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BARCELONA 1 - RETORN PROPOSTES  Taula 6. Governança

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82096 Incloure els efectes del canvi climàtic en la recuperació 
de costos.

Efectes del canvi 
climàtic.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

L'ACA fa una previsió dels efectes del canvi climàtic sobre les 
masses d'aigua; i la recuperació de costos es fa en funció de les 
accions previstes per aconseguir la millora de l'estat ecològic de 
les aigües.

82095 Saber el cost de gestió i depuració de l’aigua i 
repercutir-ho.

Conèixer els 
costos

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

El cost de la depuració és públic a la memòria de l'ACA i la 
incorporació dels costos de gestió i depuració ja estan inclosos al 
cànon. Estudiarem com podem millorar per donar a conèixer 
aquesta informació i amb més detall. El principi de recuperació 
dels costos, relacionats amb l’aigua, inclosos els costos 
ambientals i els relatius als recursos associats als danys o als 
efectes adversos sobre el medi aquàtic, s’ha de tenir en compte, 
en particular, en virtut del principi de qui contamina paga. Amb 
aquesta finalitat, serà necessària una anàlisi econòmica dels 
serveis de l’aigua basada en previsions a llarg termini de l’oferta i 
la demanda d’aigua a la demarcació hidrogràfica.
Per tant, l’orientació que proporciona la Directiva Marc de l'Aigua 
(DMA), que tendeix a la recuperació adequada dels costos i la 
necessitat d’assolir la sostenibilitat dels diferents serveis associats 
al cicle de l’aigua, obliga a actualitzar els estudis realitzats per a l’
elaboració dels anteriors Plans de gestió. Podem aconseguir les 
dades de recuperació de costos a nivell territorial si existeix 
interès.

82069

Fomentar la reutilització, l’estalvi, millorar el rendiment 
de la xarxa, revisar la qualitat i manteniment de la xarxa 
de sanejament, millorar la xarxa local i en alta i el 
sistema i la seva eficiència. I que les tarifes integrin 
aquests conceptes.

Mesures 
recuperació 
costos

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada

Es realitzen campanyes, una linia de subvencions i el programa 
de mesures inclou accions pel que fa a línies B2 millora de la 
garantia de l'abastament d'aigua i B4 reutilització de l'aigua 
regenerada. La integració de la tarifa en baixa no és competència 
de l'ACA.

82040 Valorar tots els costos (amortitzacions tècniques, 
mediambientals, contaminació, sanejament, etc.).

Valorar tots els 
costos

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada
Els costos estan identificats, tant el financers, ambientals i de 
recurs. Podeu trobar el detall a la publicació del Pla de Gestió, 
pàgina 381.

77670 Dotar de recursos econòmics la recerca per poder 
finançar projectes.

Major dotació 
econòmica dels 
projectes R+D+I.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

01_Acceptada
L'ACA aporta per la R+d+I amb la línia de subvencions, que 
precisament per al proper període de planificació s'ha multiplicat 
per quatre, passant de 1 M€ a 4 M€. 

82041
També valorar els costos de generació i tractament de l’
aigua, si cal remuntar aigua a les conques interiors té un 
cost.

Costos a valorar
06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

02_Rebutjada

El cànon ha de garantir les infraestructures necessàries en el 
territori, independentment de si cal remuntar l'aigua o en quin 
territori es necessitin les infraestructures. Els diferents territoris 
aporten moltes sinèrgies i molts valors tangibles (recaptació del 
cànon), però també intangibles (natura, activitats...).

82068

Identificar els beneficiaris reals de cada intervenció, els 
usos, els afectats, i distribuir els costos, i interioritzar 
tots els factors i variables, perquè davant un escenari de 
canvi climàtic, que ens afecta a tots, hi ha beneficiaris i 
afectats.

