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TARRAGONA - RETORN PROPOSTES  Taula 6. Governança

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82062

Si bé la recuperació de costos és necessària i cal tendir 
cap al 100%, és necessari fixar la recuperació de costos 
per a l'ús industrial i la resta d'usos, a partir d’un equilibri 
en el repartiment que vetlli per a què cadascú pagui el 
seu. Ha d’haver-hi un retorn per cada tipologia d’ús i cal  
incloure, per tant, la dada concreta de com repercuteix 
la recuperació de costos en cada sector. 

Recuperació de 
costos entre 
sectors.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

El cànon ja està diferenciat per usos. Efectivament l'anàlisi de 
recuperació de costos  vetlla per tendir a l'equilibri, tal i com 
consta al Pla de Gestió, pàgina 401. En quant al cànon i la  
reutilització, estem treballant en un document guia (2023) per 
relacionar les infraestructures, el cànon i altre temes relacionats 
amb reutilització.

82058
La recuperació de costos ha d’anar lligada a altres 
temes, com si es reutilitza, el nombre de beneficiaris, l’
impacte a l’entorn, etc.

Recuperació de 
costos 

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

82057
Primer cal saber quina és la recuperació dels costos de 
l’aigua segons els diferents usos, perquè sinó es tracta 
d’un debat molt genèric. 

Conèixer la 
recuperació de 
costos segmentat 
per usos.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

82055

Amb el sistema actual, hi ha municipis que estan pagant 
costos de sanejament quan en realitat no tenen aquest 
servei. Els costos de sanejament no s’imputen a qui se’n 
beneficia. 

Retribuir les 
despeses reals 
de les 
instal·lacions de 
sanejament en 
alta. 

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

02_Rebutjada

El territori aporta moltes sinèrgies i molts valors tangibles 
(recaptació del cànon), però també intangibles (natura, 
activitats...). El cànon de l'aigua és un impost ambiental solidari 
entre tots, no és pel sanejament. El cànon ha de garantir les 
infraestructures necessàries en el territori, uns tindran sanejament 
i altres unes altres infraestructures.

77545

Establir una línia de finançament i col·laboració 
adreçada específicament a les entitats, les quals tenen 
coneixement des del territori i els calen recursos per 
desenvolupar estudis i transmetre els resultats. 

Línia d'innovació i 
recerca destinada 
a les entitats. 

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

03_En estudi / 
avaluació

Establim línies de suport econòmic a través d'Acords de custòdia
(https://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-
conservacio/restauracio-despais-de-ribera-i-
connectivitat/custodia-fluvial/),
que milloren i mantenen la qualitat mediambiental a més de 
propiciar el treball col.laboratiu entre diferents agents al territori.

82054 Buscar un sistema que permeti que tots els municipis 
imputin els veritables costos del cicle de l’aigua. 

Obligar als 
municipis a 
complir la DMA 
amb relació a la 
recuperació de 
tots els costos.

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent. Des de l'ACA es garanteix que els municipis tinguin 
les atribucions de fons per al manteniment, reposició i millores 
dels sistemes sanejament en alta, i es dona suport en forma de 
línies d'ajuts per a la millora tant dels abastaments (alta) com de 
les accions de restitució del medi, manteniment de lleres, etc.

82056
Tenir un Pla de Gestió dels espais naturals que fixi 
clarament com fer la gestió de cada espai, i enfoqui els 
aspectes relacionats amb permisos i tramitacions. 

Manca de pla de 
gestió dels espais 
naturals. 

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'Oficina de canvi 
climàtic.

77547

Conèixer més les realitats de les conques de fora de 
Catalunya, quines problemàtiques tenen i les mesures 
que s'hi plantegen. Permetria disposar de més 
informació que ajudaria a valorar la situació de les 
conques d'aquí. 

 Transferència de 
coneixements de 
les conques de 
fora de 
Catalunya. 

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA. Es trasllada a l'administració 
competent. Ja es van fent consultes per temes concrets a altres 
confederacions en funció de les necessitats a resoldre.
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82061
Incloure informació bàsica i documentació més 
específica dels temes de debat ajuda a participar en el 
procés. 

Informació per al 
procés 
participatiu. 

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

En aquest cicle hem incorporat vídeos de síntesi i altres recursos 
de comunicació. La idea és seguir millorant en aquests aspectes, 
per bé que el contingut dels plans i programes és complex, força 
tècnic.

82060

Conèixer de manera continuada l’estat de les mesures, 
més enllà del retorn puntual que es realitza un cop 
finalitzat el procés de participació i elaborat el Pla. Seria 
necessari que el retorn de totes les mesures fos 
obligatori i explicar per què qui ha mesures previstes pel 
2019-2020 no implantades.

Conèixer la 
traçabilitat de les 
mesures. 

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

Aquest 3er cicle hem pogut comptar amb una eina clau que ens 
ha permès major transparència i traçabilitat: el portal participa.
gencat.cat. És a traves d'aquesta eina que podem fer el 
seguiment d'una aportació a la diagnosi, la mesura que heu 
proposat que treballar-la, l'aprovació o rebuig d'aquesta mesura 
per tal d'incloure-la al Pla de Gestió. I allà mateix podrem 
incorporar el seguiment de la seva execució. A més, l'ACA està 
treballant a la implantació del Pla de Transformació Digital (durant 
el proper quinquenni) que ens ha de permetre millorar les eines,  
els circuits i fluxes d'informació, així com  les dades amb relació a  
l'execució dels plans i programes i l'estat del medi hídric. La 
voluntat de l'ACA és també avançar en posar  tota aquesta 
informació en format DADES OBERTES, per tal que sigui 
accessible i reutilitzada per tothom que hi estigui interessat, i 
actualment l'informe de seguiment del Programa de Mesures és 
públic a la web.

77544 Cal reconeixement i suport al paper que tenen les 
entitats en l'àmbit de la innovació i la recerca

 Reconeixement 
a les entitats.

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada
L'ACA aposta per la R+D+i a través de la línia d'ajuts que s'ha 
incrementat molt significativament  de cara al nou període de 
planificació, passant de 1 M€ a 4 M€. 

82059

És necessari que sigui l’ACA qui faci el retorn de les 
mesures proposades durant el procés i expliqui quines 
s’inclouran al Pla, assumint també l’explicació d’aquelles 
que depenen dels altres departaments (Agricultura, etc.) 
de la Generalitat de Catalunya. 

Retorn per part 
de l’ACA. 

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent. Des de l'ACA fem la tasca de coordinació 
interdepartamental  i traslladem als altres òrgans de 
l'Administració de la Generalitat i/o altres administracions actuants 
aquelles propostes que són de la seva competència per tal que 
les tinguin en consideració, i si és possible, ens informin de la 
seva posició al respecte.


