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EXPOSA 
 
Aquesta Agència ha presentat un projecte de Decret del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i la proposta d’acord per aprovar el Programa de 
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021. 
 
Una vegada examinat el contingut i la forma del projecte de Decret i del Programa de mesures 
cal distingir un primer esquema de temes molt importants: 
 

1- La rebaixa i en algun cas l’anul·lació dels cabals de manteniment fins ara d’aplicació. 
2- La manca de definició de cabals de manteniment per a totes les masses d’aigua 

principalment de zones humides (estanys somers i aigües de transició) i d’aigües 
subterrànies surgents. 

3- L’endarreriment en l’aplicació pràctica dels nous cabals de manteniment. 
4- L’eliminació del cabal de manteniment d’un tram de la Muga a favor de l’ús de l’aigua 

de reg per part de dues comunitats de regants. 
5- L’atribució de funcions i responsabilitats a les comissions de desembassament de 

tasques pròpies de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
6- La manca de transparència en l’avaluació de l’estat ecològic de les masses d’aigua. 
7- La manca de transparència i del bon govern. 

 
De fet aquesta normativa que ara es vol aprovar s’emmarca en el suport dels responsables de 
la direcció d’aquesta Agència als lobbys de l’aigua, com més endavant mostrarem, promovent, 
defensant i alimentant lleis que garanteixen els interessos i el benestar dels seus interessos, 
principalment d’aprofitaments hidroelèctrics i de comunitats de regants i tot interès privat que el 
govern consideri prioritari independentment de l’estat ecològic de les masses d’aigua. 
 
Així, doncs, i atesa l’extensió de la nova normativa es presenten unes primeres al·legacions a 
l’esmentat Projecte: 
 
Article 4 Condicions de referència i llindars de canvi de classe de qualitat en masses 
d’aigua 
 
Article 4.1  
En el Pla, i en concret, en el capítol 7 i al capítol 1 de l’annex VIII del Pla que esmenta aquest 
articulat, no hi ha cap explicació ni cap justificació de la metodologia i els criteris d’avaluació 
final tenint en compte els aspectes biològics, fisicoquímics i sobretot hidromorfològics. Aquests 



 

 

 
 
darrers, en cap part del document s’especifica la seva incidència detallada en la valoració final. 
Així, doncs, es sol·licita que es doni transparència de forma clara i precisa de la metodologia i 
jerarquització de l’avaluació de cada massa d’aigua a fi de determinar el seu estat final element 
clau de tot el Pla de Gestió.  
 
Article 4.2 
Aquest articulat fa referència al capítol 2 de l’annex VIII del Pla, si bé de fet aquest correspon a 
objectius de qualitat i en cap cas als criteris que esmenta l’article. 
 
Article 6 Xarxes de control per al seguiment de l’estat de les masses d’aigua, i 
classificació de l’estat de les masses d’aigua. 
 
Article 6.2 
La realitat és que informació de l’estat del medi i de les xarxes de control consultable a la 
pagina WEB és obsoleta amb nombrosos punts on no consten dades des de fa mesos. Si 
existeix el programari per fer la consulta les dades no hi són i, per tant, no serveix de res. A títol 
d’exemple podem posar l’aplicació “L’aigua en temps real” l’estació d’aforament de Girona, de 
Les Masies de Roda, Peralada o, per exemple, l’estació de Pont de Molins, on curiosament 
s’informa del nivell d’aigua però s’omet informar del cabal circulant (la dada més important). 
Aquí volem ressaltar que aquesta dada de cabal és vital sobretot després del episodis 
continuats en els que la llera del riu Muga s’ha deixat que quedés completament seca (des de 
Pont de Molins aigües avall) degut a la pèssima gestió en l’alliberament de cabal de 
manteniment des de l’embassament. Cal recordar que l’omissió d’aquesta informació és una 
infracció molt greu d’acord amb article 77.2.a de la Llei de transparència. Aquesta manca de la 
dada de cabal la veiem com una clara obstrucció a conèixer la veritable realitat de la gestió del 
cabals. Més endavant es tracta amb detall aquesta informació. 
 
Tanmateix, a la pàgina WEB no apareixen, contràriament al que s’afirma, aspectes,tan 
importants com el control de vigilància establert de l’assoliment dels cabals de manteniment en 
la qualitat hidromorfologica de les masses d’aigua i les seves dades actualitzades. De fet és 
extrapolable aquest fet a tots els aspectes de la qualitat hidromorfològica essent vital el 
compliment del cabals de manteniment. En resum, existeixen els programaris però en molt 
casos, sobretot els més importants, no les dades que donen sentit a tot plegat. 
 
Així, doncs, es sol·licita que l’articulat del Pla fixi normativament la informació d’acord amb els 
principis de transparència de: les dades del medi, dels objectius de qualitat fixats per a una 
determinada massa d’aigua, el termini d’assoliment aprovat i de l’assoliment o no dels objectius 
de qualitat fixats en el Pla.  
 
Article 11 Terminis per al compliment d’objectius i pròrrogues 
 
En el decret del Pla de Gestió no hi ha cap mena de transparència en la motivació del perquè 
de la impossibilitat d’assolir els objectius de qualitat de totes les masses d’aigua a l’any 2021. 
D’una forma genèrica, i sense cap justificació (suposem que no hi hagut arbitrarietat), hi ha 
certes masses en les quals s’ha aplaçat el termini per assolir els objectius de qualitat a l’any 
2027 (tot i que algunes estan dins de Parcs Naturals o espais PEIN). Així, doncs, es sol·licita 
transparència per a cada una d’aquestes masses d’aigua (enumerades tot seguit) en les que 
s’ha posposat l’assoliment del bon estat ecològic, i s’informi, es motivi i es justifiqui en el Pla: 
(1) quines són les causes difuses i localitzades del seu deteriorament; (2) perquè s’ha posposat 
aquest termini; (3) les  mesures correctores que s’havien de prendre per assolir el bon estat 
ecològic i quin import econòmic tenen que hagi justificat aquest retard de termini i el retard 
respecte a altres masses d’aigua.  
 
Codi de les Masses d’aigua amb retràs de l’assoliment del bon estat: núm 2000060, 2000090, 
2000180, 2000190, 2000195, 2000200, 2000210, 2000280, 2000290, 2000340, 2000360, 



 

 

 
 
2000370, 2000380, 2000400, 2000460, 2100010, 2100020, 2100030, 2100040, 2100060, 
2100070, 2100130, 2200010, 2200020, 2200030, 2200040, 2200070, 2200090, 2200100, 
2200110, H1002010, H1002020, H1002030, H1002040, H1006010, H1030010, H1030040, 
H1030100, H1040010, H1040030, H1040040, H1006020, H1030090, H1100020 i H1100030.  
 
Per altra banda, es sol·licita que es justifiqui i motivi tècnicament i econòmicament, tot fent-se 
públic i transparent en el Pla, per què les masses d’aigua 2000200, 2000290, 2000340, 
2000360, 2100130, 2200110, H1002020, H1040040 a més d’endarrerir l’assoliment dels 
objectius de qualitat tenen els objectius menys rigorosos tot i estar algunes d’elles situades en 
Parcs Naturals. És a dir que precisament pel seu alt valor va fer que s’incloguessin en alguna 
figura de protecció.  
 
