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1 Presentació  

El dies 21 i 28 de novembre de 2019 van tenir lloc les sessions de treball en clau de 

diagnòstic amb relació a la qualitat de les masses d’aigua a la demarcació de Barcelona 2, 

que inclou les conques d’El Foix i el Llobregat i les rieres d’El Prat de Llobregat i el Garraf.  

Les sessions van tenir lloc a la seu de la Generalitat 

de Catalunya, de la ciutat de Manresa. Els objectius 

de la sessió eren tres:  

 Priorització dels temes que afecten a les 

conques del nucli territorial, del llistat de 24 temes que 

recull l'informe territorialitzat de Tarragona. 

 Caracterització de les problemàtiques, reflexió i 

argumentació amb relació als temes prioritzats (i les altres). 

 Si escau, proposar nous temes importants o problemàtiques a que afecten a les 

conques del nucli territorial. 

Durant les sessions, en primer lloc les persones participants van assenyalar quins temes eren 

aquells que centraven la seva prioritat o interès, amb un doble objectiu. El primer, facilitar 

l’inici del debat amb aquelles problemàtiques sobre les 

quals mostren més acord; el segon,  disposar d’una 

primera priorització de l’interès atribuït als temes des 

de  l’especificitat de cada sector. Seguidament, es va 

iniciar el debat d’acord amb aquelles problemàtiques 

més assenyalades, compartint els arguments de cada 

persona amb relació a la seva visió entorn la situació 

actual.  

Aquest informe recull la priorització realitzada de temes 

i les aportacions i reflexions generades per les 

persones participants cadascuna de les tres sessions. 

En aquesta cas, la sessió amb el sector industrial, 

activitat econòmica i sanejament va ser convocat a la 

mateixa sessió que el sector agroramader i forestal. 

Les aportacions es presenten relacionades a cada tema i indicant el sector d’origen. S’ha 

inclòs una breu descripció de cada tema, els quals podeu consultar de manera més extensa al 

document marc de treball, Informe territorialitzat Barcelona 2 i en els documents EPTI i 

IMPRESS.  
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2 Priorització de temes   

Quins creus que són els 10 principals temes que afecten l’estat i la qualitat de les 
masses d’aigua en el nucli territorial de Barcelona 2? 

 

0 20 40 60 80 100 120

Adaptació al canvi global

Coherència entre planificació hidrològica i plans 
de gestió d’espais naturals

Contaminació per excés de nitrats d'origen agrari

Contaminació salina del Llobregat

Control i gestió de plaguicides al medi

Contaminació salina del Llobregat

Coordinació entre administracions

Gestió de la demanda

Gestió de sequeres

Gestió del litoral (Estratègia marina)

Gestió d’inundacions

Gestió i prevenció de floracions de cianobactèries
tòxiques

Implantació de cabals ecològics i gestió de
sediments

Millora del coneixement. Programa I+D+R

Millora del sanejament urbà (2.0) /Projecte
Llobregat+ o Millora de les aigües pre-potables

Millora en la recuperació de costos

Optimització de l’ús de l’aigua en l’agricultura

Participació pública i democratització en la presa
de decisions

Reducció de contaminants industrials d'origen
puntual

Restauració hidromorfològica

Reutilització d’aigua

Revisió de les masses d’aigua

Rius temporals (diagnosi i gestió)

Sobreexplotació de les aigües subterrànies

Ambientals Agroramader, forestal, indústrial i empresarial Administracions



 

6 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

Informe d’aportacions de les sessions de diagnosi 

3 Aportacions als temes   

3.1 Temes vinculats amb la planificació 

hidrològica 

EPTI 13. PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA I GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS 

La Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea estableix la necessitat de preservar i conservar 

determinades espècies i hàbitats d’interès prioritari. I l’estat ecològic i l’estat químic de les 

masses d’aigua és clau per assolir els objectius de la Xarxa Natura 2000. Per tant, la 

planificació hidrològica i els plans de gestió que se’n deriven han d’estar coordinades i ser 

coherents amb les polítiques de gestió dels espais naturals. En el Districte Conca Fluvial de 

Catalunya hi ha 70 espais ZEC (Zones d’Especial Protecció) que s’ubiquen, totalment o 

parcialment, dins de masses d’aigua superficials o subterrànies. Les ZEC vénen determinades 

per dues directives europees.  

 

En el DCFC s’han identificat hàbitats i espècies d’interès prioritari vinculades al medi aquàtic: 

24 espècies de fauna i 2 de flora (Directiva Hàbitats); 28 espècies d’avifauna (Directiva Aus 

Silvestres); 17 hàbitats marins i 17 hàbitats d’aigües continentals que han condicionat la 

protecció en el Pla de gestió 2016-2021.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Manca de criteris clars i de referents. Una de les problemàtiques és la manca de 
referents en un context on hi ha diferents administracions implicades i els criteris no són 
clars ni compartits.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Planificació hidrològica vinculada als espais naturals. Es troba a faltar que la 
planificació hidrològica estigui vinculada als espais naturals. Dins del PEIN no hi ha cap 
menció a l’aigua, en canvi sí que es refereix a altres aspectes com els animals protegits, 
els arbres monumentals, etc. 
 

 Vincular-la gestió de la fauna. Dins de l’àmbit territorial, la zona del Baix Llobregat és 
la que pateix més les afectacions en les activitats agràries i ramaderes i els impactes 
que hi tenen algunes espècies (ànecs, etc.)  que crien en zones protegides. Són 
elevades i no s’hi pot actuar, ja sigui perquè en zones de rius propers a carreteres no es 
pot caçar; limitacions de l’activitat degut a èpoques de cria de les espècies, etc. 
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També cal tenir presents les afectacions pels senglars, que al mon agrari produeixen 
danys col·laterals i també de sanitaris (el 20% de senglars a Catalunya amb 
tuberculina).  
 

 Interlocució amb els propietaris. S’obvia el paper de la propietat en algunes de les 
accions que s’executen. Els propietaris s’acaben assabentant de mesures que els 
afecten quan ja s’han fet. Un exemple és el cas de les vies blaves de l’àmbit del 
Llobregat, les quals afecten a les persones propietàries perquè afavoreixen que entrin 
persones a les propietats privades. 

Sector ambiental 

 Limitacions en la intervenció segons titularitat pública/privada. L’administració 
només pot intervenir en els espais naturals públics. Així doncs, en zones d’especial 
protecció que són totalment privades no hi pot fer res. 

 

EPTI 17. ADAPTACIÓ AL CANVI GLOBAL 

L’entorn mediterrani és especialment sensible als efectes del canvi climàtic i, per extensió, del 

canvi global. Pel que fa a l’aigua, els efectes al nostre entorn són diversos: disminució dels 

recursos hídrics disponibles, extensió i major durada de les sequeres, fenòmens 

meteorològics extrems com aiguats violents, majors demandes d’aigua per activitats com el 

turisme i també per l’extensió de boscos i conreus.  

La resposta del Govern de Catalunya és la Llei de Canvi Climàtic del 2017 que determina les 

línies estratègiques de mitigació i adaptació al canvi climàtic. En el Tercer Informe sobre el 

Canvi Climàtic a Catalunya, coordinat pel Consell Assessor per al Desenvolupament 

Sostenible, s’hi troben les bases científiques i els impactes sobre sistemes naturals i humans 

del canvi climàtic.  

En els pròxims anys, aquest coneixement s’haurà de concretar en la identificació d’escenaris 

més detallats per tal de desenvolupar mesures d’adaptació i prioritats més concretes. 

Certament, l’escalfament global és una problemàtica que abasta el conjunt del planeta i que té 

una dimensió multisectorial però la disponibilitat d’aigua afectarà a tots els sectors econòmics, 

sigui quina sigui la seva activitat, i al conjunt de la societat.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Dificultat per territorialitzar les conseqüències. Es percep dificultat per traduir els 
efectes globals al territori i això complica plantejar mesures d’adaptació al canvi global. 
No es treballen les dades a nivell territorial per projectar escenaris compartits de futur. 
Caldria un grup expert a nivell local que analitzés la situació, per exemple amb relació a 
quant baixarà el cabal del Llobregat, o altres conseqüències del canvi climàtic que no 
estan clares.  
 

 Lentitud. El canvi va molt ràpid però l’adaptació és lenta. Comporta canvis en les 
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dinàmiques globals que requereixen de temps i manquen recursos econòmics per a 
adaptar-se. Alhora, cal destacar que en l’àmbit de la reutilització hi ha consciència i des 
de l’ACA es fa molta feina analitzant la qualitat de l’aigua. Tot i això, es percep que si es 
disposés de més recursos econòmics es podria avançar més.  
 

 Necessitat de mirada estratègica. Calen pactes globals dels governs i mirada 
estratègica per a l’adaptació al canvi global. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Quines mesures. Hi ha qui considera que no fer transvasaments és un error. 
Barcelona 2 no té pràcticament aigua i, o es gestiona molt bé, o caldran aportacions en 
èpoques de sequera. Aquest tema però, genera dissens i hi ha qui apunta que cal 
cercar altres mesures alternatives als transvasaments. 

 
 Inversions per garantir l’ús de boca. Les grans inversions que es feien per garantir 

l’ús en boca, necessàries sobretot en períodes de sequera i inundacions, provenien de 
fons europeus que s’han acabat. Cal que l’administració contempli ajudes a l’agricultor 
per inversions de millora de gestió de l’aigua, així com per garantir el subministrament 
en baixa.  

 
Es valora que en alguns municipis part de l’aigua es perd, es pot donar fins a una 
pèrdua del 80% que entra a la xarxa. En aquest sentit, els ens locals necessiten suport 
per fer les inversions necessàries i afavorir la reutilització. Es valora positivament la 
inversió que s’està fent al Prat, ja que és un tipus d’inversió que ajudarà a tenir aigua en 
períodes baixos.  

 
 Frens a la inversió. Es ressalta la importància de l'aigua per tenir aliment de proximitat 

i de qualitat. Però, en el context actual, hi ha una manca de seguretat jurídica de la 
inversió suposa un fre que dificulta l’adaptació al canvi, ja que es valora que 
l'optimització d'aquesta no està anant al seu favor del sector agrícola  sinó en contra. 
Les dificultats d’adaptar els conreus implica pèrdues en les concessions, fet que frena 
l'optimització. Si no es té garantida la renovació futura de la concessió s’acaben les 
inversions.  

 
 Necessitat de sistemes d’optimització en ús agrari. És necessària optimitzar a 

través de sistemes de gota a gota, etc. per prevenir el temps de sequera.  
 

 Repercussions en les concessions. Des del sector industrial es posa l’accent en les 
repercussions en les concessions que tenen totes les millores que impliquen un estalvi, 
ja que en compte de deixar que repercuteixi en positiu per a usos, es retalla en la 
concessió. Per això hi ha qui planteja contemplar com a mesura un centre d’intercanvi 
d’usos d’aigua dins la conca, en un context on no hi ha un mercat real de l’aigua. 

 
 Mirada estratègica de país. Es destaca la necessitat d’estudiar més els usos 

addicionals a banda de prioritzar ús de boca. Per exemple, per plantejar si calen nous 
embassaments, etc. L’anàlisi requereix de mirada estratègica per plantejar mesures 
d’adaptació als pics en precipitació i augment de les sequeres i poder augmentar la 
garantia de l’abastiment d’aigua. 
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Sector ambiental 

 Falta materialitzar mesures i compromisos. El canvi global comporta un augment de 
les sequeres i també de les inundacions. Això planteja un escenari complicat de 
gestionar davant del qual es percep l’adaptació es fa sobre el paper però no es porta a 
la pràctica. En l’anterior planificació es reconeix el dèficit que hi ha en temes 
d’adaptació a l’àmbit de la Conca del Ter-Llobregat,  però la implementació de mesures 
va amb retard (com és la reducció de cabals de conca del Ter, la gestió de la demanda, 
etc.). 
 

