeixi a aplicar els cabals 

de manteniment de tots els rius de les Conques Internes de Catalunya aprovats 
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exclusivament amb criteris tècnic-ambientals pel Parlament de Catalunya en el Pla 

Sectorial de Cabals de Manteniment mitjançant l'aprovació de tots els Plans Zonals 

d'Implantació de Cabals de Manteniment; sense la necessitat de cap tipus de 

concertació amb els titulars de les concessions preexistents que tinguin com finalitat les 

activitats productives. Ens referim especialment als aprofitaments hidroelèctrics i les 

derivacions per als regadius. 

 

Barcelona, 14 de febrer de 2014 

 

 

Quim Pérez 

Portaveu d'Aigua d'Ecologistes en Acció de Catalunya 

 