Distribuir els 
costos.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

02_Rebutjada

Aquesta proposta gravaria especialment a aquelles persones que 
viuen en pobles o nuclis molt petits i apartats, i beneficiaria a les 
ciutats aglomerades. Avui el repartiment és lineal dins de cada 
sector. Col·laboració interterritorial.
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77783

Potenciar la recuperació de costos a través del sector 
turístic. No s’entén que hi hagi parcs aquàtics i altres 
activitats que consumeixen molta aigua pagant un preu 
baix per l’aigua.

Recuperació de 
costos i sector 
turístic.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

02_Rebutjada L’ACA és el responsable del cànon de l’aigua. El sector turístic 
paga com la resta d'activitats econòmiques.

82067

Fer millores perquè si no recuperen costos, el sistema 
no és sostenible econòmicament, especialment en l’
escenari actual d’afrontar inversions per adaptar-se al 
canvi global que comportaran un cost important. Els 
models actuals de tarificació no ajuden però és un tema 
molt delicat perquè políticament té molts costos.

Revisar el model 
de tarificació del 
rebut de l’aigua.

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

03_En estudi / 
avaluació

Es comparteix que cal recuperar costos i cal estudiar models 
futurs de tarificació.

82078

El pla de recuperació de costos s’ha de calcular de 
manera global, no per sectors, perquè hi ha sectors que 
porten altres efectes que no estan internalitzats en l’
anàlisi, com per exemple, el cost ambiental del turisme

Càlcul de la 
recuperació de 
costos

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent.  El govern ha de valorar crear o no una taxa al turisme 
per temes ambientals.

77779

Hi ha sectors, com el turisme, que han augmentat molt 
la pressió i consum d’aigua, ja que cada vegada ve més 
gent, especialment a l’estiu, període de menys aigua. Es 
planteja si les zones turístiques han de pagar l’aigua 
com a consum domèstic o com activitat industrial, en la 
mesura que en treuen un rendiment econòmic.

El turisme com 
activitat 
industrial?

06_01_Recupera
ció costos i 
inversions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent. L’ACA és el responsable del cànon de l’aigua. El 
sector turístic paga com la resta d'activitats econòmiques.

82072

Potenciar el treball conjunt entre les polítiques d’aigua i 
les polítiques d’energia, ja que actualment no hi ha 
connexió entre l’ICAEN i l’ACA. Fora bo crear grups de 
treball conjunts.

Polítiques de l’
aigua i polítiques 
d’energia.

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

01_Acceptada

Hem creat un grup de treball d'energia a la Secretaria d’Accio 
Climàtica (Direccions generals, ICAEN, ARC, ACA i IRTA). 
També hi ha grup de treball transversal entre DACC-ACA-ARC 
per tractar temes de biogàs i de bioeconomia circular.  El fet 
d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix 
Departament facilita, ja que el tema ens implica als dos 
organismes. L'ACA té un Pla d'eficiència energètica de les EDAR i 
està treballant en el Pla de fotovoltaiques, tant per al parc de 
depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les 
infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica. 

82071

Aquesta necessitat de millorar la coordinació entre 
administracions es requereix tant entre diferents 
administracions (Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments), com entre àrees o departaments d’una 
mateixa administració.

Millora de la 
coordinació entre 
administracions

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

01_Acceptada

El fet d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix 
Departament facilita, ja que el tema ens implica als dos 
organismes. L'ACA participa en un llistat ampli de grups 
transversals entre àrees i departaments, per millorar aquesta 
sincronia. L'ACA té una Pla d'eficiència energètica de les EDAR i 
està treballant en el Pla de fotovoltaiques, tant per al parc de 
depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les 
infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica. 

77673

Impulsar polítiques de recerca que vinculin els àmbits d’
energia i aigua de manera que és coordinin i es 
retroalimentin per sumar, en comptes d’anar en paral·lel 
com sembla que van actualment.