 Coordinació entre àmbits. L’escenari actual i futur de canvi climàtic planteja la 
necessitat de preveure mesures de coordinació amb altres àmbits per afrontar 
conjuntament els reptes en un present i un horitzó de canvi climàtic. Per exemple, és 
necessària la coordinació amb l’àmbit forestal per a l’activació de plans de gestió 
forestal.   

 

EPTI 21. PARTICIPACIÓ PÚBLICA PRESENCIAL I ONLINE 

La participació, la transparència i posada en comú de punts de vista diversos sobre la gestió 

dels recursos hídrics és un dels eixos fonamentals de la Directiva Marc de l’Aigua de la UE. 

Els processos de participació del 3r cicle de la planificació hidrològica (2022-2027) donen 

resposta al principi de sostenibilitat social de la DMA a través de dues vies: la participació 

presencial, en forma de sessions al territori, i la participació online-digital a través de la 

plataforma participa.gencat.cat  

La modalitat online, oberta a tothom, proposa tres vies de participació: enquestes, fòrums de 

debat i sessions autogestionades.  

La proposta d’obrir la participació online ve facilitada per les possibilitats de les info-

tecnologies i per les mancances d’una participació únicament presencia Aquests dèficits són: 

gran inversió de temps per assistir a les reunions que demanen una implicació continuada; 

distància dels quatre nuclis de debat (Girona, Tarragona, Granollers i Manresa) per molts dels 

potencials participants; dèficit de participació ciutadana, de persones que no formen part de 

cap dels col·lectius més informats i interessats; i impacte de la crisi econòmica que va motivar 

que algunes de les inversions compromeses en el primer cicle no es van poder materialitzar, 

fet que va provocar una certa desafecció dels participants.  

En definitiva, l’aposta per ampliar els territoris de participació respon a la voluntat de plantejar 

amb més ambició i transparència els criteris de sostenibilitat social que estableix la Directiva 

Marc de l’Aigua.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Proximitat, dificultats de conciliació i incertesa en l’impacte. Es perceben diversos 
aspectes que dificulten la participació, com són  la necessitat de desplaçament des dels 
municipis de cada nucli territorial, donat que es fa una única sessió a cadascun d’ells; la 
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conciliació amb l’àmbit laboral i familiar; i la desconfiança que pot generar la incertesa 
amb relació a l’impacte de la participació. 
 

 El paper de les administracions en el reforç de les convocatòries. Es destaca el 
paper que estan tenint altres administracions (Diputació de Barcelona) per reforçar, des 
de la proximitat, les convocatòries de les sessions presencials que s’estan duent a 
terme en el procés de participació. Ja sigui a través del reenviament de convocatòries i 
sobretot mitjançant contactes informals amb els municipis del seu àmbit territorial. 

 
 Sessions informatives via streaming. Per facilitar la participació es proposa 

enregistrar amb vídeo les sessions informatives i fer-los accessibles a través del web de 
l’ACA i/o retransmetre-les via streaming. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Dificultats de convocatòria amb els titulars de les concessions. Es lamenta el fet 
que els titulars de les concessions no estiguin assabentats de les convocatòries de les 
sessions de participació que s’estan duent a terme, donat que des de l’ACA no se’ls hi 
envia la informació. Per part de l’ACA s’argumenta que no se’ls hi ha fet arribar degut a 
què falta que els titulars enviïn autorització per rebre les convocatòries, en compliment 
amb la llei de protecció de dades. Però, des del sector econòmic s’informa que com es 
tracta d’actors directament interessants en el procediment administratiu no caldria 
autorització.  
 

 Incertesa de l’impacte de la participació. El nombre de participants i de sectors a les 
sessions presencials genera dubtes pel que fa al seu impacte, perquè es valora que és 
poc representatiu i poc nombrós. També es viu amb incertesa l’impacte que tindran les 
aportacions en la planificació hidrològica.  

Sector ambiental 

 Retorn de resultats. Es valora necessari el retorn argumentat per part de l’ACA de les 
aportacions realitzades en els processos de participació i el seu impacte en les 
mesures. Es considera important que també en temes on l’ACA no tingui competències 
i aquestes depenguin d’altres departaments o administracions, sigui ella qui entomi el 
paper de fer retorn de l’estat de la qüestió, informi dels referents de cada mesura i tingui 
paper de mediació, si s’escau.  
 

 Transparència en els mètodes de priorització d’inversions. Es troba a faltar que 
s’informi i s’expliqui com es prioritzen les mesures i les inversions per seguir en el 
procés d’adaptació al canvi global i altres mesures. 

 
 

 Participació en el Pla d’usos d’embassaments de les conques internes. En 
l’elaboració dels plans d'usos hi ha dèficit de participació de la ciutadania i entitats, 
donat que no es recull com a obligació en les bases de convocatòria i incorporar-la o no 
en el procés d'elaboració acaba depenent de cada ajuntament. Per això, es considera 
necessari comptar amb espais de participació decisoris de les entitats del territori, donat 
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que altres sectors ja tenen altres espais i canals per influir en la presa de decisions. I es 
valora que l’ACA hauria de vetllar per la incorporació de la participació en aquests 
processos. 
  

 

EPTI 22. MILLORA EN LA RECUPERACIÓ DE COSTOS 

El principi de recuperació de costos dels serveis –la seva sostenibilitat econòmica– inspira la 

Directiva Marc de l’Aigua (DMA) de la UE. El cost de l’aigua i de l’espai fluvial ha de repercutir 

sobre l’actor que és beneficiari o titula de l’activitat que genera el cost: qui contamina, paga.  

Els usuaris dels serveis de l’aigua fan tres tipus d’usos: urbans (usuaris domèstics, indústries i 

comerços); agropecuaris (activitat agrícola i ramadera) i industrials (inclou la producció 

d’energia hidroelèctrica).  

Els costos dels serveis de l’aigua l’any 2018 al Districte Conca Fluvial de Catalunya (DCFC) 

van ser de 1.364,84 milions d’euros (costos ambientals, financers i tots els serveis que 

presten els diferents agents). Per serveis, el cost de l’abastament va ser de 811,88 milions 

d’euros i el de sanejament de 552,96. Per usos, el cost dels usos urbans va ser de 996,92 

milions d’euros; els agropecuaris de 35,34 milions d’euros i els industrials de 332,58 milions 

d’euros. L’any 2018, la recuperació dels costos dels serveis del cicle de l’aigua al Districte 

Conca Fluvial de Catalunya va ser del 79,1%. L’any 2012 va assolir un 70,8%.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Dades de potabilització d’aigües subterrànies en alta. Es troba a faltar disposar de 
dades al detall amb relació a la potabilització en alta, més enllà d’aquelles que reporta 
l’ACA amb relació als costos i ingressos del subministrament en alta. Això ajudaria a 
saber si s’està explotant aqüífers molt salinitzats o no, i altres informacions necessàries 
per plantejar millores. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Pagament del deute històric i preu del cànon de l’aigua. Es destaca la importància 
de que no es torni a repetir el deute històric que ha tingut l’ACA, donat que fer-hi front 
ha comportat haver de pagar més en el preu de cànon de l’aigua. Es percep necessari 
que l’ACA baixi el preu del cànon ara que pràcticament no té deute.  
 
En aquest escenari de reducció de deute i recuperació de la situació, es té l’imaginari 
de que possiblement s’acabi tenint excedents i l’any que ve hi hagi superàvit i que via 
cànon es recapti més del cost generat.  

Sector ambiental 

 
 Recuperació de costos segons usos i actors. La recuperació de costos és una 
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qüestió de llarg abast i ha de ser una tendència però, s'ha d'entomar tenint en compte 
els costos segons els usos, des del realisme i la sinceritat. Es percep que la 
problemàtica rau en què la recuperació de costos es paga entre tothom , i no segons els 
usos de cadascú. I, en aquest context, la ciutadania acaba pagant allò que altres 
generen. Com és el cas de la dessalinitzadora de la Planta d'Abrera, per exemple, que 
es finança amb el pagament de tothom a través del cànon de l'aigua.  

 
 Vinculació de la recuperació de costos amb l'optimització de l'ús en l'agricultura. 

Si bé l'eficiència en el reg en agricultura és millorable, també és un sector que cal 
protegir. Es valora necessari que l’ACA abordi i afronti aquesta qüestió amb els 
territoris, ja que és un sector amb grans consums i es percep que caldria incidir-hi més 
però necessita suport i incentius.  

 
 Inversió per a la recuperació de costos. Es destaca que per tendir al 100% de la 

recuperació de costos és important comptar amb finançament en infraestructures de 
sanejament.  

 
 

 

EPTI 23. MILLORA DEL CONEIXEMENT R+D+I 

L’accés al coneixement d’avantguarda i a la innovació tecnològica resulten indispensables per 

una bona gestió i planificació hidrològica. La valoració de les masses d’aigua, les mesures per 

millorar-les, el funcionament i gestió dels sistemes de sanejament, l’abastament han de 

recolzar-se en la recerca i el coneixement més actual.  

La Unió Europea prioritza la recerca orientada al desenvolupament sostenible i enfocada a 

l’anomenada especialització intel·ligent, que el Govern de Catalunya ha incorporat en els 

programes de recerca, desenvolupament i innovació.  

Pel que fa a l’ACA, l’any 2018 va establir les bases per subvencionar projectes de recerca i 

investigació en gestió de l’aigua i millora del medi aquàtic, així com per projectes 

d’especialització relativa al risc d’inundació. El Pla de gestió del DCFC i el Pla de gestió del 

risc d’inundació també contemplen ajuts per la recerca.  

En el període 2016-2021, l’ACA va preveure més de 4 milions d’euros pel finançament de 

projectes de recerca i/o millora del coneixement. A més a més, es van dedicar un milió 

d’euros a projectes cofinançats.  

Pel que fa a les temàtiques relacionades amb la recerca i la innovació rellevants per l’ACA en 

els pròxims anys, s’hauria de destacar: eines i tecnologia més avantguardista, funcionament 

dels sistemes aquàtics i de les aigües subterrànies, els nous contaminants i com afecten a les 

masses d’aigua, sistemes de descontaminació, tecnologies més rendibles, gestió eficient.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Procedència de l’aigua abocada a col·lectors. La informació del sanejament urbà és 
dispersa i és necessari més coneixement amb relació a la procedència de l’aigua que 
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s’aboca als col·lectors que porten l’aigua a la depuradora. Es destaca que en el context 
actual, alguns ajuntaments encara no tenen pla de manteniment, per exemple.   

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Contaminació d’origen urbà. Cal tenir en compte que la contaminació per nitrats no 
només és d’origen agrari, sinó que també ho és d’urbà. És necessària més informació i 
dades al respecte per poder fer la planificació.  
 

 Necessitat d’estudis d’origen dels nitrats. Es considera necessari saber més amb 
relació a l’origen dels nitrats i fer estudis per trobar alternatives (per exemple, analitzar 
si seria rendible fer granulat de la fracció sòlida dels purins). Es valora positivament el 
fet que l’ACA fes un estudi que analitzava la contaminació per nitrats i s’apunta que 
seria interessant que estengués l’estudi per plantejar mesures de reducció en l’origen. 

 
 Manca de transparència de criteris. També és necessari definir i donar a conèixer 

quins criteris s’han d’analitzar, ja que en ocasions no estan clars. 
 

 Depuradores mal dimensionades. Es destaca com a dificultat el fet que hi hagi 
depuradores que no poden absorbir tot el que els hi arriba i majoritàriament no estan 
preparades per tractar nitrats, clorurs, etc. S’apunta que, tot i això, es tendeix a 
culpabilitzar només als purins per la contaminació de nitrats.  

 
Per exemple, de Monistrol a Calders, on hi ha una granja a la zona de la riera, es fan els 
controls i seguiments establerts. Però, quan a Calders i Moià es va detectar un augment 
de purins, d’entrada es va culpabilitzar als purins com a focus d’origen. Quan mirant tot 
l’escenari i context territorial caldria tenir en compte que la depuradora de l’àmbit no està 
ben dimensionada amb relació a la població.  
 

