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Barcelona, 14 de març de 2022

El Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya de tercer cicle
(2.022-27) ha estat presentat a exposició pública durant sis mesos el 15
d'octubre de 2.021 al DOGC núm. 85231
La plataforma Aigua és Vida presentem aquestes al·legacions. En la seva
elaboració han participat L'Associació Naturalistes de Girona i IAEDEN
(Capítol 15), el GDT-Grup de Defensa del Ter (Capítol 13), GETE-Ecologistes
en Acció(Capítol 14), Les Agulles-Ecologistes en Acció (Capítol 11) i Taula
del Llobregat (Capítol 12). Entres totes les organitzacions s'ha recollit un
total de 90 al·legacions, 20 propostes i 26 sol·licituds que tot seguit
presentem per a la seva consideració. Demanem a l'Agència Catalana les
accepti i incorpori al Pla de Gestió de Districte de Conca Fluvial de Catalunya
i al seu Programa de Mesures.
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DOGC núm. 8523. https://www.firadesantallucia.cat/doc/2021/normativa-covid-8523_CAT.pdf

Llistat d'al·legacions presentades al Pla de Gestió de Districte
de Conca Fluvial de Catalunya i al Programa de Mesures:

3.3.3.1. Determinació del règim de cabals de manteniment o
ecològics. Al·legacions: 3.3.3.1.a, b i c (3 al·legacions).
3.4.5. Sistema Ter-Llobregat: Al·legacions 3.4.5.4.a, b, c i d (4
al·legacions).
5. Resum del Pla de Seguiment. Al·legació: 5.a (1 al·legació).
8.- Terminis per l'assoliment dels objectius ambientals i
exempcions. Al·legacions: 8.1.2.a,b (a i b),c,d,e,f,g i j; 8.1.3.a,b,c,d,e,f
(a,b i c),j,k i l; 8.1.6a i 8.3.a (23 al·legacions).
10.- Resum programa de mesures: 10.1.a, b i c; 10.2.a,b i c.; 10.2.a, b,
c, d, e, f i g; 10.3.a, b i c; 10.4.a, 10.5.a (17 al·legacions).
11.- Al·legacions Les Agulles-Ecologistes en Acció al tram baix i
Delta del Llobregat: Al·legació 1 amb 2 propostes, Al·legació 2 amb 1
proposta, Al·legació 3 amb 1 proposta, Al·legació 4 amb 4 propostes,
Al·legació 5 amb 2 propostes, Al·legació 5 amb 2 propostes, Al·legació 6
amb 1 proposta, Al·legació 7 amb 3 propostes, Al·legació 8 amb 1 proposta
i Al·legació 9 amb 1 proposta. (9 Al·legacions)
12.- Al·legacions Taula del Llobregat: Al·legacions 12 a (runams salins)
i b (Consell de Conca). (2 al·legacions).
13.- Al·legacions Grup de Defensa del Ter al Programa de Mesures.
Al·legacions 13.1.a, b i c (Assoliment Objectius Ambientals), 13.1.d (Control
i gestió de plaguicides al medi) i 13.2.a (Adaptació al Canvi Global). (5
al·legacions)
14.- Al·legacions del GETE-Ecologistes en Acció al Programa de
Mesures a les conques de Terragona: Al·legacions 14.a,b,c,d,e,f,j i k a
l’Annex XII. Justificació de les exempcions de la demarcació territorial de
Tarragona.(8 al·legacions).
15.- Al·legacions Associació Naturalistes de Girona. Al·legació 1 amb
sol·licitud 1, Al·legació 2 amb sol·licitud 2, Al·legació 3 amb sol·licitud 3,
Al·legació 4 amb sol·licituds 4 i 5, Al·legació 5 amb sol·licitud 6, Al·legació 6
amb sol·licituds 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16, Al·legació 7 amb
sol·licituds 17 i 18, Al·legació 8 amb sol·licitud 19, Al·legació 9 amb
sol·licituds 20, 21, 22, 23 i 24, Al·legació 10 amb sol·licitud 25 i
Consideracions finals amb sol·licitud 26.

3.3.3.1.- Determinació del règim de cabals de manteniment o
ecològics
Per determinar el recurs aprofitable és necessària la definició prèvia del
règim de cabals de manteniment (o cabal ecològic), ja que segons
determina l’article 59.7 del text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial
decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, (endavant TRLA), els cabals de
manteniment no tenen caràcter d’ús, sinó que són una restricció prèvia als
usos. Els cabals de manteniment han de ser garantits quan de manera
natural circulin pel punt analitzat.
El Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de
Catalunya (PSCM) aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya
mitjançant l’Acord de 4 de juliol de 2006 i fet públic mitjançant la Resolució
MAH/2465/2006 de 13 de juliol (DOGC núm. 4685 de 27.7.2006), va definir
un règim de cabals de manteniment, determinats amb l’objecte de garantir
el desenvolupament de la vida aquàtica.
El Pla de gestió 2016-21 va subsumir i completar la normativa anterior,
establint:
• El règim de cabals de manteniment d’obligat compliment pels titulars dels
aprofitaments durant la vigència del Pla, a partir de l’1 de juny de 2018 en
aquelles captacions o punts situats en zones d’especial protecció ambiental,
i a partir de l’1 de juny de 2020 per a la resta de zones o trams fluvials.
El Pla de gestió per al període 2016-21 va generalitzar la implantació de
cabals ambientals a totes les masses d’aigua rius del DCFC. Però com
aquesta implantació es feia efectiva per a les masses d’aigua amb
proteccions ambientals a partir de 1 de juny de 2018 i a partir de 2020 a la
resta, els efectes sobre el règim hidrològic, els hàbitats i les espècies no
s’han pogut constatar.

Al·legació 3.3.3.1.a El pla de gestió de 2.016 – 21 va generalitzar la
reducció de cabals fixats amb criteris tècnics a partir dels models de la
Instrucció de Planificació Hidrològica i aprovats al Pla Sectorals de Cabals de
Manteniment (PSCM). Aquesta reducció del 40% no es va fer sota criteris
científics. Per tant, considerem que en aquesta PGDCFC s'ha de retornar a
fixar els cabals de manteniment que fixa el PSCM al 100%.

Al·legació 3.3.3.1.b. Aquesta implantació es feia efectiva per a les masses
d’aigua amb proteccions ambientals a partir de 1 de juny de 2018 i a partir
de 2020 a la resta, els efectes sobre el règim hidrològic, els hàbitats i les
espècies no s’han pogut constatar. Aquest PGDCFC en el seu punt '3.3.3.2.
Procés de concertació' constata que aquests cabals no s'han fixat i que l'ACA
torna a caure en un Procés de concertació que era una condició per a la
rebaixa d'un 40% dels cabals fixats amb criteris científics. Aquest punt
literalment diu 'L’Agència Catalana de l’Aigua està duent a terme un procés

de concertació amb les persones titulars de les concessions per a
l’aprofitament d’aigües superficials, per assolir la implantació efectiva dels
cabals de manteniment establerts en aquest Pla als corresponents títols
concessionals mitjançant la introducció de les condicions que es considerin
oportunes per aconseguir un equilibri entre els usos existents i l’assoliment
dels objectius ambientals'.
Atès que els cabals de manteniment són una restricció prèvia a qualsevol ús
per llei i que el PGDCFC ja fixava l'obligatorietat d'implantació per als anys
2.018 i 2.020, considerem que no ha d'haver cap procés de concertació i
que el que s'ha de fer és sancionar i obligar a respectar els cabals de
manteniment a qui actuï fora del marc legal.
Al·legació 3.3.3.1.c. Aquest PGDCFC de 3r cicle a exposició pública
literalment diu: 'Però com aquesta implantació es feia efectiva per a les
masses d’aigua amb proteccions ambientals a partir de 1 de juny de 2018 i
a partir de 2020 a la resta, els efectes sobre el règim hidrològic, els
hàbitats i les espècies no s’han pogut constatar.'
Ja hem deixat palès en les anteriors al·legacions que els cabals de
manteniment s'haurien de complir al 100% tal com fixa el PSCM i que no
hauria d'existir concertació sinó compliment de la llei. A més a més,
considerem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha de poder constatar i ser
transparent, facilitant informació publica constant i de fàcil lectura el
compliment o incompliment dels cabals de manteniment per a tots els trams
de riu de Catalunya. La plataforma digital pot ser una eina molt útil.

3.4.5. Sistema Ter-Llobregat

3.4.5.4. Demandes d’aigua actuals i futures

Al·legació 3.4.5.4.a.- Les demandes anuals del sistema Ter-Llobregat pel
que fa a “usos no mesurats, subcomptatges i fuites equival a 108,21hm3
(2018), 104,23hm3 (2027), 102,34 (2039) i 120,17hm3 (2039A).
Considerem que es tracta de xifres molt elevades i que, les fuites d’aigua,
s’han de detectar i trobar les solucions adequades per a fer disminuir
aquestes xifres en els diferents horitzons temporals de la planificació. Per
tant, parlem de mesures encaminades a reduir les pèrdues dels sistemes.

3.4.5.6. Evolució prevista, actuacions adoptades i situació final
Una vegada establertes aquestes tendències i màxims dèficits esperables o
de disseny de necessitats, les actuacions per a combatre-les passen en
primera instància per les previsions del Programa de Mesures 2022-2027.
Completant aquestes, la planificació també estudia altres actuacions a més
llarg termini, tot i que amb un caràcter més preliminar, que es pot associar
a l’horitzó de l’any 2039 considerat a les presents anàlisis. La taula següent
resumeix el conjunt de totes aquests mesures, de millora de la
disponibilitat, al sistema Ter - Llobregat, amb una estimació de l’aportació
de nou recurs que podrien arribar a suposar (o la substitució d’altres fonts o
la reducció de demanda), tal i com s’han considerat, aproximadament, a les
simulacions del model de gestió.

Al·legació 3.4.5.6.b.- El PGDDCFC informa que hi ha un increment de
demanda global al sistema de l’ordre dels 60 hm 3 anuals, que és el que es
considera de referència per al disseny de les necessitats futures, d’acord a
les anàlisis que es resumeixen a continuació. A l’efecte, estableix que es vol
garantir principalment amb la construcció de dues dessalinitzadores: la
Tordera II i la ITAM Foix. Al respecte nosaltres pensem que s'haurien
d'implementar múltiples mesures, tal i com hem descrit a l'Estudi que
trobareu a l’Annex (veure Annex).
Cal assenyalar, pel que fa al desenvolupament de la dessalinitzadora Tordera
II, que el recurs provindria de fora l’àmbit metropolità. Apostar per
aquestes grans infraestructures comporta elevats costos econòmics
associats, un consum energètic elevat i la producció de residus (salmorres),
molt contaminants pel fons marí i, per tant, un greu impacte ecològic.
Només s'haurien d'utilitzar en últim cas i activar múltiples mesures, tal i
com hem apuntat en l'informe.
Cal una diversificació de les fonts d’aigua i optar també per l’aprofitament
de pluvials. Volem constatar el paper inexistent actualment d’aquesta
mesura en els instruments de planificació. L’aprofitament d’aquesta font es
troba molt allunyat de l’òptim. Volem remarcar també la necessitat que
l’aigua de pluja no entri a la xarxa de clavegueram, abans de barrejar-se
amb les aigües negres donat que els seus usos són molt limitats arribats a
aquest punt. Per això, s’han d’aprofitar les pluvials en origen, com a
possible font complementària per a satisfer la garantia d’abastament. Un
dels majors impediments per l’aprofitament d’aquesta font d’aigua es deu a
la gairebé inexistència de normativa que reguli el seu aprofitament. Al
respecte, nosaltres considerem que es necessari que no es retardi més

aquesta qüestió i es treballi en favor d’adoptar un marc jurídic clar,
abordant la qualitat de l’aigua de pluja, plans de monitoreig exhaustius i
ordenances urbanes que en permetin el seu aprofitament.
Així mateix, proposem reforçar les fonts d’aigua local, que passa per la
recuperació d’aqüífers i el seu ús com a font complementària per a satisfer
la garantia d’abastament. Proposem una gestió agroforestal a la conca del
Ter i Llobregat, que posi el focus en les capçaleres dels rius.
Al·legació 3.4.5.6.c.- Considerem que l'ACA no hauria de fer informes
favorables a creixements urbanístics en sistemes amb dèficit hídric. Les
polítiques urbanístiques fan créixer la demanda d’aigua. És essencial que les
polítiques hídriques, en context d’emergència climàtica, operin com a factor
limitant del creixement urbanístic, i per tant, que la planificació urbanística
incorpori polítiques de gestió de la demanda d’aigua per evitar la crisi
d’abastament.
Al·legació 3.4.5.6.d.- Considerem que l'ACA, com màxima responsable de
l'aigua a Catalunya, hauria de vetllar per la garantia del Dret Humà a l'aigua
i per aquest motiu instar al Govern i al Parlament de Catalunya a incorporar
en la legislació d'aigua catalana un mínim vital.
Annex
El Dret Humà a l’Aigua i al Sanejament davant l’emergència climàtica.
Diagnosi, debats i propostes per l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Disponible a: https://esf-cat.org/blog/2022/02/15/esferes33-el-dret-humaa-laigua-i-al-sanejament-davant-lemergencia-climatica-diagnosi-debats-ipropostes-per-larea-metropolitana-de-barcelona/

5.- Resum del Pla de Seguiment i Control.
En el capítol 10 del Resum del Pressupost l'al·legació 10.4a literalment diu:
'Al respecte considerem tal com diu el punt 10 del dictamen del CUSA sobre
el PGDCFC '...un notable increment de la partida pressupostaria destinada a
la millora del coneixement i la governança. Una major partida
pressupostaria permetrà a l’Agència, ja sigui directament o en col·laboració
amb altres agents, avançar significativament en la definició dels canvis
normatius necessaris per desenvolupar noves fonts de
recursos hídrics, capaces d'aportar recursos addicionals i més fiables que
les actuals. Amb nous espais de governança com els Consells de Conca i/o
Observatoris de l'Aigua on es podria fer una diagnosi del Pla de Seguiment i
Control que anés més enllà d'un bon seguiment tècnic, per tal de poder
avaluar, des de diverses perspectives, els riscos d'incompliment, les
tendències del bon estat de les masses d'aigua i l’efectivitat de les
mesures.'

Al·leg
a
ció 5a
El Pla de Seguiment i Control ha de ser una eina bàssica per avaluar la
correcta implementació de les mesures i dels seus efectes. Durant els cicles,
en aquest 3r Cicle de l'any 2.022 i 2.027 caldria establir mecanismes a
travès del CUSA, Taules o Consells de Conca amb convocatòries trimestrals
per a què l'ACA rendís comptes de l'estat de la qüestió i sobre l'evolució dels
efectes sobre el medi de les mesures implementades, davant les diverses
parts interessades. Evidentment també els actors socials i ecologistes,

8.- Terminis per l'assoliment dels objectius ambientals i
exempcions.
En aquest capítol es detalla la justificació dels terminis d’assoliment dels
objectius ambientals per aplicació de l’article Article 4.4 a) II) de la DMA
(apartat 8.1), la previsió de designació d’objectius ambientals menys
rigorosos (apartat 8.2) i els deterioraments temporals que no constitueixen
motiu d’incompliment de la DMA (apartat 8.3). Es defineixen també les
condicions per a noves modificacions o alteracions que suposarien també
una exempció a l’assoliment dels objectius ambientals (apartat 8.4).
Grup 1. Masses d’aigua on es farà el possible per assolir el bon estat
a 2027, però existeixen dubtes raonables de que sigui possible assolir
l’objectiu.
Grup 2. Masses d’aigua que, per condicions naturals (Art. 4.4.c), no
assoliran els objectius en el termini previst.
Grup 3. Possible rebaixa d’objectius per al seu compliment per a l’any
2027 (objectius menys rigorosos – OMR)

A l’annex XII. Justificació de les exempcions es detalla la justificació de la
previsió d’assoliment d’objectius ambientals, així com en 1 massa d’aigua la
definició d’objectius menys rigorosos.

Grans grups de problemàtiques que són l’origen de la dificultat
d’assolir els objectius generals en algunes de les masses d’aigua.

8.1.2. Masses d’aigua on es detecta contaminació d’origen
industrial.

Moltes de les exempcions en masses d’aigua on es detecta contaminació
amb origen industrial se sol•liciten per una manca de coneixement del focus
exacte de la contaminació. Tot i que es coneix l’existència dels polígons
industrials i de molts dels abocaments, fuites i lixiviats que generen, en
alguns casos no es té constància de quina indústria origina el problema. En
altres casos més puntuals es detecten evidències de contaminació d’origen
industrial en masses d’aigua on no hi aboca cap indústria, ni de forma
directa ni a través d’una EDAR. En aquests casos se sospita que l’origen es
pugui trobar en pèrdues en algun col·lector o fuites en dipòsits i
conduccions.

Grup 1. Rius.
Anex 12. Massa d'aigua 1000740. El Llobregat des de la EDAR de
Monistrol fins l'EDAR d'Abrera. Incompleix en BIO, HM i Plom. Problemàtica
Abocaments industrials, alteració del règim hidrològic i dipòsits salins.
Programa de Mesures: Mesura A2.056, Mesures compensatòries pel projecte
de millora del col·lector de salmorres al Mig Llobregat. 2,8 M€.
Al·legació 8.1.2.a.b El riu Llobregat abasteix a nombroses poblacions de la
seva conca. Entre d'altres a totes les de l'AMB, és a dir el territori on més
persones es concenten. És molt greu que a 2.021 encara presenti
problemes de contaminació de metalls pesant com el plom. Encara és molt
més greu que el Pla no determini quin és el motiu concret pel qual aquesta
massa d'aigua no podria aconseguir el bon estat ecològic i quimic el 2.027.
Més quan l'annex 9 determina aquesta massa d'aigua com a zona protegida
amb objectius addicionals o específics.
Al·legació 8.1.2.b. El Pla tampoc presenta les indústries responsables de
l'impacte i no apareixen xifres econòmiques sobre l'aportació d'aquestes
industries a fi de recuperar el bon estat químic del riu.
Al·legació 8.1.2.b.b: (Al·legació de la Taula del Llobregat). En general
l’actuació de l’administració no ataca els problemes de base. La resposta de
l’ACA en segons quins temes ha estat “ que excedeix la seva competència.”
Creiem que en el programa de mesures hi hauria d’haver la menció a que
caldria aquesta actuació dels governs. Dos exemples:
1) El Pla de restauració mediambiental presentat per l’empresa i beneit per
la Generalitat ha estat rebutjat totalment pel jutjat penal nr.1 de Manresa,
en auto emès el 17.01.2022 seguint amb la sentència penal 242/14. Cal un
pla radical de restauració i exigir una fiança proporcional a l’empresa ICL.
2) Amb el poc cabal que porta el Llobregat i la necessitat d’aigua que hi ha
a la conurbació barcelonina, no hauria d’haver-se concedit 8 Hm3 d’aigua
regenerada a ICL com va concedir l’Expedient: CC2016000177 de l’ACA. El
pronunciament del CUSA ho desestimava totalment
Al·legació 8.1.2.c. Un dels motius per a posar-se en dubte l'assoliment del
bon estat de la massa d'aigua és la contaminació salina. La mesura A2. 056
del Programa de mesures fixa una aportació de l'ACA de 2,8 M€ pel projecte
de millora del col·lector de salmorres al tram mig del Llobregat. L'ACA no ha
de pagar amb diners públics mesures pera minimitzar el deteriorament de

les masses d'aigua. Aquesta partida ha d'anar a càrrec de les industries que
salinitzen el riu en especial Iberpotash com a major responsable.
Anex 12. Massa d'aigua 1000890. Riera de Rubí i riera de les Arenes.
Problemàtica BIO, FQ generals, HM, Seleni, Diuró, Níquel i Terbutrina que
causen problemes de plaguicides, sanejament, abocaments industrials,
alteració de morfologia i riberes.
La vegetació de ribera ha desaparegut en la seva pràctica totalitat. Amb tot,
la riera de Rubí, i la seva prolongació, la riera de les Arenes constitueixen
trams fluvials que, des de la part central de l'espai PEIN Sant Llorenç del
Munt i l'Obac, travessant la part central del territori existent entre la serra
de Collserola i la Serra de Sant Llorenç del Munt, i ho fan fins a desembocar
al riu. Llobregat. Malgrat que el seu estat de conservació estigui força
pertorbat a la part baixa, tant pel que fa a la qualitat de les aigües com la
de l'entorn natural, constitueix un element de connectivitat potencialment
molt important. Per a aquest riu les actuacions de millora i recuperació són
imprescindibles.
D'altra banda, la massa d'aigua 1000900, del riu Llobregat des de la
confluència de la riera de Rubí fins a la potabilitzadora de Sant Joan Despí
es un tram de riu en què l'annex 9 el determina com a zona protegida amb
objectius addicionals o específics.
Al·legació 8.1.2.d. El riu Llobregat abasteix a nombroses poblacions de la
seva conca. Entre d'altres a totes les de l'AMB, és a dir el territori on més
persones es concenten. És molt greu que a 2.021 encara presenti
problemes de contaminació de seleni, Diuron, Níquel i Terbutrina a causa de
pesticides, abocaments industrials. Així com les seves riberes estiguin
greument alterades. Encara és molt més greu que el Pla no determini quin
és el motiu concret, les fonts de contaminació específiques per què aquesta
massa d'aigua no podria aconseguir el bon estat ecològic i quimic el 2.027.
Més quan l'annex 9 determina aquesta massa d'aigua com a zona protegida
amb objectius addicionals o específics. Cal recordar que la riera de rubí
aboca molt a prop del punt de captació de la potabilitzadora de Sant Joan
Despí.
Annex 12. Massa d'aigua 1100080. Río Mogent des de la potabilitzadora
fins a l'EDAR de Vilanova del Vallès. Problemàtica BIO, FQ generals, HM, i
Triclorometà que que causen problemes de plaguicides, abocaments
industrials, alteració de morfologia, riberes i espècies invasores.
Annex 12. Massa d'aigua 1100260. Riu Sec (Besòs). Problemàtica de
BIO, FQ generals, HM i níquel a conseqüència de plaguicides sanejament,
alteració morfològica i riberes i espècies invasores.
Masses d'aigua amb incompliments per substàncies químiques
catalogades com PBT ubíqües.
Conca del Llobregat:
Annex 12. Massa d'aigua 1000270. El Llobregat des de l'EDAR de
Balsareny fins la confluència de la riera de Gavarres. Problemàticques HM i

Hexabormociclododecà a causa d'abocaments industrials, alteració del règim
hidrològic, alteració de morfologia de i riberes i espècies invasores.
Annex 12. Massa d'aigua 1000700. Riu Cardener des de l'EDAR de
Manresa fins el Llobregat. Problemàtiques de BIO, FQ generales, HM i PFOS.
Alteració del règim hidrològic de la morfologia i riberes, espècies invasores i
dipòsits salins.
Annex 12. Massa d'aigua 1000760. El Llobregat des de l'EDAR d'Abrera
fins la confluència de l'Anoia. Problemàtiques de BIO, HM i PFOS per
sanejament, alteració del règim hidrològic i de la morfologia i riberes
espècies invasores i dipòsits salins.
Annex 12. Massa d'aigua 1000790. Riu Anoia des de l'entrada en
Igualada fins l'EDAR d'Igualada. Problemàtiques BIO, HM i PFOS per
abocaments industrials, sanejament, alteració de morfologia i riberes.
Annex 12. Massa d'aigua 1000800. Riu Anoia des de l'EDAR d'Igualada
fins la confluència de la riera de Carme (inclosa) per abocaments
industrials, plaguicides, sanejament, alteració de morfologia i riberes
Annex 12. Massa d'aigua 1000820. Riu Anoia entre la riera de Carme i el
riu Bitlles amb problemàtiques de BIO, FQ generales, HM PFOS i Níquel per
sanejament, abocaments industrials, alteració hidromorfològica i riberes.
Annex 12. Massa d'aigua 1000850. Riu de Bitlles des de l'EDAR de
Riudebitlles fins l'Anoia per problemàtiques de BIO, Fosfats, HM i PFOS per
abocaments industrials, alteració morfològica i riberes i espècies invasores.
Annex 12. Massa d'aigua 1000880. El Llobregat entre l'Anoia i la riera de
Rubí. Problemàtiques de BIO, HM, PFOS, Hexabromociclododecà i Níquel per
abocaments industrials, alteració del règim hidrològic i de la morfologia i
riberes.
Annex 12. Massa d'aigua 1000900. El Llobregat des de la confluència de
la riera de Rubí fins Sant Joan Despí per problemàtiques de BIO, FQ
generals, HM, PFOS, Cadmi, Clorpirifòs, Níquel i Plom per abocaments
industrials, plaguicides, alteració de morfologia i riberes, espècies invasores
i dipòsits salins.
Conca del Besòs:
Annex 12. Massa d'aigua 1100020. Capçalera del Congost fins a EDAR
d'aiguafreda. Problemàtica de PFOS per sanejament i abocaments
industrials.
Annex 12. Massa d'aigua 1100040. Riu Congost des de l'EDAR
d'Aiguafreda fins l'EDAR de la Garriga. Problemàtica de FQ generals, HM i
PFQS amb plaguicides i abocaments industrials.
Annex 12. Massa d'aigua 1100050. Riu Congost des de l'EDAR de la
Garriga fins la confluència amb la Riera de Carbonell inclosa. Problemàtica
de FQ generales, HM i PFOS per abocaments industrials, alteració
morfològica i riberes, espècies invasoras, i nitrats.

