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Directiva marc de l’aigua (2000/60/EC) – Plans de 
conca (gestió sostenible de l’aigua) 

La qualitat del 

medi, clau per 

garantir la 

disponibilitat 

La reducció 

de la pressió 

sobre el 

medi, clau 

per la seva 

recuperació 

PLANIFICACIÓ ANTERIOR 

DE LA DMA 

• Satisfacció de les demandes. 

• Enfocada al programa 

d’inversió de les obres. 

• Poca rellevància dels 

objectius ambientals. 

• Informació pública .  

NOU PLA DE GESTIÓ DE 

L’AIGUA A CATALUNYA 

• Gestió de la demanada i 

racionalitat en l’ús del 

recurs. 

• Equilibri entre gestió  i 

inversió. 

• Assoliment del bon estat 

dels sistemes aquàtics. 

• Participació activa de la 

societat. 

QUALITAT 

QUANTITAT 

Esquema del model de gestió sostenible de l’aigua: 

1r Cicle de planificació 2010-2015 

1a pròrroga – 2n Cicle 2016-2021 

2a pròrroga – 3r Cicle 2022-2027... 



Calendari d’aprovació del PGDCFC (2n Cicle) 

74.000 
accessos 

Aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC). 

1r Cicle (2009-2015)  

2010 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Calendari i programa de treball del Pla de gestió del DCFC.  

IMPRESS i Esquema provisional de temes importants.  

Març - Publicació de la proposta del Pla de gestió del DCFC. Informació 

pública (6 + 3 mesos)  

Gener – Inici del període de sol·licituds de dictàmens, informes finals.  

Aprovació i publicació al DOGC. Decret 1/2017 de 3 de gener  

+ Ordre 1/2017 de 3 de gener  



DECRET 1/2017, de 3 de 
gener, pel qual s'aprova el Pla 
de gestió del districte de 
conca fluvial de Catalunya 
per al període 2016–2021 

ACORD GOV/1/2017, de 3 de gener, pel 
qual s'aprova el Programa de mesures 
del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya per al període 
2016-2021 

Correcció d’errades: DOGC núm. 7301 - 3.2.2017 

Documents PGDCFC 2n Cicle (2016-2021) 
 



Els canvis més substancials i eines que modifiquen la gestió del dia a dia es troben 
principalment en dos documents: 
 
 

1. Document normatiu (81 articles + 5 annexos) 

2. Programa de mesures 
       475 mesures, 974,3 M€ (503,2 M€ ACA) 

+ 1 M€ (I+D+R+C) = 5,4 M€ 

• Assoliment i manteniment del bon estat el medi 
• Ús eficient i garantia de recurs 
• Sostenibilitat econòmica (recuperació de costos, ...) 
• Participació pública (sostenibilitat social) 

Canvis rellevants en la gestió de l’aigua 
 



Capítol Mesura 
Cost inversió / 

Despesa 

Cost inversió / 

Despesa ACA 

Cost inversió / 

Despesa Altres  

Cost explotació 

ACA (€/any)  

Cost explotació 

altres (€/any)  

A1 Implantació cabals de manteniment    8.735.000       8.735.000                        -        600.000                         -     

A2 Rehabilitació hidromorfològica rius  13.425.206       8.704.517       4.720.688                     -                         -     

A3 Rehabilitació zones humides  17.092.656       1.065.000    16.027.656                     -                         -     

A4 Control i mitigació especies invasores    1.639.945          902.905          737.040                    -                5.000    

A5 Protecció i millora del litoral 24.857.781          200.000     24.657.781                     -                       -     

A6 Protecció i millora d'aqüífers  33.380.000       1.380.000     32.000.000         500.000                        -     

A7 Regulació navegació i freqüentació    1.769.976             24.000       1.745.976                    -                         -     

B1 Explotació coordinada dels recursos hídrics    9.721.547       7.721.547       2.000.000         100.000                              -     

B2 Millora garantia d'abastament 289.790.000      60.630.000    229.160.000                     -                         -     

B3 Gestió de sequeres       592.000                        -           592.000    1.333.333 361.667 

B4 Reutilització de l'aigua regenerada  6.250.000       5.000.000       1.250.000        500.000                        -     

B5 Millora del control i la regulació  17.134.000     17.134.000                       -         602.333                              -     

B6 Modernització dels regadius 43.397.683                        -      43.397.683                   -                         -     