 Mesures en la contaminació d’origen urbà. Es posa l’accent en què els agents agraris 
estan optimitzant (per decret) els sistemes i usos per reduir la contaminació per nitrats. 
Però, es lamenta que en la d’origen urbà no s’estiguin aplicant mesures i no sigui 
coherent amb la normativa.  
 

 Amortització de les infraestructures. La reducció de concentració de nitrogen en 
purins es podria entrar en la depuradora però en ocasions no es dona permís al ramader 
per fer-ho.  Caldria contemplar com a alternativa l’entrada de subproducte a la 
depuradora pagant un cost i així alhora fer més territori i reduir la contaminació per 
nitrats. A nivell ramader s’està plantejant buscar un sistema de tractament de les 
defecacions per separar els nitrats, etc.  
 

 I+D en gestió d’aqüífers. Seria important establir quin temps d’espera cal tenir en 
compte per visualitzar els resultats en l’aigua de les mesures en la gestió d’aqüífers que 
s’està aplicant i donar-lo a conèixer.  

Sector ambiental 

 
 Anàlisi de bones pràctiques i transferència de coneixements. Seria interessant 
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analitzar bones pràctiques de les conques internes del territori que s’estan 
implementant, així com d'altres municipis i compartir-les, per posar en valor les 
experiències i augmentar la transferència de coneixements.  

 
 Accessibilitat dels estudis. És necessari fer accessibles i públics els estudis 

subvencionats i realitzats per l'ACA. Cal fer més difusió de la seva publicació per 
millorar l'accés a les dades per part de la ciutadania. Per exemple, es van fer estudis 
dels peixos de riu que no han estat publicats i haurien de ser públics.  

 
 Coneixement de la qualitat de l'aigua. Es percep que, tot i que s'estan fent molts 

esforços en la millora de la qualitat de l'aigua, les noves directives europees plantegen 
límits en certs paràmetres que s'han d'estudiar i plantejar mesures que vagin d'acord a 
aquestes. Hi ha casos, com és el cas del Llobregat, complexes i difícils de tractar.  

 
Es destaca que cada vegada hi ha més conscienciació, també per part de les 
empreses, les quals tenen clara la necessitat de dedicar-hi esforços i invertir.  

 
 Mirada àmplia estratègica en l'estudi de la política de l'aigua. L'ACA hauria de tenir 

un paper clau en estudiar mètodes i plantejar alternatives. És important millorar i 
ampliar el coneixement amb relació als plantejaments i models de reutilització de 
l'aigua, per poder oferir alternatives que no comportin petjada ecològica. 

 
 Estudi de sistemes descentralitzats. Més enllà d'estudis sobre sistemes centralitzats, 

també s’han d’analitzar sistemes descentralitzats complementaris per a la reutilització 
de l'aigua. S’ha d’estudiar i donar conèixer sistemes per aprofitar l'aigua en zona urbana 
així com per l'aprofitament i la reutilització dels cabals d'aigua, alternatives per 
redistribuir l'aigua reutilitzada, etc. 

 
 Impuls de proves pilot. Es valora que l'ACA podria impulsar proves pilot per 

implementar mesures i models alternatius de reaprofitament de l'aigua, que ajudin a 
actuar vers la causa i no només en els efectes.   

 
 

 

EPTI 24. COORDINACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS 

L’organització de l’Administració pot dificultar la gestió de les problemàtiques que afecten el 

territori i a la ciutadania. En el cas de l’ACA, les seves competències queden clarament 

definides en el decret legislatiu de 2003: és l’administració sectorial encarregada de protegir el 

medi hídric i promoure les actuacions necessàries per millorar la qualitat de les masses 

d’aigua.  

Això no obstant, qualsevol actuació té una dimensió territorial: municipi, comarca o província. 

La interlocució, a través de les audiències o la informació pública –i els processos de 

participació– ve determinada per llei. A més a més, l’ACA sovint col·labora amb altres entitats 

en el finançament de diverses actuacions. I també hi ha actuacions que no són competència 

de l’ACA. O sigui que la coordinació entre les administracions és fonamental per assolir els 

objectius de la Directiva Marc de l’Aigua.  

L’ACA ha impulsat les següents iniciatives de coordinació: sessions explicatives de les línies 

de subvencions, participació en el Consell d’alcaldes, reunions entre diferents administracions 

i multinivell per abordar les necessitats dels territoris, visites a les entitats locals, col·laboració 
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per la signatura de convenis de custòdia fluvial, constitució de la Comissió Catalana 

d’Estratègia Marina,  

En qualsevol cas, les competències relacionades amb el cicle de l’aigua afecten a moltes 

activitats econòmiques, en els sistemes naturals i humans i demanen formes innovadores 

d’entendre la governança.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Necessitat de bases de dades úniques i accessibles. Hi ha la necessitat d’optimitzar 
els recursos a nivell d’obtenció de dades (compartir els mateixos criteris) i millorar la 
transmissió de dades entre administracions, ja que davant una demanda a una altra 
administració, costa que les dades arriben.  
 
Així doncs, es troba a faltar que hi hagi una base de dades comuna. Mentrestant, la 
transmissió i coordinació acaba depenent de la confiança mútua entre el personal tècnic 
i requereix molt esforç generar aquesta confiança.  
 

 Dificultats per compartir dades. A més de la manca de coordinació entre 
administracions, el desconeixement de la Llei Orgànica de protecció de dades de 
caràcter personal també dificulta la transmissió de dades, ja que en ocasions s’utilitza 
com a excusa per no compartir dades, fins i tot entre departaments d’una mateixa 
administració. Per aquest motiu es valora que calen mesures que ajudin a la 
transferència de dades entre departaments a partir d’unes normes clares i compartides 
de compromisos de confidencialitat. 
 

 Manca de referents interlocutors per temes. La manca de referents per tractar cada 
tema concret suposa una dificultat, sobretot pels municipis petits, que acaben establint 
més comunicació amb altres administracions que poden desenvolupar un paper més 
pròxim (com la Diputació de Barcelona). Són els municipis petits qui tenen més 
dificultats per saber amb qui contactar de l’ACA per traslladar i contrastar les consultes 
fetes i informacions rebudes d’altres administracions o referents que els acaben 
orientant i donant suport.  

 
 Dificultats de coordinació entre administracions. La manca de coordinació entre 

administracions provoca malbaratament de temps, recursos econòmics, duplicitat de 
dades i esforços i dèficits i manca d’integració de la informació que es té del territori. 
Aquestes dificultats es donen entre els ajuntaments, l’AMB, departaments de la 
Generalitat, departaments de la Diputació de Barcelona i també dins dels propis 
departaments de l’ACA. 
 

 Comitè de seguiment entre el departament de Salut i l’ACA. Es proposa crear un 
espai de seguiment amb el Departament de Salut per compartir informació, ubicacions 
de les problemàtiques, informar de les alternatives pels municipis i millorar la incidència. 
Cal tenir en compte el paper del Departament de Salut vers l’aigua: és qui, entre 
d’altres, diu si l’aigua és apta o no. 
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 Manca de coordinació entre sector públic i privat. Cal coordinació entre el sector 
públic i les companyies gestores subministradores d’aigua per poder fer una millor 
planificació. És necessari que el sector privat traspassi dades al sector públic, i per fer-
ho possible cal desplegament normatiu més ampli que permeti tenir més accés.  
 

 Accessibilitat del portal de dades. Hi ha dificultats per trobar la informació de totes les 
dades de l’opendata. La nova web de l’ACA segueix l’estructura pautada per la 
Generalitat de Catalunya, però és poc àgil. Com a millores es podria contemplar, per 
exemple, fer agrupacions de dades per barris, districtes, obrir diversos accessos a les 
dades segons perfil de l’usuari, etc. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

No existeix  coordinació entre administracions i departaments. Un exemple de 
manca de coordinació és entre l’Agència de Residus de Catalunya, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
  

 Manca de coordinació amb els agents locals. Es destaca que la mala coordinació  
dispara els costos de les empreses, donat que cada dia que passa pel sector industrial 
suposa una pèrdua.  

Sector ambiental 

 
 Insolidaritat entre administracions i manca d'objectius comuns. Es percep que 

l'ACA diposita el pes en els ens locals, que són administracions més febles i limitades. 
Això es copsa en temes de sanejament i en renúncies de compromisos adquirits.  
 
En aquest escenari, s'apunta alguns ajuntaments s'han atrevit a fer actuacions -per 
exemple amb relació a les foses sèptiques- i es troben amb traves i requeriments de 
l'ACA que els costa massa de poder assumir. Es valora necessari que les diferents 
administracions treballin més conjuntament i en coherència a objectius comuns. 

 
 Manca de coordinació entre departaments. La manca de coordinació entre 

departaments o dintre d’un mateix departament, com és el de Gestió forestal i el de 
Gestió d’incendis, és una dificultat. 
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3.2 Contaminació urbana, industrial i 

sanejament 

EPTI 3. ABOCAMENTS PUNTUALS I SANEJAMENT URBÀ 

La proliferació de les infraestructures de sanejament  ha millorat la qualitat fisicoquímica de 

l’aigua i els ecosistemes aquàtics, especialment en rius, embassaments i aigües costaneres. El 

97,1% de la població censada en el DCFC, és a dir 6,9 milions d’habitants, disposa d’estacions 

depuradores d’aigües residuals. Això no obstant, diferents masses d’aigua presenten problemes 

tant per la pressió dels abocaments d’aigua tractada per les EDAR com pels abocaments que 

es realitzen en nuclis sense sanejament en alta. 

Els abocaments urbans estan distribuïts pel  conjunt del territori però sobretot allà on es 

concentra més població i on el medi no té capacitat de dilució. Els sistemes de sanejament no 

són suficients allà on les aigües circulants tenen el seu origen en l’abocament de les aigües 

residuals. Són depurades d’acord  amb  la normativa però mantenen certs nivells de nutrients i 

alguns compostos emergents o substàncies prioritàries que poden tenir efectes sobre 

organismes del medi. Com a resposta per assolir una major seguretat ambiental i sanitària, 

diversos països han instal·lat sistemes de tractament d’aigua avançats 2.0 que permeten 

l’extracció i/o degradació de contaminats emergents (fàrmacs, plaguicides, perfluorats i altres). 

Aquesta iniciativa és especialment necessària que es vol utilitzar el recurs per a l’abastament  

d’aigua potable. 

Les masses d’aigua més afectades per aquesta problemàtica són els trams  baixos dels rius, 

les aigües subterrànies i costaneres en zones densament poblades. També a petits rierols i rius 

de capçalera, alguns d’ells estacionals o temporals. En el cas de la demarcació de Barcelona 2, 

afecta als trams alts i al tram final del Llobregat i als rius Anoia i Cardener. Pel que fa als 

embassaments, destaca el Foix que rep aportacions constants de les aigües residuals 

sanejades de diversos nuclis urbans i de les activitats agràries de la conca. En zones humides,  

són problemàtics els estanys Cal Tet i la Ricarda al delta del Llobregat. L’abocament d’aigües 

residuals urbanes afecta a les aigües costaneres  associades  a grans rius o en zones amb  

abocaments  terra-mar, com és el cas de la desembocaduradel Llobregat. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Manca de manteniment. La manca de manteniment de les clavegueres i fosses 
sèptiques, així com la manca de depuradores, provoca afectacions als aqüífers. Hi ha 
diverses problemàtiques que es deriven de les antigues urbanitzacions que no tenen 
fosses i aboquen a la riera. Es percep que és un tema que genera poc interès, 
possiblement perquè és quelcom que no és visible, i s’hi aboquen pocs recursos, amb 
poca inversió sobretot en els municipis petits.  
 

