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ASSUMPTE: Contribucions a la consulta pública prèvia del projecte de decret de la 
Taula Social del Canvi Climàtic. 
 
 
 
  
Amb data 15 de gener de 2019, vàrem rebre un correu-e de l’Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic, comunicant l’inici d’una consulta pública prèvia del projecte de decret 
de la Taula Social del Canvi Climàtic fins el dia 22 de març de 2019, per presentar 
contribucions al futur Reglament que ha de regular la composició i el règim de 
funcionament de la Taula Social del Canvi Climàtic. 
 
L’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), té com a finalitat 
principal aconseguir un intercanvi d’idees, projectes, propostes i realitzacions que 
representin un estalvi en la gestió de les comunitats de regants, la defensa dels seus 
interessos comuns, la transferència de coneixement i informació i la representativitat 
davant organismes i Administració, contribuint en conjunt a la millora dels regadius a 
Catalunya. 
 
En aquests moments, estan integrades a l’ACATCOR 65 comunitats de regants que 
representen unes 200.000 hectàrees de superfície de regadiu, representant així la 
gran majoria del regadiu de Catalunya. Les comunitats, administren a través de les 
concessions que tenen atorgades, uns significatius volums d’aigua, que poden arribar 
als 2/3 sobre el total del recursos hídrics gestionats a Catalunya, per proveir els cultius 
i produir a través dels seus partícips una bona part dels aliments necessaris per a la 
població. Tanmateix, a través de les comunitats de regants es subministren també 
nombrosos abastaments urbans i usos industrials. L’ACATCOR vol contribuir en 
definitiva a la millora de les comunitats de regants i del regadiu, fomentant la 
comprensió de la seva importància davant de la societat, pel fet de ser productors 
d’aliments, generadors de riquesa al territori i conservadors del medi ambient. 
 
Pel que fa a les problemàtiques derivades del canvi climàtic, tal com ja vàrem deixar 
de manifest en les al·legacions prèvies a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, ens preocupen de cara al futur i considerem que les comunitats poden 



 

 

contribuir amb la seva gestió cada dia més eficient a mitigar-ne els efectes de manera 
coordinada amb la resta d’agents i l’Administració. Hem de fer esment amb caràcter 
general a que la  majoria dels seus objectius són lloables, i entre ells, especialment la 
reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle, per mitigar l’escalfament 
del planeta, remarcant com a regants, que els cultius de regadiu són una important 
contribució a aquesta reducció, doncs el seu balanç positiu en aquest àmbit 
contribueix molt més a l’hora de reduir els gasos d’efecte hivernacle que no pas en el 
cas dels cultius de secà. 
 
Ens preocupa com a regants l’esforç econòmic de les modernitzacions de regadiu que 
s’estan duent a terme en moltes comunitats, entenent que aquest esforç no pot caure 
íntegrament sobre els regants, sinó que s’ha de compartir amb la societat, que serà 
beneficiària també dels cabals alliberats i de retruc també d’un augment de garanties 
en els diferents usos, tot això gràcies a l’estalvi que es pugui generar amb la 
modernització del regadiu. En els darrers temps, desgraciadament les comunitats de 
regants no han pogut gaudir del suport econòmic de l’Administració per afrontar les 
modernitzacions necessàries, degut a la manca de disponibilitat econòmica, 
augmentant encara més l’esforç dels regants de cara a l’execució d’actuacions 
encaminades a la millora de l’eficiència en el regadiu. 
 
Cal reflexionar en relació a que la finalitat de l’agricultura de regadiu és produir 
aliments per a la població, remarcant que a Catalunya el nivell d’auto-abastiment és 
molt baix i no arriba al 40%, fet que ho converteix en un tema estratègic de país de 
cara al futur i, encara més, si tenim en compte l’evolució en vers un augment de la 
població mundial. Catalunya és un país petit que no disposa de molta superfície 
cultivable i menys de regadiu, degut a la pressió del sòl urbà i industrial i a les figures 
de protecció ambiental, remarcant que un 75% de la seva superfície és forestal, essent 
per això que es fa necessari poder mantenir i consolidar els regadius en la mesura 
possible i sota criteris de racionalitat. Creiem que aquesta reflexió enllaça de ple amb 
el concepte d’agricultura de proximitat, argument de pes per poder mantenir una 
agricultura amb un futur sostenible. 
 
Considerar també, que el sector agroalimentari representa més d’un 20% del PIB 
industrial català, fet que el converteix en el primer sector de l’activitat econòmica a 
Catalunya, el qual necessita recolzar-se en una sòlida base d’agricultura productiva, 
pròxima i de qualitat. 
 
Malgrat la importància del sector i els volums d’aigua que aquest gestiona mitjançant 
les comunitats de regants, ens hem trobat, com segurament ja coneixeu, amb una 
manca de representativitat que podríem considerar de sorprenent i manifestament 
injusta, davant els òrgans de govern, consulta i participació en matèria d’aigües a 
Catalunya, fet que esperem que es pugui revisar aprofitant futures modificacions 
normatives que regulen els sectors amb els quals té relació directa o indirecta la nostra 
activitat. 
 



 

 

Es per tot l’exposat que sol·licitem que admeteu aquest escrit, l’incorporeu a 
l’expedient administratiu de referència i procediu a considerar de cara al futur 
Reglament que regularà la composició i el règim de funcionament de la Taula Social 
del Canvi Climàtic la representació de l’ACATCOR en aquesta Taula com a mínim en 
proporció a la seva representativitat del sector del regadiu a Catalunya, al que 
considerem fonamental per contribuir, juntament amb altres sectors de l’activitat, a la 
mitigació dels efectes del canvi climàtic. 
 
Atentament, 
 
Amadeu Ros i Farré 
President 
 
Tàrrega, 20 de febrer de 2019 


