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1. RESUM EXECUTIU  

1.1. Introducció 

L’Informe sobre gestió i impuls de les infraestructures de l’aigua que es presenta a continuació és el segon infor-
me del Consell de Treball, Econòmic i Social en l’àmbit de les infraestructures mediambientals i s’emmarca en la 
necessària revisió de la planificació en matèria d’aigua a Catalunya.   

L’objectiu de l’estudi és analitzar el valor que aporten les infraestructures del cicle integral de l’aigua de Catalunya, 
exposar els reptes de la planificació que es deriven de l’aprovació de la Directiva marc de l’aigua (DMA) i les pos-
sibles millores quant al model de gestió, la inversió i la recuperació de costos.  

Les consideracions i recomanacions finals de l’Informe són el resultat d’una anàlisi del marc jurídic, els objectius 
de planificació, les dades sobre inversió, les infraestructures existents, i els costos, preu i finançament de l’aigua, i 
recullen el debat al voltant d’aquests punts en el context socioeconòmic actual. 

1.2. Marc jurídic 

En el context de la DMA, el marc jurídic exposa, en primer lloc,  la distribució de competències en matèria d’aigua 
segons el criteri territorial: conques hidrogràfiques internes (CIC), conques hidrogràfiques intercomunitàries consti-
tuïdes per la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer (CHE); i en funció de la fase del cicle 
de l’aigua: abastament i sanejament.  

L’Informe també revisa la planificació hidrològica en l’àmbit de l’Estat espanyol i català, i descriu la normativa pel 
que fa als usos sobre béns de domini públic hidràulic: el règim concessional i altres relacionats amb els aprofita-
ments. En cinquè lloc es descriu la regulació de les obres hidràuliques, tant de les obres d’interès general com les 
normes específiques quant a regadius i altres matèries.  

Per acabar, l’Informe aborda el principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua que esta-
bleix la DMA, tant en l’àmbit europeu com en l’estatal i català (CIC) i, per tant, el preu de l’aigua, les tarifes, el cà-
non de l’aigua, la tarifa d’utilització, el cànon de regulació, el cànon de derivació, el cànon d’utilització i les taxes. 

1.3. Reptes de futur de la planificació  

En el marc de la UE i la Directiva marc de l’aigua, l’apartat sobre els reptes de futur de la planificació revisa, en 
primer lloc, els elements que tota planificació en l’àmbit de l’aigua ha de considerar:  demografia, demanda, canvi 
climàtic, i situacions d’alerta i emergència, així com el compliment dels objectius de quantitat i disponibilitat 
d’aigua i ambientals del Pla de gestió de l’aigua, concretament del Programa de mesures 2006-2015 de les con-
ques internes de Catalunya (CIC).   

La planificació en l’àmbit de l’aigua té diversos condicionants:  

 En primer lloc, els que tenen a veure amb la política de l’aigua dissenyada des de la Unió Europea, concre-
tament la Directiva marc de l’aigua i coordinada des de l’Estat espanyol mitjançant el Pla hidrològic nacional.  

 En segon lloc, la divisió del territori per conques (CIC i CHE) i també per usos (domèstic, industrial i agrícola) i 
la superposició d’organismes i competències. 

 I en tercer lloc, la dificultat de projectar la demanda futura d’aigua, la manca de dades verificables i fiables, la 
diversitat en la gestió dels serveis de sanejament i de les infraestructures ja construïdes, i la dificultat de cons-
truir infraestructures de sanejament noves, pel poc benefici marginal, sobretot en municipis de menys de 
2.000 habitants. A més, cal tenir en compte les sequeres recurrents que afecten Catalunya, atès que el volum 
d’aigua potable disponible es redueix després d’un episodi de sequera.  
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FIGURA 1. Avaluació de l’assoliment dels objectius planificats en matèria d’aigua 

Objectius de quantitat i disponibilitat 

Estalvi demanda          
(2005-2011) 

Nou recurs            
(2012) 