 Necessitat d’inversió en sistemes alternatius d’abocament.  És valora necessari 
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augmentar les inversions en els sistemes alternatius d’abocament per reduir les 
problemàtiques. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Indemnitzacions. Es valora que tot i que garantir el 100% d’eficiència en el sanejament 
no és possible cal veure com s’afronten els abocaments puntuals a nivell 
d’indemnitzacions. 
 

 Manca de mirada estratègica. Amb relació als abocaments cal ampliar la mirada més 
enllà de plantejar gestions amb relació a casos puntuals i fer una planificació 
estratègica, on la normativa s’apliqui a tothom per igual.  

 
En un context en què en canvi els pagesos estan obligats a fer un seguit de millores per 
adequar-s’hi, es lamenten casos en què l’ACA és part directa implicada i es produeix un 
conflicte d’interessos en casos on ella no compleix la normativa. Es posa d’exemple els 
casos de salinització per dipòsits rebentats, com va succeir al dipòsit de Sallent, arran 
del qual es va salar l’horticultura a terres dels pagesos.   
 

Sector ambiental 

 
 Seguiment i control d'abocaments. Es considera clau dotar de mitjans de seguiment i 

control dels abocaments als ens locals i les indústries, tant pel que fa a la inspecció i 
supervisió de conques com d'indicadors de millora de la xarxa. El seguiment permetria 
l'evolució de com arriba l'aigua i plantejar millores vers els problemes de depuració.  

 
 Augment de la capacitat de detecció. Es destaca que la millora en la capacitat per 

detectar metalls ha millorat els nivells en l'aigua. Entre els beneficis assolits, hi ha 
diversos exemples: s'ha copsat un abans i un després de les depuradores en l'estat 
dels peixos; des que es compta amb tractaments per reduir els nivells de sal ha 
repercutit també beneficiosament en l'aigua residual, etc.   

 
 Manca de disponibilitat de dades actualitzades de salinitat. Es té referència de 

dades de cabal online però es troben a faltar també dades disponibles amb relació a la 
salinitat, fet que ajudaria a la gestió i a anticipar problemàtiques. Per exemple, tenint en 
compte que en cas que baixin les nivells d'aigua de les conques pot augmentar el nivell 
de sal. 

 
 

 

EPTI 4. CONTAMINACIÓ INDUSTRIAL D’ORIGEN PUNTUAL 

Determinades activitats  industrials generen abocaments, residus i fuites que poden esdevenir 
fonts de contaminació puntuals, sigui a masses d’aigua de domini públic o a través dels 
sistemes de sanejament urbans. Aquests contaminants són metalls pesants i compostos 
orgànics  originats  per l’activitat  industrial i, en menor mesura, pel seu ús urbà. 
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El tipus de substàncies químiques que persisteixen en el medi i que es transmeten a través de 
la xarxa alimentària han estat definides per convenis internacionals i reglamentades per la Unió 
Europea. 

Pel que fa al metalls més presents al medi destaquen el níquel i el plom. Pel que fa als 
compostos, destaca la família dels disruptors endocrins, especialment el nonilfenol i l’octilfenol. 
La major part dels incompliments de les normes  de  qualitat  ambiental de la UE corresponen a 
les substàncies esmentades. En els darrers anys, la millora dels mètodes de detecció ha afegit 
nous compostos com els perfluorats que s’utilitzen en detergents, dissolvents, com a retardants 
de flama en mobles i catifes i també en alguns envasos i embolcalls. S’observa un augment de 
la seva presència com a compostos bioacumulats. 

A la demarcació de Barcelona 2, la problemàtica afecta a rius i aigües costaneres properes a 
zones amb alta concentració urbana i on es desenvolupen activitats industrials. En el cas dels  
rius, es  localitza al curs principal del Llobregat i algun tram del Cardener i a la riera de 
Malrubí, riu d’Or, riera del Morral, riu Anoia i riu de Bitlles, Avernó i riera de Rubí. Aquesta 
problemàtica es concentra  en les masses d’aigua que van des de Badalona a Castelldefels. La 
zona més afectada abasta el tram que va des del sud de Badalona a la massa d’aigua davant 
del riu Llobregat. 

Pel que fa a les aigües subterrànies, la pressió més significativa de la contaminació  industrial 
d’origen puntual es troba a l’àrea metropolitana de Barcelona. Destaquen el delta del Llobregat i 
la cubeta de Sant Andreu i la vall baixa del Llobregat. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Identificar i controlar les indústries abocadores de sal. És necessari identificar, 
inventariar i controlar les empreses grans que aboquen sal la qual va a parar a la xarxa 
de clavegueram. Amb tot, s’assenyala que cal tenir present que cada vegada que es 
trenca el canal de salmorra i hi ha un vessament, es produeix la contaminació dels 
pous.  
 

 Manca d’inversió. Cal més inversió per al manteniment i la detecció de fugues. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Puntual i controlada. Es percep que es tracta de casos molt puntuals i estan 
controlats. 

Sector ambiental 

 
 Eines per prevenir. Es valora que és necessari informar i donar eines de prevenció.  
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3.3 Contaminació per nitrats i plaguicides i 

optimització de l’ús 

EPTI 1. CONTAMINACIÓ PER NITRATS 

 

És un dels principals problemes  de qualitat a Catalunya i afecta especialment a les  masses 

d’aigües subterrànies. La problemàtica dels nitrats afecta de manera comprovada un 19% del 

conjunt de les masses d’aigua del Districte  Conca Fluvial de Catalunya. Un 49% de les aigües 

subterrànies tenen excés de nitrats i un 40% presenten risc de no assolir els objectius 

ambientals. En cas dels rius té menys intensitat i afecta un 19% d’aquestes masses d’aigua. 

En les darreres dues dècades, la qualitat de les  aigües subterrànies no ha millorat donat que la 

concentració de nitrats es manté des de 1998, any en el qual es va fer la primera designació de 

zones vulnerables. A Catalunya, el 73% de les aigües subterrànies en mal estat químic tenen 

excés de nitrats. 

L’origen es troba principalment en un excés de nitrogen d’origen agrari resultat de l’aplicació 

de les dejeccions ramaderes o l’ús de fertilitzants  minerals per adobar els conreus. La pressió 

més alta es troba en les masses d’aigua on es practica  l’agricultura, com és el cas de les àrees 

nord de Barcelona. També algunes llacunes del delta del Llobregat suporten pressió per la 

proximitat de  zones agrícoles. En alguns casos, la contaminació per nitrats pot tenir un origen 

urbà. 

Pel que fa a les aigües subterrànies, les zones més vulnerables es situen als al·luvials de la 

Depressió Central i a diversos aqüífers locals. Pel que fa als  rius i rieres, destaquen el Foix i la 

riera de Pontons, la riera de Graugés, la riera de Sant Cugat, la riera Gavarresa des de 

L’EDAR d’Avinyó fins al Llobregat i la riera de Rubí i riera de les Arenes, entre d’altres. 

L’ús excessiu i l’aplicació de fertilitzants en períodes inadequats provoca que quedin retinguts en 

el sòl o bé es descomponguin i es filtrin a les aigües subterrànies (lixiviats). El tipus de 

producte, com s’apliquen, la coberta vegetal, les propietats del sòl i la profunditat freàtica 

determinen el temps d’arribada dels lixiviats a les aigües subterrànies. 

Entre els efectes de les aigües amb més 50 mg/L de nitrats (límit de potabilitat) és que no són 

aptes per l’abastament i també poden desequilibrar la dinàmica dels ecosistemes a estanys, 

zones humides i rierols. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Nivells de nitrats amb sulfats i altres minerals. Es considera important tenir present 
que les aigües subterrànies del territori tenen una elevada càrrega de diferents 
minerals. La combinació més generalitzada és la de sulfats i nitrats, a més d’altres de 
puntuals (com el manganès, etc.), sobretot a la zona de l’Anoia.  
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La Diputació de Barcelona fa seguiments mensuals per disminuir les concentracions. 
Però, la realitat actual és que en alguns municipis l’aigua és no apta per al consum 
humà, no tenen possibilitat de connexió i l’han de comprar. Alguns municipis demanen 
suport econòmic per la instal·lació de plantes per al tractament i de vegades s’han 
pogut instal·lar, tot i que han durat poc (1-2 anys) degut a que són difícils de mantenir i 
no s’amortitzen.  
 

 Municipis amb manca d’aigua. El projecte estatal que s’ha traspassat a l’Ens 
d’Abastament d’aigua Ter-Llobregat (ATL) suposa una oportunitat de millora per als 
municipis amb problemes de manca d’aigua. Ja es troba en la fase final i en els propers 
mesos haurà finalitzat i permet tenir aigua de qualitat així com quantitat suficient. Es 
lamenta però, que és un projecte del qual els municipis no tenen informació 
actualitzada. 
 

 Manquen recursos per renovació de canonades. La renovació de canonades és cara 
i no es disposa de suficients recursos econòmics per fer-hi front. Aquesta problemàtica 
afecta especialment a les urbanitzacions, que és on es perd més aigua i on els pous 
s’acaben assecant per l’extracció de la gran quantitat d’aigua que requereixen.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Necessitat de retorn i accés públic als resultats dels estudis realitzats. És 
necessari poder accedir a dades disponibles d’estudis realitzats, així com de rebre 
informació de retorn de les anàlisis. Per exemple, es troba a faltar conèixer els resultats 
i tenir accés a dades de l’estudi fet per l’ACA amb fons europeus per detectar l’origen 
de nitrats via isotòpics i saber si es va aplicar al sector agroramader; informar als 
pagesos del per què de la declaració de zones vulnerables que s’ha anat fet; etc.  

Sector ambiental 

 
 Una de les problemàtiques més importants. Es ressalta que la contaminació per 

nitrats és la problemàtica més important després de la salinitat. 
 
 Símptoma de descoordinació entre administracions.  Es percep que, tot i que els 

purins són un dels paràmetres més controlats en l'aigua, falta estratègia compartida i 
coordinació entre departaments (per exemple entre Mineria i Agricultura) i manquen 
inspectors. És un àmbit molt legislat, però es considera que es gestiona poc i no 
s'avalua. 

 

 

EPTI 2. PLAGUICIDES 

Amb l’objectiu d’augmentar  la productivitat de les activitats agràries, els herbicides, insecticides, 

fungicides i altres productes fitosanitaris s’han incorporat massivament als conreus. Són 

compostos que controlen i eradiquen espècies vegetals, animals i fongs i que tenen efectes 

perjudicials sobre el medi. Els compostos persistents i/o bio-acumulables són els més 

problemàtics. A mesura que la recerca ha demostrat la toxicitat de compostos com els clorats, 
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la indústria ha desenvolupat altres productes –com organofosforats o triazines– a partir de 

molècules sintetitzades més eficients, amb menor persistència i bioacumulació en el medi. Això 

no obstant, hi ha incerteses sobre els seus efectes a  llarg  termini  en els sistemes aquàtics. 

Les principals concentracions de plaguicides  es troben a les zones amb intensa activitat 

agrícola, com és el tram final i delta del Llobregat. Les bones pràctiques i la reducció de 

plaguicides minimitzen l’impacte. 

El plaguicida glifosat figura entre els més usats  al món, també a Catalunya. És un pesticida amb 

baix risc d’arribar als aqüífers. L’origen són els usos urbans (parcs i jardins) i agraris intensius, 

especialment les zones de regadiu. L’escolament d’aigua i el rentat dels sòls arrossega els 

plaguicides  més solubles al medi. També s’origina en parcs i jardins i per l’ús domèstic dels 

compostos tot i que bona part són degradats en els processos de depuració urbana    i no 

s’aboquen al medi. A la demarcació de Barcelona 2 i pel que fa als rius, les pressions més 

elevades corresponen a les rieres de Marmellar, al riu d’Or, el torrent Fontsanta, la riera de 

Rubí i la riera de les Arenes. La presència de plaguicides també s’ha detectat a masses 

d’aigua costaneres que reben aportacions del Llobregat. 