Millora de la 
coordinació per 
millorar l’impacte

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

01_Acceptada

El fet d'estar ambdós organismes actualment dins del mateix 
Departament facilita, ja que el tema implica als dos organismes. 
L'ACA té una pla d'eficiència energètica de les EDAR i està 
treballant en el pla de fotovoltaiques, tant per al parc de 
depuradores com per a fer cada cop més sostenibles les 
infraestructures del cicle aigua i reduir-ne la petjada energètica. 
Existeix un grup de treball d'energia a la Secretaria d’Accio 
Climàtica (Direccions generals, Institut Català de l'Energia- 
ICAEN, Agència de Residus de Catalunya- ARC, ACA i Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries-IRTA). També hi ha grup 
de treball transversal entre DACC-ACA-ARC per tractar temes de 
biogàs i de bioeconomia circular  .
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82098

Cal una millor coordinació entre administracions en la 
gestió dels protocols d’emergència. Es posa com 
exemples el cas de l’incendi de la industria del Besòs, 
amb manca de control i coordinació. En aquest cas, 
cada administració va fer el seu propi comunicat sense 
coordinació entre elles; el parc fluvial de l’àrea de Sant 
Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet estava 
tancat, en canvi aquesta àrea fluvial de Montcada i 
Reixac i Mollet el veïnat podia anar al riu i tocar-lo si 
volien. També hi ha dubtes amb relació al protocol d’
intervenció dels Bombers i els criteris de gestió de la 
contaminació

Coordinació en 
els Protocols d’
emergència.

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

03_En estudi / 
avaluació

En primer lloc, cal aclarir que és competència de Protecció civil 
amb el nostre suport. En cas d'emergència i d'acord amb les 
directrius del Govern, sempre lidera l'acció i la gestió de la crisi el 
Govern a través del PROCICAT (així ho fem en casos 
d'inundacions, o altres episodis, com l'exemple del Besòs) i amb 
la participació de tots els Departaments i organismes implicats. 
Per una altra banda, en aquestes situacions estem en constant 
comunicació amb els ajuntaments i altres administracions 
implicades. Farem l'esforç de pensar elements de millora a la 
comunicació per la sensibilitat i perill de les situacions.

82077

El pla estratègic de país s’ha de plantejar terminis (curt, 
mig i llarg), i valorar què cal cobrir i sectorialitzar l’anàlisi 
i fer un pla específic de cada sector.Model de país on 
definir base econòmica sobre quins sectors, proteccions 
ambientals, limits o no de la cabana ramadera, protecció 
de l'agricultura i ramaderia i de quin model, etc..

Estratègia de 
país.

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

04_No és 
competència de 
l'ACA

No es competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent. És un debat que traspassa les nostres competències.

82073

Definir una política territorial que permeti viure aquestes 
explotacions agrícoles i ramaderes perquè són els que 
preserven els boscos nets i això després evita els 
incendis. Si això no es fa, la gent marxarà del territori i 
es concentrarà en els grans nuclis urbans i el territori es 
deteriorarà.

Política territorial 
amb mirada 
integral.

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.

82093

Crear els Consells de Conca com un espai de referència 
per conscienciar i explicar a la ciutadania com poden 
participar des d’un entorn de certa proximitat. Però, és 
fonamental que l’administració adquireixi un compromís 
amb aquests espais i respongui sempre de manera 
motivada a les aportacions de la ciutadania.

Consells de 
Conca

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

L'ACA crearà els espais permanents de participació de caire 
territorial per abordar el debat argumentat de les diferents visions i 
interessos. Objectius: seguiment de l'execució del pla de gestió i 
del programa de mesures i afavorir la intercomunicació amb 
d'altres iniciatives de participació que sorgeixin en el territori. 
Aprofitarem les dinàmiques creades en aquest últim període per 
realitzar sessions, tant presencials com en línia, així com grups de 
treball de debat (en funció dels recursos tècnics, humans i 
econòmics disponibles).

82092
Dotar-se d’espais de treball permanents i d’espais de 
treball monogràfics amb relació a un tema o 
problemàtica per poder aprofundir i focalitzar la reflexió.