Annex 12 Massa d'aigua 1100060. Riu Congost des de la confluència de
la riera de Carbonell fins a la confluència amb el Mogent. Problemàtica BIO,
FQ generals, HM, PFOS, Diuron, Níquel i Terbutrina per nitrats, plaguicides,
sanejament i abocaments industrials.
Annex 12 Massa d'aigua 1100060. El Besòs des de la confluència
Congost-Mogent a la confluència amb el riu Ripoll. Problemàtiques de BIO,
FQ generales, HM, PFOS, Dicofol, Diuron, Níquel i Endosulfan per
plaguicides, sanejament, alteració morfològica i riberes i espècies invasores.
Annex 12 Massa d'aigua 1100200. Riera de Calders desde la EDAR de
Caldes de Montbui hasta el Besòs. Problemàtiques BIO, FQ generales, HM,
PFOS, Hexabromociclododecà per Nitrats, plaguicides, sanejament, alteració
morfológíca y riberes, espècies invasores.
Annex 12. Massa d'aigua 1100240. Riu Ripoll des de l'EDAR de Castellar
del Vallès fins l'EDAR de Sabadell. Problemàtiques de PFOS, Cadmi i Níquel
per plaguicides, abocaments industrials i sanejament.
Annex 12. Massa d'aigua 1100250. Riu Ripoll des de l'EDAR de Sabadell
fins el Besòs. Problemàtiques de PFOS, Níquel, abocaments industrials i
plaguicides.
Annex 12. Massa d'aigua 1109300. El Besòs des de la confluència del
Ripoll fins el mar. Problemàtiques de BIO, FQ generales, HM, PFOS i Níquel
per sanejament, abocaments industrials, alteració morfològica i riberes i
espècies invasores.
Al·legació 8.1.2.e. El riu Llobregat abasteix a nombroses poblacions de la
seva conca. Entre d'altres a totes les de l'AMB, és a dir el territori on més
persones es concenten. Així mateix, la conca del Besòs hi viuen centenars
de milers d'habitants, sent una de les zones més poblades de Catalunya. El
riu Besòs és un riu històricament molt contaminat però que en el seu dia
havia abastit Barcelona i altres municipis de la conca.

A hores d'ara, l'ETAP del Besòs tracta 370 l/s d'aigua de l'aqüífer i de
l'acèquia del Rec Comtal. S'ha previst augmentar la seva capacitat per a

potabilitzar més aigua. Així mateix, l'ETAP de la Llagosta, té potencial per a
tractar 140 l/s de la cubeta de la Llagosta i es considera una instal·lació de
contingència per a situacións d'escassetat.
Totes aquestes masses d'aigua detallades anteriorment a la Conca del
Llobregat i Besòs amb indexs de contaminació que comporten un mal estat
de les masses d'aigua que es presenten a l'Annex 12 del PGDCFC estan per
sobre dels punts de captació d'aigua per a us de boca. Per tant, no es pot
posar en dubte el seu bon estat per al 2.027. El preocupant és que a hores
d'ara encara aquestes masses d'aigua no estiguin en bon estat ecològic i
químic.
Al·legació 8.1.2.f. Només les masses d'aigua 1100120, 1100190 i
1100220 de la conca del Besòs estan incloses a l'Annex 9 com a zones
protegides amb objectius addicionals o específics. Cal afegir totes les
masses d'aigua de la conca del Besòs com a zones protegides amb objectius
específics que estan aigües amunt i avall de la cubeta de la Llagosta, atès
que en aquest punt i en l'aqüífer deltàic del Besòs es capta aigua per a ús
de boca. Així mateix, el PGDCFC inclou la possibilitat de construir una
potabilitzadora a la conca del Besòs.
Grup 1. Embassaments.
Annex 12. Massa d'aigua 1000070. Embassament de la Baells.
Problemàtiques
Hexabromociclododecano per abocaments industrials, pesca i navegació.
Annex 12. Massa d'aigua 1000070. Embassament de Sau.
Problemàtiques de Plom per Sanejament, abocaments industrials i
navegació.
Al·legació 8.1.2.g. Les masses d'aigua dels embassaments de Sau i
Susqueda són masses d'aigua molt modificades per la seva construcció que
han deteriorat substancialment les valls que han deixat sota les aigües per a
complir funcions de retenció i regulació dels cabals circulants. Aquests dos
grans embassaments tenen com a important funció regular l'alimentació del
Sistema Ter -Llobregat, és a dir la major població de Catalunya. Així com,
els regadius de la conca baixa del Ter.
Considerem que és molt greu que a l'inici del 3r cicle de planificació del
PGDCFC es mantinguin aquests indexs de contaminació i que hi hagi dubtes
per a poder aconseguir el bon estat de la massa d'aigua a nivell de qualitat
química per al 2.027.

Grup 1. Aigües Costeres
Al·legació 8.1.2.h Les masses d'aigua C18, C19 i C21 es veuen afectades
per problemàtiques de sanejament, abocaments industrials i estructures
rígides, moviments de sorres entre altres. Per estar en bon estat ecològic
amb mesures de noves infraestructures no s'aconseguirà. Rehabilització de
col·lectors i DSU i aplicació de Terciari a la Depuradora del Prat no és
suficient. Calen mesures en totes les conques del Besòs i del Llobregat per

minimitzar la contaminació. Així mateix, a les ciutats costaneres entre
d'altres mesures calen sistemes de drenatge (SUDS), construcció de dobles
xarxes d'aigües pluvials i residuals i aprofitament d'aigües pluvials en
origen.
Al·legació 8.1.2.i. Considerem que es poc probable que el port de
Barcelona, Tarragona i les aigües costaneres de Montgat – Badalona només
presentin incompliments de fauna i fitoplancton. Així mateix, considerem

que els emissaris no poden servir per allunyar la contaminació.
Al·legació 8.1.2.f.aConsiderem que es poc probable que el port de
Barcelona, Tarragona i les aigües costaneres de Montgat – Badalona només
presentin incompliments de fauna i fitoplancton. Així mateix, considerem
que els emissaris no poden servir per allunyar la contaminació.
Al·legació 8.1.2.f.b Cal una "Avaluació incidència dels microplàtics als
ecosistemes aqüàtics". El port de Tarragona en presenta i, en concret,
sabem que prevenen de la IQT (polígons d'indústria petroquímica). Cal
identificar el focus emissors perquè. Tot i que, ja se se sap perfectament
quina indústria està contaminant totes les aigües costaneres a banda i
banda del Francolí-i més enllà.
Al·legació 8.1.2.f.c Cal considerar com a problemàtica del Port de
Tarragona els abocaments industrials per aquest mateix motiu. Ja que
l'afectat és el "fitoplancton" si adiu perfectament aquesta consideració.
Al·legació 8.1.2.j. Els emissaris han d'incloures en el pla de Control i
Seguiment de l'estat químic de les seves aigües a la seva entrada, tram mig
i sortida.

8.1.3 Masses d’aigua on es detecta contaminació difusa d’origen agrari.

La contaminació difusa d’origen agrari s’evidencia pels alts continguts en
nitrats i altres espècies nitrogenades d’origen tant orgànic com inorgànic
presents en les masses d’aigua afectades, molt per sobre de les pròpies
d’un medi no sotmès a aquest tipus de pressió. En algunes masses d’aigua
superficials també es detecten incompliments de l’estat químic, per la

presència de plaguicides o altres substàncies perilloses vinculades a la
pròpia activitat agrícola.
Es preveu, doncs, que els efectes d’aquestes mesures es tradueixin en una
millora progressiva de la qualitat de les aigües, però en molts casos aquesta
millora no serà suficient per assolir els objectius ambientals a 2027
D’altra banda, els costos socioeconòmics que resultarien de la reconversió
de l’activitat agrària amb l’objectiu d’esmorteir les fonts de pressió serien
desproporcionats, donada la importància del sector en el territori.
Al·legació 8.1.3.a Considerem que la justificació que els costos
socioeconòmics que resultarien de la reconversió de l'activitat agrària amb
l'objectiu d'esmorteir les fonts de pressió serien desproporcionats, donada
la importància del sector en el territori és totalment inapropiada. En aquests
costos no s'imputen els costos ambientals que comporten totes les
inversions en infraestructures per a suplir l'abastament de poblacions al
contaminar-se els seus aqüífers ni tots els importants costos ambientals que
se'n deriven.
L'Agència Catalana de l'Aigua hauria de facturar mitjançant taxes, tarifes o
cànons a les explotacions ramaderes les depeses que comporta la posada
en marxa de noves fonts d'aigua a les poblacions que no poden abastir-se
perquè els seus aqüífers estan contaminats. Així mateix, hauria de fer pagar
els costos del consum d'aigua dels milions de bestià, cosa que en el seu dia
ja va proposar, però que finalment no es va arribar a implementar. També
possibles costos derivats dels exepdients que ha obert la Comissió Europea.
No hi ha altre via possible per a reconduir i no continuar incrementant la
contaminació dels aqüifers per nitrats que la mesura de reduir la cabana
porcina.

Grup 2. Masses d'aigua que no aconseguiran els objectius
ambientals el 2.027 per causes naturals.
Aigües subterrànies:
Annex 12. Massa d'aigua 06. Detrític neogé de l'Empordà. Incomplirà
el bon estat ecològic per Nitrats el 2.027. Pròrroga per condicions naturals.
Les caracterítiques intrínseques de l'aqüífer suggereixen que, davant
s'apliquin les mesures previstes, es trigarà un temps considerable en reduir
la contaminació. Aquesta massa d'aigua s'ha de considerar que la tendència
a l'augment de nitrats es estadísticament significativa. Es considera que la
millora de la qualitat de l'aigua subterrània no serà suficient per aconseguir
els objectius ambientals el 2.027.
Al·legació 8.1.3.b
Al document 'Nombre d'explotacions per comarca de Desembre de 2.020' a
les dues comarques de l'Emporda hi ha centenars d'explotacions de porcí i
miles de cap de bestià. A l'Alt Emporda hi ha 208 explotacions amb una

capacitat total de 477.811 caps i al Baix Emporda 150 explotacions amb
una capacitat total de 175.556 caps.
No hem estat capaços de trobar l'evolució de la cabana porcina des de
l'aprovació de la Directiva Marc d'Aigua i la Directiva nitrats. No obstant el
creixement ha estat evident i, sens dubte, és la causa de la contaminació de
l'aqüífer.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per purins no pot considerarse una causa natural i justificar-se per la permeabilitat del subsòl. Per a
reconduir la tendència de la contaminació d'aquest aqüifer no hi ha altra
mesura que reduir la cabana porcina de forma substancial.
Annex 12. Massa d'aigua 10. Plana de Vic. Collsacabra. Incomplirà el
bon estat ecològic per Nitrats el 2.027. Pròrroga per condicions naturals.
Al·legació 8.1.3.c. El document 'Nombre d'explotacions per comarca de
Desembre de 2.020' a la comarca de l'Osona assenyala que hi ha 769
explotacions de porcí i 1.113.101 caps de bestià. Aquesta massa d'aigua
s'ha de considerar que la tendència a l'augment de nitrats es
estadísticament significativa. Es considera que la millora de la qualitat de
l'aigua subterrània no serà suficient per aconseguir els objectius ambientals
el 2.027.
No hem estat capaços de trobar l'evolució de la cabana porcina des de
l'aprovació de la Directiva Marc d'Aigua i la Directiva nitrats. No obstant el
creixement ha estat evident i, sens dubte, és la causa de la contaminació de
l'aqüífer.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per purins no pot considerarse una causa natural i justificar-se amb què les característiques intrinseques
dels aqüifer comportarà un temps considerable per a reduir
significativament les concentracions de nitrats. Per a reconduir la tendència
de la contaminació d'aquest aqüifer no hi ha altra mesura efectiva que
reduir la cabana porcina de forma substancial.
Annex 12. Massa d'aigua 12. Prelitoral del Vallès. Incomplirà el bon
estat ecològic per Nitrats el 2.027. Pròrroga per condicions naturals.
Al·legació 8.1.3.d. El document 'Nombre d'explotacions per comarca de
Desembre de 2.020' a la comarca del Vallès Oriental assenyala que hi ha 92
explotacions de porcí i 95.676 caps de bestià i a la del Vallès Occidental 24
explotacions de porcí i 30.769 caps de bestià. Aquesta massa d'aigua s'ha
de considerar que la tendència a l'augment de nitrats es estadísticament
significativa. Es considera que la millora de la qualitat de l'aigua subterrània
no serà suficient per aconseguir els objectius ambientals el 2.027.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per purins no pot considerarse una causa natural i justificar-se amb què les característiques intrinseques
dels aqüifer comportarà un temps considerable per a reduir
significativament les concentracions de nitrats. Per a reconduir la tendència
de la contaminació d'aquest aqüifer no hi ha altra mesura efectiva que
reduir la cabana porcina de forma substancial.

Annex 12. Massa d'aigua 14. Plioquaternari de l'Onyar. Incomplirà el
bon estat ecològic per Nitrats el 2.027. Pròrroga per condicions naturals.
Problemàtiques de nitrats, percloroetilè i tricloroetilè. Alteració del volum de
l'aqüifer. Per nuclis sanejats i no sanejats, nitrats i abocaments industrials.
El riu Onyar neix al massís de les Guilleries, a la serra prelitoral. Creua la
ciutat de Girona de Sud a Nord, que la divideix en dues parts desiguals, la
major de les quals, la més antiga, és a la riba dreta; i la menor, la més
moderna, en continu creixement, situada tota a la plana ia l'esmentat
Mercadal, a la riba esquerra.
Es constata una contaminació d'origen industrial que requereix de treballs
d'investigació o estudis que permetin identificar l'origen de la contaminació,
les trajectòries dels contaminants en el medi fins arribar a l'aigua
subterrània i l'extensió de la contaminació amb la fi d'emprendre mesures
que es considerin necessàries per a donar-hi solució.
Les característiques de l'aqüifer suggereixen que, tot i que s'apliquin les
mesures previstes, es trigarà un temps considerable al reduir
significativament les concentracions de nitrats en les aigües subterrànies.
En aquesta massa d'aigua, també s'ha de considerar l'existència de
tendències a l'augment de la concentració de nitrats que són
estadísticament significatives.
Considerant la confluència de les dues problemàtiques, la millora de la
qualitat de l'aigua subterrània que s'espera amb l'aplicació de les mesures
que preveu la disminució de la contaminació agrària o la disminució de les
pressions en la contaminació industrial no serien suficients per aconseguir
els objectius ambientals en el 2.027. No hi ha altra mesura efectiva que
reduir la cabana porcina de forma substancial.
Al·legació 8.1.3.e. El document 'Nombre d'explotacions per comarca de
Desembre de 2.020' a la comarca del Gironès assenyala que hi ha 124
explotacions de porcí i 1.113.101 caps de bestià. En aquesta massa d'aigua
s'ha de considerar que la tendència a l'augment de nitrats es
estadísticament significativa. Es considera que la millora de la qualitat de
l'aigua subterrània no serà suficient per aconseguir els objectius ambientals
el 2.027.
No hem estat capaços de trobar l'evolució de la cabana porcina des de
l'aprovació de la Directiva Marc d'Aigua i la Directiva nitrats. No obstant el
creixement ha estat evident i, sens dubte, és una de les causes de la
contaminació de l'aqüífer.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per la indústria
agrícola i ramadera, nuclis sanejats i no sanejats, nitrats i
abocaments industrials no pot considerar-se una causa natural. No
hi ha altra mesura efectiva que reduir la cabana porcina de forma
substancial.
Al·legació 8.1.3.f. La Directiva Marc d'Aigua es va aprovar l'any 2.000, el
passat desembre va finalitzar el segon cicle i l'any 2.022 s'ha inciciat el 3r
Cicle que finalitza l'any 2.027 amb una normativa que fa 22 anys que es

coneix. L'administració no pot justificar que a hores d'ara falten dades sobre
els impactes i les trajectories de la contaminació industrial i caracteritzar
aquest tipus de contaminació com natural.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per la indústria
agrícola i ramadera, nuclis sanejats i no sanejats, nitrats i
abocaments industrials no pot considerar-se una causa natural.
Annex 12. Massa d'aigua 14. Al·luvial del Vallès 16. Incomplirà el bon
estat ecològic per Nitrats el 2.027. Pròrroga per condicions naturals.
Problemàtiques nitrats, nuclis sanejats i no sanejats i abocaments
industrials, abocaments controlats i incontrolats, 7 altres pressions
antròpiques.
En la massa d'aigua es constata una contaminació d'origen industrial que
requereix de treballs d'investigació o estudis que permetin identificar
l'origen de la contaminació, les trajectòries dels contaminants en el medi
fins arribar a l'aigua subterrània i l'extensió de la contaminació amb el fi
d'emprendre mesures que es considerin necessàries per a donar-hi solució.
Així mateix, la massa pressenta contaminació difusa d'origen agrari que
s'evindencia principalment pels continguts elevats en nitrats.
Tenint en compte la confluència de les dues problemàtiques, la millora de la
qualitat de l'aigua subterrània que s'espera amb l'aplicació de mesures que
preveuen la disminució de la contaminació agrària o la disminució de les
pressions en la contaminació industrial no serien suficients per aconseguir
els objectius ambientals en el 2.027.
Al·legació 8.1.3.g. El document 'Nombre d'explotacions per comarca de
Desembre de 2.020 a la comarca del Vallès Oriental assenya-la que hi ha
92 explotacions de porció i 95.676 caps de bestià i a la del Vallès Occidental
24 explotacions de porcí i 30.769 caps de bestià. En aquesta massa d'aigua
s'ha de considerar que la tendència a l'augment de nitrats es
estadísticament significativa. Es considera que la millora de la qualitat de
l'aigua subterrània no serà suficient per aconseguir els objectius ambientals
el 2.027.
No hem estat capaços de trobar l'evolució de la cabana porcina des de
l'aprovació de la Directiva Marc d'Aigua i la Directiva Nitrats. No obstant, el
creixement ha estat evident i, sens dubte, és una de les causes de la
contaminació de l'aqüífer i no haver estat capaç d'aconseguir-se canviar
invertir la tendència.
Considerem que la contaminació dels aqüifers per la indústria agrícola i
ramadera, nuclis sanejats i no sanejats, nitrats i abocaments industrials no
pot considerar-se una causa natural.
Al·legació 8.1.3.j La Directiva Marc d'Aigua es va aprovar l'any 2.000, el
passat desembre va finalitzar el 2n cicle i l'anys 2.022 s'ha iniciat el 3r cicle
que finalitza l'any 2.027 amb una normativa que es coneix fa 22 anys.
Considerem que l'administració no pot justificar a hores d'ara que falten
dades sobre els impactes i les pressions, de les trajectòries de la

contaminació industrial i caracteritzar aquest tipus de contaminació com a
natural.
Considerem que la contaminació dels aqüífers per la indústria
agrícola i ramadera nuclis sanejats i no sanejats, nitrats i
abocaments industrials no pot considerar-se una causa natural.
Annex 12. Massa d'aigua 14. Maresme 18. El bon estat s'imcompleix
per Nitrats, contaminació química i per nutrients. Les pressions detectades
són per Nitrats, nuclis sanejats i no sanejats i abocaments industrials. Es
sol·licita una pròrroga per qüestions naturals en base a l'artible 4.4.c de la
Directiva Marc d'Aigua.
Article 4. Els terminis establerts en l'apartat 1 podran prorrogar-se per la
consecució progressiva dels objectius relatius a les masses d'aigua, sempre
que no hi hagi nous deterioraments de l'estat de la massa afectada, quan
s'acompleixi totes les condicions següents:
c) que les pròrroques es limitin a un màxim de dues noves actualitzacions
del pla hidrològic de conca, a excepció en què els casos en què les
condicions naturals siguin tals que no puguin aconseguir-se els objectius en
aquest període
S'implementen nombroses mesures per a la reducció de nitrats d'origen
agrari. La contaminació difosa d'aquest origen que afecta la massa d'aigua
s'evidencia principalment pels elevats continguts en nitrats.
Les característiques intrínseques de l'aqüífer suggereixen, tot i que
s'apliquin les mesures previstes que trigarà un temps considerable al reduir
significativament les concentracions de nitrats en les aigües subterrànies.
En aquesta massa d'aigua, també s'ha de tenir en consideració l'existència
puntual de tendències a l'augment de la concentració de nitrats, que són
estadísticament significatives.
Considerant això, la millora de la qualitat de l'aigua subterrània que
s'espera amb l'aplicació de mesures i que preveuen la disminució de la
contaminació no seria suficient per aconseguir els objectius ambientals de
2.027.
Al·legació 8.1.3.k. No hi ha altre via per a reconduir la contaminació dels
aqüífers per nitrats que vetllar perquè la indústria de la producció de flor i la
pagesia redueixi la fertilització amb productes que contaminen el sòl i les
aigües subterrànies amb nitrats.
Al·legació 8.1.3.l. L'ACA ha d'impulsar que el Parlament de Catalunya
aprovi una legislació que determini llindars màxims de presència de nitrats
en el sòl. La qual cosa, comportaria una mesura que certament tindria
incidència en invertir la contaminació dels aqüífers.