Pel que fa a les aigües subterrànies, no hi ha cap massa d’aigua en mal estat encara que 

puntualment es detecten plaguicides en determinades  zones o pous amb activitat agrària. En 

aquests casos, els principals plaguicides detectats són la terbutilatzina, l’atrazina, la simazina, 

el lindà, el clorpirifós, el diazinon, l’endosulfan i la dietilatrazina. 

Dues directives de la Unió Europea estableixen els llindars de qualitat de 45 substàncies 

perilloses per aigües continentals i costaneres per limitar-ne la presència. D’aquestes, 22 són 

habituals com plaguicides o biocides. Pel que fa les aigües subterrànies, hi ha una directiva 

que no concreta les substàncies. Necessitat de millora de les tècniques analítiques i dificultats 

per un control efectiu 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Actualització dels components dels plaguicides. Hi ha dubtes i manca d’informació 
amb relació a l’actualització dels components de plaguicides que s’apliquen al terreny. 
Les normatives obliguen a fer analítiques molt complertes que inclouen molts 
paràmetres però en part es desconeix què s’ha d’analitzar. Això provoca el 
malbaratament de recursos analitzant paràmetres que no s’haurien d’analitzar si es 
coneguessin les actualitzacions. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Control i avanç. L’ús de plaguicides a la zona no és una problemàtica important en 
aquest nucli territorial ja que està molt controlat, no hi ha gaire aplicació de plaguicides. 
Majoritàriament és un territori de cultiu de subsistència, de secà (zona del Bages, 
Berguedà; Catalunya Central), s’està restringint i reduint l’ús de plaguicides i s’està 
treballant amb la genètica de la tipologia de cereals de sembra.  
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Sector ambiental 

 Necessitat de caracterització de la problemàtica i coneixement d'alternatives. Es 
percep desconeixement sobretot per part de l'administració local és una problemàtica 
que es preveu que vagi a més i amb relació a la qual cal avaluar quins s'estan utilitzant 
per analitzar l'impacte i poder plantejar alternatives. 
 

 

EPTI 16. OPTIMITZACIÓ DE L’ÚS EN AGRICULTURA 

Els regadius són un sector que consumeix un important volum d’aigua i les iniciatives que 

impulsi són estratègiques per millorar la gestió. Certament, en el Districte Conca Fluvial de 

Catalunya, el sector del regadiu no suposa la fracció principal de les demandes totals d’aigua 

però el seu pes relatiu és molt significatiu. El consum, que es situa entre els 350 i 400 hm3, 

està molt condicionat per les condicions meteorològiques de cada període.  

A la problemàtica de la sobreexplotació d’aqüífers i als cabals circulants insuficients per les 

captacions d’aigua, cal afegir la dificultat de tenir una informació detallada dels consums reals 

del sector. En aquest sentit, un dels reptes principals és millorar la monitorització dels 

consums d’aigua a través de la implantació de comptadors.  

Per altra banda, és necessari un millor coneixement de les infraestructures i elements de 

captació, transport, distribució i aplicacions en les parcel·les d’aigua de reg per tal de millorar 

l’eficiència. Les tècniques de reg a manta o per gravetat haurien de ser excepcionals.  

L’ús de tecnologies de la informació que facilitin les prediccions, l’estat d’humitat dels sòls i els 

sensors així com l’ús d’energies renovables s’haurien d’estendre per modernitzar el sector. 

Certament, les dificultats per trobar finançament i les incerteses que caracteritzen el sector 

dificulten la seva adaptació a la realitat del mercat (globalització, recuperació d’inversions a 

llarg termini) i de la societat (envelliment de la pagesia, poc atractiu per les noves 

generacions, inèrcies del sector...)  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Necessitat de caracteritzar l’optimització. Manquen dades amb relació a quanta 
aigua es gasta a tota la zona del Llobregat i si aquesta retorna al riu. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Pla estratègic d’ampliació de regadiu. És necessària l’estratègia per a l’ampliació de 
regadiu que reculli la millora dels sistemes de regadiu vinculats a les concessions 
d’aigua.   

Sector ambiental 
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 Equilibri en l'agricultura entre eficiència i protecció. Tot i que s'han fet millores, com 

són l'aplicació de controls electrònics als regadius i sistemes de modernització, calen 
més esforços per acompanyar i donar suport al sector de l'agricultura en aquesta 
optimització. Potser es podria contemplar mesures com, per exemple, destinar una part 
del cànon a pagar el regadiu des d'una mirada de la gestió de la demanda.  
 
Per exemple, entre Tàrrega i Balaguer s'estan impulsant mesures d'optimització però en 
general hi ha camí a recórrer per millorar la situació i cal una gestió integral compartida.  
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3.4 Qualitat hidromorfològica, biològica i cabals 

ambientals 

EPTI 5. GESTIÓ DE SEDIMENTS I CABALS ECOLÒGICS 

Un riu amb manca de cabal és vulnerable, tant  pel  que fa a l’aigua com a recurs com pels 

efectes sobre les comunitats biològiques que formen part de l’hàbitat. El cabal circulant pel riu 

afecta a la seva capacitat de dilució i determina  la capacitat de resiliència per afrontar 

abocaments i fenòmens extrems. La captació d’aigües superficials o subterrànies per usos 

hidroelèctrics,  de regadiu, industrials o per l’abastament provoca alteracions en els cabals 

circulants dels rius i modifica l’aportació d’aigua a les zones humides. Aquesta és una 

problemàtica que afecta  a 12% de les masses d’aigua del conjunt de la DCFC. 

La manca de cabals ambientals afecta principalment a l’estat biològic i hidro-morfològic de  les  

masses d’aigua però també als indicadors  fisicoquímics, condicionats per la capacitat de dilució 

del sistema. La gestió de sediments i els cabals circulants tenen una estreta relació que afecta 

la capacitat d’emmagatzematge dels embassaments i, sobretot, els rius situats aigua avall que 

pateixen una disminució dels sediments que els arriben. El Pla de Gestió de la Conca Fluvial 

de Catalunya ha  fixat uns cabals ambientals a complir i que es troben en un procés 

d’implantació progressiva. 

Les principals pressions són la regulació hidrològica que exerceixen els grans embassaments; 

la captació i derivació d’aigua per diferents usos i la presència de preses i rescloses. El 

necessari compliment dels cabals ecològics que determina  el Pla de Gestió obliga a diferents 

sectors a millorar les seves pràctiques: especialment els gestors de les centrals 

hidroelèctriquesi diverses explotacions agràries. 

A la demarcació de Barcelona 2, els trams de riu que suporten una major alteració del règim 

hidrològic són els que es troben aigua  avall de grans embassaments, com el Llobregat aigua 

avall de  Baells  i el Cardener sobre Sant Ponç i la Llosa, i els trams de riu on hi ha usos 

hidroelèctric, com és el cas del Cardener i el Llobregat. En el cas d’aquest últim, les 81 centrals 

existents a les conques mitja i alta del Llobregat turbinen unes 14 vegades les aportacions 

mitjanes del riu. Pel que fa a preses i rescloses (en el Llobregat arriben a 295), sovint suposen 

un obstacle per la migració dels peixos. La zona humida afectada, probablement, és la Roberta 

al delta del Llobregat. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Fixar llindars de cabal a l’alça. Si bé hi ha dos períodes que es consideren raonables 
es percep que són millorables. Així doncs, es valora necessari fixar cabals més alts per 
buscar la dilució de salinitat en excés, sobretot a la zona del Llobregat de Monistrol cap 
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amunt. 

Sector ambiental 

 
 Estudi dels cabals de les concessions per mantenir cabal mínim del Llobregat. Es 

percep que en un context on totes les concessions que es donen repercuteixen en el 
cabal del Llobregat, cal fer un estudi dels cabals que es donen per mantenir un cabal 
mínim al Llobregat.   
 

 Difusió dels resultats de les proves fetes. Es troba a faltar que es publiquin els 
estudis realitzats per conèixer els efectes en l’ecosistema fluvial. Per exemple, amb 
relació a les mobilitzacions de sediments de l’Ebre, l’estudi vinculat al generador des de 
la Llosa del Cavall, etc. 

 Competències en l'elaboració dels Plans d'usos d'embassaments. El fet que l'ACA 
no exerceixi la competència per elaborar els plans d'usos d'embassaments i aquesta 
recaigui en els ajuntaments es considera un defuig del paper de l'ACA en aquesta 
qüestió. Si bé d'una banda hi ha qui percep que el fet que sigui una competència dels 
ajuntaments és positiu, ja que es treballa des de la proximitat, hi ha qui apunta que 
l'organització dels usos dels embassaments hauria de ser de l'ACA i hauria de donar el 
servei als municipis, sobretot els més petits amb manca de recursos i estructura tècnica 
(com pot ser Sant Ponç).  
 

 

 

EPTI 6.  RESTAURACIÓ HIDROMORFOLÒGICA 

 

Habitualment, lleres i riberes són ocupades per a usos que no són els naturals, s’hi 

desenvolupen endegaments i s’aprofiten per ubicar-hi infraestructures i serveis (gasoductes, 

col·lectors, oleoductes...). També tenen lloc extraccions d’àrids i sediments en alguns espais 

fluvials. Aquestes alteracions, que afecten a rius, zones humides i estanys, repercuteixen en 

l’estat hidromorfològic i també a l’ecològic. L’ocupació de riberes i adjacents a llacunes tenen el 

seu origen en activitats agrícoles i industrials i en el desenvolupament urbanístic. També en la 

construcció d’infraestructures i en pas per les lleres de col·lectors d’estacions de depuració. 

Per pal·liar els efectes de les alteracions en lleres i riberes es desenvolupen tècniques  de 

restauració sempre i quan s’hagin recuperat els cabals ecològics i es gestionin adequadament 

els sediments. A més a més de restauracions, es poden construir connectors fluvials o 

eliminar estructures transversals que ocupen la llera.  

És una problemàtica bastant estesa en el conjunt del territori i que afecta a una gran majoria 

de les masses d’aigua de la DCFC. L’any 2013, afectava a un 63% dels rius i a un 13% de les 

zones  humides  i estanys. Es concentra a les àrea metropolitanes de grans ciutats, com 

Barcelona, i també en les petites rieres litorals i rius temporals afectats per canalitzacions i 

alteracions morfològiques (conca del Llobregat). Els trams de rius més conflictius són aquells 

propers a grans nuclis habitats on, des de la dècada dels anys 70, s’han regulat les crescudes 

amb obres com murs, esculleres i motes. El tram baix del Llobregat, des de l’EDAR d’Abrera 

fins al mar, es troba especialment afectat. Aquesta zona presenta també un alt risc 

d’incompliment per usos del sòl a les riberes. En  canvi, a l’alt Llobregat i a l’alt Cardener les 
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riberes solen albergar usos naturals en bona part a causa de la geomorfologia del terreny. 

Pel que fa a les zones humides i estanys, aquesta problemàtica es localitza a l’estany de la 

Murtra  al delta del Llobregat 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Promoure un sistema integral d'aigües fluvials i de potables. Cal invertir en millorar 
l’estat dels rius perquè així augmenta la qualitat de l’aigua i això suposa un estalvi de 
potabilització.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Manca de criteris clars. Es valora necessari que es donin autoritzacions de facto als 
empresaris colindants a les masses d’aigua per poder intervenir. Però, els criteris no 
són clars i les converses amb l’ACA per aclarir-los són infructuoses.  
 

 Necessitat de neteja de les lleres dels rius. És necessari que les lleres estiguin netes 
(de canyes, etc.) per a l’absorció de l’aigua del terreny.  

Sector ambiental 

 
 Renaturització dels trams urbans dels rius. Contemplar la renaturització dels rius de 

Catalunya com una oportunitat per a què la població urbana recuperi els usos del riu i 
és quelcom que pot ajudar també a la canalització dels trams urbans que provoquen 
situacions de risc d'inundacions. Es posa com a exemple la intervenció que s’ha fet al 
Manzanares.  
 