Així mateix, cal fer esment que a l’annex 1 del Projecte de Decret no consten els terminis 
d’objectius per a les masses d’aigua subterrània la qual cosa suposa una disfunció jurídica 
important i, per tant, cal la seva incorporació. 
 
En tot cas, i donada la manca de cap mena de justificació actual per part d’aquesta Agència en 
les masses anteriorment esmentades (inclús les subterrànies), es sol·licita que el termini màxim 
sigui l’any 2021. 
 
 
Article 14 Condicions per o noves modificacions o alteracions 
 
Aquest article per si sol invalida tot el Pla de gestió. A més, excusar-se irònicament en la 
paraula “desenvolupament sostenible” per permetre qualsevol tipus d’infraestructura és 
insultant. L’article original que han proposat és el següent: 
 

Article 14 
Condicions per a noves modificacions o alteracions 
 
14.1. Durant el període de vigència del pla es poden admetre noves 
modificacions de les característiques de les masses d‟aigua encara 
que suposin que no s’assoleixen els objectius ambientals, sempre i 
quan s’adoptin les mesures factibles per pal·liar els efectes adversos 
en l’estat de les esmentades masses i que les modificacions es 
justifiquin en motius d’interès públic superior com beneficis per a la 
salut pública, el manteniment de la seguretat humana o el 
desenvolupament sostenible, que no puguin ésser assolits per altres 
mitjans que constitueixin una opció ambiental significativament millor 
per motius de viabilitat tècnica o despeses desproporcionades. 
 
14.2 Les modificacions a què es refereix el punt anterior poden derivar-
se de les següents tipologies d’activitats: 
a) Activitats d’implantació directa al riu. 
-Infraestructures de regulació per aprofitament de l’aigua. 
-Infraestructures per a la prevenció d’inundacions. 
 
b) Desenvolupament econòmic i social. 
-Infraestructures de producció d’energia.  
-Infraestructures vinculades al desenvolupament: aeroports, centres 
educatius,  
hospitals i altres. 
 
c) Creació de xarxes i activitats estratègiques. 



 

 

 
 

-Xarxes viàries i ferroviàries: carreteres, ferrocarrils, tren alta velocitat i 
altres. 
-Xarxes de serveis: energia elèctrica, aigua, telecomunicacions i altres. 
 
d) Infraestructures de protecció de la costa. 
 
e) Altres activitats de rellevància anàloga. 

 
De fet amb un llenguatge planer i tenint present l’article 14.2 l’article diu el següent:  
 
“Es podran admetre modificacions de l’estat de les masses d’aigua si els interessos econòmics 
o estratègics dels grups de poder que controlen la classe política, tenen el  desig d’executar 
certs projectes que els beneficiaran. En aquesta situació, l’alta direcció de la Conselleria i/o de 
l’ACA s’ho podrà saltar tot, és a dir, podrà justificar normativament mitjançant aquest article 
sense pors a possibles demandes judicials o penals” qualsevol alteració del medi per molt que 
posi en dificultat o impossibiliti l’assoliment de l’estat ecològic en la massa d’aigua afectada. En 
resum, aquest articulat és un clar exemple de la desregulació i de l’arbitrarietat per defensar un 
interessos econòmics molt concrets, interpretant i utilitzant de forma irrisòria el concepte 
“desenvolupament sostenible” (de fet sembla que s’utilitzi el concepte de forma irònica). 
  
El desenvolupament sostenible s’entén com aquella forma de desenvolupament que satisfaci 
les necessitats de les generacions presents sense comprometre la possibilitat de les 
generacions futures de satisfer les seves necessitats i, per tant, malament es comença quan 
s’admeten modificacions de les masses d’aigua per la construcció d’infraestructures que res 
tenen a veure amb la seguretat i la salut. És precisament l’antítesi del desenvolupament 
sostenible.   
 
Es sol·licita, doncs, la modificació de l’article 14.2 considerant tan sols l’apartat a). Per altra 
banda, el redactat i contingut actual de l’articulat és totalment contrari a l’article 55.1 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre. 
 
 
Article 17 Règim de cabals de manteniment 
 
Article 17.1 
 
Es fixen en el Pla un nou règim de cabals de manteniment que són inferiors en un 40% 
respecte al fixats al Pla sectorial de cabals de manteniment aprovat per Acord de govern de 4 
de juliol de 2006 a excepció de la Muga que a partir de Pont de Molins no s’han fixat, és a dir 
s’han eliminat normativament.  
 
El règim de cabals del Pla sectorial de cabals de manteniment de l’any 2006 estava basat i 
recolzat per estudis cientificotècnics que es van publicar en el seu dia i que avalaven la seva 
determinació. Nou anys després, tot i no haver desenvolupat ni aplicat cap Pla zonal, i sense 
cap mena de rigor ni cap justificació cientificotècnica, es proposa una disminució en un 40% els 
cabals de manteniment. En el Pla no s’ha trobat cap justificació que suporti aquest canvi i, per 
tant, s’observa que aquesta disminució té un caràcter purament polític per al benefici d’un 
sector molt determinat: els titulars privats dels aprofitaments hidroelèctrics i les comunitats de 
regants. Normativament el pla hidrològic ha de recollir, i donar transparència, als estudis 
específics realitzats per l’ACA per l’establiment dels nous cabals de manteniment el quals són 
clarament inexistents, així com les modulacions als quals es pretén sotmetre quan les reserves 
estan per sota el 60% (aquest aspecte es desenvolupa més endavant). Així, doncs, estem 
davant una vulneració flagrant dels requisits mínims de garantia de la planificació hidrològica. 
 



 

 

 
 
No està de més recordar que hi ha tota una normativa de planificació hidrològica per a la 
determinació dels cabals de manteniment que és plenament vigent i aplicable, i que sobta que 
els seus assessors jurídics desconeguin, o bé obviïn la seva aplicació, o bé apliquin quan 
interessa i, per tant, estem davant una infracció molt greu: s’està legislant des d’una 
perspectiva clarament política, sense cap suport cientificotècnic, per a beneficiar a uns sector 
determinats en perjudici de l’interès general. 
 
Així, doncs, es sol·licita que mentre no hi hagi nous estudis cientifico-ècnics (han de ser públics 
i de consulta fàcil) que invalidin l’actual Pla sectorial de cabals de manteniment aprovat per 
Acord de govern de 4 de juliol de 2006 es mantinguin els valors fixats en aquest Pla sectorial 
de l’any 2006. 
 