C1 Millora sanejament nuclis sanejats 228.874.000 226.304.000 2.570.000 22.088.860 - 

C2 Sanejament nuclis no sanejats 92.120.351 89.090.500 3.029.851 4.082.986 - 

C3 Reducció contaminació industrial       710.892    676.280             34.612                     -                         -     

C4 Reducció impactes de sistemes unitaris (DSU) 26.366.667    2.600.000      23.766.667                     -                         -     

C5 Reducció nitrats d'origen agrari 17.837.240    800.000    17.037.240                     -                         -     

C6 Reducció plaguicides d'origen agrari 850.000    200.000    650.000                     -                         -     

C7 Reducció contaminació salina Llobregat 64.646.400    25.563.469    39.082.931    125.000    908.444    

C8 Descontaminació d'aqüífers     7.050.000       1.000.000       6.050.000                      -                         -     

D1 Pla de gestió de riscos inundacions  66.612.750      44.000.000     22.612.750                     -                         -     

E1 Recerca innovació i desenvolupament 1.000.000    1.000.000    -                      -                         -     

COST període 2016-2021 974.354.094    503.231.219    471.122.875    

Cost explotació anual 29.932.513      1.275.111    

Programa de mesures (2n Cicle) (Inversió prevista) 

• Sostenibilitat ambiental: Assoliment i manteniment del bon estat i 
bon potencial. Principi de no deteriorament. 

• Garantia de recurs: Ús i gestió racional de l’aigua compatible amb el 
bon estat de les masses d’aigua.  

• Sostenibilitat econòmica: Recuperació dels costos associats als 
serveis. Principi de qui contamina paga. 

• Sostenibilitat social: Participació bidireccional i pro-activa de la 
ciutadania. 



Articles 8, 9, 10. Objectius ambientals de les masses d'aigua 

Article 12. Zones de barreja 
 
Article 13. Deteriorament temporal 

Sostenibilitat ambiental 
 
 Objectius ambientals (establerts per la UE): 



Estat de les masses d’aigua: 

Article 4. Condicions de referència i llindars de canvi de classe de 
qualitat en masses d'aigua (incorporació RD 817/2015 + 
Intercalibració Comissió Europea) 

Article 7. Classificació de l'estat de les masses d'aigua 

36% = bon estat 

58% = mal estat 

6% = dades insuficients 

Sostenibilitat ambiental 
 
 



Article 11. Terminis per al compliment d'objectius de 
la planificació, pròrrogues i exempcions temporals 

Annex 1. Terminis per al compliment dels objectius 
ambientals i pròrrogues 
 

Annex X (del PdG). Justificació exempcions 
(pròrrogues) 

Objectius del Pla (concrets a cada Pla): 

Sostenibilitat ambiental 
 
 



Article 15. Identificació de zones protegides (2.404 zones 
protegides en 324 masses d’aigua – 85%) 

Article 16. Determinació de reserves naturals fluvials (38 en 34 
masses d’aigua) 

Sostenibilitat ambiental 
 
 

Zones protegides (objectius addicionals): 



Articles 17, 18, 19, 21 Cabals ecològics 
 
Article 20. Connectivitat fluvial 

Annex 3. Cabals de manteniment o ecològics 

Sostenibilitat ambiental 
 
 Cabals ecològics (establerts en totes les masses d’aigua 

rius): 



Protecció del Domini Públic Hidràulic i ús de l’espai fluvial 

Capítol IX del Doc Normatiu (Art. 33 – 57). Utilització i 
protecció del DPH: 

• Art. 39. Directrius per a la protecció de les masses d'aigües 
subterrànies. Restricions en masses d'aigües subterrànies 
declarades en mal estat quantitatiu, etc. 

• Art. 40. Directrius específiques per a la protecció de 
determinades masses d'aigua subterrània 

• Art. 41-42. Perímetres de protecció de les àrees de 
salvaguarda de captacions, i zones de recàrrega 

Capítol XI del Doc Normatiu (Art. 66 – 57). Gestió de l'espai fluvial: 

S’han introduït nous articles que desenvolupen aspectes no contemplats al primer 
cicle. En relació amb la gestió dels riscos d’inundació: 

• Art. 67. Identifica les activitats vulnerables davant el risc d’avingudes a la zona 
de flux preferent. 

• Art. 68. S’han fixat criteris per a legalitzar activitats preexistents en la zona de 
policia dins de la zona de flux preferent així com en zona inundable. 