 Inclusió salina lligada al tractament de les sequeres. La inclusió salina lligada al 
tractament de les sequeres, tot i que no és una problemàtica al Llobregat, sí que està 
present a Carme-Capellades. D'altra banda, no s'han estudiat mai els nivells de salinitat 
de sota el Roman. 

 
 

 

EPTI 7. GESTIÓ DEL LITORAL 

La construcció de ports, espigons  i passeigs marítims, els moviments de sorres, la reducció 

en l’aportació de sediments al mar, una mala praxi en les activitats pesqueres, la construcció 

d’emissaris marins per l’evacuació de les aigües residuals són algunes de les causes que 

expliquen les alteracions en el litoral. Poden ser a causa d’estructures rígides construïdes a la 

costa (ports, esculleres...) o per moviments de sorres (reposició de platges, dragatges de 

ports...). 
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Entre els seus efectes es compten la modificació de la dinàmica litoral dels corrents i de les 

aportacions terra-mar i l’alteració de l’aigua en ports i platges. Comunitats biològiques afectades 

i una proliferació d’algues nocives són algunes de les conseqüències d’aquestes alteracions. 

En el cas dels moviments de sorres i sediments marins, relacionats amb grans  obres  o 

regeneracions de platges en trams  de cosa en regressió, afecten de manera diversa a les 

aigües costaneres: pèrdua de transparència, increment dels nivells de nutrients i augment de la 

contaminació per substàncies  prioritàries i preferents. Aquest és un fenomen habitual que es 

fan obres d’ampliacions de ports, com ha estat el cas del de Barcelona. També la pesca 

intensiva i l’ancoratge d’embarcacions recreatives poden afectar les praderies de posidònia i 

altres espècies. Una dada rellevant: més del 25% de la costa catalana és artificial. 

L’alteració hidromorfològica del litoral per estructures rígides es localitza en el tram de costa de 

la demarcació de Barcelona. Pel que fa a l’alteració morfològica per moviments de sorres, 

afecta a la zona del port de Barcelona. Pel que  fa a la contaminació, es troba davant dels 

principals emissaris submarins que  aboquen  aigües residuals urbanes sanejades dels 

sistemes de sanejament. Fa dues  dècades, els metalls pesants i altres contaminants orgànics 

abocats i acumulats al front marí de Barcelona eren molt significatius. Però han disminuït 

notablement  gràcies a la posada en marxa de l’EDAR del Llobregat l’any 2005 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Limitacions de competències de l’ACA. L’ACA té poc marge de maniobra pel que fa 
a competències en la gestió del litoral. On en té és vers la qualitat de l’aigua i realitza el 
control, establert per llei, a més de 200 punts del litoral entre maig i setembre. 

 

 

EPTI 8. SOBREEXPLOTACIÓ DELS AQÜÍFERS 

 

Les extraccions dels aqüífers per sobre de la seva capacitat de recàrrega natural afecten a un  

22% de les aigües subterrànies del Districte Conca Fluvial de Catalunya. El problema 

s’expressa en un descens dels fluxos, tant regionals com locals, i afecta els ecosistemes 

dependents, com rius i estanys,asseca fonts i també provoca intrusió marina i salinització de 

les aigües subterrànies situades al litoral, com és el cas del delta del Llobregat. 

L’origen de les sobreexplotacions respon a usos urbans, molts d’ells durant els mesos d’estiu, i 

també per pous d’extracció d’aigua per a regadius i usos agrícoles. S’estima que en el conjunt 

de les conques internes de Catalunya, l’extracció d’aigua subterrània és de l’ordre de 425 

Hm3/any. Per usos, l’agricultura representa el 42%; l’abastament el 39%; els industrials el 17% i 

els ramaders un 2%. Aquesta pràctica és rellevant en els aqüífers fluviodeltaícs  del Llobregat. 

Pel que fa a les extraccions d’aigües subterrànies en zones costaneres i que representen una 

pressió addicional a causa de la intrusió salina, destaquen els volums d’extracció que tenen lloc 

al delta  del Llobregat (sobre els 20 Hm3/a). Per usos, l’abastament (35%) i l’agricultura (35%) 

són els  més  importants, per davant dels industrials (incloent drenatges d’infraestructures) que 

arriben a un 33%. 
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Les plantacions de freatòfites, per exemple pollancres, que ocupen terrasses fluvials i demanen 

molta aigua també han esdevingut una amenaça pels aqüífers. No obstant això, a la 

demarcació de Barcelona, aquest tipus de pressió és baixa o nul·la. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Sobreexplotació de l’aqüífer Carme-Capellades. Un exemple d’aigua d’aqüífer molt 
demandada és la de l’aqüífer Carme-capellades. És una font principal d’abastament que 
sosté molta demanda i l’elevada extracció d’aigua està provocant que estigui al límit. El 
progressiu esgotament que està patint és quelcom que preocupa. 
 

 Contradicció entre injecció d’aigua i extracció. Es percep contradictòria la injecció 
d’aigua després d’osmotitzar i l’extracció de grans cabals al front marí. 
 

 Models d’extracció de dades. Es troben a faltar models per evitar que d’un mateix pou 
hi hagi diferents fonts de dades diferents. 
 

 Necessitat de gestió activa. Es valora necessari gestionar millor el manteniment i 
l’execució (per exemple, la de Sant Vicenç, que no està executada.) 

 

EPTI 9. ESPÈCIES EXÒTIQUES I INVASORES 

La presència d’espècies exòtiques i invasores suposen una pressió molt estesa en els 

ecosistemes aquàtics del DCFC i que s’ha incrementat en els darrers anys, especialment en els 

rius. Poden alterar els hàbitats i els ecosistemes i la qualitat biològica del medi. En la base de  

dades Exoaqua, que gestiona l’ACA, s’hi comptabilitzen 272 espècies exòtiques no autòctones. 

En diversos trams fluvials, la presència d’espècies autòctones supera les autòctones, com és el 

cas dels peixos  en els principals rius de Catalunya. Fins i tot, hi  ha ambients sense 

pràcticament espècies autòctones, 

L’acció humana sobre el medi, la navegació  i la comercialització d’espècies de flora i fauna que 

no són autòctones es troben en l’origen d’aquesta problemàtica, que s’agreujarà amb el  

canvi climàtic. 

En el cas de Barcelona 2, les zones més afectades  són diferents trams baixos i mitjos del riu 

Llobregat, el Cardener des de l’EDAR de Manresa, la riera de Begues i la de Sant Climent. 

Peixos com la carpa, el black bass, l’alburn, el carpí i el peix sol, el cranc de riu americà la 

cloïssa asiàtica figuren entre les espècies exòtiques  i invasores més abundants. 

També és preocupant la introducció del silur i altres peixos piscívors i planctívors molt 

depredadors i que afecten a la cadena tròfica. 

Plantes com l’ailant, la robínia, la nyàmera, la canya americana, entre moltes d’altres, proliferen 

a les zones humides com el delta del Llobregat. Darrerament també s’ha detectat la reaparició 

del jacint d’aigua,  amb un gran potencial  invasor. Invertebrats com el cranc americà, la 

gambúsia i la granota pintada també són es troben en nombroses masses d’aigua. També 

troben espècies  invasores en els embassaments de la Baells, Sant Ponç i Foix. 
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Pel que fa a les aigües costaneres, on la pressió de les espècies invasores és menor, s’han 

detectat 12 espècies potencialment invasores  –8 algues i 4 macro-invertebrats marins– que es 

distribueixen al llarg de tota la costa catalana. L’alga  Caulerpa cylindracea, detectada per 

primera vegada l’any 2008, és la que presenta un comportament més expansiu. Es troba a les 

masses d’aigua costaneres de Sitges i Vilanova i la Geltrú i també a les comunitats rocalloses, 

en zones de fanerògames marines i en àmplies zones amb praderia de Posidonia oceànica. 

  

 

APORTACIONS 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Danys  a l’agricultura per bisons. Hi ha espècies que causen danys a l’agricultura i la 
ramadera, com és el cas dels bisons. Els bisons són una espècie invasora amb molta 
presència a la conca del Llobregat però es valora que no s’ha fet res. 
 

 Danys causats per vegetació. A més dels danys i prejudicis causats per la fauna 
exòtica i invasora, cal tenir en compte els provocats per la vegetació. Pagesos i 
ramaders tenen dificultats per rebre permisos i actuar. A més, les neteges que es fan 
estan mal plantejades, ja que comencen per baix del riu enlloc de per d’alt.  

Sector ambiental 

 
 Estratègia en l’erradicació d'espècies invasores. Cal prioritzar la canya americana i 

altres espècies tant de flora com de fauna. La canya americana està estesa al territori i 
es deixa a mans de l'ens locals. Però, caldria una política de l'ACA donat que és un 
tema en constant augment, la intervenció del qual acaba depenent dels recursos 
econòmics dels ajuntaments per actuar-hi en un context on no està clar com actuar-hi 
perquè sobrepassa la capacitat d'inversió.  
 

EPTI 10. CONTAMINACIÓ SALINA LLOBREGAT 

L’activitat minera i industrial a la zona de Cardona, Súria, Sallent i Balsareny i l’existència d’una 

conca potàssica natural han provocat, a les conques del Cardener i el Llobregat, una gran 

salinitat de l’aigua dels rius i de les aigües subterrànies. Els dipòsits salins sobre terrenys no 

impermeabilitzats han generat el drenatge i la infiltració d’aigües salines en el sistema hídric. 

Els indicadors que es fan servir  per avaluar aquesta problemàtica són les concentracions de 

clorurs i la conductivitat elèctrica de les masses d’aigua. 

La pressió per dipòsits salins als rius es troba molt localitzada i afecta a un 5% del territori. 

S’ubica a la  conca del Cardener i del Llobregat. El tram baix i mig del Cardener concentra els 

afloraments salins i, en el cas del tram mig i baix del Llobregat, l’alta salinitat està provocada  

majoritàriament pel drenatge dels dipòsits salins malgrat que existeix un col·lector de salmorres 

que aboca els residus de les explotacions directament al mar. 

Pel que  fa  a  les  masses  d’aigua  subterrànies, els runams   salins  dipositats   en  superfície, 

exerceixen una pressió alta a la massa d’aigua subterrània dels al·luvials de la Depressió 
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Central i aqüífers locals i una pressió baixa a les masses contigües de la cubeta d’Abrera, la 

cubeta de Sant Andreu i el delta i la vall baixa del Llobregat. 

En la darrera dècada, s’ha pres diverses mesures per abordar aquesta problemàtica. Les 

concentracions han mostrat episodis irregulars a l’alça i a la baixa però han anat decreixent fins 

a arribar a una certa estabilitat en el període 2013-2017,  especialment en el riu Llobregat. Les 

concentracions de clorurs s’accentuen en els anys secs a causa de la manca de dilució, fet que 

provoca que les concentracions es situïn per sobre  dels objectius fixats (entre 250 i 280 mg/L 

de clorurs). 

La contaminació salina de la conca del Llobregat, que és una pressió històrica, és crítica perquè 

en certs períodes  condiciona l’abastament de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per aquest 

motiu té un tractament específic a la depuradora del Prat de Llobregat. 

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Responsabilitats de la indústria. Es valora positivament que les mesures previstes en 
el segon cicle estiguin en marxa, tot i que es lamenta que es vagi amb retard. Però, 
sorgeixen dubtes amb relació a si les indústries estan fent front a les responsabilitats 
que es van fixar.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Mesures per reduir els nivells de salinitat de l’aigua. S’apunta que cal tenir present 
que la salinització de l’aigua té orígens diversos: fonts naturals, provinents d’averies 
relacionades amb el col·lector de salmorres, derivada de la mala praxis històrica de la 
mineria. Es valora positivament que s’estiguin introduint mesures perquè la 
contaminació salina vagi minvant.  
 
L’aprofitament d’aigua regenerada no és possible si hi ha contaminació salina i es 
percep que amb la planta d’Abrera, per exemple, s’hauria de contribuir a reduir els 
nivells de salinització de l’aigua. 
 