De l’anàlisi dels valors del cabal de manteniment que es volen aprovar s’observa que a l’estació 
d’aforament de Girona en el riu Ter, a excepció dels mesos d’abril i maig, els cabals fixats són 
inferiors a 3 m3/s i per tant un incompliment de la Llei 15/1959 de 11 maig que fixe una garantia 
de cabal mínim constant de 3 m3/ al pas del riu Ter a Girona (i això vol dir riu-llera del riu Ter, 
però no la sèquia Monar com a ha volgut interpretar estrambòticament en alguna ocasió 
aquesta Agència). Per tant estem davant d’una vulneració més de l’ordenament jurídic actual. 
No n’hi hagut prou d’un ús abusiu de l’aigua del riu Ter fins ara, que a més, ara, se’n redueix el 
cabal de manteniment. En tot cas a les segones al·legacions que presentarà aquesta entitat pel 
que fa sistema de gestió Ter-Llobregat s’aprofundirà més en aquesta problemàtica. 
 
Com s’ha esmentat abans, el règim dels cabals de manteniment per a l’eix principal de la Muga 
a partir de Pont de Molins s’ha eliminat. En la Memòria del mateix Pla s’addueix per aquest fet 
que no es compliria la instrucció de Planificació hidrològica respecte al nivell de garantia per al 
regadiu. El primer que cal assenyalar és que aquesta instrucció és aplicable només a conques 
intercomunitàries i, per altra banda, que són criteris tècnics, és una definició del concepte “nivell 
de garantia per al regadiu”, no es tracta d’objectius de qualitat d’obligat compliment. En tot cas, 
en el Pla presentat no hi ha cap referència concreta i explicita dels objectius de qualitat en la 
garantia dels regadius i, per tant, en el supòsit que aquesta Agència ho vulgui fer, ha de ser 
clara i transparent amb un annex d’objectius de qualitat per a garantir el regadiu. Tot i això, en 
el supòsit que aquesta Agència finalment fixi aquests objectius per a subministrament a 
regadiu, això no treu que s’ha de complir escrupolosament la Llei d’aigües, i cal recordar que 
els cabals de manteniment són una restricció d’ús a excepció de l’abastament tal i com disposa 
l’article 59.7 del text refós de la Llei d’aigües. Tanmateix torna a sobtar el paper que juguen els 
assessors jurídics de l’ACA ja que un fet tan evident que fins i tot apareix en varis apartats del 
Pla de Gestió i en cas de la Muga (i també del tram final del Llobregat) s’infringeix 
incomprensiblement amb total impunitat. Per mostrar les incoherències respecte aquest cas 
només cal veure el document de l’Estudi ambiental estratègic del Programa de mesures 
d’aquesta ACA on textualment s’especifica: 
 
“ Estudi ambiental estratègic de la revisió del Programa de mesures del Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya 2016 – 2021” 
 

1.6. Relació amb altres plans i programes 
 
Agricultura i ramaderia 
 
“El procés per a la implantació de cabals ambientals haurà d’establir acords 
amb les concessions d’aigua per a usos agrícoles, que és a la vegada un dels 
aspectes bàsics en què es fonamenta el Pla de regadius de Catalunya 2008-
2020. Els cabals de manteniment es consideren una restricció prèvia als usos, i 
des d’aquest punt de vista han de ser les concessions les que s’adaptin al 
règim de cabals establert, i no pas a l’inrevés. Cal tenir en compte, però, que el 
Pla de regadius de Catalunya (2008-2020) no ha estat aprovat pel Govern i per 



 

 

 
 

tant es pot considerar com informació de base però no es podran assumir 
directament les previsions al Pla”. 

 
Així mateix, en la Memòria del Projecte de Decret del Pla de gestió s’especifica el següent: 
 

 

 
 
 
Així, doncs, s’observen disfuncions greus entre l’ordenament jurídic i les decisions tècniques i/o 
polítiques que volen eliminar cabal de manteniment del tram mig i baix de Muga (o del tram baix 
del Llobregat de Barcelona) sense tenir en compte la normativa actual, per la qual cosa 
agrairíem que els assessors jurídics realitzessin un repàs exhaustiu del desenvolupament de la 
normativa per tal que totes les decisions tècniques i/o polítiques fixades en el Pla s’emparin i es 
suportin amb la normativa vigent. 
 
Cal aclarir que per a la Muga, com reconeix aquest Pla (i l’anterior Pla de l’any 2009-2015 molt 
més clar i entenedor que l’actual), que els usos d’abastament per a la població estan 
plenament garantits en tota la tipologia d’anys. El que no està garantit són els usos agraris 
en anys secs. Malaurament, de forma esbiaixada al document de la Memòria del Pla, 
s’esmenta que el sistema és deficitari sense explicar, clarament i entenedorament, que els 
abastaments per a la població estan plenament garantits en tota la tipologia d’anys, però que el 
que no ho està són els usos agraris en anys secs. Ens trobem, doncs, que la direcció d’aquesta 
Agència ha eliminat la fixació d’un cabal de manteniment al riu en benefici dels usos agraris de 
dues comunitats de regants. Insistim que aquest fet, és una vulneració flagrant de la Llei 
d’aigües. Tanmateix, aquest tracte discriminatori del tram mig i baix de la Muga enfront altres 
rius, encara sorprèn més ja que, a més, no hi ha la certesa que una de les comunitats de 
regants disposi del preceptiu títol concessional. Per una banda, aquest fet suposaria una altra 
vulneració flagrant de la Llei d’aigües, atès que s’estarien reservant i lliurant cabals a una 
comunitat sense que aquesta disposi de títol concessional. És a dir, una clara prevaricació per 
part dels responsables directes de la Comissió d’embassament i de l’alta direcció de l’ACA. 
Està molt clar que no es pot permetre que un aprofitament sense títol de l’Administració 
hidràulica derivi aigua, i menys encara que aquesta administració hipotequi els cabals de 
manteniment per satisfer, casualment o no, els usos agraris de les comunitats de regants de 
l’àmbit geogràfic d’on són el director d’aquesta ACA i el Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
l’Alt Empordà.  
 
Així, doncs, de tot plegat es dedueix que l’eliminació del cabal de manteniment del tram mig i 
baix de la Muga és per a un clar tracte de favor a dos beneficiaris molt clars i concrets, i una 
discriminació per a la resta de concessionaris. Suposant una infracció evident de l’article 59.7 
de la Llei d’Aigües i del capítol I del títol V del bon govern de la Llei de la transparència, en 
perjudici del bé comú. També sorprèn que la primera opció triada hagi estat l’eliminació del 
cabal de manteniment en comptes de fomentar un canvi de tipologia de conreus (bàsicament la 
demanda més gran ve dels cultius de blat de moro), la millora de la seva eficiència (la pràctica 
totalitat del reg de blat de moro es fa per inundació), la millora en el transport de l’aigua per tal 



 

 

 
 
d’evitar les altes pèrdues actuals (les quals són evidents en alguns indrets) o bé per l’aportació 
d’aigües residuals reutilitzades provinent de l’EDAR de Figueres o de Roses (opcions ja 
plantejades a l’anterior Pla de Gestió i actualment desaparegudes en aquest).  
 
També cal recordar que aquesta eliminació de la fixació dels cabals de manteniment pot tenir 
conseqüències molt greus per a l’esgotament dels pous de Peralada on existeix un important 
volum d’abastament i per a la salinització dels pous més litorals com reconeix el propi Pla.  
 