8.1.6. Masses d’aigua on es detecta una manca de coneixement tècnic per
determinar, amb suficient fiabilitat, les causes que originen un
incompliment d’algun dels objectius ambientals fixats

En algunes masses d’aigua es detecten incompliments, ja siguin de
paràmetres fisicoquímics, d’elements de qualitat biològica o de l’estat
químic, sense que es tinguin identificades les causes que els originen.
Al·legació 8.1.6.a. Considerem que té pocs fonaments justificar no tenir
coneixement tècnic per determinar l'incompliment d'una massa d'aigua en
el PGDCFC del 3r cicle. Cal recordar que la Directiva Marc de l'Aigua es va
aprovar l'any 2.000 i que l'any 2.022 per llei hauria d'haver entrat en vigor
la planificació del 3r cicle a hores d'ara en període d'exposició pública.
8.3 Objectius ambientals menys rigorosos
L’article 4(5) de la DMA preveu la possibilitat d’establir objectius menys
rigorosos en aquelles masses d’aigua on no es puguin assolir els objectius
generals abans de 2027. En l’anterior cicle no es van establir objectius
menys rigorosos, atesa la manca de sèries de dades prou llargues sobre
l’estat de les masses d’aigua que permetin ajustar amb rigor aquests
objectius.
En aquest cicle només s’estableixen objectius menys rigorosos en
una massa d’aigua subterrània, que és la del Pla de Barcelona i
Delta del Besòs. Aquesta massa se situa La massa d’aigua se situa en una
entorn altament urbanitzat i industrialitzat, amb nombroses infraestructures
soterrades. A banda, també s’han de considerar les fonts de recàrrega a
l’aqüífer relacionades amb activitats antròpiques i que inclouen las pèrdues
de la xarxa d’abastament i sanejament o les infiltracions directes d’aigües
pluvials.
Considerant tot això, i davant la impossibilitat de reduir suficientment les
pressions sobre la massa i els impactes que generen, l’aplicació de les
mesures a la massa d’aigua no seran suficients per assolir els objectius
ambientals.
Al·legació 8.3.a. El PDGCFC a exposició pública estableix el Pla de
Barcelona i Delta del Besòs amb una rebaixa d'Objectius Menys rigurosos.
Nosaltres considerem que aquesta massa d'aigua no incompleix els
objectius ambientals per causes naturals sinó per un creixement urbà molt
per sobre de la seva capacitat de càrrega. No pot estar la massa d'aigua
altament alterada i alhora existir més de 100 projectes urbanístic al tram
baix del Besòs i la ciutat de Barcelona que, cop no pot ser d'altra manera
incrementaran la contaminació.
D'altra banda, nosaltres considerem que davant l'emergència climàtica la
massa d'aigua del Pla de Barcelona i del Delta del Llobregat és fonamental
per a garantir l'abastament d'aigua per a diversos usos i cal endegar una
seriosa descontaminació i no deixar la massa com un cas perdut,
Els temporals de mar intensos poden provocar una alteració significativa
dels fons marins costaners i, en conseqüència, afectar de forma important
l’estat dels indicadors biològics.
Manca, encara, realitzar un estudi en profunditat per determinar les
condicions en què un temporal pot considerar-se excepcional i imprevisible

fins al punt de justificar el deteriorament temporal de l’estat de les masses
d’aigua.
Les mesures i els protocols d’actuació que caldria aplicar en aquests casos,
juntament amb la cartografia de risc, no estan disponibles i s’hauran
d’elaborar en el transcurs del període de vigència d’aquest pla.

10.- Resum del Programa de mesures.
La inversió total prevista en el Programa de mesures del Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya, a desenvolupar en el període 20222027, és de 2.380,9 milions d’euros. D’aquests, la inversió que durà a
terme l’ACA és de 1.397,4 milions d’euros.

1. Assoliment dels objectius
ambientals: correspon a les mesures
destinades a aconseguir una millora del
medi, tant pel que fa a la millora de la
qualitat hidromorfològica i biològica, que
agrupa el conjunt de mesures
realitzades directament sobre el medi i
orientades a assolir un bon estat de
l’hàbitat físic i de les comunitats
biològiques associades a les masses
d’aigua, com la gestió d’espècies
invasores. Inclou també les mesures que
tenen per objectiu mantenir una bona
qualitat fisicoquímica de l’aigua,
mitjançant els tractaments de
sanejament i la gestió de la
contaminació difusa. La inversió/despesa
prevista en aquest grup de mesures és
de 861,9 M€ per al període 2022-27
(un 36,1% del pressupost total).
2. Atenció a les demandes i
racionalitat en l’ús de l’aigua: integra
mesures destinades a la millora
d’infraestructures i serveis
d’abastament, a la promoció
d’actuacions de reutilització i la millora
de les xarxes de control i,
fonamentalment, de les condicions de
seguretat als embassaments, així com la
modernització de regadius que tindrà
repercussions positives tant pel que fa a
l’estalvi d’aigua com a la reducció de la
contaminació difusa. La inversió/despesa
prevista en aquest grup de mesures és
de 1.365,78 M€ per al període 2022-27
(un 57,34% del pressupost total).
3. Adaptació al canvi climàtic i a
fenòmens eventuals i/o extrems:
Mesures derivades del Pla de gestió de
riscos d’inundacions i de la gestió de
situacions de sequera que s’aproven a
través de plans propis. La
inversió/despesa prevista en aquest
grup de mesures és de 149,64 M€ per
al període 2022-27 (un 6,3% de
pressupost total).

4. Coneixement i governança:
Mesures d’innovació, recerca i
desenvolupament (Programa I+D+R),
participació pública tant presencial com
on-line, millora en la recuperació de
costos i coordinació entre
administracions. En total la
inversió/despesa prevista en aquest
grup de mesures és de 3,6 M€ per al
període 2022-27 (un 0,15% del
pressupost total).

Els pressupost de les inversions al Pla de Mesures venen dividits en 4 capítols
principals:

1. Assoliment dels objectius ambientals: 861,9 M€ per al període 2022-27
(un 36,1% del pressupost total).

2. Atenció a les demandes i racionalitat en l’ús de l’aigua: La
3.

inversió/despesa prevista en aquest grup de mesures és de 1.365,78 M€
per al període 2022-27 (un 57,34% del pressupost total).
Adaptació al canvi climàtic i a fenòmens eventuals i/o extrems: La
inversió/despesa prevista en aquest grup de mesures és de 149,64 M€ per
al període 2022-27 (un 6,3% de pressupost total).

4. Coneixement i governança: En total la inversió/despesa prevista en
aquest grup de mesures és de 3,6 M€ per al període 2022-27 (un 0,15%
del pressupost total).

10.1.

Assoliment dels objectius ambientals:

A.2 Rehabilitació morfològica dels rius. 37 mesures amb un cost de 44.1 M€
Al·legació 10.1.a La partida per a restauració morfològica ens sembla molt

petita per a un pressupost total de programa de mesures de 2.380,9 milions
d’euros.
Al·legació 10.1.b. Els annexos de mesures per a restauració
hidromorfològica de lleres i riberes semblen contemplar criteris d'actuació
d'acord amb les guies de l'ACA de bones pràctiques per a tal efecte. No
obstant, considerem que masses actuacions les realitzen empreses no
especialitzades sota cap criteri ambiental, allunyades del que indiquien les
guies de bones pràctiques de l'ACA. Ens masses ocasions 'llenyaitares'
arrassen amb tot el bosc de ribera sota el criteri de netejar-les. Cal que
l'Agència Catalana de l'Aigua i els seus inspectors vetllin per a què aquestes
accions es facin adequadament.
El capítol pressupostari d'inversions dedicat per a assolir els objectius
ambientals és d'un total de 861,9 M€. Cal destacar que le partides més
grans són:

1. c1) 386,2 M€ es destinen a les millores de sanejament de nuclis
sanejats.
2. c2) 117,0 M€ a nuclis no sanejats
3. c4) 72,0 M€ a reduir els impactes dels sistemes unitaris (DSU)
4. c7) 148,9 M€ a reduir la contaminació salina a la conca del Llobregat.
Al·legació 10.1.c- Les inversions més importants pressupostades per
aconseguir els objectius ambientals estan vinculades a contaminacions de
diversos tipus i provocades per variats agents. Les mesures per aconseguir
els objectius ambientals han de contemplar el principi 'qui contamina paga' i
el criteri de recuperació de costos que assenya-la la Directiva Marc d'Aigua.
Per tant, l'ACA no ha de de fer-se càrrec d'aquestes partides sinò són
compensades pels agents contaminants o responsables dels costos a
atendre. Les competències municipals sobre sanejament són clares i han de
ser els agents contaminants qui compensin aquestes despeses. El cas més
flagrant és la reducció de la contaminació salina a la conca del Llobregat.
Salinització molt greu que a més comporta grans costos de potabilització de
les aigües per a ús de boca. Qui principalment salinitza és Iberpotash,
també d'altres empreses i indústries. Aquests gairebé 150 M€ els han de
pagar els agents contaminants que salinitzen. Així com en els casos c1, c2 i
c4.
10.2.- Atenció a les demandes i racionalitat en l'ús de l'aigua
El capítol pressupostari d'inversions dedicat per a atendre a les
demandes i racionalitat en l'ús de l'aigua. Cal destacar:


B2) 1.182 M€ Millora de la garantia d'abastament.

En l'Annex 1 del Pla de Mesures en l'apartat 'B2. Millora de la garantia de
l'abastament d'aigua' s'inclouen aquestes mesures:







B2.010. Subvencions d'iniciatives de gestió de la demanda
promogudes per ens locals, orientades a l'estalvi d'aigua,
l'aprofitament de recursos alternatius o projectes de millora
energètica al cicle de l'aigua. 2,66M€
B2.012. Realització i publicació d’auditories de l’eficiència hidràulica
en els serveis de subministrament d’aigua amb més de 5.000
persones abonades, 2M€
B2.018. Realització d’experiències per a la promoció de l’aprofitament
de les aigües grises, especialment en localitats turístiques. 600.000 €
B2.020. Construcció ITAM Tordera II. 220M€.
B2.030. Construcció nova ITAM Foix. 15M€

Al·legació 10.2a.- En el capítol d''atendre les demandes i racionalitat en
l'ús de l'aigua' apareix la partida de 1.182 M€ per garantir l'abastament.
Una part important de la partida no es dedica a gestionar la demanda i ferne un ús racional sinó, en contra de la Nova Cultura de l'Aigua, a oferir més
aigua i a posar els sistemes més en fallida. Per tant, cal disminuir la partida
a noves infraestructura de producció d'aigua (ITAMs) i substituir-les per

mesures de gestió de la demanda. Destaca la construcció de la ITAM de la
Tordera II amb 220 M€ contra 2,66 milions d'€ per subvencions dedicades a
l'estalvi de l'aigua o 600.000€ per aprofitament d'aigües grises.
Al·legació 10.2b. Una de les principals propostes de la Nova Cultura de
l'Aigua és l'aprofitament de les aigües pluvials i de la implementació de
dobles xarxes a les zones urbanes. L'aprofitament de les aigües pluvials té
un gran potencial i cal començar a implementar aquesta tècnica ancestral
amb la incorporació de noves tecnologies, per les quals ja s'aposta a ciutats
d'Austràlia o California de clima Mediterrani. Investigadors del CSIC ja
treballen en aquesta direcció. La recollida d'aigües pluvials en zones
altament urbanitzades pot tenir diversos usos com pot ser la recollida en
dipòsits col·lectius per aprofitar per a rec de jardins, netejar de carrers o
injectar en aqüífers per al seu posterior ús o la recollida en dipòsits
comunitaris per al rec de l'edificacions que implementin construccions
verdes per a minimitzar els impactes del canvi climàtic. D'altra banda,
l'aprofitament de pluvials en origen i les dobles xarxes minimitza les
inundacions i el col·lapse de les depuradores en els episodis de pluges.



B4. Reutilització de l'aigua regenerada. 95.6M€ per objectius
ambientals i 29.7M€ per altres objectius.

Al·legació 10.2c La reutilització d'aigües regenerades i el seu aprofitament
no podrà comportar un incompliment dels cabals de manteniment. La
creació de cicle tancats pot comportar una baixada de volum d'aigua que
arriba al riu. Per la qual cosa, els sistemes de reutilització d'aigua es podran
fer de formar generalitzada en les depuradores litorals. En el cas que es
realitzi en trams mitjos o alts dels rius mai podrà significar un incompliment
del cabal de manteniment.
Al·legació 10.2d L'efluent de la depuradora de Blanes, abans d'abocar
directament a la llera sorrenca del riu La Tordera. Cal ubicar una bassa a
uns terrenys propers (que s'haurien d'adquirir) i abocar-hi allà, per a
recarrega de l'aqüífer i sobreexir cap al riu. Ideal per evitar terbolesa i fangs
per acumulació al riu. La bassa afavoriria la neteja/retirada de fangs
acumulats fora de la llera del riu que, d'altra banda, és ZEC XN200. Tal com
passa a Platja d'Aro que de llera sorrenca s'ha passat a fangar.
Aquesta bassa, ben a prop de la desembocadura de la Tordera, seria un
hàbitat que afavoriria la presencia d'aus, expansió de la llúdriga al tram baix
de la Tordera i d'altres espècies. La llúdriga i emys orbicularis (galápag
europeu) són espècies clau a la ZEC XN2000 Riu i estanys de la Tordera que
veuen limitada la seva expansió al tram baix del riu per manca de punts
d'aigua permanent. Així mateix, seria un espai d'observació i sensibilització
de la natura en un territori litoral altament turístic i urbanitzat.
En l'Annex 1 del Pla de Mesures en l'apartat 'B4. Reutilització de l'aigua
regenerada' s'inclou aquesta mesures:

◦ B4.002.- Promoció de les concessions, marc tarifes regulades i
operadors dels sistemes de reutilització que amb caràcter
preferent, seran les administracions actuants dels sistemes de
sanejament.
Al·legació 10.2e Al respecte de la mesura B4.002. Les concessions d'ús
d'aigües regenerades s'han de donar a les administracions públiques
competents i que en vulguin fer ús (ajuntaments, consells comarcals,
entitats metropolitanes, etc.). No a empreses privades per al seu lucre.
◦ B6. Optimització de l'ús de l'aigua per a l'agricultura.
26.4M€
Al·legació 10.2.f L'optimització de l'ús de l'aigua per a l'agricultura mai pot
servir per a crèixer en extensió de nous regadius. Atès que comporta posar
el sistema més en fallida. El volum d'aigua estalviada s'ha de retornar al riu
i no ha de ser emprat per a ús agrícola o altres usos.
Al·legació 10.2.g L'Agència Catalana de l'Aigua no ha de dedicar el
pressupost dels seus plans, programes, etc a inversions a regadius que
abasteixen finques privades per a benefici privat. En tot cas ho hauria de fer
la direcció general d'agricultura.
10.3. Adaptació al canvi climàtic i a fenòmens eventuals i/o
extrems:
El capítol pressupostari d'inversions dedicat per a adaptació al canvi
climàtic i a fenòmens eventual i/o extrems. Cal destacar:

B3. Gestió de Sequeres
En l'Annex 1 del Pla de Mesures en l'apartat 'B3. Reutilització de l'aigua
regenerada' s'inclouen aquestes mesures:
◦ B3.019. Subvencions per a confinançar despeses de transport
d'aigua amb vehicles cisterna. Es considera responsables a l'ACA i
Ajuntaments. Té un pressupost total de 3.000.000 M€. Amb un
import compartit al 50% per l'ACA i un 50% per altres.
◦ B3. 020. Subvencions per a la recuperació de captacions
d'abastament. Responsables ACA i Ajuntaments. Amb un
pressupost total de 4M€, 3,6M€ a càrrec de l'ACA i 400.000€ per
altres.

Al·legació 10.3a. Certament hi ha responsabilitats per part dels
Ajuntaments i de l'ACA pel que fa a permetre consums en municipis que en
risc de garantia d'abastament, així com per permetre que les fonts pròpies
d'abastament siguin contaminades o sobreexplotades. No obstant, també hi
ha altres responsables de la contaminació de fonts d'abastament, sigui per
mals usos industrials com agricoles o ramaders. Per la qual cosa, sota el

criterí de qui contamina paga, de recuperació de costos i d'internalització de
costos socials i ambientals en els totals, també els responsables de la
contaminació de les fonts d'abastament han de participar en el 100% dels
costos de 'recuperació de captacions d'abastament' (B3.020) i en un tant
per cent a determinar dels costos de 'transport d'aigua amb vehicles
cisterna' (B3.019), sobretot quan aquest transport s'hagi de fer perquè els
recursos propis d'aigua estiguin contaminats per causes agrícoles,
ramaderes o industrials.
D1. Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions
En l'Annex 1 del Pla de Mesures en l'apartat 'D1. Mesures de prevenció i
defensa contra les inundacions' s'inclouen aquestes mesures.








D1. 342. Manteniment i conservació de lleres al districte de
conca fluvial de Catalunya (DCFC). Amb un 100% de
pressupost a càrrec de l'ACA de 27.122.892 M€ .
D1. 412. Actuacions de restauració fluvial al districte de conca
fluvial de Catalunya orientades a la recuperació de la
funcionalitat natural de les planes d'inundació i la reducció de
la perillositat d'inundació a zones vulnerables en l'àmbit de les
conques de la Muga, Ter-Daró i Tordera. Amb un 100% de
pressupost a càrrec de l'ACA de 26 M€.
D1. 432. Execució d'actuacions de protecció davant avingudes
al districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC). Amb un
100% de pressupost a càrrec de l'ACA de 50.068.892 M€.
D1. 441.02 Mesures per al foment d'una estratègia basada en
la millora del drenatge urbà orientada a la reducció del risc
d'inundació de tipologia pluvial als municipis ubicats al DCFC de
5 M€

Al·legació 10.3.b. Certament, implementar mesures de prevenció
d'inundacions és clau davant l'augment de la intensitat de les pluges
avalada per la comunitat cièntífica i la urbanització de zones inundables. 27
M€ per al manteniment i preservació de lleres, 26 M€ per a restauració
fluvial orientada a recuperar la funcionalitat natural de les planes
d'inundació a les conques de la Muga, Ter-Daró i Tordera són un bon
exemple de cap a on s'ha d'actuar.
No obstant, aquesta segona partida només es dedica a tres conques mentre
continuen els informes favorables de l'ACA a construccions en zones
inundables de període de retorn de 100 i 500 anys. Així mateix, la partida
més elevada, de 50 M€ es dedica a la protecció d'avingudes. És a dir, amb
fons públics exectuar mesures de defensa a construccions fetes en zones
inundables, quan s'haurien de dedicar a planificar la seva deconstrucció i
recconstrucció en zones on no existís el risc. Evidentment, guanyaríem en
evitar a mig i llarg termini la pèrdua de vides, béns materials i costos.
Així mateix, no hi ha una aposta decidida pels SUDS per a de la forma més
natural possible reduir els riscos d'inundació, carregar aqüífers,

renaturalitzar ciutats, possibilitat de crear comunitats hídriques, etc. amb
una partida de 5 M€ molt inferior a la de construcció de antiDSU. Obres
molt cares, que incentiven una major contaminació de les aigües pluvials al
barrejar-se amb les residuals. Aigües que no poden ser aprofitades sinó és
després de costosos processos d'emmagatzematge i depuració.
Al·legació 10.3.c. De Martorell Viu. Davant la previsió d’augment
d’inundacions, l’ACA segueix ignorant els riscos en què viurà molta gent que
ara ocupa un espai del riu que acabarà per inundar-se tard o d’hora. La
principal mesura contra les inundacions ha de ser la planificació territorial i
urbanística deixant d’ocupar zones inundables i desocupant i deixant lliures
d’edificacions zones actualment construïdes, com recomana el CUSA: En
canvi, en el programa de mesures només es protegeix amb obres
estructurals les zones inundables pel període de retorn de 100 anys i per
tant s’està afavorint l'ocupació d’espais fluvials compresos entre la T100 i
T500 com es el cas de Martorell i per tant augmentant el risc. (La Solvayconstruïda els anys 70- per exemple ocupa un d’aquests espais., a més a
més, amb aquesta reglamentació actual s’està planificant, projectant i
aprovant zones residencials NOVES en zones inundables.

D.4. Adaptació al canvi global
En la taula del resum de mesues del PDGCFC apareixen 4 mesures
dedicades a l'adaptació al canvi global amb una partida de 5.8 M€.
Al·legació 10.4a. Al respecte pensem que és una partida baixíssima, atès
que calen moltes accions concretes per reduir els riscos de pèrdues de
vides, béns materials i costos. Sí bé, les despeses de deconstrucció en
zones inundables i reconstrucció en espais fora de risc adequats hauria de
ser compartida amb altres administracions pensem que hauria de ser major
i reduir els 50M€ pressupostats per l'ACA per a mesures de defensa.
Així mateix, a l'Annex 1 del Programa de mesures no apareix cap mesura
concreta. Caldria començar a destinar fons i executar deconstruccions en
zones d'alt risc d'inundació.