Sistema de 
participació.

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

L'ACA crearà en breu els espais permanents de participació de 
caire territorial per abordar el debat argumentat de les diferents 
visions e interessos. Objectius:  seguiment de l'execució del pla 
de gestió i del programa de mesures i afavorir la intercomunicació 
amb d'altres iniciatives de participació que sorgeixin en el territori. 
Aprofitarem les dinàmiques creades en aquest últim període per 
realitzar sessions tant presencials com en línia, així com grups de 
treball de debat (en funció dels recursos tècnics, humans i 
econòmics disponibles).

82091

Donar retorn a la ciutadania quan es promou la 
participació ciutadana.  Es posa com exemple el procés 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona on es va convocar 
a la gent per parlar de l’aigua però després d’un temps 
les persones participants encara no n’han sabut res.

Retorn a la 
ciutadania.

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

L'ACA té previst, d'una banda, realitzar les sessions de retorn dels 
processos de participació del 3r cicle de la planificació durant el 
primer semestre del 2022 -un cop finalitzat el procés d'informació 
pública i analitzades les al·legacions presentades-, tal com ja ha 
fet en els dos cicles anteriors. I d'una altra banda, també te previst 
crear els espais de participació dels espais estables per poder 
anar fent el seguiment de l'execució de les mesures al llarg de tot 
el període (2022-2027).
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82090

Dotar de continuïtat i freqüència la participació 
ciutadana, en cas contrari la gent és desincentiva. No 
pot ser que es convoqui cada sis anys quan es fa la 
revisió del Pla de Gestió de l’Aigua.

Continuïtat en la 
participació

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

L'ACA té previst d'una banda, realitzar les sessions de retorn dels 
processos de participació del 3r cicle de la planificació durant el 
primer semestre del 2022 -un cop finalitzat el procés d'informació 
pública i analitzades les al·legacions presentades-, tal com ja ha 
fet en els 2 cicles anteriors. I de l'altra, també te previst crear els 
espais de participació  estables per poder anar fent el seguiment 
de l'execució de les mesures al llarg de tot el període (2022-2027)

82089
Caldria que l’administració fes una aposta més 
important i promogués i aglutinés aquesta participació 
incipient ajudant-la a organitzar-la.

Suport de 
l'administració a 
l'organització 
ciutadana

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

L'ACA es compromet a establir aquests espais estables de 
participació en el territori a partir dels espais de participació del 3r 
cicle de planificació i de l'ús de les tecnologies, amb el suport de 
noves places a la Unitat de Participació. Objectius: per analitzar 
l'execució del pla de gestió i del programa de mesures i  afavorir 
la intercomunicació amb d'altres iniciatives de participació que 
sorgeixin en el territori del Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya. Es podran reunir en plenaris i/o grups de treball (en 
funció dels recursos tècnics, humans i econòmics disponibles).

82075

Promoure una participació que vagi més enllà de l’
interès particular i busqui aquest interès col·lectiu. Tot i 
que actualment s’està promovent, encara hi ha molt 
marge de millora.

Interès col·lectiu 
vers interès 
individual.

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada Compartim la reflexió. En aquest sentit, activarem la creació 
d'espais participatius per als debats argumentats.

82074

Identificar els interlocutors vàlids de cada sector, és a 
dir, aquells més representatius, per debatre amb cada 
sector i realitzar una bona diagnosi des de diferents 
punts de vista i realitzar propostes partint de les 
necessitats de cadascú.

Interlocutors 
vàlids.

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

Partim de la base d'anar més enllà de la representativitat i 
busquem la màxima diversitat d'agents que enriqueixin el debat. 
Per aquest motiu, periòdicament s'actualitza la Base de dades 
(BBDD) de participació, que compta amb més de 5.000 entrades 
de totes les tipologies d'agents, tenint en compte, pel que fa a les 
dades personals, les limitacions de la LODP. 

82064
Analitzar perquè no venen els diferents agents implicats: 
per manca de temps, per manca de credibilitat del 
procés, per manca de resultats, etc.