Així, doncs, es sol·licita que es retorni la fixació dels cabals de manteniment en el tram mig i 
baix de la Muga d’acord amb els valors que establia el Pla sectorial de cabals de manteniment 
de l’any 2006, la seva reserva en els volums de l’embassament i el seu compliment.  
 
En el tram baix del Fluvià, en els diversos quilòmetres de riu que van de Sant Morí a l’Arbre Sec 
(Ventalló), hi ha una problemàtica associada als aprofitaments d’aigües subterrànies. En 
concret en aquest tram s’asseca completament la llera provocant repetides mortaldats de 
peixos a causa de l’extracció excessiva d’aigua del pous situats a d’al·luvial del Fluvià i que 
tenen un incidència directe sobre la circulació de l’aigua per la llera. Així, doncs, es sol·licita 
que es fixi normativament en el Pla de Gestió un nivell piezomètric de referència en aquesta 
zona pel qual no es pugui extreure aigua per sota aquest nivell i es fixi  el termini per a la seva 
incorporació normativa en els títols concessionals. En el supòsit que no es disposin de dades al 
respecte es sol·licita l’inici d’un estudi específic d’aquest tram per determinar els llindars 
màxims d’explotació dels pous per no afectar el cabal circulant. 
 
En el primer cicle de planificació tan sols es van definir cabals de manteniment per a masses 
d’aigües superficials. No obstant això, en aquest segon cicle ja són imperatius els cabals de 
manteniment o el seu equivalent com és la fixació dels requeriments hídrics per a les zones 
humides (estanys i aigües de transició) tenint present les variacions estacionals interanuals de 
la superfície mullada i de la profunditat, de la composició química de l’aigua, funcionament 
hidrològic, balanç hídric, i composició i estructura de les comunitats biològiques que allotgen. 
Així, doncs, es sol·licita la seva definició i la seva incorporació i aprovació en aquest Pla, 
iniciant-se per aquelles que es troben dins d’una figura de protecció legal. 
 
Finalment, en aquest Pla tampoc hi ha cap fixació normativa de la determinació dels cabals de 
manteniment a respectar en fonts i surgències en l’atorgament de concessions i/o 
autoritzacions per part de l’ACA. No hi ha cap requeriment mínim definit per a aquests casos 
que en certes ocasions tenen una influència vital per a àmbits fluvials de capçalera (per 
exemple, trams amb presència de cranc autòcton). Això ha tingut com a conseqüència 
l’atorgament indiscriminat per part d’aquesta administració hidràulica de tot el cabal que aflora a 
la superfície. Així, doncs, es sol·licita la definició de criteris tècnics normatius en el Pla de 
Gestió per a resoldre aquesta problemàtica i definir un cabal mínim de manteniment per a 
aquest tipus d’aprofitaments.  
 
 
Article 17.4 
 
L’exigència del compliment dels caudals ecològics s’ha de mantenir a tots els sistemes 
d’explotació amb l’única excepció de l’abastament i, per tant, en cap cas és pot modificar 
temporalment ni disminuir la seva quantia pels interessos privats i lucratius dels lobbys que 
participen a les comissions de desembassament.  En tornem a trobar en el mateix cas d’abans, 
de que serveixen els seus assessors jurídics?  
 
En aquest aspecte cal fer referència a l’antidemocràtic sistema de participació vigent fins ara a 
partir de les Comissions de desembassament, on la majoria dels representants corresponen a  
interessos lucratius del sector de l’aigua amb poder i capacitat d’influència en les decisions. 



 

 

 
 
Aquest segrest de les decisions de la gestió de l’aigua aigües avall dels embassaments és 
clarament visible en les representacions actuals de les comissions de desembassament. 
 
La Comissió de desembassament no té assignades funcions de la modificació de cabals de 
manteniment. Se li atorguen més funcions de les que li pertoquen per l’actual Decret 153/2012, 
de 20 de novembre. La Comissió si vol pot proposar, no aprovar, modulacions en els usos de 
l’aigua, però en cap cas del cabal de manteniment que són fixats, i només modificables, per llei 
i no per una Comissió de desembassamet, on hi ha representats en excés els lobbys de l’aigua 
amb clars interessos lucratius respecte a altres tipus d’usuaris. 
 
Si es volen modular els cabals de manteniment s’ha de fer per llei a partir del Pla especial de 
Sequera i fonamentar-se amb la normativa de planificació hidrològica de fixació de cabals de 
manteniment amb els corresponents estudis cientificotècnics i amb les directrius tècniques de la 
Comissió europea (Guia document nª 31-Any 2015). Així, doncs, es sol·licita la retirada 
immediata d’aquest articulat 17.4. La perversió d’aquest articulat queda posada de manifest pel 
fet que no defineix ni concreta res de la modulació deixant a la lliure decisió i indeterminació els 
valors de cabal de manteniment que realment s’aplicaran a la realitat fet que incompleix l’article 
62 de la Llei 19/2014.  
 
Reiterar que cal modificar l’actual funcionament actual de les Comissions de desembassament, 
caracteritzat per ser molt poc democràtic i molt poc transparent. A més, no hi ha desenvolupat 
cap reglament intern de funcionament per a prendre les decisions finals dels cabals a 
desembassar. Alhora, tampoc hi ha cap resolució administrativa ni sistema administratiu per 
recórrer les decisions preses i, si és adient, poder demanar les responsabilitats que pertoquin. 
Aquesta manca de transparència en el funcionament de les Comissions de desembassament i 
de les seves decisions finals executables és un dels punts que requereix, i per tant sol·licitem, 
que s’actuï ja que és vital pels trams baixos de la Muga i del Ter.  
 
 
Article 17.5 
 
La fixació del cabal generador i de taxes de canvi d’acord amb les criteris del Pla es considera 
insuficient amb la realitat actual dels nostres rius. 
 
Manifestar el nostre malestar perquè en els darrers mesos estem observant oscil·lacions 
continuades horàries i diàries del cabal del riu Ter i de la Muga amb intervals que no s’ajusten a 
la dinàmica fluvial natural i que provenen de la manca de sensibilitat en les ordres de 
desembassament per part dels responsables d’aquesta Agència o bé la manca de cura en 
l’explotació de les centrals hidroelèctriques d’Endesa Generación (Boadella i Pasteral). Fer 
esment que el tram baix del riu Ter i de la Muga, aquests darrers anys, s’estan tractant més 
amb l’esperit de “fontaneria hidràulica” com si fossin “galeries de serveis” que no pas sistemes 
naturals amb uns requeriments hídrics i unes oscil·lacions de cabals el més assimilable 
possible al seu règim natural. 
 
Tanmateix les oscil·lacions continuades del cabal que poden observar-se a la Muga, degut a la 
CH d’Endesa i al contra-embassament i les oscil·lacions de cabal del riu Ter a Manlleu, en 
períodes d’estiatge, degut a les oscil·lacions de cabal que provoquen els aprofitaments 
hidroelèctrics no queden en absolut resoltes amb les fixacions de la taxa de canvi d’aquest Pla. 
Cal recordar que les oscil·lacions naturals del cabal en un riu poden venir provocades per 
avingudes, període desglaç i el mateix cicle diürn i nocturn que influeix sobre la fosa de la neu a 
les capçaleres.  
 