 Salinització de la Conca Llobregat- Cardener. La salinització de les aigües de la 
conca Llobregat Cardener és una de les principals problemàtiques, derivada de 
l’activitat històrica de la mineria potàssica. S’hi formen muntanyes de residus de sal que 
afecten els pous i quan plou es produeixen vessaments i una baixada constant de 
salinització que afecta a rieres i pous. El riu Cardener és el més afectat pel dom salí, 
que en contacte amb els al·luvials, se l’endú. 
 

 El col·lector de la conca del Llobregat El col·lector de Salmorres de la conca del 
Llobregat només capta una part de les aigües amb contaminació salina i, per tant, es 
produeix salinització de rius, riureols, aqüífers, etc. sense capacitat per pal·liar tots els 
efectes.   

 
Es tracta d’un col·lector que ha passat de ser finançat en un 50% pels usuaris al 90%, i 
el 10% per l’ACA. Les obres de millora del col·lector van amb retard. Si bé s’allargarà la 
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branca de Sallent i Súria i hi ha dues branques del Castellgalí fins a Abrera que 
funcionen correctament, les de més a munt van més lentes i el tram de la Corbatera 
està en mal estat.  
 

 Manca de coordinació i duplicats de documentació que afecta als programes de 
restauració. Des del sector indústria s’apunta que hi ha programes de restauració que 
no es poden aplicar degut als llargs terminis d’espera de permisos ambientals i els 
urbanístics posteriors. No es poden fer en paral·lel, ja que un no s’aprova si l’anterior 
aprovació no ho està i en el procés es demanen informes per duplicat.  Aquest aspecte 
administratiu i burocràtic fa que hi hagi una part de les problemàtiques que no es pugui 
arreglar. 

Sector ambiental 

 
 Abast de l’impacte de la salinització. Es percep que la base salina ha augmentat i l'ha 

fet créixer l'empresa. Manca consciencia de les conseqüències de la salinització, les 
quals afecten a nivell de país i cal facilitar informació a la ciutadania. I s’apunta que a 
nivell de tractament té diversos impactes, com que repercuteix en el gust de l'aigua i fa 
que hi hagi gent que es pensi que no és potable en un context on només el 8% de la 
ciutadania beu aigua de l'aixeta; en les plantacions dels pagesos, donat que una 
salinitat elevada implica no obtenció de collita; etc.  

 
 Estratègia de prevenció de la salinitat. Cal posar mitjans per recuperar el riu 

Llobregat si aquest es fixa com a objectiu. Es remarca que, per tant, és necessari no 
només fer front als nivells de salinitat sinó que cal implementar una estratègia per 
prevenir-la. Els programes de mesures han de reflectir accions concretes en aquesta 
qüestió. 

 

 

EPTI 11. REVISIÓ DE LES MASSES D’AIGUA 

Després de 14 anys d’experiència per part de l’Administració en el coneixement de les masses 

d’aigua del Districte Conca Fluvial de Catalunya es proposen un seguit de millores en les 

delimitacions. L’objectiu és perfeccionar la gestió del conjunt de masses d’aigua. L’àmbit de les 

aigües subterrànies seria el més  afectat per la nova proposta de classificació. Donar resposta a 

la directiva de la UE i a les noves normatives i precisar les problemàtiques en zones amb un 

gran abast territorial fonamenten aquesta proposta.  

 

EPTI 12. DIAGNOSI I GESTIÓ DE RIUS TEMPORALS 

A diferència dels rius permanents, els temporals tenen fluxos d’aigua durant un determinat 

període de temps i durant els períodes  secs  resten totalment secs o bé esdevenen tolles amb 

aigua. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino classifica els rius temporals en 

tres tipologies: estacionals, intermitents i  efímers  (en aquest només hi circula l’aigua després 

d’episodis de pluja). 



 

34 

 

Agència Catalana de l’Aigua 

Informe d’aportacions de les sessions de diagnosi 

Les característiques dels rius temporals  dificulten els mostrejos per avaluar la qualitat de l’aigua 

i la situació de les comunitats biològiques atès que la majoria d’indicadors biològics que es fan 

servir per determinar l’estat biològic dels rius estan pensats per rius permanents. Per tant, en  

els  anteriors plans de gestió no s’ha pogut determinar el seu  estat o hi ha molta incertesa. Com 

a resposta a aquesta realitat, l’ACA ha participat en el projecte europeu Life Trivers que ha 

desenvolupat una eina informàtica que facilita una millor classificació dels rius temporals, les 

comunitats biològiques que hi habiten i un millor càlcul del seu estat ecològic. També es treballa  

en l’homogeneïtzació d’una metodologia per la UE. 

A partir d’aquesta eina, s’han classificat els rius de les conques internes de Catalunya en funció 

de la seva temporalitat: règim natural (on no hi ha alteracions per l’activitat humana) i règim 

real. Així, en règim natural, el 38% de les masses d’aigua rius es podrien considerar temporals i 

un 2% efímeres. En règim real, el que trobem avui, el 37% de les masses d’aigua rius són 

temporals i el 8%, efímers. 

En l’anterior pla de gestió, 25 masses d’aigua que pels seus cabals intermitents o efímers no 

es van poder avaluar per manca de dades o per no disposar de protocols ben definits 

 

APORTACIONS 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Necessitat d’alternatives en casos de supressió de drets de pas històrics. En cas 
de supressió de drets històrics de pas l’administració ha de donar alternatives.  

Sector ambiental 

 
 Consciència de la necessitat de cura. És posa l’accent en que és un tema important 

amb relació al qual cal conscienciar per tenir cura (manteniment, conservació, etc.) dels 
ecosistemes de torrents, etc. 
 

  

EPTI 20. GESTIÓ I PREVENCIÓ DE CIANOBACTERIS TÒXICS 

La fertilització de conreus i les dejeccions ramaderes en explotacions intensives poden generar 

un  excés de nitrogen i fòsfor que incideix en la qualitat de les aigües. El resultat és 

l’eutrofització i la consegüent proliferació de cianobacteris. Altres factors de risc són manca de 

cabals, la regeneració de cabals a embassaments i altres zones estancades i les onades calor. 

Els cianobacteris tenen la capacitat de produir toxines que poden afectar a la pell, el fetge o el 

sistema nerviós. Posen, per tant, en risc, l’ús d’abastament i també el bany, les activitats de 

reg i la pràctica d’esports aquàtics. 

Hi ha identificats més de 50 gèneres de cianobacteris. És una problemàtica detectada a bona 

part d’Europa i documentada en més de 100 països. Els anomenats microcistines són els més 

habituals a la península Ibèrica. Els episodis documentats a Catalunya són escassos però la 

situació viscuda a Sau fa un parell d’anys indica un augment del risc. 

Les   principals  masses   d’aigua   afectades   per  les floracions  de  cianobacteris  són  les  

aigües quietes, especialment els embassaments –els entorns silicis són més propensos que 
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els calcaris–. 

Les floracions de cianobacteris són més probables durant el període estival: la temperatura 

s’incrementa, l’aigua és més estable i els embassaments es troben estratificats. En un futur, 

si s’accentuen fenòmens meteorològics extrems com les onades de calor, el problema dels 

cianobacteris tòxics es pot agreujar. 
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3.5 Garantia d'abastament, eficiència, estalvi i 

consum 

EPTI 14. GESTIÓ DE LA DEMANDA 

Una bona gestió de la demanda és clau per la sostenibilitat dels recursos hídrics atès que 

l’aigua és un recurs escàs al DCFC. En els darrers anys s’ha millorat notablement l’eficiència 

en la gestió, fet que s’explica per diversos factors: l’impacte que van tenir en la conscienciació 

ciutadana i les sequeres entre 2002-2008; les polítiques tarifàries; les millores tecnològiques i 

tanmateix la crisi econòmica que ha disminuït els nivells de consum. Per tant, el marge de 

millora, pel que fa a la demanda urbana, és escàs. 

Aquesta realitat es va anticipar en el segon cicle del Pla de gestió que contemplava un 

escenari d’estabilitat, inclús de reducció, de les demandes urbanes. Però dades recents 

presenten un cert canvi de tendència en forma de suau recuperació dels consums. Aquest fet 

s’explica a partir de les tendències de creixement demogràfic a Catalunya que preveu 

l’IDESCAT. A curt termini, els reptes que de cara el futur planteja la gestió de la demanda 

tenen a veure amb la garantia d’abastaments específics per regulació insuficient i/o dèficits en 

períodes estivals; amb la millora de xarxes poc eficients i amb una millor gestió organitzativa, 

de control i d’informació. 

A més llarg termini, els reptes tenen a veure en un canvi progressiu de paradigma en l’ús i 

substitució de determinats recursos hídrics. Seria el cas, per exemple, de buscar alternatives 

a l’aigua de qualitat potable quan es fa servir per a les cisternes, per la neteja de carrers i per 

les refrigeracions industrials. L’alternativa serien les aigües grises i pluvials, que tenen una 

qualitat menor, però que es podrien adaptar, en xarxes específiques, a cada ús específic. Per 

altra banda, i per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, s’hauria de promoure la 

utilització de les energies renovables en el sector hídric.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 Incentius per al tractament de reciclatge d’aigües. Partint de la premissa que no tota 
l’aigua que s’usa ha de ser potable, sinó que és important ajustar l’aigua que es 
consumeix amb la qualitat de l’aigua que es serveix, es planteja la necessitat de 
contemplar subvencionar el tractament de les aigües pluvials i les aigües grises per 
destinar-les a usos que no requereixen aigua potable. En el context actual aquesta 
responsabilitat recau en el privat al qual no li surt rendible i caldria donar-li incentius per 
afavorir el reciclatge de les aigües, pensant en un cicle integral i afavorir l’eficiència de 
la xarxa.  

 
 El paper de l’aigua en les inversions en infraestructures. Es percep que el paper 

que tindrà l’aigua, per exemple a la Llosa del Cavall, amb relació a la gestió de la 
demanda d’aigua, és un valor necessari per prendre decisions sobre inversions en la 
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infraestructura.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Sobreconcessions del Llobregat. S’apunta que en l’anàlisi del context cal tenir en 
compte que rius com el Llobregat estan sobreconcessionats. Les captacions per 
poblacions han augmentat i algunes concessions no estan operatives.  

Sector ambiental 

 
 Perspectiva i planificació. La gestió de la demanda implica planificar i es valora  

necessari tenir en compte el possible efecte rebot, segons el qual la millora de 
l'eficiència pot anar acompanyada també d'un augment del consum ja que poden haver-
hi canvis de comportament que impliquin aquest augment.  
 
Així doncs, cal tenir present que una millora en els sistemes de reg, per exemple, pot 
comportar un augment del consum si es canvia el cultiu per un altre que demanda més 
aigua; o  l'estalvi econòmic que pot generar-se a les famílies pot repercutir en un 
augment de consum. 
 

 Bon estat i recorregut de millora. Es valora que s'està tendint a millorar l'eficiència i la 
xarxa d'abastament de Catalunya té un bon estat que es situa per sobre de la mitjana 
espanyola. Alhora, hi ha un ampli marge de millora encara en la gestió de la demanda i 
el model d'ús, sobretot des del punt de vista dels límits del creixement.  
 

 

 

EPTI 15. REUTILITZACIÓ D’AIGUA 

La millora de la gestió de la demanda i de l’aprofitament dels recursos locals té uns límits; 

quan s’assoleixen l’estratègia és una aposta decidida per la reutilització de l’aigua. D’aquesta 

manera té lloc una substitució d’usos i l’aprofitament directe del recurs gràcies a uns sistemes 

de tractament més eficients i segurs. De fet, en els darrers anys, els volums d’aigua 

regenerada en estacions d’aigües residuals ha augmentat, excepte en l’any 2018, que ha 

estat molt plujós.  