10.5.- Coneixement i governança
A coneixement i governança el pressupost del PGDCFC només hi dedica 3.6
M€, dels quals només 100.000€ a participació pública.
En l'Annex 1 del Programa de Mesures en l'apartat 'E1. Coneixement i
governança' s'inclouen aquestes mesures.
E2.001 Seguiment de l'execució dels processos participatius del 3r cicle amb
45.000€.
E2 002 Foment de la participació en línia 25.000€
E2 003 Desenvolupament de mapes d'actors. 6.000€
E2 004 Impuls de la Taula Nacional de l'Aigua

E2 005 Informació, difusió, publicitat de les mesures
Al·legació 10.5a Al respecte considerem tal com diu el punt 10 del
dictamen del CUSA sobre el PGDCFC '...un notable increment de la partida
pressupostaria destinada a la millora del coneixement i la governança. Una
major partida pressupostaria permetrà a l’Agència, ja sigui directament o en
col·laboració amb altres agents, avançar significativament en la definició
dels canvis normatius necessaris per desenvolupar noves fonts de recursos
hídrics, capaces d’aportar recursos addicionals i més fiables que les actuals.
Amb nous espais de governança com els Consells de Conca i/o Observatoris
de l'Aigua on es podria fer una diagnosi del Pla de Seguiment i Control que
anés més enllà d'un bon seguiment tècnic, per tal de poder avaluar, des de
diverses perspectives, els riscos d'incompliment, les tendències del bon
estat de les masses d'aigua i l’efectivitat de les mesures.

11.- Al·legacions Les Agulles – Ecologistes en Acció EN RELACIÓ AL
DOCUMENT DEL PLA DE GESTIÓ DCFC
AL·LEGACIÓ 11.1
El seguiment i monitorització de les masses d'aigua superficials del Delta del Llobregat és
totalment insuficient. Així, l'únic curs fluvial, fora del propi riu Llobregat, que apareix a l'Annex
amb la relació de masses d'aigua incloses és la Riera de Sant Climent (0950010 i H1800010). Es

tracta d'una riera curta amb una conca realment petita, encara que és rellevant perquè a la
seva desembocadura connecta amb l'espai natural Remolar-Filipines.
Per contra, la Riera dels Canyars no consta com a curs fluvial (riera intermitent molt alterada) i
per tant no apareix entre les masses d'aigua de les quals es fa un seguiment.
La Riera dels Canyars és el principal connector ecològic entre el massís del Garraf i el Delta del
Llobregat. La seva conca supera els 15km2 però, sobretot, representa el darrer espai no
urbanitzat en el continu urbà del litoral del Baix Llobregat.
La seva gran rellevància ha estat reconeguda en múltiples documents i estudis:
a) Pla Territorial Metropolità de Barcelona. (Plànol dels Espais d'Especial Interès per ala
connectivitat ecològica, i Annex II, estudi de detall dels puts crítics per a la connectivitat natural
fitxa 08.

b) Memòria del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat aprovada inicialment el 15 de
Juliol de 2002, on s’indica literalment, el següent:

“(...) des del punt de vista de l’encaix territorial del futur Parc agrari <<el
primer dels fronts amb el samontà representa l’única connexió que resta entre
el delta del Llobregat i el Parc natural del Garraf, que es realitza gairebé només
a través del Pla de Ponent, entre els nuclis de Castelldefels i Gavà. Per això,
seria cabdal mantenir aquesta continuïtat dels espais lliures, i incorporar els
criteris de connectivitat al projecte d’ordenació d’aquest enclavament
primordial>> (memòria del Pla Especial del Parc Agrari del Baix Llobregat, punt
Sisè Estructura i contingut del pla especial, secció 6.1, Informació, plànol 1.9,
Encaix territorial).”
c) Estudi sobre la capacitat ecològica de la 1ª regió metropolitana de Barcelona de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
d) Estudi bàsic i de viabilitat de l’espai agrícola i forestal Montbaig-Montpedrós de la
Diputació de Barcelona, que grafia el Pla de Ponent indicant la conveniència de requalificar
aquest espai i mantenir-lo com a zona de connectivitat entre els grans espais del Garraf, zones
forestals i agrícoles del Montbaig-Montpedrós i les reserves naturals del Delta de Llobregat i el
Parc agrícola del Baix Llobregat.
e) Treballs previs realitzats per la Generalitat de Catalunya en relació al Pla territorial de
l’àmbit Metropolità:

Estudi i delimitació de les oportunitats d’intervenció urbanística al territori
agrícola i natural del Garraf, Baix Llobregat i Alt Penedés.
Estudi en quin plànol de síntesi final de les propostes del Document qualifica com
a “Parcs d’interès estructural” i “talls verds d’interès preferent” el Pla de Caralt i la
Sentiu.

Document “Espai obert i illes metropolitanes” de 1999 Identifica les illes
16 i 18. Reconeix el “Pla de Carat” (Pla de Ponent) com a espai obert (Plànol
d’ordenació 1) i qualifica la Vall de la Sentiu i els Turons de Calamot i Caçacagats

com a espai d’interès forestal (plànol d’ordenació 2) i el Pla de Carat i la Sentiu
com a “espais separadors – connectors i filtres” (Plànol d’ordenació 5).
f) Propuestas para la Adecuación Ambiental del Delta del Llobregat” (Ministeri de Foment)
que assenyalen que l’eix de la Riera dels Canyars és un punt important per al manteniment de
determinats organismes del Delta. I on es defineixen els corredors biològics per evitar
l’aïllament genètic de les poblacions de flora i fauna del Delta, incloent aquesta Riera:


Línia litoral.



Riu Llobregat.



Canal de laminació de la Pota Sud.



Rieres de Sant Climent i Canyars.

g) Informes del Servei de Protecció de Fauna i Flora del Departament de Medi Ambient
emesos en relació al PPU i al PU del Pla de Ponent.
Per aquests motius es proposa:
Proposta 1: Annex I, apartat 1.3.


Incloure la riera dels Canyars a les masses d'aigua de transició

Proposta 2: Annex I, apartat 3.1.


Incloure la riera dels Canyars a les masses d'aigua molt modificades

AL·LEGACIÓ 11.2
La massa d'aiguasubterrània de la vall baixa i delta del Llobregat (MA 39) pateix problemes
molt greus: d'una banda la infiltració salina que afecta greument la seva qualitat, i de l'altra
(causa de la primera) està clarament sobreexplotada, com es confirma en la previsió de balanç
anual a la taula 74:

En un any normal es perden 3,1 Hm3, i en un any sec, fins a 19,2. Això significa un ritme de
degradació del recurs totalment inacceptable.

Així mateix, es preveu l'accentuació d'aquest dèficit fins a 10.6 hm3 en escenaris de canvi
climàtic, tal com es comprova a la taula 78:

El PGDCFC no pot preveure aquest fet sense establir mesures contundents per a corregir
aquest ús insostenible.

Per això es proposa:
Proposta 1: Introduir la previsió de revisar les concessions d'extracció, especialment d'ús
industrial, per tal de garantir una explotació sostenible del recurs, al menys, en anys
pluviomètrics normals.

AL·LEGACIÓ 11.3
A l'Annex 2 s'estableixen els cabals ecològics o de manteniment dels cursos fluvials.
En el tram final del riu Llobregat, probablement un dels rius més alterats i sobreexplotats de
Catalunya, el 2006 es van fixar aquests cabals (Taula 1):

La Taula 2 mostra els cabals que es proposen per al període 2022-2027:

Com es pot apreciar, aquesta previsió correspon a una reducció del cabal del 40% per al
període (de 4400 a 2640 m3/s el mes d'octubre). Considerem totalment inacceptable fer una
previsió de cabal ecològic per al següent període que no només no millora l'estat de la massa
d'aigua sinó que preveu una reducció dràstica d'un 40% a un riu que presenta ja un estat molt
deficitari en tots els paràmetres.
Per això, proposem:
Modificar la proposta de cabals ecològics al llarg de tota la conca del Llobregat per a mantenir,
com a mínim, els cabals previstos al 2006 que ja eren del tot insuficients.

EN RELACIÓ AL PROGRAMA DE MESURES DEL PLA DE GESTIÓ
AL·LEGACIÓ 11.4
Considerem una falta d'ambició algunes de les partides previstes, i que la dotació econòmica
prevista no permetrà assolir els objectius marcats a la DMA.

Per això, proposem:
Apartat 4.2. Taula 50. Capítols de mesures i imports corresponents agrupades per blocs


Proposta 1: Incrementar el pressupost de la mesura A2 (rehabilitació morfològica dels
rius) fins als 60 milions d'€. La gran quantitat de rius amb barreres longitudinals i
transversals justifica un increment així.



Proposta 2: Dotar amb 100.000€ la mesura A3.023 per al seguiment de la qualitat
biològica i fisicoquímica de les llacunes del delta del Llobregat, a executar pel consorci
corresponent.



Crear una partida nova dins la mesura A3 per a la naturalització i millora de qualitat del
tram final de la Riera dels Canyars a Gavà (Baix Llobregat), dotada de 500.000€.



Proposta 3: Incrementar la mesura A4 (control i mitigació d'espècies exòtiques
invasores), partida A4.017 fins als 5 milions d'€. D'acord amb la Convenció de Diversitat
Biològica són una de les principals amenaces actuals a la biodiversitat.



Proposta 4: Incrementar el pressupost de la partida C4 fins als 150 milions d'€. La
minimització de l'impacte de les DSU ha de ser una prioritat per a l'ACA en el 3er cicle
de planejament. Una part d'aquest pressupost s'ha de destinar a actuacions
específiques al delta del Llobregat. Es tracta una de les zones humides més importants
del país i amb major problemàtica de DSU al medi natural. El procés de sanció obert
per la Comissió Europea contra les administracions per insuficient protecció del delta
del Llobregat ha d'obligar a prioritzar-hi les inversions.

AL·LEGACIÓ 11.5
Les accions de millora del medi, especialment de la naturalitat dels cursos fluvials i el seu paper
de connectors són crucials per a l'èxit del PGDCFC. Considerem que no es presta prou atenció
al riu Llobregat i als punts més crítics del delta del Llobregat.

Per això proposem:
Apartat 5.2. Recuperació de la connectivitat, morfologia i les riberes (A2)


Proposta 1: Crear una partida nova per a la redacció del projecte de recuperació
ambiental del Llobregat des de Martorell fins a la desembocadura, dotada de 500.000€



Proposta 2: Incorporar una partida dotada de 1.200.000€ per a redactar el projecte i
executar la renaturalització del tram de la riera dels Canyars a Gavà (Baix Llobregat),
des del pont de la C-245 i fins al mar, d'acord amb el document “criteris per a
diferents actuacions de recuperació de la morfologia i les riberes“, publicat al
web de l'ACA. L'objectiu és restaurar la connectivitat ecològica entre el massis del
Garraf i la plana del delta del Llobregat (espais agraris i naturals protegits).

AL·LEGACIÓ 11.6

Les espècies exòtiques invasores (EEI) són una de les principals causes directes de pèrdua de
biodiversitat a nivell mundial i també a Catalunya, tal com assenyalen tots els estudis científics i
els principals organismes mundials (IPBES, CDB). En els espais aquàtics, també tenen un paper
crític, tal com també ha assenyalat la convenció de Ramsar. El delta del Llobregat, en procés
d'incorporar-se als espais humits Ramsar, té una importantíssima pressió antròpica pel fet de
situar-se al bell mig de les dues comarques més poblades de Catalunya: el Barcelonès i el Baix

Llobregat. Aquesta és una de les causes que justifiquen que la presència d'EEI en aquest
territori sigui especialment greu.

Per això proposem:
Apartat 5.4. Control i mitigació d'espècies exòtiques invasores (A4)


Proposta 1: Incorporar una actuació específica en el conjunt de la xarxa hidrològica del
delta del Llobregat: tram final del riu, rieres del pla del Llobregat, estanys litorals,
canals de rec, corredores, per tal d'executar una neteja específica de les espècies
exòtiques més problemàtiques: tortuga de florida (Trachemys scripta i subespècies),
carpa (Cyprinus carpio), Gambusia holbrooki, etc.

AL·LEGACIÓ 11.7
Les masses d'aigua subterrània són un recurs crític per a garantir l'abastiment a la població en
períodes de sequera. L'aqüífer del delta del Llobregat es troba en un estat molt preocupant a
causa de la falca salina (combatre-la costa molts milions d'euros a l'ACA), i la sobreexplotació,
tal com s'ha assenyalat més amunt.
L'ACA ha de tractar d'una manera especial aquest aqüífer (MA39) per tal de garantir la seva
conservació a llarg termini: sense ell la major part de la població que viu a l'àrea metropolitana
s'exposa a patir restriccions en l'ús d'aigua de boca en un escenari de canvi climàtic accelerat.

Per això proposem:
Apartat 5.6. Protecció i millora d'aqüífers (A6)


Proposta 1: Incorporar un sistema de control de la MA39 del delta del Llobregat
analitzant paràmetres fisicoquímics i biològics de l'aqüífer superficial, actualment poc
estudiat.



Proposta 2: Establiment d'un volum de reserva a la MA39 del delta del Llobregat com a
reserva estratègica que quedi restringida a un ús exclusiu per a la xarxa d'abastament
en cas de sequera severa, suspenent temporalment totes les concessions de captacions
industrials o particulars.



Proposta 3: Mantenir la barrera hídrica al delta del Llobregat fins a garantir el
manteniment de la massa d'aigua en bones condicions de clorurs i conductivitat.

AL·LEGACIÓ 11.8
L'àrea metropolitana presenta una densitat de població de les més altes d'Europa. La pressió
urbanística derivada d'aquesta alta població i de les expectatives de negoci al voltant del sector
immobiliari representa una agressió contínua al territori. Així, les previsions del PGM76 s'estan
exhaurint amb la programació i execució dels darrers sectors previstos fa 45 anys. L'impacte és
immens: densificació encara major, pèrdua d'espais verds, increment de les emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle directes i indirectes, pèrdua de sòls agraris imprescindibles per la
sobirania alimentària, contaminació atmosfèrica, acústica, lumínica i química d'aire i aigua,

fraccionament del territori, i un llarg etc. En plena emergència climàtica, a més, el creixement
urbà en entorns tant densos resulta suïcida pel que fa a reduir l'infiltració d'aigües pluvials cap
a les aigües freàtiques i incrementar l'escorrentia superficial que augmenta el risc d'avingudes i
inundacions catastròfiques.
Resulta imprescindible estudiar seriosament la desqualificació de sòls urbanitzables o urbans
no desenvolupats per a fer front a l'emergència climàtica. L'ACA te, a més, l'obligació de
gestionar el recurs aigua de forma sostenible, i pot intervenir en l'anàlisi i generació de
propostes i solucions per evitar que l'expansió urbana suposi un problema per al cicle de
l'aigua en l'entorn metropolità. Un entorn que necessita d'un tractament especial.

Per això proposem:
Apartat 7.2. Prevenció i defensa contra les inundacions (D1)


Propota 1: Incorporar una mesura per a avaluar les previsions del planejament
urbanístic municipal en les zones inundables i les zones d'infiltració als aqüífers a l'àrea
metropolitana de Barcelona, de forma especial als municipis costaners, i proposar
solucions basades en la reducció, trasllat o desqualificació urbanística dels projectes
previstos en zones inundables.

EN RELACIÓ A L'ANNEX 2 DEL PROGRAMA DE MESURES
AL·LEGACIÓ 11.9

La Taula 1 indica l'estat a 2018 de les masses d'aigua riu i el termini d'assoliment d'objectius.
Pel que fa a l'única massa d'aigua pròpia del Pla del Llobregat, la Riera de Sant Climent
( 0950010) observem com tristament l'ACA no disposa de cap informació, o no en notifica cap
que no sigui la Qualitat hidromorfològica (qualificada de “Molt bona”). I això a més resulta
extraordinàriament sorprenent en una riera que es troba canalitzada i entubada en bona part
del seu recorregut, quan travessa la zona urbana de Viladecans, i també encaixonada entre
parets de formigó en el punt que travessa la C-31 i arriba al sector Remolar-Filipines.

Per això, proposem:
Proposta 1: Posar les mesures de control i seguiment necessàries per tal de fer l'anàlisi de la
massa d'aigua 0950010 en tots els seus elements (biològics, fisicoquímics, etc.).
A més del que ha s'ha esmentat d'incorporar la Riera dels Canyars com a nova massa d'aigua
que ha de complir els objectius de la DMA el 2027.

12.- Al·legacions de la Taula del Llobregat.
Al·legació 12.a: A l' Al·legació 8.1.2.b.a que diu "El Pla tampoc presenta
les indústries responsables de l'impacte i no apareixen xifres econòmiques
sobre l'aportació d'aquestes industries a fi de recuperar el bon estat químic
del riu" s'hi pot afegir: "Especialment els costos d’extreure la sal del riu
(150 Tm diàries) amb la planta d’electrodiàlisi d’Abrera en la seva totalitat
o en un tant per cent molt elevat són deguts a la contaminació salina
produïda per ICL."
Afegim: Al·legació 8.1.2.b.b: En general l’actuació de l’administració no
ataca els problemes de base. La resposta de l’ACA en segons quins temes
ha estat “ que excedeix la seva competència.” Creiem que en el programa
de mesures hi hauria d’haver la menció a que caldria aquesta actuació dels
governs. Dos exemples:
1) El Pla de restauració mediambiental presentat per l’empresa i beneit per
la Generalitat ha estat rebutjat totalment pel jutjat penal nr.1 de Manresa,
en auto emès el 17.01.2022 seguint amb la sentència penal 242/14. Cal un
pla radical de restauració i exigir una fiança proporcional a l’empresa ICL.
2) Amb el poc cabal que porta el Llobregat i la necessitat d’aigua que hi ha
a la conurbació barcelonina, no hauria d’haver-se concedit 8 Hm3 d’aigua
regenerada a ICL com va concedir l’Expedient: CC2016000177 de l’ACA. El
pronunciament del CUSA ho desestimava totalment
Al·legació 12.b: REIVINDIQUEM ELS CONSELLS DE CONCA , especialment
el del Llobregat, com a eina de participació i gestió dels nostres rius. Els
Consells de Conca, aprovats pel Parlament i anul·lats el 2011 per la “llei
Ómníbus”, són avui dia molt més necessaris davant l’augment de
fenòmens extrems deguts al canvi climàtic (inundacions, sequeres) i en
l’adaptació de la societat al decreixement que ja tenim aquí. Cal, de totes,

totes, tenir Consells de Conca per poder gestionar la complexitat dels anys
que vindran des de la proximitat i des del territori.
És a dir fem una Al·legació a l’Apartat 4 Coneixement i governança. Bloc E2,
Capítol Participació Pública del “Pla de Gestió del districte de conca fluvial de
Catalunya” per a la Recuperació de l’acord , demanant la restitució a
l’estructura organitzativa de l’ACA dels Consells de Conca.

13.- Plec d’al·legacions elaborades pel Grup de Defensa del Ter

referents a l’Annex I del Programa de Mesures
A continuació s’exposa el llistat d’al·legacions elaborades pel Grup de
Defensa del Ter referents a l’Annex I del Programa de Mesures,
desglossades en els diferents grups d’actuacions establerts al Pla.

Grup 1. Assoliment dels objectius ambientals
A4. Control i mitigació d’espècies exòtiques i invasores
En total es destinaran 1,3 M d’€ en aquest àmbit, destacant les mesures
següents:
- A4.017 Prevenció, control i eradicació d'EEI (700.000€)
- A4.006, A4.007, A4.011, A4.014 i A4.022, mesures adreçades a la
prevenció de la introducció d’espècies invasores i a la sensibilització (en
total 449.377€)
Al·legació 13.1.a.- La presència d’espècies exòtiques i invasores és un
problema greu que amenaça la biodiversitat, simplifica i altera els hàbitats
fluvials. A les conques internes, aquestes espècies hi estan molt exteses,
sent això un problema ambiental de primer ordre. Considerem que destinar
només 1,3 M d’€ per controlar-les, eradicar-les i, no menys important,
prevenir-ne la seva introducció és insuficient per fer-hi front.
C5. Reducció de la contaminació per excés de nitrats d’origen
agrari
En total s’hi destinen 13,645 M€, tots a càrrec de l’ACA, el DARPA o
l’Agència de Residus de Catalunya. Destaquen les mesures següents:

- C5.013 Fomentar la modernització de les instal·lacions, maquinària i
dispositius per a la millora de la gestió de les dejeccions ramaderes, 2M d’€
a càrrec del DARPA.
- C5.005 Actuacions en la millora de la gestió de la fertilització i les
dejeccions ramaderes, 1,15 M€ a càrrec del DARPA.
Al·legació 13.1.b.- Seguint el principi de ‘qui contamina paga’, entenem
que els costos de les mesures adreçades a la millora de la gestió de les
dejeccions ramaderes haurien d’anar a càrrec dels seus responsables. Així
mateix, tenint en compte que la contaminació per excés de nitrats és un
greu problema en moltes zones, considerem que el pressupost que s’hi
destina és insuficient, sobretot tenint en compte que a l’Annex 12 del Pla de
gestió, de Justificació de les Exempcions, hi ha algunes masses d’aigua que
es considera que no compliran els objectius de qualitat ambiental el 2027 a
causa de la presència de nitrats.
Al·legació 13.1.c.- Tenint en compte que l’origen de la problemàtica de la
contaminació per nitrats és l’excés de la cabana porcina existent, fan falta
mesures adreçades a reduir la cabana porcina, a part de millorar la gestió
de les dejeccions i fertilitzants.
C6. Control i gestió de plaguicides al medi
Es destina un total d’1,6 M d’€ a aquest àmbit, destacant les mesures
següents:
- C6.007 Controls oficials de l’ús i la comercialització dels productes
fitosanitaris (516.906€)
- C6.008 Controls de condicionalitat (430.080€)
- C6.009 Analítiques de mostres de vegetals, sòls i aigua provinents de les
inspeccions del programa de control oficial d’higiene en la producció
primària agrícola i de l’ús de productes fitosanitaris (375.839€)
Al·legació 13.1.d.- Hi hauria d’haver més mesures destinades a investigar
els efectes de les aplicacions de productes fitosanitaris i plaguicides en la
biodiversitat i en la salut humana, i el pressupost que es destina a aquest
àmbit és insuficient. L’aplicació generalitzada d’aquests productes afecta el
medi, i també té conseqüències en la salut de la població.

Grup 3. Adaptació al canvi climàtic i a fenòmens eventuals i/o
extrems
Adaptació al canvi global
Aquest és un conjunt de mesures que apareix a la taula resum del
programa de mesures, on s’especifica que s’hi destinaran 5,8M€. No
obstant, a l’Annex I no hi apareixen i, en canvi, hi ha el D3. Gestió forestal
vinculada a la recuperació d’aigua blava (6,6M€) que no apareix a la taula
resum.