Així, doncs, es sol·licita que l’articulat actual es complementi amb que per a maniobres dels 
embassaments i el desguàs de l’Estany de Banyoles es fixi normativament, seguint les 
directrius de la instrucció de planificació hidrològica. A més d’una taxa màxima de canvi  



 

 

 
 
horària, es fixi normativament una taxa màxima de canvi diària en funció de l’històric de les 
variacions naturals de les aportacions aigües amunt dels embassaments i una taxa màxima de 
canvi quinzenal també en funció de l’històric de les variacions naturals de les aportacions 
aigües amunt dels embassaments a fi i efecte minimitzar els impactes de les variacions de 
cabal al riu. Per a les maniobres d’aprofitaments d’aigües superficials amb cabals 
concessionals iguals o superiors al mínim cabal circulant en període d’estiatge es considera 
efectiu una taxa de canvi horària i una taxa de canvi màxima diària.. 
 
Es sol·licita que s’incorpori al Projecte de Decret del Pla un articulat referent a que en el cas de 
minicentrals existents amb títol concessional vigent, a excepció que estigui contemplat 
expressament en les condicions de la concessió, no es permet turbinar mitjançant embassades 
o oscil·lacions continuades de cabal turbinat superiors al 15% degut als ajustaments de les 
turbines i/o sensors de la làmina d’aigua en la càmera de carrega. Aquesta Agència, pel supòsit 
de noves concessions per a minicentrals, ja ha establert que no serà autoritzable la pauta 
d’explotació d’embassades o hidropuntes en l’article 37.3 del Pla però no per les existents, i 
que de fet són les més rellevants i més importants. 
 
Es sol·licita que es fixi que l’aplicació de les taxes de canvi i cabals generadors sigui d’aplicació 
l’endemà de l’aprovació del Pla de gestió. 
 
Es fixi normativament que els cabals generadors dels embassaments no s’alliberaran per la 
comporta de fons, i en el cas que es doni aquesta circumstància, hi haurà un cabal de dilució 
com a mínim de 1:50.   
 
 
Article 18 Implantació del règim de cabals de manteniment o ecològics 
 
Des de l’any 2006 que es va aprovar el Pla sectorial de cabals de manteniment hi hagut temps, 
és a dir nou anys, per arribar a una concertació dels cabals de manteniment amb els principals 
concessionaris (bàsicament aprofitaments hidroelèctrics i comunitats de regants). Tot i que la 
seva instauració era d’obligat compliment a la finalització del 1r cicle de planificació, mitjançant 
l’aprovació de Pla zonals, no se’n ha aprovat cap ni un. Així, doncs, temps no ha faltat, voluntat 
per instaurar-los poder sí. Aquesta part troba incongruent retardar en el millor dels casos 2 anys 
i mig la seva instauració quan és urgent la seva aplicació efectiva i real per millorar la qualitat 
de les masses d’aigua superficial. De fet, vist el succeït amb el 1r cicle de planificació, que no 
s’ha servit de res respecte a la implantació dels cabals de manteniment a aprofitaments ja 
existents, tampoc tenim cap confiança que s’apliquin a partir de 1 de juny de 2018 a algunes 
masses d’aigua i l’1 de juny de 2020 a la resta, ja que la confiança transmesa fins ara en el 
compliment de la normativa per part d’aquesta administració és absolutament nul·la. Podríem 
dir, resumint, que moltes voluntats, molt de paper i cap fet real. Tampoc hi ha cap justificació ni 
motivació del perquè del retard d’aquests cabals, alguns fins i tot fins a l’any 2020. 
 
Així, doncs sol·licitem l’aplicació pràctica i real dels cabals dels manteniment als diferents títols 
concessionals com a màxim en els 3 mesos posteriors a l’aprovació d’aquest Pla de Gestió i el 
Programa de mesures, i d’aplicació immediata, el dia desprès de l’aprovació del Pla, a tots els 
aprofitaments que estan en procés del tràmit administratiu per a l’obtenció d’un títol 
concessional. En el cas d’embassaments explotats per aquesta Agència es sol·licita que es fixi 
normativament l’aplicació dels cabals de manteniment l’endemà de l’aprovació d’aquest Pla. 
 
Article 18.4  
Els règims de cabals de manteniment, o el seu equivalent de requeriments hídrics, no només 
ha d’aplicar-se a les masses d’aigües superficials sinó que es sol·licita que s’apliquin també a 
les concessions i autoritzacions d’aigües subterrànies que tenen influència sobre el cabal 
superficial circulant per les lleres (ex cas del tram baix del Fluvià abans exposat), a les 



 

 

 
 
derivacions d’estanys, i a les concessions / autoritzacions de pous surgents o fonts que 
s’atorguin a partir de la data d’entada en vigor del Pla. 
 
 
Article 19 Control del règim de cabals de manteniment o ecològics 
 
S’està d’acord amb aquest articulat ja que dóna transparència al compliment dels cabals de 
manteniment amb l’afegit que s’estableixi un codi únic de colors de les senyals de compliment 
del cabal de manteniment, relacionats amb els tres períodes diferenciats dels cabals, a fi i 
efecte que sigui plenament transparent per a tothom el seu compliment. 
 
Es sol·licita que es fixi normativament que aquesta senyalització sigui obligatòria a partir del 
primer dia que l’aprofitament deixa el cabal de manteniment fixat en aquest pla (per ser 
coherent i donar transparència al seu compliment). 
 
Es sol·licita que aquesta Agència doni transparència en el compliment del cabals de 
manteniment  i per tant es realitzi l’esmentada senyalització a l’estació d’aforament del Pont de 
la Barca a Girona i l’estació d’aforament de Pont de Molins, és a dir, que s’apliqui ella mateix 
l’article 19.1 i 19.2. 
 
Cal dir que curiosament a la llista de mesures del Programa de Mesures es destinen 8.000.000 
euros a subvencions adreçades als titulars de les concessions i 500.000 euros al suport tècnic 
per als processos de concertació de la implantació dels cabals de manteniment, però en canvi 
no es destina ni una sola mesura, ni un sol euro, a la vigilància per a comprovar i verificar el 
compliment dels cabals de manteniment una vegada aquests han estat fixats. És a dir, aquesta 
Agència està disposada a gastar 8.500.000 euros per instaurar cabals de manteniment i no 
està disposada a gastar ni un euro per comprovar l’efectivitat d’aquesta inversió? 
 
