
   
 

 

APORTACIONS DE L´ACM I LA FUNDACIÓ TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN LOCAL A 

L’AGENDA RURAL DE CATALUNYA 

 

Aportació  única: concretar millor els objectius de sanejament de l’aigua. 

Al repte 2, TRANSICIÓ ECOLÒGICA, al punt 2.1. “Garantir la gestió integral del cicle de l’aigua”, 

proposem afegir en l’acció 224 o fer-ne una de nova, amb el següent text. 

 

Proposta:  

“Incloure en el Pla General de Sanejament de Catalunya (PGSAC) 2022-2033 totes les actuacions 

previstes per al període 2028-2033  en el període 2022-2027 i que s’executin, en tot cas, abans 

de l’any 2030.”. 

 

Raonament: 

1. El PGSAC 2022-2033 està actualment en exposició pública i preveu deixar fora del tercer 

cicle de la Directiva Marc de l’Aigua (2022-2027) la majoria de les actuacions que afecten 

al món rural, que queden per al període 2028-2033, la majoria sense pressupostar ni el 

projecte ni l’obra. 

 

L’argument que es dona per l’endarreriment és per motius de disponibilitat 

pressupostària i de capacitat tècnica i gestió administrativa de les actuacions previstes. 

 

2. Amb aquesta dilació temporal, es condemna a les diferents ruralitats del nostre país a 

endarrerir una vegada mes les inversions en alta en infraestructures de sanejament. 

Amb aquesta dilació, s’incompleix: 

 

a) Els objectius de l’Agenda 2030, quan a l’ODS 6 el compromís és garantir la disponibilitat 

i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones. I dintre 

d’aquest objectiu, es concreta que per al 2030 cal aconseguir l’accés equitatiu a serveis 

de sanejament i higiene adequats per a totes les persones.   

 

b) La pròpia Agenda Rural, en el seu conjunt, perquè en cap cas els criteris d’inversió poden 

atendre només a criteris poblacionals o quantitatius en relació als abocaments. Si aquest 

fos el criteri, el món rural sempre estaria a la cua  de qualsevol inversió. 

 

c) La Directiva Marc de l’Aigua, que s’ha anat incomplint quant a execució pressupostària 

i que en tot cas acaba l’any 2027, deixant fora més de 800 actuacions, gairebé totes al 

món rural. 