Al·legació 13.2.a.- Cal esmenar aquest error, i en tot cas considerem que
caldrien més mesures a part de la gestió forestal, com ara la deconstrucció
en zones d’alt risc d’inundació o l’enderroc de rescloses, preses o assuts en
desús que fragmenten i alteren els ambients fluvials.

14.- Al·legacions del GETE-Ecologistes en Acció
Aquestes Al·legacions es presenten sobre l’Annex XII. Justificació de les
exempcions. En concret, en aquelles masses d’aigua per a les quals es
justifica i es troben en l’àmbit de les Conques Internes de la demarcació
territorial de Tarragona
S’inclouen els suggeriments per a cadascuna de les masses analitzades

ANNEX VIII: Estat de les masses d’aigua i termini d’assoliment d’objectius

Grup I (2027*): Masses d’aigua amb assoliment previst per a 2027, però amb problemàtiques
importants que posen en risc aquest assoliment
1.1. (2027*(1)) Masses d’aigua amb incompliments per substàncies químiques no catalogades
com a ubiques

1.1.4. Aigües de transició
1. Desembocadura del riu Gaià
Codi: H1015010
Element de Qualitat que incompleix: Indicadors biològics i fisicoquímics i hidromorfologia
Problemàtiques o pressions importants: Usos del sòl, nitrats, alteració morfologia i riberes
Mesures previstes:
C8.008 Identificació dels contaminants específics
A3.001 Actuacions de millora de les zones humides
A3.011 Subvencions en zones humides per a la millora de l'estat ecològic

A3.035 Actuacions de millora i/o restauració de zones humides executades directament per la
DG Polítiques Ambientals i Medi Natural

AL·LEGACIÓ 14.a
Considerem insuficient detallades les actuacions a emprendre per aconseguir que la
desembocadura del Gaia sigui, realment, una desembocadura corresponent a un riu que
funcioni de manera natural: transportant aigua a la mar. L’existència de l’embassament,
retenint la major part de l’aigua durant tot l’any segueix definint un funcionament artificialitzat
d’aquesta massa d’aigua i, en conseqüència, de la seva desembocadura. Tot i la millora que
pugui suposar l’existència dels cabals generadors estem lluny d’aconseguir que l’aigua flueixi riu
avall de manera continuada i natural. Mentre no s’elimini aquest embassament o no permeti
el cabal continuat d’aigua pel curs natural del riu serà impossible aconseguir el bon estat
d’aquesta massa d’aigua.

2. Platja de Torredembarra

Codi: H1833010
Element de Qualitat que incompleix: Indicadors biològics i fisicoquímics
Problemàtiques o pressions importants: Sanejament i abocaments industrials
Mesures previstes:
C8.008 Identificació dels contaminants específics
A3.001 Actuacions de millora de les zones humides
A3.011 Subvencions en zones humides per a la millora de l'estat ecològic
A3.035 Actuacions de millora i/o restauració de zones humides executades directament per la
DG Polítiques Ambientals i Medi Natural

AL·LEGACIÓ 14.b
La zona humida Els Muntanyans, coneguda oficialment com a Platja de Torredembarra i Creixell
encara no disposa de la total protecció com Espai Natural en la zona corresponent al terme
municipal de Creixell. Aquest ha de ser al nostre entendre la prioritat màxima: que tot l’espai
disposi de la mateixa protecció legal, amb un Pla Especial de Protecció que inclogui els dos
municipis on està ubicat i que pugui desenvolupar-se plenament.
Entenem que cal incloure, de manera urgent, mesures de protecció de les aigües que
conformen aquesta zona humida i definir exactament les prioritats d’actuació en allò que fa
referència a la hidrologia de l’espai, fortament afectat en els darrers anys pel creixement
descontrolat de Phragmites australis degut, entre d’altres motius pel desequilibri existent entre
les aportacions d’aigua dolça i aigua salada.

1.1.5 Subterrànies

1.- Ametlla de Mar - el Perelló
Codi: 55
Element de Qualitat que incompleix: Clorurs i conductivitat
Problemàtiques o pressions importants: Sobreexplotació
Mesures previstes:
A6.009.Caracterització hidrogeològica dels àmbits del Baix Camp i de l'Aqüífer detrític de
l'Ametlla de Mar i entorn
B1.020. Definició i establiment de Regles d’Explotació Coordinada d'aigües superficials i
subterrànies a la massa 55 (Ametlla de Mar)

AL·LEGACIÓ 14.c
Es fa complicat explicar que la principal problemàtica de la salinització d’aquestes aigües
subterrànies sigui la sobreexplotació quan l’agricultura és de secà i pràcticament residual a la
zona i el subministrament d’aigua sigui, principalment, a través del conegut com a
minitransvasament de l’Ebre. Entenem, doncs, que dins dels actuacions a emprendre cal definir
exactament la problemàtica per poder analitzar les solucions a plicar per la millora de la
qualitat d’aquesta massa d’aigua

1.2. (2027*(2)) Masses d’aigua amb incompliments per substàncies químiques catalogades com
a PBT ubiqües

1. El Francolí entre el torrent del Puig i la riera de la Selva
Codi: 0500090
Element de Qualitat que incompleix: BIO, Fosfats, HM, PFOS Plaguicides
Problemàtiques o pressions importants: abocaments industrials, alteració de morfologia i
riberes
Mesures previstes:
C2.739 Sanejament i depuració del Milà
A2 Mesures capítol rehabilitació morfològica de rius
C8.008 Identificació dels contaminants específics
C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics

2.- El Foix des de la confluència de la riera de Llitrà fins a la cua de l'embassament de Foix,
inclòs el tram baix de la riera de Llitrà des de l'EDAR de Vilafranca

Codi: 0800050
Element de Qualitat que incompleix: : BIO, FQ generals, HM, PFOS, Clorpirifòs, Níquel, NPEO
Problemàtiques o pressions importants: Nitrats, plaguicides, sanejament, alteració de
morfologia i riberes
Mesures previstes:
A2.059 Actuacions de restauració ecològica al Foix
C2.1058 Sanejament del nucli de Cal Claramunt (T.M. Santa Margarida i els Monjos) i Les
Casetes (T.M. Castellví de la Marca)
C2.485 Sanejament i depuració de Les Masuques C5 Mesures del capítol de reducció de
contaminació per nitrats
C8.008 Identificació dels contaminants específics
C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics
F1.002 Actuacions de millora en el coneixement i gestió de rius temporals

AL·LEGACIÓ 14.d
Entenem que aquestes masses d’aigua estan bàsicament afectades per contaminació d’orígen
industrial i agrícola i que requereix, en els dos cassos, un més gran coneixement de l’origen
d’aquesta contaminació i actuar directament sobre qui l’ocasiona a més d’incrementar
significativament la depuració privada de les aigües abocades.

1.3. (2027*(3)) Masses d’aigua que incompleixen per diversos motius que dificulten l’execució
de mesures

1.- Riera d'Alforja i riera de Riudecols
Codi: 0300010
Element de Qualitat que incompleix: HM, Manca de dades (temporalitat)
Problemàtiques o pressions importants: Alteració de morfologia i riberes
Mesures previstes:
C2.952 Sanejament i depuració de Les Irles
C8.008 Identificació dels contaminants específics
A2 Mesures capítol rehabilitació morfològica de rius
C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics

F1.002 Actuacions de millora en el coneixement i gestió de rius temporals

2.- Riu Sec (Francolí)
Codi: 0500020
Element de Qualitat que incompleix: HM, Manca de dades (temporalitat)
Problemàtiques o pressions importants: Espècies invasores , alteració de morfologia i riberes
Mesures previstes:
A2.035.01 Restauració geomorfològica del riu Sec i el riu Francolí al seu pas pels T.M. de
Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí i Montblanc
A4 Mesures capítol gestió espècies invasores
C8.008 Identificació dels contaminants específics C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de
metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics
F1.002 Actuacions de millora en el coneixement i gestió de rius temporals

3. Barranc de Salomó

Codi: 0600075
Element de Qualitat que incompleix: HM, Manca de dades (temporalitat)
Problemàtiques o pressions importants: Espècies invasores
Mesures previstes:
C2.132 Sanejament i depuració del nucli de La Nou de Gaià
C2.144 Sanejament i depuració de Sant Miquel i Vespella
C2.294 Sanejament i depuració de Salomó A4 Mesures capítol gestió espècies invasores
C8.008 Identificació dels contaminants específics
C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics
F1.002 Actuacions de millora en el coneixement i gestió de rius temporals

AL·LEGACIO 14.e
En aquest bloc conflueix la manca de dades (temporalitat) per fer un bon diagnosi de la
situació i poder emprendre la millora de la massa d’aigua. Entre les actuacions, doncs, entenem
que cal incloure d’una vegada i, urgentment després de les diferents revisions del Pla de Conca,
els estudis bàsics de seguiment temporal de les principals característiques de les masses

d’aigua que es troben en aquesta situació a Catalunya i, en concret, a aquesta zona. En aquest
sentit l’al·legació que presentem és incloure la planificació del seguiment d’aquells paràmetres
que encara no es determinen periòdicament en les masses d’aigua de Catalunya.

4.- Port de Tarragona
Codi: C37
Element de Qualitat que incompleix: Fitoplàncton
Problemàtiques o pressions importants: Sanejament, abocaments industrials, descàrregues de
sistemes unitaris, alteracions morfològiques, nitrats, plaguicides, estructures rígides,
moviments de sorres, navegació
Mesures previstes:
Tram final interconnexió entre EDAR de Tarragona amb l'estació de bombament de l'emissari
EDAR de Vila-seca (C1.002).
Ampliació EDAR de Vila-Seca/Salou (C1.093).
Sanejament del nucli de La Canonja (C2.016).
Sanejament del nucli de Ferran (T.M. Tarragona) (C2.075).

AL·LEGACIÓ 14.f
Una part important de la contaminació de les aigües del port de Tarragona te el seu orígen en
la pròpia navegació però també per les aportacions de les empreses que formen part dels
polígons petroquímics de Tarragona (EQT) Entre les mesures previstes s’ha d’incloure la
identificació de les aportacions de les empreses químiques, exigir-los el sanejament específic
de les substàncies químiques que s’aporten. Es considera interessant incloure, com a mesura
també, la C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics sent com
es té, coneixement de l’existència de determinades empreses químiques que justament els
poden estar aportant en l’actualitat

1.4. (2027*(4)) Masses d’aigua en les que manca coneixement

1.- Riudecanyes des de la presa de Riudecanyes fins al mar

Codi: 0200030
Element de Qualitat que incompleix: Manca de dades (temporalitat)
Problemàtiques o pressions importants: Alteració de morfologia i riberes, espècies invasores
Mesures previstes:
C1.230 Sanejament i depuració de la zona nord del municipi de Mont-roig del Camp

C2.241 Sanejament de nucli de Montclar
A2 Mesures capítol rehabilitació morfològica de rius
A4 Mesures capítol gestió espècies invasores
C2.252 Sanejament i depuració de Vilanova d'Escornalbou
C8.008 Identificació dels contaminants específics
C8.009 Anàlisi de les concentracions basals de metalls i la seva biodisponibilitat
C8.010 Avaluació de la incidència de microplàstics als ecosistemes aquàtics

AL·LEGACIÓ 14.g:
Cal incloure la temporalitat per tal de poder fer una avaluació acurada dels motius per els quals
s’incompleix la qualitat de la massa d’aigua, com ja hem esmentat en altres al·legacions
presentades en aquest mateix capítol
2.- Embassament del Gaià
Codi: 0600060
Element de Qualitat que incompleix: Clorofil·la, Biovolum, fisicoquímica, cianobacteris, index
de grups algals, Plom
Problemàtiques o pressions importants: Qualitat de l’aigua d’entrada, usos del sòl, espècies
invasores
Mesures previstes:
C8.008 Identificació dels contaminants específics
C2.184 Sanejament i depuració de Bràfim
C2.161 Sanejament i depuració de Vila-rodona

AL·LEGACIÓ 14.h:
Tal i com s’ha especificat per la desembocadura del Gaià el problema de la part baixa del riu
Gaià és, precisament, la propietat i la gestió d’aquest embassament. L’existència de
l’embassament, retenint la major part de l’aigua durant tot l’any segueix definint un
funcionament artificialitzat d’aquesta massa d’aigua i, en conseqüència, de la seva
desembocadura. Tot i la millora que pugui suposar l’existència dels cabals generadors estem
lluny d’aconseguir que l’aigua flueixi riu avall de manera continuada i natural. Mentre no
s’elimini aquest embassament o no permeti el cabal continuat d’aigua pel curs natural del riu
serà impossible aconseguir el bon estat d’aquesta massa d’aigua. Per tant, una de les millores
previstes hauria de ser la seva eliminació o bé emprendre les obres necessàries per part de la
propietat per garantir un flux continuat d’aigua des de l’embassament fins la desembocadura.

3.- Desembocadura del torrent del Pi
Codi: H1944010

Element de Qualitat que incompleix: Indicadors biològics
Problemàtiques o pressions importants:
Mesures previstes:
A3.001 Actuacions de millora de les zones humides
A3.011 Subvencions en zones humides per a la millora de l'estat ecològic
A3.035 Actuacions de millora i/o restauració de zones humides executades directament per la
DG Polítiques Ambientals i Medi Natural H1944020 Natural

4.- Desembocadura del torrent de l'Estany
Codi: H1944020
Element de Qualitat que incompleix: Indicadors biològics i hidromorfologia
Problemàtiques o pressions importants: Alteració morfologia i riberes, nitrats i plaguicides
Mesures previstes:
A3.001 Actuacions de millora de les zones humides
A3.011 Subvencions en zones humides per a la millora de l'estat ecològic
A3.035 Actuacions de millora i/o restauració de zones humides executades directament per la
DG Polítiques Ambientals i Medi Natural

AL·LEGACIÓ 14.i:
Per aquestes dues zones, incloses dins del mateix EIN, cal especialment establir exactament les
mesures a desenvolupar per garantir l’existència de les llacunes costaneres presents així com
les espècies endèmiques de peixos que contenen, entre d’altres. Es fa necessari garantir, en
especial al Torrent del Pi, l’arribada d’aigua de mar a la zona inundada i l’eliminació mecànica
de part de la vegetació helòfita que la està col·latant.

Grup II (>2027(1)): Masses d’aigua amb assoliment d’objectius més enllà de 2027 per causes
naturals
Subterrànies:
Nom massa d’aigua Bloc del Gaià-Bonastre
Codi 20
Estat a 2021 Dolent
Motiu: Excessiva extracció
S’espera que baixi amb aplicació de mesures inconcretes

Nom massa d’aigua Sorres de Santa Oliva
Codi 21
Estat a 2021 Dolent
Motiu: nitrats per contaminació difusa agrícoles
No s’espera que millori

Nom massa d’aigua Alt Camp
Codi 25
Estat a 2021 Dolent
Motiu: nitrats per contaminació difusa agrícoles
No s’espera que millori

Nom massa d’aigua Baix Camp
Codi 26
Estat a 2021 Dolent
Motiu: nitrats per contaminació difusa agrícoles i salinització zones costaneres
No s’espera que millori

Nom massa d’aigua Prades - Alt Francolí
Codi 27
Estat a 2021 Dolent
Motiu: nitrats per contaminació difusa agrícoles
No s’espera que millori

Nom massa d’aigua Llaberia - Prades meridional
Codi 28
Estat Dolent
Motiu: nitrats per contaminació difusa agrícoles
No s’espera que millori

AL·LEGACIÓ 14.j:

Aquest bloc d’aigües subterrànies tenen totes en comú la contaminació difosa agrícola així com
la certesa que no es podrà assolir, de nou, el compliment de qualitat mínima de les masses
d’aigua. No seria problemàtic més enllà de que en cada revisió segueixen en Estat “dolent” i
que no s’espera, tot i l’aplicació de mesures, que millori. Es demana, doncs, la inclusió de
mesures que minimitzin la contaminació agrícola en les àrees d’afectació.

2.5. (>2027(5)) Masses d’aigua que incompleixen per estat biològic

Nom massa d’aigua El Foix
Codi 0800070
Categoria de la massa d’aigua Embassament Conca Foix
Estat a 2021 Dolent
Motiu: colmatació per sediment i eutròfia elevada
Es necessita més temps per a millores

Nom massa d’aigua Cubelles- Altafulla
Codi C25
Categoria de la massa d’aigua Costaneres Conca Foix, Rieres Calafell i Gaià
Estat a 2021 Dolent Incert
Motiu: diversos relacionats amb pressió costanera, sobreximents residuals i alteracions
naturals
Es considera que no podrà assolir el bon estat al 2027 per l’indicador Posidònia.

Nom massa d’aigua Salou-Cambrils
Codi C29 Categoria de la massa d’aigua
Costaneres Conca Rieres del Baix Camp
Estat a 2021 Dolent Incert
Motiu: diversos relacionats amb pressió costanera, sobreximents residuals i alteracions
naturals
Es considera que la MA C29 no podrà assolir el bon estat al 2027 per l’indicador macroalgues i
l’indicador posidònia

Nom massa d’aigua Cambrils-Mont-roig del Camp
Codi C30 Categoria de la massa d’aigua

Costaneres Conca Rieres del Baix Camp, Riera de Riudecanyes, Rieres de Llaberia-Vandellòs
Estat a 2021 Dolent Incert
Es considera que la MA C29 no podrà assolir el bon estat al 2027 per l’indicador l’indicador
posidònia

AL·LEGACIÓ 14.k:
Aquest grup d’aigües es correspon, pràcticament, a les zones més habitades del litoral de la
demarcació. Han rebut impactes de creixement desmesurat el passat segle, amb la implantació
de segones residències que han esdevingut primeres, amb un sanejament insuficient que s’ha
anat implementant però sense arribar a tractaments que permetin la reutilització de les aigües
depurades ni tant sols en projectes ambientals o de regs municipals, amb transvasaments
continuats de sorres en les platges per construccions de ports esportius... Cal incloure mesures
que impliquin un decreixement de l’activitat humana en aquestes zones costaneres i que
permetin la recuperació de l’ecosistema costaner. També cal incorporar els tractaments
terciaris a totes les depuradores costaneres i, en tots els cassos, impulsar mesures que
permetin mitigar l’impacte del canvi climàtic que involucrin la ciutadania, el sector terciari i les
administracions públiques.

Assumpte: Primeres al·legacions de l'Associació Naturalistes de Girona al projecte de Decret del
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i al Programa de
mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027

EXPOSA

Aquesta Agència ha presentat una proposta de projecte de Decret del Pla de gestió del districte
de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 (PGDCFC) 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 2022-2027.

En línies general, el pla consta d’una descripció general dels usos, les pressions i les
incidències de l’activitat humana sobre les masses d’aigua de les conques internes de
Catalunya i es proposen unes mesures en dos àmbits: un pròpiament normatiu i jurídic en
forma de Decret, i l’altre en forma de pla d’inversions (programa de mesures). Tots dos, en
teoria, persegueixen donar resposta a les esmentades problemàtiques, en un entorn en que
estem sotmesos als efectes del canvi global i al canvi climàtic sobre els recursos.

La normativa en forma de Decret és, juntament amb el programa de mesures, el document de
major rellevància del pla hidrològic. El seu contingut hauria d’incloure aquelles disposicions
especifiques en la demarcació hidrogràfica que permetrien, conjuntament amb la reglamentació
general, desenvolupar una gestió adequada de les aigües dirigida a la consecució dels
objectius de la planificació hidrològica.

La diagnosi general del risc de no assolir el bon estat ecològic que especifica el Pla de Gestió
és la següent:

Risc de no assolir el bon estat ecològic
En rius i zones humides, pràcticament la totalitat de les masses d’aigua presenten risc
d’incompliment de l’estat ecològic, encara actualment l’assoleixen en prop d’un 40%, però
estan sotmesos a un nombre elevat de pressions significatives que podrien implicar
incompliments de l’estat ecològic en el cas que no es prenguessin mesures de conservació,

prevenció i millora. En embassaments, el risc d’incompliment d’estat ecològic també és elevat,
d’un 85%.
En aigües costaneres, al voltant del 80% de les masses d’aigua presenten risc d’incompliment,
tant d’estat ecològic com d’estat químic. Amb excepció d’una massa d’aigua, totes les masses
d’aigua costaneres, que presenten risc incompliment de l’estat ecològic presenten també risc
incompliment de l’estat químic.
Aproximadament, un 50% de les masses d’aigua costaneres que tenen risc d’incompliment de
l’estat ecològic es troben en bon estat, però s’han identificat algunes pressions a nivells
significatius que cal considerar per prevenir possibles impactes futurs. En el 50% restant,
actualment no s’assoleix el bon estat ecològic i a totes elles s’han identificat també, diverses
pressions significatives que potencialment determinen les afeccions trobades en els elements
de qualitat que defineixen l’estat ecològic en aquestes masses d’aigua. Per tant, per a
l’assoliment dels objectius ambientals d’estat ecològic, en aquestes masses seria indispensable
reduir el nivell de pressió.

Mapa 19. Risc de no assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua superficials

Risc de no assolir el bon estat químic

En el cas de l’estat químic de rius i zones humides i embassaments, en general, el risc de no
assoliment del bon estat químic se situa proper al 60% de les masses d’aigua. Tot i que
actualment l’incompliment de l’estat químic d’aquest grup de masses d’aigua és proper al 20%,
podria incrementar en el futur si no es controlen els minimitzen els efectes de les pressions
significatives, que poden fer arribar substàncies prioritàries i perilloses a les masses d’aigua.
Pel que fa a l’estat químic, la gran majoria (un 76%) de les masses d’aigua costanera que s’han
valorat amb risc d’incompliment, es troben actualment en bon estat químic, però s’han
identificat diverses pressions que podrien determinar futurs incompliments d’estat químic. De la
resta de masses d’aigua amb risc d’incompliment per estat químic, no s’ha pogut valorar l’estat
actual per dades parcials en 6 masses d’aigua. En aquestes masses d’aigua incideixen amb
nivells significatius pràcticament totes les pressions avaluades que estan relacionades
directament amb els element de qualitat afectats i, per tant, l’assoliment del bon estat està
fortament condicionat a la reducció de les mateixes.

Risc de no assolir el bon estat químic de les masses d’aigua superficials

Masses d’aigua subterrànies
En aquest apartat es té en consideració l’anàlisi que prové del document IMPRESS 2019.

Risc de no assolir el bon estat quantitatiu

En total es comptabilitzen un total de 13 masses d’aigua subterrànies en risc de no assolir el
bon estat quantitatiu. D’aquestes, 8 masses d’aigua es constata que estan en mal estat
quantitatiu amb un impacte comprovat.