Per tant, el que preocupa primer és la seva fixació i en  segon terme, malgrat tot i ser més 
important, la comprovació del seu estricte compliment. En tot el Pla es presenta sempre que 
s’avalua el control de l’immissió dels paràmetres però en cap cas es fa referència al que realitza 
l’emissió, és a dir el titular causant de l’afectació. Així, doncs, es sol·licita una clara 
transparència en els sistemes que té aquesta Agència per a comprovar el compliment del 
cabals de manteniment i per tant es sol·licita la definició d’un sistema d’inspecció per part 
d’aquesta Agència i d’un Programa Ambiental d’inspecció anual dels Cabals de Manteniment 
d’acord amb l’article 9 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la planificació hidrològica. Aquest Programa ha d’oferir les orientacions estratègiques en 
matèria de comprovació i verificació dels cabals de manteniment, amb assignació de fons i 
recursos humans i que inclogui la freqüència de les visites als diferents titulars basat en el risc 
d’incompliment i/o dels efectes nocius d’aquest incompliment i/o del tram de llera afectat i com 
a mínim sigui d’una inspecció a l’any. Aquest Pla es sol·licita que es faci públic tal i com ho està 
fent, i elaborant, actualment la direcció General de Qualitat Ambiental pel que respecte a la 
inspecció ambiental integrada.  
 
 
Article 20 Connectivitat fluvial 
 
Aquest s’ha modificat totalment respecte a l’aprovat a l’anterior Pla de Gestió de l’aigua 
rebaixant-lo i referint-lo tan sols a la “vigent legislació sectorial”. Aquesta referència a la vigent 
legislació sectorial fa referència a l’article 126 bis del Reial Decret 849/196 pel qual s’aprova el 
Reglament del Domini Públic hidràulic; en el seu apartat segon, recull que en noves 
concessions o autoritzacions (d’obres), o modificació o revisió de les existents que disposin 
d’elements transversals a la llera del riu se’ls exigirà la instal·lació i conservació de connectors 
per la fauna piscícola. L’altra normativa sectorial és la llei 22/2009, del 23 de desembre, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Així, doncs, aquesta Agència 



 

 

 
 
s’inhibeix de potenciar la connexió piscícola longitudinal i transversal, tot i ser un greu problema 
en varis trams dels rius catalans tal i com mostra el document de qualitat hidromorfologica del 
rius 2007-2012 de la pròpia ACA. Com vol millorar la direcció d’aquesta Agència la continuïtat 
fluvial de les masses d’aigua en estat dolent o deficient si no impulsa i obvia la construcció de 
connectors? Tot i que com a objectius de qualitat en la majoria de les masses d’aigua s’ha fixat 
l’estat bo, com es vol aconseguir aquest estat si no pren les mesures proactives que no passen 
pel simple compliment de l’articulat de la Llei d’aigües (que és sota mínims com veurem més 
endavant) i la Llei de Pesca que no es competència de l’ACA però que tampoc té cap objectiu 
de compliment fixat? Cal recordar que dintre les funcions de l’ACA hi ha el desenvolupament 
normatiu i per tant es sol·licita el seu immediat desenvolupament per a la connectivitat fluvial.  
 
Catalunya té al voltant de 859 recloses segons el Pla de mesures que corresponen 43 a la 
Muga, 59 al Fluvià, 211 al Ter i 2 al Daró. De les actuacions dutes a terme fins ara, període 
2006-2012, que esmenta el document, hi ha el fet que des de l’any 2009 s’han construït 18 
connectors per peixos per part dels titulars dels aprofitaments, és a dir en 6 anys 18 
connectors, en resum 3 connectors per any (s’ha d’entendre que aquests s’han sol·licitat en 
base a l’article 126 bis de l’actual Llei d’Aigües). Això vol dir que si aquesta Agència es segueix 
limitant a aquesta política de connectivitat amb l’aplicació de l’article 126 bis, és a dir, es 
segueix amb aquest ritme “trepidant” tardarem (859 rescloses / 3 connector/any) 286 anys a 
tenir els nostres rius connectats!!!!. Davant d’aquestes dades i del fet que tenim 11 masses 
d’aigua en estat mediocre, dolent o deficient per l’índex de continuïtat fluvial, es sol·licita que es 
modifiqui el present articulat retornant i aprovant el redactat de l’anterior Pla de Gestió. A més, 
es demana que l’Agència consideri prioritari l’inici de les actuacions per a la construcció de 
passos per a la fauna piscícola (1) a les masses d’aigua amb un estat inferior a bo de 
connectivitat fluvial a les infraestructures que dificultin la mobilitat de les especies aqüícoles i el 
compliment del seu cicle biològic; i (2) a les masses d’aigua incloses dintre figures de protecció 
legal o reserves fluvials. Així, doncs, es sol·licita que es fixi com a objectiu de qualitat que el 
50% dels obstacles infranquejables avui dia situats en masses d’aigua d’estat inferior a bo (per 
continuïtat fluvial), masses situades dintre figures de protecció d’espais naturals i/o reserves 
fluvials disposin de connector piscícola a la finalització d’aquest cicle de planificació (any 2021) 
i, si escau, amb la incorporació d’una línia d’ajuts en el Programa de Mesures per a la seva 
execució.  
 
A la vegada es sol·licita que es prioritzi, en les actuacions de connectivitat d’aquesta Agència, 
tan en la tramitació d’expedients com en mesures de connectivitat d’estacions d’aforament la 
connectivitat a la conca del Fluvià al ser l’únic “gran” riu que queda sense cap gran 
infraestructura (embassament) i, per tant, on es possibilita més la connectivitat de tot l’eix 
principal de la llera. 
 
Es sol·licita que s’incorpori una mesura, en el Programa de mesures, referent a les actuals 
infraestructures que estan fora d’ús, i que poden ser històriques o bé recents, però que en la 
resolució d’extinció ja emesa no s’ha obligat a la reposició del medi, és a dir a la demolició de la 
infraestructura  amb conformitat a l’article 101 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, és a dir resolucions que si s’han fet a partir 
d’aquesta data han vulnerat/obviat la legislació vigent carregant aquest cost ara l’Agència 
d’acord amb l’article 89.4 del Reglament del Domini Públic Hidràulic. Així, doncs es sol·licita 
una mesura on es programi l’enderroc o el condicionament de les infraestructures fora d’ús per 
possibilitar la seva connectivitat fluvial (mesura subsidiària prevista en l’esmentat article 101) 
com a mínim del 25% de les rescloses fora d’ús actuals a la finalització de l’any 2021.  
 
Tanmateix, l’actual articulat 37.4 del Pla de gestió proposat tan sols es refereix a noves 
concessions o modificacions de les concessions obviant, de forma inaudita, totes les 
concessions existents (les més nombroses i importants i que no necessariament ha de tramitar 
cap expedient de modificació). Així, doncs, es sol·licita un articulat que reguli jurídicament les 
antigues concessions ja extingides, les concessions actualment vigents i les noves concessions 



 

 

 
 
respecte a la reposició del medi alterat ja sigui mitjançant la demolició en el domini públic 
hidràulic de les insfraestructures existents una vegada cessada la seva explotació o bé a la 
construcció de connectors fluvials en el supòsit que no sigui viable la demolició. Des de l’any 
2009 s’han reduït 2 rescloses dels centenars que hi ha les nostres rius segons el document del 
Programa de mesures per la qual cosa es sol·licita que aquesta Agència es prengui 
seriosament, i no de forma folklòrica, la connectivitat fluvial ja que en molts casos es tracta 
simplement de realitzar tramitacions administratives d’extinció respectant sobretot la legislació 
vigent (article 101 de la Llei 33/2003).  
 