Capítol X del Doc Normatiu (Art. 58 – 65). Protecció estat qualitatiu (sanejament, 
abocaments) 



Gestió de la garantia de l’abastament 

Recursos disponibles: 



Gestió de la garantia de l’abastament 

Escenaris de canvi climàtic: 



Principals resultats per sistemes de gestió 

Sistema 

de gestió 

Situació actual 

(2015) 

Situació a curt i mig termini  

(2021-2027) 

Situació a llarg termini 

(2033-2045) 

Muga 

 

Font complementària necessària: 0,25 m3/s 

S’hauria de resoldre amb mesures internes 

del DCFC (reutilització, recreixement 

Boadella, etc.) 

Font complementària necessària: 0,75 a 1,0 m3/s, 

en funció de l’evolució de demandes futures i dels impactes del canvi 

climàtic, pels quals caldrà un seguiment acurat  

Fluvià 
Sense problemàtiques significatives de 

manca de disponibilitat de recurs 

Sense canvis significatius de la situació 

actual 

Caldrà un seguiment acurat de 

l’evolució de demandes futures i 

dels impactes del canvi climàtic 

Ter-

Llobregat 

Font complementària necessària: 2,0 m3/s 

Es trasllada la necessitat al PHN 

 

Font complementària necessària: 4,0  a 6,0 m3/s, 

en funció de l’evolució de demandes futures i dels impactes del canvi 

climàtic, pels quals caldrà un seguiment acurat  

 

Sud 
Sense problemàtiques significatives de 

manca de disponibilitat de recurs 

Sense canvis significatius de la situació 

actual. 

Caldrà valorar també la garantia enfront 

una contingència al CAT. 

Caldrà un seguiment acurat de 

l’evolució de demandes futures i 

dels impactes del canvi climàtic 

Gestió de la garantia de l’abastament 



CALENDARIO DMA 

Esquemes d’explotació coordinada: 
SITUACIÓ DE L'AQÜÍFER (Subterrània)  

Nivell piezomètric del piezòmetre Carme-

Cementiri (m.s.n.m.)  

> 329 329-323 <323 

TER 

LLOBREGAT 

(superficial; 

hm3 volum 

embassat) 

> 240 3,2 2,8 1,7 

240 - 145 4,5 3,2 2,8 

145-100 5,5 4,5 3,2 

< 100 5,5 5,5 4,5 

Aqüífer 

Carme - Capellades 

Gestió de la garantia de l’abastament 

 Aq. Carme-Capellades 
 Aq. al·luvial i delta del Baix Ter – Daró  
 Aq. de la Vall Baixa i delta de la Tordera 
 Aq. de la Cubeta d'Abrera 



Reptes pel tercer cicle 2022-2027 

Els Estats membres han de tenir en compte el principi de la recuperació dels costos 

dels serveis relacionats amb l’aigua, inclosos els costos ambientals i els relatius als 

recursos 

Actualitzar el càlcul dels costos ambientals i costos del recurs, anàlisi cost/benefici  

Recuperació de costos: 

Sostenibilitat econòmica 



Sostenibilitat social 

Processos de participació duts a terme 

en 4 nuclis territorials (Girona, Barcelona 

I, Barcelona II, Tarragona): 

Propostes dels processos 
de participació 



S’han rebut 112 escrits en total (dins de termini), que corresponen a 101 entitats (1.348 
observacions). 
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Adm. Local o supramunicipal 

Organitzacions agràries 

Entitats ecologistes 

Empreses o associacions abastament aigua 

Asociacions empresarials o empreses sector camping 

Adm. Generalitat 

Comunitats usuaris aigües subterrànies 

Altres gremis o associacions empresarials 

Asociacions empresarials o empreses sector hidroelècric  

Centres recerca 

Altres associacions 

Adm. autonòmica fora Catalunya 

Adm. Estat 

Partits polítics 

Sostenibilitat social 
 

Aportacions del procés 
d’informació pública 



Recull al·legacions (Apèndix a l’Annex I): 

 

Sostenibilitat social 
 



Web: www.gencat.cat/aca 

E-mail: aca@gencat.cat  

Twitter: @aigua_cat 

Instagram: @aigua_cat 

 

 

© L’Agència Catalana de l’Aigua permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data 

d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.  

 

Gràcies per la vostra atenció 