Mapa 20. Risc de no assolir el bon estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrània

Risc de no assolir el bon estat químic

Un total de 31 masses d’aigües subterrànies es troba en risc de no assolir el bon estat químic.
D’aquestes, 24 masses s’han valorat en mal estat i presenten un impacte químic comprovat.

La contaminació difosa per nutrients és la principal responsable del risc químic de les masses
d’aigua subterrània. Un total de 19 masses d’aigua presenten impacte químic pels nitrats i/o les
pressions degudes a la fertilització agrària o generació de dejeccions ramaderes són
significatives.
D’altra banda, els risc per contaminació química d’altres elements es deu principalment a
processos d’intrusió d’aigua salada en aqüífers costaners associats a desequilibris en
l’explotació d’aigua subterrània, o estan relacionats amb l’activitat de conca minera del
Llobregat i Cardener. Finalment, el compostos organoholagenats volàtils i les pressions que
responen a activitats urbanes i industrials també són responsables del risc químic, situant-se
les masses implicades en zones industrials o densament poblades.

Mapa 21. Risc de no assolir el bon estat químic de les masses d’aigua subterrània

En línies generals un panorama desolador que posa de manifest que l’explotació dels recursos i
sistemes naturals hídrics ha sobrepassat amb escreix els límits de l’acceptable. L’actual situació
de l’explotació dels recursos va associada a un model territorial i econòmic històric, però que

s’ha intensificat a l’actualitat, amb un desenvolupament que ha estat font de vulnerabilitats i
problemes, i que ha portat avui dia a patir-ne les conseqüències.

En tot aquest trànsit, hi hagut unes causes i condicions molt determinades que han propiciat els
riscos i impactes als quals estan sotmeses actualment les diferents masses d’aigua. Una de les
principals causes ha estat la inhibició en la imposició de límits que salvaguardin la satisfacció
dels interessos i/o necessitats de la col·lectivitat, publiques, generals o d’interès comú. Una
finalitat que té la seva raó de ser en l’administració pública i que malauradament històricament,
i també en aquesta proposta de Pla, es torna a repetir.

En aquest context, la inhibició de l’administració en (i) l’aprovació de normativa que reguli
l’explotació dels recursos naturals, (ii) l’aprovació de normativa però sense la dotació de
recursos humans i materials per a la seva aplicació, (iii) l’aprovació de normativa amb la dotació
de recursos humans i materials però tot i així sense la seva aplicació pràctica (en certes
ocasions per una simple negligència i per altres, per salvaguardar els interessos d’actors
particulars) esdevé el factor principal del mal estat de les masses d’aigua i la fràgil seguretat
hídrica actual. Davant aquesta situació, i observant de prop l’actual Direcció d’aquesta Agència,
i examinat el contingut, i la forma del projecte de Decret i del Programa de mesures, hem
observat tot un seguit de punts preocupants que apunten novament cap a la inhibició i
l’opacitat, per part dels màxim responsables polítics de la Generalitat i de la direcció d’aquesta
ACA, en la presa de mesures reals i efectives per revertir el pèssim estat ambiental de les
diferents masses d’aigua d’aquest país. Així, doncs, cal fer una primera i reduïda enumeració
d’aquests aspectes que presenten rellevants mancances de governança. Aquestes s’aniran
desenvolupant amb detall al llarg d’aquest primer escrit d’al·legacions formulant en cada punt
les sol·licituds per a la reversió de la problemàtica detectada.

Resum d’aspectes importants del Projecte de Decret i del Pla de mesures amb mancances
rellevants:

1- La manca d’una coordinació i coherència de les diferents polítiques sectorials
interdepartamentals i intradepartementals (sobretot en l’àmbit de l’urbanisme,
agricultura, ramaderia i medi natural) en relació a la disponibilitats hídriques i els
sistemes naturals aquàtics del districte de conca fluvial de Catalunya i que ha
comportat un Pla de Gestió i Pla de mesures que tinguin un marcat caràcter correctiu
en comptes de preventiu, tot i estar dins un marc d’emergència climàtica.

2- La continuïtat en la rebaixa dels cabals de manteniment respecte el Pla sectorial de
cabal de manteniment aprovat a l’any 2006 sense cap mena d’estudi que n’avali la
seva idoneïtat.

3- La retirada de la normativa de l’obligatorietat del respecte del cabal de manteniment
per part dels titulars d’aprofitaments (s’ha tret aquesta respecte l'anterior Pla i que
evidència un clar retrocés), quedant relegat el respecte del cabal de manteniment a
aquells aprofitaments que el tenen explícitament determinat en el seu títol concessional
(o sigui la immensa minoria).

4- La rebaixa dels cabals de manteniment a favor, i amb benefici, d’aprofitaments
hidroelèctrics d’”Endesa Generación, SA” en espais naturals amb figures de protecció
ambiental i amb un clar greuge comparatiu respecte a altres usuaris.
5- La rebaixa dels cabals de manteniment en aprofitaments que disposen de
connectors fluvials.

6- La pretesa reducció dels cabals de manteniments a petició i proposta de la Comissió
de desembassament quan les reserves de l’embassament i/o conjunt d’embassaments
es situïn per sota del 60% de la seva capacitat.

7- La manca de definició de cabals de manteniment per a totes les masses d'aigua
principalment de zones humides (estanys soms i aigües de transició) i d’aigües
subterrànies surgents.

8- La inhibició en l’adopció de mesures per a potenciar la connectivitat fluvial. Fins i tot
hi ha una la proposta d’un nou articulat normatiu que esdevé un retrocés i és contrari a
l’esmentada connectivitat fluvial.

9- L’opacitat i la manca de transparència de les regles d’explotació de sistemes
regulats.
10- L’opacitat i la manca de transparència en la publicació dels rendiments de la xarxa
d’ATLL, les xarxes urbanes de subministrament d’aigua, dels aprofitaments de les
comunitats de regants, d’empreses privades de regadiu (amb consums superiors a 0,5
Hm/any) i dels aprofitaments hidroelèctrics.

11- La inhibició en la fixació de mesures per a l’estalvi i eficiència en les concessions de
major volum atorgades per aquesta administració hidràulica, així com en els volums
atorgats en les comissions de desembassament que mostren una clara iniquitat pel
que fa al repartiment dels esforços requerits en la gestió de la demanda de gran
usuaris i l’ús urbà de les famílies.

12- La inhibició en un desenvolupament normatiu que concreti normes de caràcter
general respecte al mal us i abús de la gestió de l’aigua.

13- La inhibició en la regulació de la normativa respecte als condicionaments
ambientals d’aprofitaments d’aigües superficials ja existents, que són els més
importants i amb més impacte. Nomes ho fa per les futures i amb clares limitacions.

14- L’incompliment de la Taula del Ter al no recollir normativament en el Pla de Gestió i
el Programa de mesures tots els acords presos.

15- Pel transvasament del Ter, la manca de priorització de les necessitats de la conca
donant respecte a la receptora tenint present el desenvolupament i els recursos
necessaris de la conca donant.

16- La inhibició de polítiques tributàries en l’àmbit de les companyies d’aigua, centrals
hidroelèctriques, usos ramaders i agrícoles que realment siguin útils, i amb suficient
impacte, per tal que siguin un incentiu adequat perquè aquests usuaris utilitzin l’aigua
de la forma més racional i eficient possible. Les polítiques tributàries han de tenir com
a objectius (i) penalitzar el malbaratament, (ii) afavorir el respecte dels cabals de
manteniment fixats i (iii) l’adopció de mesures ambientals per reduir el seu impacte en
el medi. El greuge comparatiu de l’impacte de l’aplicació del cànon de l’aigua a les
famílies respecte a la seva aplicació a les companyies d’aigua, centrals
hidroelèctriques, usos ramaders i agrícoles (aquest darrer exempt) és inaudit i
contràries a les orientacions, principis i requeriments de la DMA.
17- La simplificació administrativa en les declaracions responsables que afecten de
forma directe a la qualitat del bosc de ribera i a la inundabilitat sense cap estudi previ.
18- La inhibició en l’adopció de mesures per l’aflorament de captacions i pous il·legals
amb consums importants d’aigua.

19- La inhibició en la gestió i el tractament del cabal sòlid dels rius.

20- La inhibició en la gestió i el tractament del residus i andròmines dels rius.

21- La manca de comptabilització dels costos ambientals que tenen per finalitat
recuperar els danys ambientals davant de l’ús de l’aigua internalitzant el seu
cost.

22- La burla a la ciutadania que ha suposat el procés de “participació pública” re alitzat
en la elaboració d’aquest Pla de Gestió.

23- La manca de transparència i del bon govern.

24- L’opacitat en la implementació de les mesures preses en quan al seu abast, la
localització d’aplicació concreta, la seva efectivitat i de l’estudi econòmic cost-eficiència
previ d’aquestes.

Tots aquests aspectes es tractaran en profunditat al llarg d’aquestes primeres, i unes segones
al·legacions, tanmateix i abans d’entrar en el detall del document normatiu es considera
convenient realitzar les següents sis consideracions:

1) La inhibició en la governança de l’aigua.
La inhibició d’una governança de les polítiques de l’aigua que es basi en la transparència,
integritat, rendició de comptes i participació ciutadana amb els principis bàsics al qual s’està
subjecte quan s’actua des d’una administració pública. Aquests principis bàsics, són
l’objectivitat, neutralitat, imparcialitat, responsabilitat i treballar en benefici de la societat i per la
satisfacció de l'interès general. La inhibició per part dels responsables polítics de la Generalitat,
i de la direcció d’aquesta ACA, per afrontar els canvis necessaris i imprescindibles en la gestió

de l’aigua d’aquest país i en les seves polítiques sectorials, comporta la perpetuació de les
problemàtiques ambientals.
En efecte, la veritable transparència és aquella que explica com s’han pres les decisions i no
aquella que es limita a anunciar les mateixes. Malaurament en Pla no hi ha ni una sola
justificació de com s’han pres les decisions respecte a la problemàtiques presentades.
Tanmateix, i assenyalant un aspecte en concret, la manca de transparència en la no publicitat
dels rendiments de les diferents xarxes d’abastaments, tant de transvassaments, com de
subministraments municipals, de comunitats de regants, de CH, etc. posa de relleu l’opacitat en
que es tracten aprofitaments amb molt marge de millora en l’eficiència de les seves
instal·lacions i ús. La manca d’integritat en la presa de decisions en aquest Pla de Gestió s’ha
posat de nou de manifest, com es demostrarà més endavant, en l’afavoriment de certs sectors
o empreses concretes pretenent adaptar la normativa al manteniment dels seus beneficis
empresarials. La rendició de comptes esdevé clau per a comprovar l’efectivitat de les mesures
administratives ordinàries del dia a dia. Ja en passat Pla de Gestió aquesta entitat va demanar
la determinació d’objectius específics i concrets clarament avaluables i públics, en resum,
informació concreta i concisa de l’evolució real de l’efectivitat de les mesures preses per
l’administració i per tant directament també de la millora del medi. Malaurament tampoc s’ha
posat a l’abast de la ciutadania, ni s’ha fomentat la transparència de taules comparatives de
l’evolució de l’efectivitat de les mesures. Finalment un altre aspecte rellevant és la participació
ciutadana. Aspecte molt important però que a la pràctica ha esdevingut absolutament inútil. Els
ciutadans/es reclamem diàleg i participació, però també reclamem que es produeixi en
determinades condicions i amb garanties de qualitat. Exigim que no se’ns manipuli amb falsos
processos de participació on les decisions ja estan preses abans de començar aquest i on
aquesta participació és un simple tràmit administratiu sense cap valor que enriqueixi o modifiqui
les propostes inicials. S’ha comprovat, sense cap mena de dubte, que s’han perdut centenars
d’hores amb aportacions i debats amb un resultat totalment estèril una vegada aquesta ACA ha
presentat el contingut del Pla. A títol d’exemple, i com a punt de mostra, aspectes tan
elementals, i de consens, com són el bon ús de l’aigua i la seva eficiència en la gestió dels
aprofitaments agrícoles s’ha obviat completament la seva regulació, tanmateix s’ha eliminat
l’obligarioritat del respecte dels cabals de manteniment amb la qual cosa és “impossible”
recuperar l’estat ecològic dels nostres rius. Aquests dos exemples posen de manifest l’actual
irrellevància dels processos de participació ciutadana. Els actors beneficiaris de l’aplicació de
la normativa d’aquest Pla posen de relleu, i en evidència, que la veritable influència i
participació real es realitza en despatxos a porta tancada.

2) Manca de coordinació de l’administració en la formulació de la proposta d’aquest Pla de
Gestió i Programa de mesures.
La proposta de l’actual Pla de Gestió és continuista amb la política hidràulica de l’anterior Pla.
El que determina la Directiva Marc de l’Aigua, que hauria de ser la política de les aigües,
adreçada a recuperar els nostres rius, aqüífers i ecosistemes aquàtics i on les polítiques
hídriques sectorials coordinades convergeixen en una coherència final per a l’objectiu
perseguit, s’ha convertit, en el millor dels casos, en una simple juxtaposició de mesures
pressupostaries dispars sense coherència, amb un caràcter totalment correctiu (i això quan
s’han determinat, ja que en nombrosos casos no hi ha res de res). Així, doncs, el que és una
obligació tenint en compte el principi de coordinació de l’administració, una coordinació
interorgànica entre diferents organismes i departaments de l’administració de la Generalitat,
d’on emana i ha de sorgir la política de les aigües (no de l’ACA, sinó de la Generalitat) es
constata que a la pràctica és inexistent. En aquest cas, és essencial que les polítiques
hídriques en aquest context d’emergència climàtica operin com factors limitants de creixements
urbanístics, agrícoles i ramaders (d’àmbit totalment industrial), tot adoptant polítiques que
reverteixen l’alt grau de deterioració de les masses d’aigua a Catalunya. Tanmateix, és
necessari incorporar polítiques de gestió de la demanda d’aigua per evitar crisis d’abastament,
aspectes que en cap cas s’han concretat i reflectit amb actuacions concretes en la proposta
d’aquest Pla de Gestió. Tot plegat, comporta una política global amb molt poca visió del futur
desenvolupament territorial, agrícola, ramader, ambiental i econòmic i esdevé bàsicament una

política correctiva de tapar forats. Aquest aspecte s’observa perfectament en el document
IMPRESS, i en les previsions de demandes, en els quals no hi ha cap estudi, ni avaluació, ni
s’ha establert cap previsió en funció de les futures polítiques territorials, econòmiques,
agrícoles, ramaderes i ambientals de la Generalitat. Per tant esdevé absurd planificar res sinó
s’ha avaluat res, constatant-se que la única direcció presa és la improvisació.

3) La manca de compliment de les inversions previstes en Pla de Gestió de 2016-2021 i el seu
Programa de Mesures.
En el primer Pla de Gestió, i ara també en aquest segon, destaquen dos fets importants, el
primer la manca d’execució del pressupost previst que tans sols s’ha executat el 31,87% de
l’inicialment previst per part de la Generalitat.

Un aspecte que posa de manifest la poca credibilitat del compliment del planificat, sobretot
quan té a veure amb aspectes relacionats amb la qualitat hidromorfologica del rius.

El segon aspecte destacat és la manca de resultats evidents i significatius en la millora de les
masses d’aigua entre l’estat del 2015 i el 2018 les quals augmenten en un percentatge molt
similar les que presenten bon estat però també les que presenten mal estat. Aquest fet
evidencia de la necessitat d’acomplir les mesures d’inversions previstes, així com les mesures
fixades pel Decret normatiu del Pla de Gestió en les autoritzacions que s’atorguen. Tanmateix,
ha de fer reflexionar que la millora de les diferents masses d’aigua no tan sols ha de provenir
de mesures correctores a toc de talonari, sinó també d’actuacions preventives amb polítiques
que desincentivin impactes que es produeixen sobre la demanda, la qualitat de l’aigua i/o els
sistemes naturals. En la següent taula es mostra l’escassa millora de les masses d’aigua tot i
les importants inversions realitzades fins ara i en els anys passats. Malaurament no s’observa
una eficiència clara i evident en les inversions realitzades la qual cosa hauria de comportar
certes reflexions respecte a si les mesures preses són efectives i al malbaratament de diner
públic que suposa realitzar inversions que no tenen un retorn.

4) Manca de mesures efectives per l’eficiència en l’ús de l’aigua en un context de d’emergència
climàtica.
La proposta de l’actual Pla de gestió respecte a la satisfacció de les demandes d’aigua
s’emmarca, i es centra, en la seguretat hídrica i en polítiques de satisfer la demanda tot això
amb l’alineació de la semàntica del “desenvolupament sostenible”. D’acord amb el Pla de
mesures enteses aquestes com el desenvolupament normatiu del Decret i el propi Pla de
mesures amb inversions pressupostàries, s’observa que es centra “la solució” als problemes
concrets, bàsicament i prioritàriament, a través la continuïtat dels transvasaments (de marcat
desequilibri territorial), de solucions tecnològiques (estacions dessaladores i d’aigües
regenerades), l’eximir de l’obligarioritat de l’estalvi i eficiència en els grans consumidors, la
reducció dels cabals de manteniment i finalment en l’eliminació de la seva obligarioritat i
respecte, sinó estan incorporats explícitament en el títol concessional (la immensa majoria no el
tenen fixat). Podríem dir, com es demostrarà al llarg d’aquestes al·legacions, que aquests són
els eixos vertebradors reals, i elegits, de la veritable planificació d’aquesta Agència, juntament
amb la política del talonari –“construir per davant de gestionar amb estalvi i eficiència” – i amb
els quals es pretén afrontar l’emergència climàtica. Aspectes que haurien de ser previs a la
construcció de noves infraestructures, com l’augment de l’eficiència en l’ús de l’aigua en actors
de pes, com són les entitats subministradores d’aigua, usos agrícoles, usos ramaders i usos
hidroelèctrics, no s’afronten des d’un mandat d’obligada actuació, sinó que queden relegats a la
voluntat del propis actors si volen prendre mesures o no en aquest sentit (en el cas que les
vulguin prendre, el Pla de mesures ha previst certes subvencions). En un altres aspecte, les
polítiques tributàries no s’han renovat ni desenvolupat per tal que tinguin un pes suficient com
per incentivar l’estalvi i eficiència de l’aigua en l’ús de l’aigua d’aquests actors abans esmentats.
El cas més paradoxal és encara el manteniment de l’exempció del cànon pel sector agrícola
intensiu, altament dependent de les fonts hídriques (consumeix el 75% del total de l’aigua
gestionada a Catalunya), alhora que és un directe responsable del mal estat ecològic de les
masses d’aigües i dels sòls, a partir d’unes dinàmiques mercantilistes contràries a la sobirania
alimentària (producció i consum local).

5) Manca de desenvolupament de programes específics per a la millora de l’estat
hidromorfològic de les masses d’aigua.
L’assoliment de l’objectiu que fixa la directiva Marc de l’Aigua per a les aigües superficials:
prevenir el deteriorament del seu estat i assolir el bon estat ecològic i el bon estat químic , en
certs àmbits poden requerir temps superiors a 6 anys que són la durada d’un Pla de Gestió i
Programa de mesures. Aquest fet implica que cal disposar d’objectius a llarg termini i fites
parcials d’assoliment. Així, la DMA té una vocació integradora, determinant que el pla hidrològic
de conca és el resultat de la integració en forma de resum, dels diferents plans i programes de
seguiment, de mesures i de gestió específics. Els plans de gestió específics determinen i
concreten la intervenció en un determinat àmbit del riu. En aquest sentit el 76% de les masses

d’aigua rius presenten una qualitat hidromorfològica dolenta, tot i que han passat dos plans de
gestió, 12 anys, i s’han inclòs mesures parcials en els plans de mesures (que en la major part
de casos no s’ha acomplert amb les inversions previstes), no hi ha hagut cap millora
significativa de les mateixes. En els darrers dos plans de gestió, i ara en aquest tercer, no s’han
elaborat Plans específics per a la recuperació hidromorfològica que fixin els objectius de la
continuïtat fluvial, el règim hidrològic natural en sistemes regulats i la morfologia de les lleres
amb la recuperació de l’espai fluvial, en els punts on encara és perfectament viable. Caldria
prendre com a referència els traçats de les lleres detectats en vol aeri de l’any 1946
(ortofomapes) que mostren una naturalitat acceptable del rius. El Pla no només ha de fixar
objectius concrets i clars, sinó que les partides pressupostades s’han d’executar realment (un
greu problema que com s’ha esmentat s’ha produït en els dos darrers Plans de Gestió). En
resum, es constata que no hi ha objectius clars, concrets i definits, ni fites intermèdies amb
terminis clarament definits per l’assolir el bon estat ecològic tenint present la qualitat
hidromorfològica del rius. En aquest tercer Pla, hi ha la possibilitat de definir-lo i començar-lo a
executar, amb una prèvia elaboració de Plans de gestió de vegetació de ribera, Plans de
restitució d’habitats fluvials i de morfologia de lleres, Plans de connectivitat fluvial tan
longitudinal com transversal o Programes de control i erradicació d’espècies invasores, amb el
seu corresponent desenvolupament normatiu per tenir en compte en les autoritzacions i la seva
corresponent dotació de recursos humans i materials. De moment no s’ha fet, i s’ha triat
novament per les vaguetats i bones voluntats sense una direcció clara i evident que defineixi i
concreti la recuperació dels sistemes fluvials.