 
Altres propostes d’articulat: 
 
Es considera que s’incorpori un articulat al Pla i/o Programa de mesures referent a: 
 
1- Pla i Programa d’inspecció de l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
En tot el Pla i Programa de mesures no hi ha cap referència a Plans i programes d’inspecció 
ambiental als titulars de les activitats fet que es considera una mancança molt greu, ja que 
aquest fet incompleix l’article 9 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de la planificació hidrològica i l’article 12 de la Llei 12/2014 del 29 de desembre. Tan 
sols la verificació de les condicions que imposa aquesta Agència en les seves autoritzacions i/o 
concessions dóna sentit i confiança de la bona i eficient actuació de la l’administració i en el cas 
que ens ocupa no hi ha res definit, almenys públicament, cap Pla ni Programa integral de 
verificació de les autoritzacions, concessions que emet aquesta Agència i actuacions pròpies 
de l’ACA i, per tant, es sol·licita un articulat en el Pla de gestió que obligui a la seva redacció, 
aprovació i publicació anual.  
 
2- Plans de gestió de la demanda 
A fi i efecte de contribuir a una gestió integral, racional i sostenible de l’aigua es sol·licita un 
articulat referent a la seva redacció i aprovació i que tingui com a directrius: 
 
-L’establiment de sistemes d’informació de l’ús de l’aigua amb l’objectiu de disposar informació 
sobre les característiques dels usos de l’aigua i de les seves tendències. 
-Les alternatives existents per la producció d’aigua a cada sistema d’abastament, les 
avaluacions i valoracions realitzades tant des del punt de vista d’impacte ambiental com 
econòmic, les avaluacions per a optimitzar el seu ús i finalment els criteris bàsics de 
funcionament de producció d’aigua de les diferents fonts d’abastament per a cada sistema 
(Muga, Fluvià, Ter-LLobregat, etc.). 
-Transparència i garantia del control mitjançant la publicació de les dades de producció dels 
sistemes en alta. 
-Foment de l’ús de tecnologies estalviadores d’aigua i l’aprovació d’un calendari per a la seva 
incorporació progressiva en els títols concessionals. 
-Mesures per a la millora dels nivells d’eficiència de les xarxes de distribució en alta i baixa: 
renovació progressiva de les canonades, campanyes de detecció ràpida de fuites i la seva 
minimització, millora de l’eficiència dels canals de regadiu, dels sistemes de reg, incorporació 
de bones practiques en el reg i de la millora de rendiments en aprofitaments hidroelèctrics 
(actualment no s’ajusta a l’article 13 p del Decret 380/2006, de 10 d’octubre). 
-Actualització tarifaria sota criteris de recuperació de costos, foment i estalvi de l’aigua, i 
aplicació del criteri “qui contamina-paga” o “qui afecta trams de riu per la detracció de cabals” 
paga. 
-Foment de campanyes de conscienciació i informació als usuaris. 
-Promoure espais autèntics de participació per a una nova cultura de l’aigua (que res tenen a 
veure amb les comissions de desembassament). 
 
3- Ús de l’aigua 



 

 

 
 
Es sol·licita que s’incorpori un articulat en el qual s’especifiqui que el cabal derivat en cada 
moment s’ajustarà al cabal real utilitzat encara que el cabal concedit sigui superior. 
 
4- Cabal de manteniment i aprofitaments d’aigües subterrànies / fonts / zones humides 
Es sol·licita que als efectes de mantenir el règim de cabals de manteniment o requeriments 
hídrics s’incorpori un articulat en el es pugui exigir als aprofitaments que es trobin pròxims a 
rius, fonts o zones humides, o als que presumeixi que poden incidir en el règim dels cabals de 
manteniment o en els requeriments hídrics, un informe justificatiu de les possibles afeccions del 
mateix. El règim d’explotació de la concessió haurà d’adequar-se per garantir la no afecció al 
règim dels cabals de manteniment o requeriments hídrics segons el cas. 
 
5- Priorització d’actuacions per a cada massa d’aigua. 
Una vegada analitzades les llistes de mesures del Programa de mesures s’observa que no hi 
ha cap mena de priorització en el temps. Es tracta d’un garbuix de mesures, sense concretar ni 
prioritzar en quina massa d’aigua s’aplicarà en primer lloc la mesura. De fet sobta, i fins i tot és 
inaudit en qualsevol empresa normal, que en un pla d’inversió de 1.073 milions euros no hi hagi 
cap cronologia de les actuacions i dels llocs on es portaran a terme. Es suposaria que les 
mesures s’haurien de prendre prioritàriament a cadascuna de les masses d’aigua que 
presenten un estat inferior a bo, però no hi ha res definit ni concretat. Així, doncs, es sol·licita 
per a cada massa d’aigua del Pla, les mesures concretes i definides en el temps i en l’espai que 
li serà d’aplicació per a millorar el seu estat final. 
 
 
D’acord amb la Llei 19/2014. del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i del bon govern la qual entra en vigor a partir del 30 de juny de 2015 i, per tant, 
d’aplicació al Pla de gestió i Programa de mesures es sol·licita: 
 
Un nou redactat del Pla de Gestió i del Programa de mesures tenint en compte tots els 
aspectes de la llei 19/2014 (tot i que s’havia d’haver considerat almenys la llei estatal 19/2013 i 
tampoc s’ha fet) i incorporar-los en el mateix. En particular es sol·licita que s’incorporin i/o es 
considerin els següents aspectes:  
 
Article 6. Obligacions de la transparència 
Article 6.1 a) 
El Pla de Gestió manca de transparència en mostrar els criteris d’avaluació de les masses 
d’aigües superficials d’una forma clara i transparent, tenint en compte que l’estat ecològic es 
mesura a través d’una combinació de l’anàlisi de la qualitat biològica, la qualitat fisicoquímica i 
la qualitat hidromorfològica. Els criteris d’aquesta combinació no s’han fet públics i són de vital 
importància per a comprovar la correcte avaluació de les diferents masses d’aigua.  

 
Article 6.1 b) 
a) Tot i que recentment la pagina WEB de l’ACA ha instal·lat un apartat de “Transparència”, en 
realitat és un refregit d’accessos ja existents. La informació de l’estat del medi i de les xarxes 
de control consultable a la pagina WEB, tot i existir els programaris informàtics, segueix essent 
obsoleta amb nombrosos punts on no consten dades des de fa mesos: per exemple, de Les 
Masies de Roda, Peralada; o fins i tot de l’estació de Pont de Molins on s’omet informar del 
cabal circulant (la dada més important). A més, en temes d’hidromorfologia no hi ha res (per 
exemple indicadors del grau de compliment de cabals de manteniment). En aquest sentit també 
cal comentar que programaris recentment estrenats, com el Registre d’Aigües, on no hi ha 
pràcticament cap informació (per què el pengen si falten la immensa majoria de les 
concessions?). En resum, el que cal són dades clares, transparents, constants,  actualitzades i 
sobretot fiables en el temps. 