Analitzar les 
causes de la no 
participació

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

01_Acceptada

Tots els agents que volen participar tenen l'oportunitat de fer-ho 
en aquestes taules, de forma prèvia a la redacció, més enllà de 
poder incidir a la fase d'informació pública a través d'al·legacions. 
Els qüestionaris d'avaluació realitzades durant els processos del 
3r cicle mostren que la reconversió del procés a telemàtic per 
causa de la Covid ha obert i engrandit el nivell de persones 
participants en els processos. Per això es planteja seguir amb un 
model mixt (presencial i telemàtic). Incentivarem metodologies 
que recerquin la motivació dels diferents agents. 

82070 Per tenir una bona política de recuperació de costos 
calen espais de governança per a la seva gestió.

Espais de 
governança

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

02_Rebutjada

Per fer una bona política de recuperació de costos cal que els 
preus de l'ús de l'aigua en tots els sectors (domèstic, industrials i 
agroramader) incorporin la integració dels costos ambientals per 
restituir l'aigua al medi amb la qualitat que exigeix la normativa i 
recuperar el bon estat de les masses d'aigua, tal com demana la 
Directiva Marc de l'Aigua. La gestió i lideratge de l'aigua és 
responsabilitat de les administracions, atès que és un bé públic 
essencial, i els espais de participació són claus per avançar en la 
millora i transparència a la gestió del cicle de l'aigua.

82066

Manca d’espais de governança intermèdia, entre el 
Consell d’Ús Sostenible de l’Aigua (CUSA), on es 
debaten i voten decisions que afecten a tota Catalunya, i 
els ajuntaments. En aquest sentit, les Taules de Territori 
o de Conca poden ser un bon instrument per treballar 
aquesta governança.

Òrgans estables 
de participació

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

03_En estudi / 
avaluació

Hi ha una comissió de treball de les entitats locals ACA - 
Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC) que es reuneix periòdicament. Per 
altra banda, la participació podrà millorar creant espais estables 
de participació i el suport de noves places a la Unitat de 
Participació.
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82065

És fonamental que la participació doni uns resultats 
concrets i que aquests es facin arribar a tothom fent 
divulgació dels mateixos a través dels ajuntaments o els 
consells comarcals.

Retorn 
argumentat dels 
resultats

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

03_En estudi / 
avaluació

No és competència de l'ACA, es trasllada a l'administració 
competent. Treballarem per incrementar la informació disponible a 
través de la web ACA, on ja existeix molta informació. En tot cas, 
podrem demanar a col·laboració a Associació Catalana de 
Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), 
i organismes supramunicipals.

82063

Buscar actors que puguin tenir representativitat de cada 
sector i recollir les diferents visions convocant a tots els 
sectors, potenciant la presència dels ajuntaments, 
perquè actualment es valora que aquests tenen poca 
presència en els espais de participació; i d’entitats i 
empreses

Presencia de tots 
els agents amb 
un paper en l’ús, 
consum i la gestió 
de l’aigua

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

03_En estudi / 
avaluació

Sempre és clau sumar esforços i elements per sumar més 
participació de tots els sectors i analitzar l'assistència de cada 
sector. Cal destacar que al bellmig del procés participatiu, hem 
viscut una experiència única que ens ha forçat a reconduir 
formats de sessions i a atendre molts fronts a la vegada que pot 
haver col·lapsat a molt agents front els processos participatius. 
Podem treballar amb organismes supramunicipals per difondre la 
informació i convocatòries, entre altres mesures.

82076

Promoure i facilitar mesures des de les administracions 
publiques per a que en el sector agroramader treballin 
agrupant-se i buscant el benefici mutu a través de la 
col·laboració i no vagi cadascú pel seu costat per lliure. 
Si la gent del sector s’agrupa, es pot pagar 
assessorament conjuntament. Es important facilitar 
mesures des de les administracions publiques, com 
passa a França o Dinamarca, on l’administració fomenta 
i ajuda a que s’agrupin.