6) La mesura de la reducció del cabals de manteniment fixats en el Pla sectorial de cabals de
manteniment
En la present proposta del PGDCFC s’ha donat continuïtat a la reducció del 40% del cabal de
manteniment respecte al Pla sectorial de cabals de manteniment aprovat per Acord de govern
de 4 de juliol de 2006 a excepció de part dels trams d’aigües avall dels embassaments de Sau,
Susqueda, Boadella i la Baells que s’han reduït en un 76%, 77%, 26% i 27%, respectivament
(respecte al cabals fixats en l’actual proposta del PGDCFC). Aquesta reducció beneficia a les
centrals hidroelèctriques d’Endesa Generación, SA. Tanmateix, en un supòsit determinat, es
preveu la reducció dels cabals de manteniment per trams de riu que estiguin afectats per la
detracció de cabal en una longitud igual o inferior a 150 m i en un altre supòsit, en sistemes
regulats, es vol donar la possibilitat de rebaixa del cabal de manteniment quan les reserves
estan per sota el 60%.
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. A l’any 2016, deu anys després, la direcció d’aquesta Agència, tot i no haver
desenvolupat ni aplicat cap Pla zonal que era el determinava la normativa, en el Pla de gestió
2016-2021 va fer una reducció del 40% dels cabals de manteniment sense cap mena de rigor ni
cap justificació cientificotècnica i al marge de la referència vigent de l’ordre ARM/2656/2008
d’aprovació de la instrucció de planificació hidrològica.
En el Pla 2016-2021 no es va trobar cap justificació que suportes aquest canvi i, per tant,
s’observava que aquesta disminució tenia un caràcter purament polític per al benefici,
principalment, tot i que no exclusivament, d’un sector molt determinat i influent: els titulars
privats dels aprofitaments hidroelèctrics i les comunitats de regants. Normativament el pla
hidrològic havia de recollir i donar transparència als estudis específics realitzats per l’ACA per
l’establiment dels nous cabals de manteniment els quals eren clarament inexistents. Així,
doncs, estàvem davant una vulneració flagrant dels requisits mínims de garantia de la
planificació hidrològica.
En l’aprovació del Pla de gestió 2016-2021, i per intentar justificar la decisió presa, es va
incorporar en el Pla de mesures 2016-2021 l’estudi i efectes dels esmentats cabals de
manteniment reduïts en el rius. Ara bé, no ha estat fins 5 anys després, al juliol de 2021, que

s’han iniciat els treballs de validació per la qual cosa, a hores d’ara, en el moment de la
redacció d’aquest nou Pla de gestió, es desconeix realment si la decisió política de reduir el
cabal de manteniment en un 40% ha tingut conseqüències o no en l’obtenció de l’objectiu de
qualitat d’una determinada massa d’aigua. En resum, sense disposar de dades de la validesa
de la reducció efectuada en el seu dia, ni sense haver realitzat a temps els estudis que havien
de mostrar-ne l’efectivitat o no per als objectius determinats, ara es pretén allargar novament la
reducció del 40% del cabals de manteniment fixats de l’any 2006, els únics basats en una
justificació cientificotècnica.
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
arbitràriament (només 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 sectors determinats en perjudici de l’interès general.
Finalment, la modificació de l’articulat ha exonerat de l’obligació de respectar els cabals de
manteniment fixats en el Pla a totes aquelles concessions que no el tinguin fixats explícitament
en el seu títol concessional (o sigui la immensa majoria) per la qual cosa esdevé absurd
esperar que a la finalització d’aquest Pla hi hagi qualsevol millora de l’estat de les diferents
masses d’aigua.
Una vegada realitzades aquestes consideracions, i atesa l’extensió de la nova normativa en
curs, es presenten unes primeres al·legacions a l’esmentat Projecte de Decret:

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.1

Exposició de raonaments

La Directiva Marc de l’Aigua (2000/60/CE) determina que les masses d'aigua són les unitats
bàsiques de gestió. La pròpia DMA indica que aquestes masses d'aigua han de tenir unes
característiques homogènies que permetin una diagnosi conjunta de tota ella. Aquest fet
clarament no es compleix en la massa d'aigua 2200030 “La Muga entre l'embassament de
Darnius-Boadella i el Llobregat de la Muga" per diferents motius:

-el sistema de gestió del recurs aigua (aigua de boca i de reg) condiciona totalment el règim de
cabals de la meitat de la massa d’aigua (des de la presa de l’embassament fins a la resclosa de
Pont de Molins on surten els canals de regadiu). El volum de cabal, i el seu règim, és
absolutament diferent aigües amunt que aigües avall de la resclosa de Pont de Molins (on ja
només circula l’anomenat cabal ambiental).
-aquesta primera part de la massa d’aigua també està fortament influenciada pel règim
d’alliberament de cabals conseqüència de la producció elèctrica/turbinat que es fa a la presa.
Aquest efecte ja no incideix aigües avall de la resclosa de Pont de Molins.
-la hidromorfologia del riu, la orografia i geologia per la qual discorre el curs fluvial també és
clarament diferent entre les dues meitats de la massa d’aigua. Aigües avall de la resclosa de
Pont de Molins el curs fluvial entra ja a la plana al·luvial amb uns materials molt diferents a la
d’aigües amunt de Pont de Molins. Això té incidència en les composicions de flora i fauna del riu
i per tant en les comunitats potencials que si poden desenvolupar.
Per aquests motius, considerem que l’actual massa d’aigua 2200030 no permet avaluar
correctament l’estat ecològic del riu.

Sol·licitud núm. 1 – Que la massa d’aigua núm. 2200030 La Muga entre l’embassament de
Darnius-Boadella i el Llobregat de la Muga es divideixi en dues meitats ja que aquest fet
permetria avaluar amb més precisió l’estat en que es troba i poder millorar la gestió d’aquest
tram tant important (entre d’altres motius, per la recàrrega de l’aqüífer de Peralada).

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.2

Exposició de raonaments
En el document Annex IX del Pla de Gestió, i en l’Annex III. Objectius ambientals i normes de
qualitat de les masses d’aigua superficials del Pla de Mesures, marquen com a objectiu de
totes les masses d’aigua una concentració d’oxigen mínim de 5 mg/l i 60% d’oxigen dissolt.
Entenem que s’han posat aquests valors per seguir el "Reial decret 817/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’estableixen els criteris de seguiment i avaluació de l’estat de les aigües
superficials i les normes de qualitat ambiental". Tot i així, aquests valors són poc realistes i
ambiciosos i en algun cas inadequats. Pels trams d’alta muntanya amb presència de truita
(Salmo trutta) que els objectius a assolir siguin 5 mg/l dificulta la supervivència individual dels
exemplars i pot dificultar el manteniment de les seves poblacions. Diferents treballs de revisió
(com el de Crisp et al., 1996*) mostren com aquesta espècie és sensible a baixos valors
d’oxigen. Tanmateix, els valors de referència en rius inalterats són clarament superiors a aquest
valor fixat de 5 mg/l per la qual cosa no és raonable fixar objectius inferiors als de referència.
Cal tenir present que la determinació d’aquest límit és important pel que respecte a
l’atorgament de les autoritzacions d’abocament i el seu condicionament dels límits
d’abocament.

Sol·licitud núm. 2 – Que les masses d’aigua amb presència de poblacions de truita el
requeriment d’oxigen sigui superior al proposat arribant als 8 mg/l que és el que garanteix la
supervivència dels exemplars de l’espècie (Crisp et al., 1996*).

(*) Crisp D.T. 1996. Environmental requirements of common riverine European salmonid fish species in fresh water
with particular reference to physical and chemical aspects. Hydrobiologia 323: 201-221.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.3

Exposició de raonaments
No estan definits, ni s’han fixat, els objectius de quantitat per a les masses d’aigua subterrània,
com a índex d’extracció o explotació de cadascuna de les masses d’aigua subterrània
juntament amb nivells piezomètrics. Aquests índex i límits són extremadament rellevants pel
que respecte a l’atorgament d’autoritzacions i concessions d’aigües subterrànies i per tant en
cal el seu fixament.

Sol·licitud núm. 3 – Que es fixi per a cada massa d’aigua subterrània un objectiu de quantitat
per assolir el bon estat quantitatiu.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.4

Exposició de raonaments

1-

Els termini establerts per a cada massa d’aigua corresponen a l’estat general final de
l’annex 1.1, tanmateix aquesta valoració prové de la combinació, en els rius, de l’estat ecològic i
l’estat químic (a la vegada l’estat ecològic prové de la combinació de la qualitat biològica, la
qualitat fisicoquímica i la qualitat hidromorfològica). De la mateixa manera per a les masses
d’aigua subterrània l’estat general prové de la combinació de l’estat quantitatiu amb l’estat
químic. La determinació de l’objectiu final ve motivada pel bon estat en cada tipus de qualitat
per la qual cosa es considera necessari que es determinin separadament els terminis
d’objectius diferenciant l’assoliment de l’estat final general, l’estat ecològic i l’estat químic per a
aigües superficials i, de forma similar, l’estat general final, l’estat quantitatiu i l’estat químic per
a les aigües subterrànies. Aspecte que afavoreix la transparència i els objectius i fites relatives
amb una clara concreció (aspecte que ja han recollit diferents plans de gestió d’altres
organismes de conca) i que facilita la determinació dels aspectes a prioritzar per a millorar
d’una determinada massa d’aigua.

Sol·licitud núm. 4 – Que es fixi per a cada massa d’aigua un termini de compliment d’objectiu
diferenciant l’assoliment de l’estat final general, l’estat ecològic i l’estat químic per a aigües
superficials. De la mateixa manera, que es fixi l’estat general final, l’estat quantitatiu i l’estat
químic per a les aigües subterrànies, tot seguint també el mateix principi per a la resta de
tipologia de masses d’aigua.

Sol·licitud núm. 5 – Que s’estableixi i fixi clarament en el Pla de Mesures una planificació i
cronologia de les actuacions amb consonància amb els terminis dels objectius per als diferents
estats.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.5

Exposició de raonaments
Les zones de barreja són l’entorn immediat dels punts d’abocament amb independència si hi ha
substàncies prioritàries o no. En aquest punt es té present temperatura, nitrats, amoni DQOnd,
MES, etc. per la qual cosa cal eliminar de l’articulat la referència exclusiva a substàncies
prioritàries i perilloses.

Sol·licitud núm. 6 – Que es modifiqui l’articulat en el sentit d’eliminar la referència exclusiva a
substàncies prioritàries o perilloses. Per altra banda, cal aclarir que a partir de 50 m aigües
avall, en les masses aigües superficials riu, caldrà complir els objectius de qualitat de la massa
d’aigua.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.6

Exposició de raonaments

1-

En la present proposta del PGDCFC s’ha donat continuïtat a la reducció del 40% del cabal
de manteniment respecte al Pla sectorial de cabals de manteniment aprovat per Acord de

govern de 4 de juliol de 2006 a excepció de part dels trams d’aigües avall dels embassament s
de Sau, Susqueda, Boadella i la Baells que s’han reduït en un 76%, 77%, 26% i 27%
respectivament (respecte al cabals fixats en l’actual proposta del PGDCFC) per a beneficiar a
les centrals hidroelèctriques d’Endesa Generación, SA (Veure Annex 1.4 d’aquestes
determinacions normatives). Tanmateix, en un supòsit determinat, es preveu la reducció dels
cabals de manteniment per trams de riu que estiguin afectats per la detracció de cabal en una
longitud igual o inferior a 150 m (veure Article 20.4 d’aquest Decret) i en un altre supòsit, en
sistemes regulats, es vol donar la possibilitat de rebaixa del cabal de manteniment quan les
reserves estan per sota el 60% (veure Article 18.6 d’aquest Decret).
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. A l’any 2016, deu anys després, la direcció d’aquesta Agència, tot i no haver
desenvolupat ni aplicat cap Pla zonal que era el determinava la normativa, en el Pla de gestió
2016-2021 va fer una reducció del 40% dels cabals de manteniment sense cap mena de rigor ni
cap justificació cientificotècnica, i al marge de la referència vigent del Real Decret 907/2007, de
6 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de Planificació Hidrológica i l’ordre ARM/2656/2008
d’aprovació de la instrucció de planificació hidrològica.
En el Pla 2016-2021 no es va trobar cap justificació que suportes aquest canvi i, per tant,
s’observava que aquesta disminució tenia un caràcter purament polític per al benefici,
principalment, tot i que no exclusivament, d’un sector molt determinat i influent: els titulars
privats dels aprofitaments hidroelèctrics i les comunitats de regants. Normativament el pla
hidrològic havia de recollir i donar transparència als estudis específics realitzats per l’ACA per
l’establiment dels nous cabals de manteniment els quals eren clarament inexistents. Així,
doncs, estàvem davant una vulneració flagrant dels requisits mínims de garantia de la
planificació hidrològica.
En l’aprovació del Pla de gestió 2016-2021, i per intentar justificar la decisió presa, es va
incorporar en el Pla de mesures 2016-2021 l’estudi i efectes dels esmentats cabals de
manteniment reduïts en el rius. Ara bé, no ha estat fins 5 anys després, al juliol de 2021, que
s’han iniciat els treballs de validació per la qual cosa, a hores d’ara, en el moment de la
redacció d’aquest nou Pla de gestió, es desconeix realment si la decisió política de reduir el
cabal de manteniment en un 40% ha tingut conseqüències o no en l’obtenció de l’objectiu de
qualitat d’una determinada massa d’aigua. En resum, sense disposar de dades de la validesa
de la reducció efectuada en el seu dia, ni sense haver realitzat a temps els estudis que havien
de mostrar-ne l’efectivitat o no per als objectius determinats, ara es pretén allargar novament la
reducció del 40% del cabals de manteniment fixats de l’any 2006, els únics basats en una
justificació cientificotècnica.
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 sectors
determinats en perjudici de l’interès general.
2- En l’actual proposta PGDCFC no n’hi hagut prou amb això que s’ha previst la reducció dels
cabals de manteniment a una part de 4 trams de riu situats aigües avall dels embassaments de
Sau, Susqueda, Boadella i la Baells. Aquesta reducció es realitza exclusivament al tram de riu
afectat per la detracció de cabal que provoquen les centrals hidroelèctriques casualment, o no,
d’Endesa Generación, SA. És a dir s’ha fet una regulació de normativa a mida per a beneficiar
aquesta empresa, constituint un clara discriminació respecte a la resta d’aprofitaments
hidroelèctrics i comunitats de regants, amb un decisió que aquesta part considera que surt de
l’àmbit de la infracció administrativa per entrar en l’esfera de l’àmbit penal per part dels
responsables i impulsors d’aquesta proposta de normativa, i per aquest cas concert. El cas més

greu és el tram de Susqueda (un tram de riu Ter d’aproximadament 6 Km amb un potencial
important de recuperació), ja que quedarà sense recuperar tot i disposar figuració de protecció i
ser un espai protegit de xarxa Natura 2000. De la mateixa manera succeeix amb el tram de riu
Ter sota l’embassament de Sau, que en un tram de 2 Km està afectat per la CH de Sau. Una
reducció del cabal de manteniment que de la mateixa manera que en el cas anterior afecta un
espai protegit de xarxa Natura 2000. Els trams afectats de Boadella i la Baells, per les seves
corresponents centrals d’Endesa, són d’aproximadament 550 m. Així, doncs, es considera
inaudit, i una clara prevaricació, realitzar propostes de reducció de cabals de manteniment, que
tenen un clar i únic beneficiari, en aquest cas Endesa Generación, SA tot vulnerant les
instruccions de planificació hidrològica per a la seva determinació, i més a més en espais amb
figures de protecció ambiental.
En el Pla de Gestió, en l’annex 2, i pel que respecte a la reducció dels 4 trams aigües avall dels
embassaments es fa constar el següent:
* En els trams de riu entre les grans preses i el punt de retorn dels cabals de les corresponents centrals
hidroelèctriques tenen unes característiques molt artificialitzades i no tenen un funcionament com a riu
natural. Aquests cabals es revisarien en el cas que s’instal·lés algun sistema de millora de la connectivitat
fluvial. Aquests punts no es tindran en compte a l’hora d’aplicar la fórmula d’extrapolació per calcular el
cabal ambiental en qualsevol altre punt del territori

Efectivament els trams de riu entre les grans preses i el punt de retorn dels cabals de les
corresponents centrals hidroelèctriques tenen unes característiques molt artificialitzades, però
això no succeeix únicament en aquestes centrals hidroelèctriques, sinó en tots els trams de les
287 centrals hidroelèctriques que hi ha a Catalunya. Tanmateix, a sota grans embassaments el
riu està molt artificialitzat, però això no únicament succeeix en els trams afectats per les
centrals hidroelèctriques d’Endesa Generación, SA sinó també, en la resta d’aprofitaments
situats aigües avall. En les desenes i desenes de quilometres de riu fins al mar tots els
aprofitaments estan exactament en la mateixa situació que les centrals d’Endesa. De fet la
major artificialització del riu ve per a la gestió que es fa dels cabals desembassats, ja que
inverteix el règim natural del riu. En resum, es considera que és una dedició totalment arbitr ària
la de reduir els cabals de manteniment a aquests aprofitaments d’Endesa Generación, SA.
3- En la present proposta del PGDCFC s’ha introduït una nova reducció extra del cabal de
manteniment (article 20.4) als aprofitaments que existeixi un connector fluvial operatiu. En
concret, s’esmenta que “els cabals alliberats pel connector així com els retornats a una
distància inferior a 150 metres es consideraran com a part integrant del cabal de manteniment
alliberat, als efectes d’avaluar el seu acompliment”.

Aquesta proposta d’articulat, té conseqüències greus, i contràries als objectius dels cabals de
manteniment i de la connectivitat fluvial. És a dir, és l’antítesi del que aquesta Agència té el
deure de fomentar. En concret, es preveu que es puguin donar els supòsits següent:
a) Supòsit d’aprofitaments que tenen una afectació per detracció de cabal en un tram de riu
inferior a 150 m. Aquests aprofitaments estaran únicament obligats a alliberar el cabal
manteniment fixat pel connector i prou, o sigui entre el 10 i 20 % dels cabals de pla sectorial de
cabals de manteniment (segons sigui el cabal bàsic del riu en aquest punt). La resta no caldrà.
En resum en aquests casos en comptes d’alliberar i circular pel riu el 60% del PSCM (valor
segons l’actual PDGCIC) ho farà tan sols un 20% (en el millor dels casos). Tot plegat comporta
que amb aquest cabal no es garanteix que en el tram afectat es donin les condicions suficients
d’un calat d’aigua per a la mobilitat dels peixos, així com que no es garanteix un cabal mínim
per al normal desenvolupament del bosc de ribera degut a la disminució de la secció mullada
de la llera del riu.
b) Supòsit d’aprofitaments que tenen una afectació per detracció de cabal en un tram de riu
superior a 150 m. El cabal de manteniment que hauran de deixar a la zona de la resclosa serà
el del connector fluvial. La resta és totalment optatiu, és a dir, a voluntat del titular de
l’aprofitament, alliberar-lo a la resclosa o aigües avall, al cap de 150 m. En el supòsit que es triï
voluntàriament la segona opció, al igual que abans, i únicament amb el cabal de l’escala de
peixos, no es garanteix en cap cas que en el tram afectat de llera es donin les condicions

suficients d’un calat d’aigua per a la mobilitat dels peixos, així com tampoc es garanteix un
cabal mínim per la normal desenvolupament del bosc de ribera degut a la disminució de la
secció mullada de la llera del riu. A més a més, es dona la paradoxa que el cabal de reclam de
les escales de peixos, que tècnicament s’ha de deixar en la part final del connector (usualment
en l’últim dipòsit), i que serveix com a reclam per a facilitar l’entrada a l’escala de peixos, no es
produeix per la qual cosa el connector perd part de l’efectivitat.
En resum, és considera un redactat d’articulat totalment desafortunat, que no té cap lògica
tècnica ni jurídica, i que l’únic que promou és, per una banda disminuir la ja empobrida qualitat
de la connectivitat fluvial dels pocs punts actualment existents, i per l’altra banda, disminuir els
cabals de manteniment en trams de fins a 150 m afectant de forma innecessària a tot el
sistema fluvial del tram. Com a corol·lari final, cal afegir que la inversió econòmica feta en el
connector fluvial pugui esdevenir inútil per la manca d’efectivitat de connectivitat en la llera del
riu per la manca de cabal.
Aquesta part troba lògic i racional, a fi de potenciar la generació d’energia renovable, que els
aprofitaments de peu de presa, en els quals hi ha un connector fluvial operatiu, i es doni la
circumstància que el cabal derivat es retorna a menys de 25 m del peu de resclosa, i es dona la
condició indispensable que en aquest tram de 25 m hi ha una zona de basses amb un calat
superior 50 cm on es garanteix la mobilitat piscícola i la residència d’aigua en qualsevol
circumstància, es possibiliti que el cabal de manteniment es limiti al del disseny del connector.

4- En la present proposta del PGDCFC s’ha donat continuïtat a la reducció extra de les
reserves destinades al cabal de manteniment quan les reserves es situïn per sota del 60%
(article 18.6).
L’exigència del compliment dels caudals ecològics o de manteniment ha d’estar clarament
definida per la planificació hidrològica en tots els estats i que comprenen el de normalitat
hidrològica i els tres estats de sequera: Alerta, Excepcionalitat i Emergència. Si els
responsables de la Direcció de l’ACA consideren que cal rebaixar els cabals de manteniment
per sota del 60% de les reserves en sistemes “deficitaris”, suposadament per anticipar i
compensar situacions més crítiques, cal que es reguli normativament amb la claredat i
transparència tal i com preveu l’article 62.3 de la Llei 19/2014. Tanmateix, els valors d’aquests
cabals no es poden determinar de forma arbitrària, sense cap mena de rigor ni cap justificació
cientificotècnica, i al marge de la referència vigent de l’ordre ARM/2656/2008 d’aprovació de la
instrucció de planificació hidrològica i de l’article 18 del Real Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel
que s’aprova el Reglament de la Planificació hidrològica i de les directrius tècniques de la
Comissió europea (Guia document nª 31-Any 2015). La perversió d’aquest articulat es posa 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.
Finalment fer esment que les Comissions de desembassament poden proposar el que vulguin,
l’important és que la resolució final a la proposta per part de la Direcció de l’ACA, s’ajusti
jurídicament a l’establert en la legislació vigent. En concret cal recordar que els cabals de
manteniment s’han de mantenir a tots els sistemes d’explotació d’acord amb l’article 59.7 del
Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües amb
l’única excepció de l’abastament i, per tant, en cap cas és pot modificar temporalment ni
disminuir la seva quantia a proposta pels interessos privats i lucratius dels lobbys que participen
a les comissions de desembassament.

5- En la Taula del Ter, i en els acords presos, s’especificava el següent:

Doncs, bé en la present proposta de Decret, i en concret a l’annex 1.4.1.a dels cabals de
manteniment, no s’ha fixat normativament aquesta previsió de la Taula del Ter respecte a
l’aplicació dels cabals previstos en el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment a la conca del
Ter a partir de l’any 2024 per la qual cosa és necessària la seva incorporació.

6- En el primer i segon cicle de planificació tan sols es van definir cabals de manteniment per a
masses d’aigües superficials. No obstant això, en aquest tercer 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. En el present Pla, tot i que s’ha disposat de temps suficient i de partides
pressupostàries (que no s’ha acabat d’executar) aquesta Agència tan sols ha determinat els
requeriments hídrics per a dues masses d’aigües subterrànies associades a zona humides però
no en la resta (27 estanys i 23 d’aigües de transició).

7- En la proposta d’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.

8- En la proposta de Decret, a l’Annex 1.4, a taula de l’apartat 1.4.1.a de Règim de cabal de
manteniment no consten les coordenades UTM (ETRS89) a que correspon la part final del
tram, així com la superfície de conca que suposa. Dades que són essencials i s’han de estar
clarament definides a la normativa i que, per exemple, són la base per als càlculs per a la
determinació de l’apartat 1.4.1.b. La inconcreció i indeterminació d’aquestes dades comporta
una inseguretat i confusió jurídica que cal evitar.