 



 

 

 
 
b) Per altra banda, demanem que es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal 
derivat del riu Ter cap a Barcelona (ETAP Ter-Cardedeu) des del Pasteral. El cabal instantani 
transvasat, el volum acumulat diàriament, mensualment i anualment. 
 
c) També es demana que es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal generat a 
partir de les dessaladores actualment construïdes destinat a Barcelona. El cabal instantani, el 
volum acumulat diàriament, mensualment i anualment. 
 
d) Finalment es demana que es faci públic i sigui consultable permanentment el cabal derivat 
del riu Llobregat cap Barcelona (ETAP Llobregat). El cabal instantani transvasat, el volum 
acumulat diàriament, mensualment i anualment. 
 
Article 6.3 
Es demana que es faci públics els indicadors que avaluen el grau de compliment de les 
obligacions de transparència. 
 
 
Article 12.  Transperència en matèria de planificació i programació 
Article 12.1 i 12.2 
Es demana que es faci públic en el Pla de Gestió de l’avaluació dels mitjans humans i de les 
carregues de treball necessàries per executar el Pla de gestió i el programa de mesures 
d’acord amb els diferents àmbits d’actuació i les diferents mesures proposades el qual l’actual 
documentació obvia. Aquesta informació es considera imprescindible ja que malauradament els 
ciutadans/es estem acostumats a la elaboració de plans i programes sense cap tipus de 
recolzament humà per executar després les voluntats posades sobre el paper i aprovades, i en 
major mesura des de que aquest govern de la Generalitat ha adoptat la política de no renovar 
els recursos humans destinats a donar servei a la ciutadania. 

 
Article12.3  
 
Es demana que es facin públics els criteris i la metodologia per avaluar els compliment del Pla 
de Gestió i el programa de mesures i el resultat de l’avaluació, és a dir, no n’hi ha prou dient 
que s’han invertit diners en una determinada actuació per millorar una massa d’aigua sinó que 
cal justificar quina ha estat aquesta inversió i si hi hagut millora real. Tanmateix, es sol·licita que 
s’aprovin els índexs que mesurin l’efectivitat i la qualitat de l’actuació administrativa d’aquesta 
Agència al cap del temps, en resum, informació concreta i concisa de l’evolució real de 
l’efectivitat de l’administració. A títol d’exemple, per a la qualitat hidromorfològica de les masses 
d’aigua (extrapolable a altres àmbits d’actuació: abocaments, obres, inspeccions, inversions del 
programa de mesures, etc.) es sol·licita que s’efectuï i es doni transparència a la següent taula 
comparativa per a les CIC (per a cada conca i massa d’aigua): 
 
 Inici del Pla 2016                                               Mig i Final del Pla 2019 i 2021 
 Número de rescloses actives Número de rescloses actives 
 Numero de rescloses fora d’ús  Número de rescloses fora d’ús 
 Núm. Concessions existents actives  Núm. Concessions existents actives 
 Núm. Concessions amb cabal de manteniment fixat Núm. Concessions amb cabal de manteniment fixat
 Núm. d’escales de peixos Núm. d’escales de peixos 

Núm de rescloses reduïdes 
 Núm d’inspeccions de comprovació concessions Núm d’inspeccions de comprovació concessions 

Núm conc. amb senyalització control cabal de mant Núm conc.amb senyalització control cabal de mant. 
Article 45. Creació del Registre 
És especialment rellevant difusió dels grups d’interès que han participat en la elaboració 
d’aquest Pla de gestió i del Programa de mesures ja que ha certs aspectes de la normativa que 
denoten un interès molt clar i únic d’un sector determinat. 
 
Article 55. Principis d’actuació 
Article 55.1 



 

 

 
 
Com ha quedat demostrat anteriorment pel cas del cabal de manteniment de la Muga està clar 
que els principis d’actuació han estat clarament vulnerats per la direcció d’aquesta Agència 
vulnerant el principi de legalitat, la parcialitat en la presa de decisions i la bona fe, a favor d’uns 
poders econòmics molt concrets i determinats. 
 
Article 55.2 
En el plec de clàusules contractuals i en les bases de convocatòries i ajuts, on s’han d’incloure 
els principis ètics i les regles de conducta als quals s’han d’adequar els contractistes i les 
persones beneficiàries, es sol·licita que aquesta Agència, com a promotora d’inversions i de 
l’economia en general, inclogui avantatges per a empreses que justifiquin el seu funcionament 
mitjançant principis d’economia del bé comú o bé d’economia solidaria a fi i efecte de valorar i 
potenciar la seva activitat respectant la mínima empremta ecològica. 
 
Article 59. Cartes de servei 
El Pla de gestió i el programa de mesures manquen d’una carta de servei per a cada massa 
d’aigua de les actuacions a portar a terme, fet fonamental per a donar veritable compliment i 
transparència al Pla i per tant és sol·licita la seva elaboració i publicació. 
 
Article 61. Dret de formular propostes i suggeriments 
Es demana que s’incorpori aquest document d’al·legacions al Pla i al Programa de mesures, 
també com a propostes d’actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics i 
en concret de l’ACA i es doni a conèixer d’acord amb l’article 61.3 al portal de la Transparència.  
 
Article 62. Millora de qualitat normativa. Principis generals 
Es recorda que la nova normativa ha de ser coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i, per 
tant, s’han de respectar la Llei d’aigües actualment vigent i el seu articulat escrupolosament en 
referència a les restriccions d’ús dels cabals ambientals (article 59.7 de la Llei d’Aigües). 
 
Article 64.  Millora de la regulació 
En el Pla de Gestió i el Programa de mesures no disposa de mecanismes per a l’avaluació del 
seu grau de compliment. Aquests no es limiten a la avaluació del compliment dels objectius de 
qualitat sinó també, i sobretot, a tota la tramitació i gestió del domini públic hidràulic i de les 
seves zones d’actuació administrativa, i a totes i cadascuna de les actuacions proposades en el 
programa de mesures per la qual cosa cal definir i publicar els mecanismes d’avaluació i 
verificació del seu grau de compliment al llarg del Pla.  
 
Article 65.  Principis i impuls del govern obert i 66.2 Mesures de foment del govern obert 
En el Pla de Gestió i programa de mesures no hi ha res al respecte de com portar a la pràctica 
aquests principis i, per tant, cal una definició clara i transparent. 
 
Atès l’exposat fins ara, i les irregularitats detectades es considera adient informar que es 
presenta queixa formal davant l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Síndic de Greuges de 
Catalunya. 
 
Es sol·licita d’aquesta Agència que incorpori les al·legacions en l’actual Pla de Gestió i/o 
Programa de mesures, i que doni resposta motivada particular a cadascuna dels diferents 
sol·licituds realitzades en aquest document d’acord amb l’article 67 de la Llei 19/2014, del 29 
de desembre. 
 
 

Barcelona,  20 de juliol de 2015 
 

Gregorio Álvaro Campos 
President de la Federació d'Ecologistes en Acció de Catalunya 
 


	Assumpte: Primeres al legacions al projecte de Decret del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i al Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021