20% 
Demanda  d’aigua 
domèstica 

25% 

De la capacitat 
real de dessa-
latge de  80 
hm3 (2 plantes) 

9% 
Demanda d’aigua 
en els serveis 

16% 
De l’objectiu 
2015 de reuti-
lització aigua 

14% 
Demanda d’aigua 
industrial  

10% 
De l’objectiu 
2015 de recàr-
rega d’aqüífers 

3% Demanda agrària   

57% 
municipis amb Pla 
d’ abastament 

  
 

Objectius de qualitat ambiental 

Qualitat de les aigües         Qualitat del medi             

100% 
Valoració fangs 
de depuració 

78% 
Aigües superfici-
als en bon estat (a 
les CIC el 42%) 

56% 
Aigües subter-
rànies en bon 
estat químic 

51% 
Aigües subterrà-
nies en bon estat 
(a les CIC 36%) 

94% 
Aigües subter-
rànies en bon 
estat quantitatiu  

1/2  
Cabal mínim ne-
cessari a l’Ebre 

439 
Depuradores 
(28% objectiu 
2014) 

 
Expansió del 
musclo zebrat i al-
tres espècies 

 
Control de la 
contaminació 
agrària  

  

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, l’ACA i el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya. 

1.4. Importància de les infraestructures de l’aigua a Catalunya   

En aquest apartat s’avalua l’oferta i la demanda d’aigua a Catalunya a partir dels diversos usos: urbà, industrial i 
agrari. Les polítiques de l‘aigua s’han desenvolupat en els darrers anys i s’han orientat a assolir la gestió integra-
da de l’aigua des del punt de vista ecològic, social i econòmic. Les infraestructures hidràuliques són només un 
dels elements de la gestió de l’aigua. La divisió del territori de Catalunya en dues zones complica la gestió interna 
i entre comunitats autònomes del cicle de l’aigua. D’altra banda, l’aigua embassada a la conca de l’Ebre ha multi-
plicat per cinc l’aigua embassada a les CIC durant la darrera dècada. A les CHE l’aigua és per regar i a les CIC 
l’aigua és per beure i per a l’activitat econòmica. 

GRÀFIC 1. Aproximació als diversos usos de l’aigua. Catalunya, 2011 

 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3) i percentatges sobre el total o subtotal. 
Nota: * Per a l’ús urbà s’ha fet servir el cens d’entitats subministradores (dades de l’ACA, 2011).Per a l’ús industrial s’ha fet servir les 
dades municipals de volums facturats i càrrega contaminant abocada segons el cànon de l'aigua que han estat obtingudes a partir de 
les declaracions presentades pels establiments industrials i les entitats subministradores (dades de l’ACA, 2011) i no inclouen les da-
des dels sectors agrícola, ramader, hidroelèctric, tèrmiques, nuclears ni piscifactories). Per a l’ús agrícola s’ha fet servir l’enquesta so-
bre l'ús de l'aigua en el sector agrari, però les darreres dades són de l’any 2010 (dades de l’Idescat i l’INE, 2010). Font: elaboració prò-
pia a partir de l’INE, l’Idescat i l’ACA. 

Ús urbà
20%

Ús industrial
11%

Ús agrícola 
69%

Domèstic
14%

Serveis i 
altres

7%

Ús urbà: 485 hm3

Superficial 
68%

Subterrània 
1%

Altres
0%

Ús agrícola: 1.635,8 hm3* 

Captada 
4%

Subministrada
7%

Ús industrial: 253 hm3

Total usos: 2.373,7 hm3
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Quant a l’ús urbà, el 54% de la captació d’aigua a Catalunya és subterrània, per sobre de la mitjana de l’Estat es-
panyol (el 29%). L’aigua superficial representa el 46% de la captació, i l’aportació del dessalatge és molt baixa. 
S’ha de tenir en compte que les dades són de l’Enquesta sobre subministrament i sanejament de l’aigua de l’INE i 
no fan l’anàlisi per conques sinó per comunitats autònomes i que segons l’ACA la dessalinitzadió va aportar 15,2 
hm3 d’aigua (2011), el 2,9% dels usos domèstics i industrials d’aquest any a les CIC (521 hm3).  