9- En la proposta de Decret, a l’Annex 1.4, a l’apartat 1.4.2.b.2 de Taxa de canvi s’ha donat
continuïtat a la fixació de taxes de canvi d’acord amb l’anterior Pla de gestió. Les previsions
contingudes són del tot insuficients per fer front a les oscil·lacions continuades de cabal en
règim hidrològic de normalitat (i també en els tres estat de sequera) en conques amb gran
número d’aprofitaments hidroelèctrics.

En la conca de Ter i del Llobregat són clarament comprovables oscil·lacions continuades del
cabal en nombrosos trams d’aquests dos rius, en règim hidrològic de normalitat (en els mesos
d’estiatge) i també en els tres estats de sequera. Oscil·lacions que provoquen els aprofitaments
hidroelèctrics en les seves regulacions per a la producció d’energia, els únics amb capacitat per
afectar de forma rellevant el cabal en aquestes situacions i indrets. Tant en l’anterior Pla com en
aquest s’ha inhibit novament en la regulació clara i concreta de l’aturada de les derivacions
d’aigua per part dels aprofitaments hidroelèctrics quan: (1) els cabals circulants es troben per
sota d’un cabal mínim tècnic definit en base a les característiques de l’aprofitament, (2) o per
sota d’un rendiment mínim en la producció d’energia que s’ha de definir en aquest Pla a
l’empara de l’article 47.7 del RD 907/2007, per evitar el mal ús i abús de l’aigua establert en
l’article 50.4 del Text refós de la Llei d’Aigües o (3) es troben fora d’un rang de producció
d’energia en el qual es presenten puntes i valls de generació amb oscil·lacions superiors al
10% de la mitjana en un còmput de 2 hores.

En la present proposta del PGDCFC i concretament en l’articulat proposat s’han detectat errors.
A l’article:

On es posa “previst a l’annex 1.3.1” hauria de posar “previst a l’annex 1.4.1.a”.

Sol·licitud núm. 7 – Que els cabals de manteniment a respectar per les persones titulars
d’aprofitaments d’aigües superficials siguin els aprovats en el Pla Sectorial de Cabals de
manteniment de l’any 2006 els únics recolzats per estudis cientifico-tècnics i que segueixen les
directrius de determinació de la planificació hidrològica. Mentre no hi hagi estudis (que han de
ser públics i de fàcil consulta) que invalidin els de l’actual PSCM els vàlids són aquests. El que
no és acceptable és la perllongament i la dilatació de la reducció del 40% del cabal dels cabals
de manteniment del PSCM, a partir d’una decisió clarament de contingut política, i sense que
s’hagin realitzat i finalitzat els suposats estudis per a la seva validació quan han tingut temps
suficient per a la seva realització.

Sol·licitud núm. 8 – Que s’elimini la reducció a mida del cabal de manteniment en els 4 trams
de riu situats aigües avall dels embassaments de Sau, Susqueda, Boadella i la Baells per
afavorir a l’empresa Endesa Generación, SA especificats Annex 1.4.1.a amb topònim: La Muga
entre la presa de Darnius-Boadella i el punt de retorn dels cabals turbinats, Ter entre la presa
de Sau i el punt de retorn dels cabals turbinats, Ter entre la presa de Susqueda i el punt de
retorn dels cabals turbinats i Llobregat des de la presa de la Baells fins al punt de retorn dels
cabals turbinats. Per aquests trams cal fixar cabals de manteniment propis dels trams
concordants amb la superfície de conca.

Sol·licitud núm. 9 - Que es modifiqui substancialment l’article 20.4, i se li doni un nou redactat
lògic i racional per tal que no malmeti la connectivitat fluvial. Així, doncs es sol·licita que es
determini que els aprofitaments de peu de presa, en els quals hi ha un connector fluvial
operatiu, i es doni la circumstància que el cabal derivat es retorna completament a menys de 25
m del peu de resclosa, i es dona la condició indispensable que en aquest tram de 25 m hi ha
una zona de basses amb un calat superior 50 cm on es garanteix la mobilitat piscícola i la
residència d’aigua en qualsevol circumstància, es possibiliti que el cabal de manteniment es
limiti al del disseny del connector.
Sol·licitud núm. 10 - Que es retiri de la proposta de Decret l’article 18.6 per ser manifestament
il·legal, amb una determinació dels cabal de manteniment prevista de forma totalment arbitrària,
sense cap mena de rigor ni cap justificació cientificotècnica, i al marge del procediment jurídic i
tècnic a que la referència vigent de l’ordre ARM/2656/2008 d’aprovació de la instrucció de
planificació hidrològica, de l’article 18 del Real Decret 907/2007, de 6 de juliol, pel que s’aprova
el Reglament de la Planificació hidrològica, de les directrius tècniques de la Comissió europea
(Guia document nª 31-Any 2015) i amb l’afegit de la vulneració flagrant de l’article 59.7 del
Reial Decret 1/2001, de 20 de juliol.
Sol·licitud núm. 11 - Que es fixi normativament en la present proposta de Decret l’aplicació
dels acords de la Taula del Ter, i dels cabals previstos que són els del Pla Sectorial de Cabals
de Manteniment a partir de l’any 2024 a la conca del Ter.
Sol·licitud núm. 12 - Que es defineixin i estableixin els requeriments hídrics per a totes 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 iniciant-se per aquelles que es troben dins d’una figura de protecció legal.

Sol·licitud núm. 13 - Que es defineixin i estableixin els criteris tècnics normatius per a 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 i que poden tenir una influència i afectació vital
per a àmbits fluvials de capçalera (per exemple, trams amb presència de cranc autòcton, tritó,
etc).

Sol·licitud núm. 14 - Que en la proposta de Decret, i en taula del 1.4.1.a de Règim de cabal de
manteniment és defineixin i mostrin clarament dades essencials com són les coordenades UTM
(ETRS89) a que correspon la part final del tram, així com la superfície de conca que suposa.

Sol·licitud núm. 15 - Que en la proposta de Decret, i com a complement de la Taxa de canvi
proposada, i per a fer front a les oscil·lacions continuades de cabal en règim hidrològic de
normalitat (i també en els tres estat de sequera), en conques amb aprofitaments hidroelèctrics,
es reguli de forma clara i concreta, per als aprofitaments hidroelèctrics ja existents i futurs,
l’aturada de les derivacions d’aigua del riu quan: (1) els cabals circulants es troben per sota
d’un cabal mínim tècnic definit en base a les característiques de l’aprofitament, (2) o per sota
d’un rendiment mínim en la producció d’energia que s’ha de definir en aquest Pla a l’empara de
l’article 47.7 del RD 907/2007 per evitar el mal ús i abús de l’aigua establert en l’article 50.4 del
Text refós de la Llei d’Aigües (es desenvolupa aquest punt més endavant), o (3) es troben fora
d’un rang de producció d’energia en el qual es presenten puntes i valls de generació amb
oscil·lacions superiors al 10% de la mitjana de producció en un còmput de 2 hores.

Sol·licitud núm. 16 – Que es rectifiqui l’error de l’article 18.3 i on posa actualment “previst a
l’annex 1.3.1” es canviï i es posi “previst a l’annex 1.4.1.a”.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.7

Exposició de raonaments
1- La present proposta d’articulat constitueix un dels retrocessos més importants d’aquest Pla
de Gestió (i això que com ja s’ha exposat, el retrocès és considerable en altres articles). En el
passat Pla de Gestió (2016-2021) es va fixar com a mínim que els titulars dels aprofitaments
d’aigües superficials havien de complir el règim de cabals a partir de 1 de juny de 2018 o bé a
partir de juny de 2020, segons fos el cas. Concretament s’especificava:

“Les persones titulars d'aprofitaments d'aigües superficials han de complir aquest règim de
cabals a partir de l'1 de juny de 2020, tret de les persones titulars d'aprofitaments d'aigües
superficials situats dins de les masses d'aigua relacionades a l'annex 3.1.d d'aquestes
determinacions normatives, que han de complir el règim de cabals de manteniment o
ecològics establerts al Pla a partir de l'1 de juny de 2018.”

Ara bé, en el present Pla de Gestió no s’ha fixat cap obligarioritat per la qual cosa, al derogarse el Decret 1/2017, de 3 de gener, pel qual s’aprovava el Pla de Gestió del districte de conca
fluvial de Catalunya (2016-2021) es deixa la porta oberta a que els aprofitaments, que no tenen
fixat explícitament en el títol concessional els cabal ecològics, no tinguin l’obligació d’alliberar
els cabals de manteniment fixats en el present Pla. Realment sorprèn, i és totalment inaudit, un
retrocés d’aquestes dimensions. No és comprensible, a ple segle XXI, amb una emergència
climàtica i amb uns sistemes naturals fluvials en una situació precària ia sota un risc evident,
que encara s’endarrereixin i perllonguin de nou la implantació obligatòria dels cabals de
manteniment, passant a situar-se, i amb diferència, a la cua dels organismes de conca més
retrògrads. Novament sobten les notes de premsa de propaganda institucional d’aplicació de la
Directiva Marc de l’Aigua i la inhibició jurídica en la fixació i obligarioritat d’un element tan vital
com són els cabals de manteniment.

Aquest articulat es presenta com un monument a la “veritable” política de l’aigua de la Direcció
d’aquesta Agència. Centenars i centenars d’hores en els processos de participació ciutadana
debatent sobre a gestió de l’aigua i la necessitat d’encaminar les polítiques cap a l’adopció de
mesures per millorar l’estat ecològic dels sistemes naturals i fer front a l’emergència climàtica, i
arriba la direcció d’aquesta Agència optant per l’eliminar del Pla el respecte dels cabals de
manteniment d’aquells aprofitament que no el tenen explícitament fixat (o sigui la gran majoria).

Cal reconèixer que és un decisió que ha sobtat a aquestes entitats, i en cap cas es concebia un
retrocés en la seva ja precària implantació. No obstant això, constatant que tampoc hi hagut
cap mirament en pretendre reduir els cabals de manteniment a la mida de 4 centrals
hidroelèctriques d’Endesa Generación, o que no s’ha afrontat com a primera mesura l’estalvi i
eficiència en els grans gestors d’aigua (entitats de subministrament, usos agrícoles, ramaders i
centrals hidroelèctriques). Hom creu que hauria d’afrontar-se un total i absolut relleu de la
Direcció d’aquesta Agència, i en particular dels responsables màxims i elaboradors de l’actual
proposta de Pla, amb persones que tinguin clar que els principis d’actuació d’una administració
pública són els d’objectivitat, neutralitat, imparcialitat, responsabilitat i treballar en benefici de la
societat i per la satisfacció de l'interès general, i més quan es tracta de planificar les polítiques
de l’aigua d’un país.

En la present proposta del PGDCFC i concretament en l’articulat proposat s’han detectat errors.
A l’article:

On es posa “fa referència a l’article 17.2” hauria de posar “fa referència a l’article 18.2”.

Sol·licitud núm. 17 – Que es fixi normativament, d’una forma clara i inequívoca, amb un
articulat en la present proposta de Decret la continuïtat de l’obligarioritat del compliment del
règim de cabals de manteniment previst en el PdG (2016-2021) a partir de 1 de juny de 2018 o
2020 segons fos el cas, per part dels diferents aprofitaments.

Sol·licitud núm. 18 – Que es rectifiqui l’error de l’article 19.1 i on posa actualment “fa
referència a l’article 17.2” es canviï i es posi “fa referència a l’article 18.2“.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.8

Exposició de raonaments
1- S’està d’acord amb aquest articulat ja que dona transparència al compliment dels cabals de
manteniment amb l’afegit que cal establir normativament, amb unes instruccions i criteris
tècnics, el seu disseny i instal·lació amb 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. Instruccions i criteris
tècnics que s’haurien d’aprovar juntament amb aquest Pla. Es considera que aquesta
senyalització ha de ser 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).

2- Si bé, normativament està fixada l’obligarioritat de la instal·lació de sistemes de control d e
cabal de manteniment, després de 6 anys de la seva previsió, cal fer esment que a la pràctica
s’ha de considerar un autèntic fracàs, i no perquè el sistema no sigui l’adequat, sinó perquè a la
realitat no s’ha portat a la pràctica ni s’han executat. De 120 aprofitaments d’aigües superficials
coneguts per aquesta entitat tan sols una trentena disposen d’alguna escala limnimètrica,
alguns amb senyalització i altres no (de fet no n’hi cap d’igual la qual cosa és una clara
mancança a la transparència).

3- En aquest articulat núm. 20, en aquesta proposta de Decret, i totalment de fora de lloc, s’ha
incorporat l’apartat 20.4. Al respecte aquest articulat ja s’ha tractat en les al·legacions núm. 6
del present escrit per la qual cosa es donen per manifestades les al·legacions i la corresponen
sol·licitud al respecte.

Sol·licitud núm. 19 – Que en el present Pla de Gestió s’incorporin, es doni transparència i es
facin públics les directrius tècniques i els criteris bàsics per a la instal·lació de sistemes de
control de cabal de manteniment, així com la tipologia d’escales linnimètriques i la codificació
de la colorimetria de la senyalització que dona suposat compliment del cabal de manteniment.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.9

Exposició de raonaments
1- Aquest articulat s’ha modificat totalment respecte al primer Pla de Gestió de l’aigua
rebaixant-lo i referint-lo tan sols a la “vigent legislació sectorial”.

En el Pla de Gestió 2009-2015 s’establia el següent:

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, es 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 connectivitat fluvial pels peixos, tot i ser un greu
problema en varis trams dels rius catalans tal i com mostra en el document IMPRESS 2019:

En resum el 72% de les estructures tranversals existents en el rius de les Conques Internes de
Catalunya són infranquejables pel peixos, la qual cosa evidencia que aquesta Agència no es
pot inhibir en un aspecte que afecta directament a la qualitat hidromorfològica de les masses
d’aigua. L’existència d’obstacles transversals a la llera té importants conseqüències
ecològiques i es considera una de les causes principals del declivi de moltes poblacions
d’espècies de peixos continentals, sobretot aquelles que requereixen migrar per completar el
seu cicle biològic.

L’article 49 ter del RD907/2007, de 6 de juliol, preveu la inclusió de mesures per a garantir, en
particular, que les condicions hidromorfològiques de les masses d’aigua estiguin en
consonància amb l’objectiu de l’estat ecològic necessari. Així, doncs, són perfectament
incorporables mesures normatives en aquest sentit.

Cal assenyalar que la continuïtat fluvial té tres àmbits: la connectivitat longitudinal (trencada per
ex. per les preses i rescloses), la connectivitat transversal (trencada per canals de derivació
pavimentats a cel obert en paral·lel a la llera del rius o parets dels endegaments) i la
connectivitat vertical (trencada per la solera dels endegaments). Malauradament aquesta
Agència actualment nomes s’ha limitat a la mesura la connectivitat longitudinal a partir del
l’avaluació de la franquejabilitat dels obstacles que es duu a terme mitjançant l’aplicació de
l’índex de Connectivitat Fluvial (ICF) i que permet classificar, pel que fa al total
d’infraestructures inventariades per massa d’aigua, quines es consideren franquejables i quines
no. Tanmateix, no s’efectua cap avaluació de la franquejabilitat de la connectivitat transversal,
és a dir dels obstacles que impedeixen el trànsit i mobilitat transversal en motiu de estructures
artificials (canal de derivació a cel obert i parets d’endegaments).

En tot cas, i en referència a l’actual proposat de Pla que limita les actuacions de connectivitat “a
la legislació vigent”, cal fer cinc reflexions:

1- L’aplicació de la legislació vigent és la que ha portat a la pèssima connectivitat fluvial
actual i per tant aquesta Agència no es pot inhibir en aquest sentit, cal reformar o
complementar l’actual normativa amb disposicions que fomentin la millora de la
connectivitat.

2- Aquesta Agència és l’encarregada de la planificació hidrològica de les Conques internes de
Catalunya i per tant pot adoptar mesures en base l’article 49 ter del RD907/2007, de 6 de
juliol, per a la millora de la connectivitat fluvial, i això amb independència de les
competències de pesca (la qual té com objectiu la pesca i no el manteniment de l’estat de
naturalitat i les característiques hidromorfològiques de les masses d’aigua on si s’ha
previst la intervenció d’aquesta Agència (com per ex es fa article 16.4 de la present
proposta de Decret).

3- La coordinació administrativa entre diferents entitats competents està prevista a l’article
article 71.4 del RD907/2007, de 6 de juliol, entesa aquesta, no com l’enviament de les
2000 pagines d’aquest Pla de Gestió i Programa de Mesures a la Direcció General de
Polítiques Ambiental i Medi Natural i a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, sinó
entesa com la definició coordinada i concreta d’objectius de connectivitat amb una
priorització clara dels objectius a assolir. Coordinació que en cap cas és visible dins del
propi Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a la vista del resultat final
de la proposta normativa d’aquest Pla de Gestió i del Pla de mesures.

4- 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 en canvi 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 prenen mesures proactives i que no passen pel
simple compliment de l’article 126 bis del Reial Decret 849/196 pel qual s’aprova el
Reglament del Domini Públic i la llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible
de la pesca en aigües continentals que de fet remet a la normativa del temps del
franquisme de l’any 1942 en el qual els conceptes de sostenibilitat eren inexistents i que,

en resum, ens han portat a la pèssima situació actual i que s’han mostrat totalment
ineficients?

5- Els elements bàsics que fomenten la manca de connectivitat són infraestructures tipus
rescloses i canals de derivació pavimentats a cel obert que transcorren en paral·lel al riu
en varis quilometres, i la majoria de vegades just pel seu costat, creant un efecte barrera a
la connectivitat transversal molt important. Totes dues infraestructures van estretament
relacionades amb aprofitaments hidroelèctrics la majoria dels quals tenen el seu origen a
principis i mitjans del segle XX és a dir amb uns 100 anys d’història. Són de les úniques
activitats industrials, que tot i el temps transcorregut, no han adoptat, en la seva immensa
majoria, mesures correctores que minimitzin el seus impactes ambientals: connectors
fluvials i l’habilitació de passos sobre els canal de derivació juntament amb el tancament
amb reixats dels canals a cel obert (cada any moren desenes de porc senglars, cérvols,
cabirols i gossos de cacera dins dels canals de les centrals hidroelèctriques que moren
ofegats al no poder sortir- caigudes que produeixen sobretot en les escapades de les
caceres i que són perfectament evitables amb el tancament del canal tenint molt present
l’habilitació de passos per a la connectivitat transversal en l’àmbit fluvial del bosc de ribera.

Malaurament en el present Pla de Gestió no s’ha fixat cap priorització en 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 i per tant en cal la seva fixació.

Sol·licitud núm. 20 Es retiri l’articulat de l’actual proposta de Decret i s’incorpori l’articulat
aprovat per aquesta pròpia Agència en el DECRET 171/2014, de 23 de desembre, d'aprovació
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2009-2015).

Article 20 Connectivitat fluvial

Les infraestructures que dificultin la mobilitat de les espècies aqüícoles i el compliment del
seu cicle biològic s’han d’adaptar adequadament per tal de millorar la connectivitat fluvial.
En el cas que s’instal·lin connectors fluvials, la totalitat o part del cabal de manteniment
s’alliberarà a través d’aquests connectors fluvials.
L’Agència Catalana de l’Aigua estableix mitjançant el desenvolupament del Programa de
mesures els criteris de prioritat en l’actuació d’implantació i requeriments dels connectors
fluvials.

Sol·licitud núm. 21 – Que en l’articulat anterior s’afegeixi com a aspecte normatiu el següent:
a) Les infraestructures dels canals de derivació a cel obert que transcorren en paral·lel al
riu i no disposen de tancaments perimetrals per evitar la caiguda de persones i de
fauna, en particular grans mamífers, han de tancar els canals i càmeres de càrrega per
evitar els riscos anteriors.
b) Els canals de derivació de més de 500 m a cel obert hauran d’habilitar passos per a
que el bestiar i la fauna terrestre, en particular els grans vertebrats, puguin creuar-los i
accedir al marge natural del riu.

Sol·licitud núm. 22 – 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 2027) i, si escau, amb la
incorporació d’una línia d’ajuts en el Programa de Mesures per a la seva execució.

Sol·licitud núm. 23 – Que es fixi en el Programa de Mesures, l’import i els recursos humans i
materials necessaris, i el cronograma de les actuacions per a garantir la connectivitat
longitudinal i transversal abans esmentada.

Sol·licitud núm. 24 - Que l’avaluació de la connectivitat fluvial per a la determinació de la
qualitat hidromorfològica d’una massa d’aigua tipus riu incorpori també l’avaluació de la
connectivitat transversal (canals de derivació pavimentats a cel obert i parets d’endegaments) i
la vertical.

AL·LEGACIÓ NÚM. 15.10

Exposició de raonaments
1- 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.
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?

Sol·licitud núm. 25 – Que es fixi en el Pla de mesures 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 materials.

CONSIDERACIONS FINALS
Respecte a les al·legacions que vàrem presentar al Pla de Gestió de la Conca Fluvial de
Catalunya i al Programa de Mesures 2016-2021 podem entendre que no totes les nostres
propostes fossin acceptades, però no tolerem és que siguin ignorades, sense cap resposta o
respostes que no tenen cap mena coherència amb la sol·licitud realitzada denotant certa
dispersió mental o distracció en les respostes. Fets que són inacceptables i que han succeït
repetidament en la resposta de les al·legacions presentades per aquesta entitat. Per tant
agrairem que ho revisin i prenguin les mesures escaients.

De tot plegat es sol·licita:

Sol·licitud núm. 26 - Que en l’escrit de resposta a les al·legacions a aquesta proposta de Pla
de Gestió i Programa de Mesures, a aquesta entitat, es respongui a cada sol·licitud realitzada
esmentat clarament a quin numero de sol·licitud correspon. També sol·licitem que les respostes
estiguin degudament motivades, tant jurídicament com tècnicament, sense banalitats ni
apreciacions sense fonament, i amb un nexe de causalitat i concordança entre la sol·licitud i la
resposta tot d’acord la Llei 19/2014 del 29 de desembre.

Finalment, fer esment que ens agradaria que la direcció d’aquesta administració hidràulica fes
un tomb en les seves polítiques de relació amb la ciutadania, principalment incrementant
significativament la sinceritat, transparència i eficiència amb la gestió i sobretot amb els
principis d’actuació d’una administració pública que són els d’objectivitat, neutralitat,
imparcialitat, responsabilitat i treballar en benefici de la societat i per la satisfacció de l'interès
general, i més quan es tracta de planificar les polítiques de l’aigua d’un país.

