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PLATAFORMA - RETORN PROPOSTES  Taula 6. Governança

Codi Aportació Títol aportació 
plataforma

EIXOS 
MESURES

Criteri resposta 
tècnica Resposta tècnica

82100
Suport a la creació d’espais de governança. Fomentar 
una campanya d’estudi i valoració seriosa per evitar les 
“subvencions perverses”

Millorar al 
coordinació per a 
la gestió del 
territori

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

01_Acceptada

Un dels objectius a curt termini és crear aquests espais 
permanents de participació. No considerem que existeixin 
subvencions perverses, ni identifiquem quines i quina 
argumentació existeix per valorar-les d'aquesta manera

82044

Actualment els municipis tenim les xarxes molt 
envellides, saturades de calç i amb moltes pèrdues. Així 
mateix, també molts dipòsits es troben en mal estat. Es 
proposa que les administracions de la Generalitat i les 
diputacions financiïn un pla "RENOVE" de les xarxes i 
instal·lacions d'abastament d'aigua, tant en alta com en 
baixa, a tot el territori.

Renovació de la 
xarxa

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

02_Rebutjada

Cal recordar que l'abastament d'aigua és competència municipal i 
que, amb caràcter general i d'acord amb el principi de recuperació 
de costos que estableix la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), el 
manteniment i reposició de les infraestructures s'hauria de cobrir 
amb càrrec a les tarifes del servei. No obstant, l'ACA subvenciona 
actuacions de millora en les instal·lacions d'abastament municipal 
en alta, entre les quals figuren la substitució de conduccions en 
mal estat, tenint en compte les possibilitats de recuperació 
tarifària i, per tant, atorgant percentatges superiors en els nuclis 
petits. L'ACA no pot, però, subvencionar actuacions d'abastament 
en baixa. 

82046

A Catalunya des de la segona meitat del segle XIX 
s'està explotant l'aigua dels rius per fer moure turbines 
industrials que actualment s'utilitzen per generar 
electricitat. Ens trobem en la situació de concessions 
que ja fa més de 100 anys que estan adjudicades per 
benefici d'uns pocs, i la immensa majoria no revertiran 
fins al 2061. Els incompliments de condicions i la falta 
de restitució territorial han d'empènyer a l'ACA a facilitar 
els tràmits per la seva extinció

Extinció 
d'aprofitaments 
hidroelèctrics 
mitjans i petits

06_02_Coordinac
ió entre 
administracions

03_En estudi / 
avaluació

L'Agència Catalana de l'Aigua  ja realitza les tasques de policia 
per vetllar pel compliment de les condicions de la concessió el 
que, en determinats casos, pot comportar un procés sancionador 
en els termes legalment establerts. S'aplica la normativa vigent, 
que estableix en quins casos els incompliments poden donar lloc 
a l'extinció d'una concessió. Per exemple, recentment s'ha 
procedit a la demolició d'una presa hidroelèctrica al Riu Ritort, a 
Molló, la concessió de la qual es va extingir per incompliment de 
les concessions concessionals. A més, tenim un grup de treball 
intern entre diferents àrees per revisar les concessions i esperem 
tenir resultats el 2023. Les concessions que identifiquem com 
caducades s'inicien els tràmits de liquidació.

82097

Els regants no estan representats en el Consell d’
Administració, i a altres juntes de l’ACA. Segons el 
PGDCFC, l’ús urbà utilitza 571 hm3/any i té 6 
representants, l’ús industrial 96 hm3/any i té 2 
representants, i per l’ús agrícola i ramader amb 378 
hm3/any n’hi ha 1. Si la proporció de la representativitat 
la fem a semblança de l’ús urbà, tocarien 4 
representants, i si ho fem segons l’industria, 8 
representants.

Adequació de la 
representació al 
Consell de l’ACA

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

02_Rebutjada

És un tema en el qual estem treballant per incorporar un 
representant com usuari del sector primari, un per a usos 
ambientals i un per a entitats ambientalistes. També 
s'incrementen, per mantenir l'equilibri, tres vocals de govern. Tal i 
com l'Article 61 LM2022 especifica que en els processos de 
racionalització del SP "es redueixin a un màxim de 15 membres el 
nombre de vocalies i càrrecs dels òrgans de govern de les 
entitats". Hem de valorar les possibilitats reals de poder 
incrementar els membres del consell d’Administració. D’altra 
banda, cal tenir present que molts regants estan representats pels 
vocals de l'ús primari (UP i JARC).
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82045

Creiem que per tal de garantir la plena participació de 
tots els interessats en el procés de Planificació 
Hidrològica, s'hauria de comunicar formalment (correu 
postal, correu electrònic o sistema semblant ) a tots els 
titulars d'aprofitaments o concessions d'aigües. 
D'aquesta manera tindríem l'opinió i coneixement d'uns 
dels principals actors en l'aprofitament i gestió de 
l'aigua.

Notificació als 
titulars 
d'aprofitaments i 
concessions 
d'aigües

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

02_Rebutjada

Partim de la base d'anar més enllà de la representativitat i 
busquem la màxima diversitat d'agents que ens enriqueixin el 
debat. Per aquest motiu, periòdicament s'actualitza la base de 
dades de participació, que compta amb més de 5.000 entrades de 
totes les tipologies d'agents,  tenint en compte les limitacions de la 
LODP pel que fa a les dades personals. És clau també la difusió 
pròpia dels persones participants per arribar a nous agents.

82099

Per tal que els treballs de la Taula del Delta i de la Baixa 
Tordera puguin ser mes efectius, s'ha de millorar els 
processos ordinaris de la administració de manera que 
puguin participar activament i incorporar els resultats .

Foment de la 
participació

06_03_Espais i 
canals de 
participació activa

03_En estudi / 
avaluació

L'ACA proposarà com coordinar-se amb aquestes iniciatives  (en 
funció dels recursos tècnics, humans i econòmics disponibles).

78215

Millorar la accessibilitat de la informació i estudis que ja 
existeixen. Fomentar la anàlisis de les series de dades 
existents. Es planteja el problema de la interoperabilitat.
Importància d’enfocar bé els estudis cap a temes 
rellevants i prioritaris per a la gestió. Importància de la 
ciència ciutadana

Millorar 
l'accessibilitat a la 
informació

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.


