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El procés participatiu

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l'eina que ha de determinar les accions i les mesures 
necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya. El seu àmbit 
territorial està constituït per les conques internes i per les aigües subterrànies i costaneres associades.

La Directiva Marc de l’Aigua establia que l’any 2009 s’havien d’aprovar els primers plans i programes i les mesures de gestió a dur a 
terme per assolir els objectius de bon estat de les masses d’aigua. També establia la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys i 
de sotmetre’ls a participació pública, com s’ha fet amb el primer cicle de planificació, corresponent al període 2009-2015, i el segon al  
període 2016-2021.

Context

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (conques internes) i el seu Programa de mesures per al període 2022-2027, 
preveuen una inversió superior als 2.380 MEUR, dels quals prop de 1.400 seran aportats de manera íntegra per l'Agència Catalana de 
l'Aigua.

El Pla de gestió és el full de ruta de la planificació hidrològica i està plenament enfocat a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, amb la 
inclusió d’indicadors i mesures que permetin garantir les demandes d’aigua així com també la preservació i el bon estat dels 
ecosistemes hídrics.

On som: 3r cicle de la planificació hidrològica
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El procés participatiu

Barcelona 1

Tarragona

Girona

Barcelona 2

Barcelona 1 (inclou les conques de la Tordera, el Besòs, el 
Maresme i les rieres del pla de Barcelona).

Barcelona 2 (inclou les conques del Llobregat, el Foix i les 
rieres del Pla del Llobregat i el Garraf).

Girona (inclou l’àmbit de les conques del Daró, la Muga,  el 
Fluvià, el Ter, recs del Madral, recs del Sirvent, les rieres del 
Cap de Creus, de Montgrí-Empúries i Cap de Begur-Lloret de 
Mar).

Tarragona (inclou les conques del Gaià, el Francolí, la  riera de 
Riudecanyes, les rieres de Calafat-Golf de Sant  Jordi, les 
rieres del Baix Camp, les rieres de la Punta de la Móra i les 
rieres de Calafell-Torredembarra).
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El procés participatiu

SESSIONS 
INFORMATIVES 
PRESENCIALS

FASE 1

INFORMACIÓ

TALLERS SECTORIALS 
PRESENCIALS (DEBAT 

IMPRESS)

FASE 2

DIAGNOSI

TALLERS TEMÀTICS EN 
LÍNIA

FASE 3

MESURES

SESSIONS 
PLENÀRIES DE 

RETORN 
PRESENCIALS

FASE 4

RETORN

SESSIÓ PLENÀRIA 
PRESENCIAL 

SESSIÓ PLENÀRIA EN LÍNIA

 

2h

3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h

2h

2h 2h

Per a cada àmbit territorial

Barcelona 1 Barcelona 2 Girona Tarragona

PARTICIPA GENCAT: Plataforma de participació en línia

Sessions autogestionades
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El procés participatiu
Ordenació del debat

FASE DE DIAGNOSI FASE DE MESURES

Per àmbits territorials

Per grups sectorials

• Administracions

• Agroramader i forestal 

• Empresarials (industrial, energètic, 
turístic-esportiu i altres activitats 
econòmiques) 

• Ambiental (recerca, divulgació, entitats i 
associacions) 

Per àmbits temàtics 

• Taula 1. Qualitat de les aigües i 
restauració fluvial

• Taula 2. Abastament i recursos hídrics

• Taula 3. Contaminació urbana i industrial

• Taula 4. Contaminació associada a 
pràctiques agrícoles i ramaderes

• Taula 5. Inundabilitat

• Taula 6. Governança
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Persones participants a les sessions

FASE INFORMATIVA
4 sessions 

161 participants 

FASE DE DIAGNOSI
21 sessions 

218 participants 

FASE DE MESURES
23 sessions 

231 participants 

                    TOTAL: 610 participants
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Persones participants a les sessions

TOTAL: 225 participants

Nucli territorial Girona

FASE DE DIAGNOSI
5 sessions 

83 participants 

FASE DE MESURES
23 sessions 

79 participants 

FASE INFORMATIVA
1 sessió 

63 participants 
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Resultats a la plataforma  participa.gencat.cat

Individualitzats per taules temàtiques

- Fòrum Taula 1. Qualitat de les aigües i restauració fluvial 

- Fòrum Taula 2. Abastament i estalvi 

-Fòrum Taula 3_Contaminació urbana i industrial 

-Fòrum Taula 4. Contaminació associada a pràctiques agrícoles i ramaderes 

-Fòrum Taula 5. Inundabilitat 

-Fòrum Taula 6. Governança 

https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2979/
https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3016/
https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3044/
https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3054/
https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3088/
https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/3089/


9

Resultats a la plataforma  participa.gencat.cat

Per àmbits temàtics i territoris https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2834/ 

https://participa.gencat.cat/processes/tercercicleaigua/f/2834/


10

Resultats globals del procés

Aportacions totals al llarg 
dels processos de participació

(setembre 2019 – juliol 2021) 
1.254 

Total de propostes presentades 764 

Propostes presentades (dins els àmbits de 
competència de l’ACA) 630 