Treball conjunt 
del sector 
agroramader.

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 estem treballant també en potenciar la 
creació de comunitats de regants. S'estudia la possibilitat de crear 
línies d'ajuts en aquest sentit. 

82043

Explicar bé els costos de la gestió de l’aigua: realitzar 
una capacitació de la població. Requereix de temps i 
continuïtat en les iniciatives, més enllà de accions 
puntuals. Per exemple, que només el 30% de la factura 
de l’aigua a l’AMB està vinculada a l’Aigua

Informació amb 
relació als costos 
de la gestió de l’
aigua.

06_04_Sensibilitz
ació

03_En estudi / 
avaluació

Actualment molta informació ja és consultable a l'Observatori de 
l'aigua de la web ACA (https://aca.gencat.cat/ca/laca/observatori-
del-preu-de-laigua/). Encara així, estudiarem incrementar i millorar 
la informació sobre els costos de la gestió de l'aigua, així com la 
realització de campanyes o altres accions de comunicació en 
coordinació amb la resta d'administracions actuants (a partir dels 
recursos disponibles o dels que es puguin dotar 
pressupostàriament al respecte). Treballarem amb la idea de 
facilitar a la web uns models tipus de factura on es puguin 
identificar conceptes que ajudin a interpretar la factura.

82042

Cal transparència i un debat seriós, evitant la 
demagògia, o els comentaris per omplir titulars de 
premsa. Cal ser previsors i conscienciar a tots els 
sectors i agents.

Evitar 
demagògia.

06_05_Transparè
ncia i dades 
obertes

01_Acceptada

L'ACA crearà els espais permanents de participació de caire 
territorial per abordar el debat argumentat de les diferents visions i 
interessos. Objectius: seguiment de l'execució del pla de gestió i 
del programa de mesures i afavorir la intercomunicació amb 
d'altres iniciatives de participació que sorgeixin en el territori. 
Aprofitarem les dinàmiques creades en aquest últim període per 
realitzar sessions, tant presencials com en línia, així com grups de 
treball de debat (en funció dels recursos tècnics, humans i 
econòmics disponibles).

77671
Aplicar i executar els projectes de millora del 
coneixement fent-los extensius i transferint 
coneixements al seu ús pràctic.

Aplicabilitat i 
transferència de 
coneixement.

06_05_Transparè
ncia i dades 
obertes

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€. 

82094
Disposar de dades desagregades per poder fer l’anàlisi, 
ja que al tenir les dades agregades a vegades no es pot 
analitzar bé els consums, els beneficiaris i els costos.

Dades 
desagregades.

06_05_Transparè
ncia i dades 
obertes

03_En estudi / 
avaluació

Es pot  consultar els estudis de preus, consums a la web de l'ACA 
a través del següent enllaç: http://aca.gencat.
cat/ca/laca/publicacions/estudis-de-preus-i-tarifes/. Més enllà de 
millorar la informació en actuals treballs de l'ACA sempre amb 
respecte a la Llei de protecció de dades personals.
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77985

Sovint es disposa de molts petits estudis però que no es 
coneixen entre sí ni es retroalimenten, amb la 
conseqüent pèrdua de potencial i informació que si es 
compartís seria molt més valuosa en la seva globalitat.

Manca 
coordinació del 
coneixement i 
compartir els 
estudis.

06_05_Transparè
ncia i dades 
obertes

03_En estudi / 
avaluació

Aquest és un dels grans reptes i en aquest sentit, l'ACA està 
treballant fent actualment les auditories prèvies 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 la contrastació i validació de les dades 
sobre l'execució dels plans i programes i sobre l'estat del medi 
hídric. La voluntat de l'ACA és també avançar en paral·lel en 
posar cada cop més tota aquesta informació en format DADES 
OBERTES, per tal que sigui accessible i reutilitzada per tothom 
que hi estigui interessat.