La principal dificultat per impulsar la regeneració d’aigües és que els potencials grans usuaris 

–com els grans regadius o els cabals ambientals que permetrien la recuperació de masses 

d’aigua o ecosistemes– estan allunyats geogràficament dels grans centres de producció 

d’aigües residuals a regenerar, cas dels grans nuclis urbans. De tal manera que els costos 

econòmics són elevats.  

Per altra banda, també es planteja la necessitat de promoure les energies renovables per 

mitigar les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Així mateix, caldrà apostar per estratègies 

com la recàrrega d’aqüífers i la potabilització indirecta i l’ampliació de tractaments terciaris a 

les plantes de potabilització. Aquesta darrera mesura permetria assolir millors nivells de 

sanejament i beneficiar tant el medi com al conjunt del sector de l’aigua. 
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APORTACIONS 

Administracions 

 Importància del consens entre actors. El consens entre els diversos agents implicats 
és clau per potenciar la reutilització de l’aigua. Però, hi conflueixen sectors de 
coneixements diferents i cadascú prioritza la seva necessitat. És un àmbit territorial amb 
potencial per al cultiu amb aigua regenerada, per exemple en el cas de la carxofa seria 
adient.  
 

 Abaratir costos de les analítiques. És necessari reduir el cost de les analítiques i 
plantejar mesures que s’adaptin a cada cas, en un context on les exigències sanitàries 
són molt estrictes. 

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Mercat en funció dels usos. Des del sector econòmic s’apunta que la reutilització de 
l’aigua requereix d’un mercat per donar flexibilitat que permetin superar les restriccions 
en èpoques de sequera. En el marc d’un mercat que s’establís en funció dels usos, els 
operadors agraris podrien tenir marge de decisió.  

Sector ambiental 

 
 Valor de l'aigua. Es valora necessari generar cultura de l'aigua, plantejar que l'aigua 

que es llença és un recurs natural. 
 

 Petjada ecològica. Hi ha qui apunta que la reutilització com a principi general pot no 
tenir sentit, ja que sovint es tendeix a simplificar i cal que vagi acompanyada d'altres 
mesures i adreçar-lo als usos més adequats.  

 

 

 

EPTI 18. GESTIÓ DE SEQUERES 

L’origen de les sequeres s’associa a unes determinades condicions climàtiques i/o 

pluviomètriques. Això no obstant, els consums excessius d’aigua, siguin temporals o 

continuats, poden contribuir a desencadenar, accelerar o intensificar les sequeres. En 

qualsevol cas, aquestes són episodis inevitables i, per tant, la resposta s’ha de centrar en 

mesures d’adaptació.  

Per millorar la gestió de les sequeres cal, per una banda, millorar el pronòstic i intensificar el 

seguiment de les irregularitats geogràfiques i temporals i, per altra, la integració de la gestió 

ordinària amb la gestió extraordinària dels episodis secs. A partir del consens dels actors 

implicats, cal establir protocols per la gestió i optimització de les demandes i unes limitacions 

de consum, així com deures i obligacions per un seguiment efectiu de la gestió.  

Aquesta és una problemàtica característica del clima mediterrani i molt generalitzada com 

confirmen les dades històriques. L’escalfament global contribuirà al seu agreujament. Aquest 
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fet dificultarà la disposició del recurs en determinats indrets, com els abastaments aïllats, i 

durant els períodes en què les demandes són més accentuades, per exemple en les zones on 

hi ha més competència en els usos de reg o molta pressió turística.  

 

APORTACIONS 

Administracions 

 El paper de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a interlocutora. Es percep que 
en el repartiment de recursos que fa l’ACA als punts de la xarxa en l’àmbit metropolità, 
s’ha prescindit del paper de l’AMB com a coordinadora/interlocutora dels municipis que 
estan en el seu àmbit. 
 
S’assenyala que, com a titular del servei del subministrament de l’aigua, l’AMB podria 
fer d’unió entre els ajuntaments dels municipis i l’ACA i millorar la coordinació entre 
administracions.  

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Buscar sistemes sostenibles. És considera necessari avançar en trobar sistemes de 
reutilització sostenibles per potenciar la reutilització i gestió en baixa. L’aigua que baixa 
en èpoques de sequera és bàsicament la provinent de la depuradora. S’ha de buscar 
garanties d’abastament més elevades que les actuals per consolidar tres anys de 
garantia i evitar arribar a situacions d’emergència. 

Sector ambiental 

 
 Interconnexió entre sistemes. Si bé es comparteix la visió de que la gestió de 

sequeres és un dèficit reconegut i cal trobar una solució tècnica al respecte, la 
interconnexió mitjançant transvasaments genera dissens.  
 
D'una banda, hi ha qui apunta que la gestió de les infraestructures ha de permetre la 
gestió de les sequeres contemplant sistemes d'interconnexió, mitjançant 
transvasaments i altres eines, en casos puntuals per permetre la  gestió en situacions 
de crisi. Per exemple, la interconnexió de conques permetria la gestió en situacions de 
dèficit en sistemes del Llobregat i la Llosa, o aprofitar el Segre que té recursos 
sobrenats.  
 
D'altres, no estan d'acord amb els transvasaments com a eina per gestionar situacions 
de crisi amb relació a l'aigua i es podrien trobar altres solucions, amb una mirada 
estratègica i ampliar les visions més enllà de les opcions tecnològiques i no dependre 
de recursos externs.   
 

 Gestió eficient dels boscos. Aquesta qüestió genera dissens. Hi ha qui apunta que cal 
gestionar els boscos per poder donar més aigua al riu i reduir els incendis. Aquesta 
gestió  no vol dir reduir sinó ordenar tenint en compte que el creixement de la massa 
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forestal a Catalunya està provocant que hi hagi menys aigua als cabals del riu.  
 
D'altra banda, hi ha qui és del parer que no s’han de gestionar recolzant-se en estudis 
que demostren que la gestió comporta una disminució dels boscos quan precisament 
són afavoridors d'aigua.  
 
Tots dos posicionaments es recolzen en estudis realitzats que corroboren els 
arguments. 
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3.6 Planificació dels riscos associats a la 

inundabilitat 

EPTI 19. GESTIÓ D’INUNDACIONS 

En el territori hi ha àrees amb un risc significatiu d’inundació. Els usos i activitats, especialment 

en algunes zones urbanes consolidades, són vulnerables a les avingudes de fluxos d’aigua. 

Les masses d’aigua afectades són els rius i les aigües costaneres. 

En el cas del Districte Conca Fluvial de  Catalunya, les zones amb risc s’han fet coincidir amb 

les conques hidrogràfiques principals per tal de disposar d’unitats de gestió del risc d’acord amb 

les característiques hidrològiques, geogràfiques i d’ocupació de cada zona. Per definir els trams 

amb risc significatiu, s’han avaluat les dades de danys per inundacions (2011-2017) de què 

disposa el Consorci de Compensació d’Assegurances espanyol D’aquesta manera, s’han 

pogut definir els  trams de la xarxa hidrogràfica principal del DCFC que acumulen el 80% dels 

danys per inundació. En cas de la demarcació de Manresa, les conques del Foix i el Llobregat i 

les rieres del Pla de Llobregat i el Garraf. 

Les mesures per la prevenció, protecció, preparació i recuperació de les inundacions es 

desenvolupen en el Pla de gestió del risc d’inundacions del Districte Conca Fluvial de 

Catalunya. Aquest pla s’elabora de forma coordinada entre l’ACA, la Direcció General de 

Protecció Civil, la Direcció General d’Ordenació del Territori i d’Urbanisme i dels departaments 

competents en Costes. 

APORTACIONS 

Administracions 

 Coordinació amb l’AMB. Es valora positivament la coordinació. L’ACA demana 
informes a l’AMB en casos en que es demanen subvencions per a la gestió 
d’inundacions.   

Sector agroramaders, forestal i sector econòmic 

 Manca de previsió. Hi ha casos en que hi ha agraris que queden inundats degut a 
l’obertura de comportes. És quelcom puntual, que passa de tant en tant. Cal tenir-ho en 
compte i fer una millor previsió per evitar la inundació dels camps de conreus. 

 
 Canvis de qualificació i zones de laminació. Es posa l’accent en la necessitat 

d’analitzar els canvis de qualificació vinculats a la instal·lació d’infraestructures a prop 
del riu. I es ressalta què no pot ser que quan es construeix una infraestructura a prop 
del riu això comporti canvi de qualificació per convertir zones no inundables en zona de 
laminació.  

Sector ambiental 
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 Contemplar sistemes nous. Es considera necessari contemplar altres sistemes que ja 
s'estan aplicant a altres països (com per exemple escarificar graves). 

 
 Prevenció i planificació. Es remarca que cal posar èmfasi en la prevenció. La 

normativa hi és i cal quantificar i planificar i posar recursos per desenvolupar la 
normativa (decret 12/90). 

 
 Neteja de lleres. S’apunta la necessitat de manteniment i neteja de les lleres i es posa 

l’accent en què el concepte net ha d’anar vinculat a naturalització i a la consciencia 
d’espai endreçat, no sense vegetació.  

 
 Resultats de les basses de laminació. Hi ha la necessitat de saber els resultats de les 

que s'han fet al Llobregat per valorar l'impacte (per exemple, Viladecans, Sant Fruitós 
del Bages que no està explotada, ...)  
 

 Àrees residencials estratègiques per damunt de zones inundables. Cal tenir en 
compte que la planificació preveu zones edificables per damunt de zones inundables, 
com és el cas d’Horta de Martorell, entre la confluència de l’Anoia i el Llobregat.  
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3.7 Proposta de nous temes 

NOU TEMA 

Estudi de les zones humides del Delta de Llobregat. Necessitat d’estudiar el cas concret 

de les zones humides de la zona baixa del Delta de Llobregat, el qual requeriria coordinació 

entre administracions així com l’anàlisi del permís d’abocament i manteniment d’una 

concessió que genera problemes a la zona. 

NOU TEMA  

Control i eficiència energètica dins del cicle de l’aigua. És necessari pensar en balanços 

energètics i tenir-ho en comte com a  paràmetre i plantejar millores des del punt de vista 

energètic, en un context en què ja existeix la normativa d’eficiència energètica dins d’un marc 

global. Ja hi ha experiències en aquest sentit com les proves pilot a Rubí amb col·lectors que 

poden minvar la contaminació o la dessalinització del Tordera com a mesura de sostenibilitat. 

NOU TEMA 

Conscienciació en educació ambiental i suport a les entitats. És considera necessari que 

l'ACA  segueixi apostant per dedicar recursos en educació ambiental per promoure la 

coresponsabilització i participació de la ciutadania. Cal impulsar mesures en la línia de 

promoure la presència dels rius a la vida quotidiana de la ciutadania. Per això és necessari 

que segueixi donant suport que dona a entitats de conservació del territori i a iniciatives 

d'aprenentatge i servei, que ajuden a apropar a la ciutadania als rius i a què prengui 

consciència de la importància de les masses d'aigua. 

NOU TEMA 

Gestió de l’oferta. Des del sector econòmic es percep que l’aigua regenerada funciona bé al 

mercat. I la gestió de l’oferta seria un instrument  que afavoriria l’optimització i aportaria 

flexibilitat en moments d’escassetat. Es considera que permetria decidir si utilitzar una 

dessaladora (que és molt costosa) o bé un centre d’intercanvi per poder regular la demanda. 

NOU TEMA 

Finançament de recursos alternatius i creació d’un sistema de  no potables. Es percep 

que en la gestió de l’aigua està tot enfocat a les infraestructures d’aigua potable i cal pensar 

també en recursos alternatius. Els recursos no potables poden tenir una xarxa paral·lela amb 

uns usos diferencials. En aquest sentit, caldria pensar en clau de sistema i  buscar incentius 

(com per exemple estimular l’autoconsum de fluvials a cases unifamiliars, per canalitzar 

l’aigua de les teulades per a emmagatzematge i ús d’horts; pensar en una tarifa reduïda  per 

potenciar instal·lacions d’estalvi d’aigua, perlitzadors, etc.). 

 