D’altra banda, el consum d’aigua d’ús urbà s’ha reduït els darrers anys (2005-2011), tant entre els usuaris domès-
tics (-20%) com entre les empreses de serveis i altres activitats econòmiques. La inversió de les empreses de 
captació, depuració i distribució d’aigua va augmentar el 10% durant els anys 2005-2010. Tanmateix no s’observa 
una millora de l’eficiència, atès que el volum d’aigua no registrada supera el 20% i no s’ha reduït de manera con-
siderable, i també hi ha marge de millora quant a la política urbanística, tarifaria i de reutilització de l’aigua.  

L’ús industrial de l’aigua es concentra a la Regió Metropolitana de Barcelona i a les conques internes de Catalu-
nya, així com al sector de la química i l’alimentació, seguit del tèxtil i el paper, i s’ha desacoblat de l’evolució del 
PIB industrial. De fet el consum facturat d’aigua a la indústria s’ha reduït el 35% durant la darrera dècada (2003-
2012). Els usos industrials que s’abasteixen a partir de captacions pròpies han disminuït i els que ho fan a partir 
de les xarxes d’abastament municipal han augmentat.     

Quant a l’ús agrícola de l’aigua, la superfície que es destina a reg agrícola ha augmentat, tot i que els darrers 
anys s’ha estabilitzat. S’observa un descens en el volum d’aigua de regadiu usada i certa estabilitat en l’aigua 
consumida per hectàrea de regadiu. No s’observa cap desacoblament entre la disponibilitat d’aigua i l’evolució del 
PIB de l’agricultura. El reg per gravetat representa el 72% del total i el reg per aspersió i degoteig el 28%; per tant, 
el marge de millora quant a la modernització dels regadius existents, l’eficiència en el reg i la reutilització d’aigües 
regenerades per a l’ús agrícola és important.   

1.5. Diagnosi de la situació actual i necessitats   

Aquest apartat revisa l’evolució de la inversió en infraestructures hidràuliques i fa una diagnosi de les infraestruc-
tures existents: embassaments, canals de reg, transvasaments, plantes de potabilització, plantes de dessalinitza-
ció, infraestructures de sanejament (clavegueram i plantes de depuració) i instal·lacions de regeneració i reutilit-
zació.  

S’observa que el capital en infraestructures per càpita s’ha incrementat durant la darrera dècada (1999-2008) i 
que Catalunya ocupa el tercer lloc, darrera d’Andalusia i la Comunitat Valenciana. Però Catalunya, amb el 9,8% 
del capital hidràulic productiu real, ha perdut pes en el conjunt de l’Estat espanyol. A continuació es descriuen les 
dades més importants.     
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FIGURA 2. Esquema del cicle de l’aigua 

 

 

 

 
 
 
Font: elaboració pròpia. 
 

 La inversió pressupostada en infraestructures hidràuliques va augmentar durant els anys 2006-2009 per re-
tornar l’any 2011 a nivells inferiors a l’any 2007.  

 La gestió integrada del cicle de l’aigua no optimitza la gestió del canal Segarra-Garrigues i la dessalinitzadora 
del Prat.  

 Les obres del canal Segarra-Garrigues encara s’han d’acabar i alguns dels canals de reg existents, com ara 
el canal Urgell, s’han de modernitzar per poder regar a pressió.  

 El volum total d’aigua subministrada a la xarxa de distribució pública des de les plantes de tractament o dipò-
sits de servei de Catalunya (252 l/hab./dia) és dels més baixos de l’Estat espanyol (273 l/hab./dia). 

 Tot i que les fuites de la xarxa d’abastament han minvat, algunes xarxes tenen 30 anys i han d’estar ben man-
tingudes.  

 Hi ha municipis que encara no estan connectats a xarxes d’abastament supramunicipals, i es necessiten no-
ves conduccions 

 El nombre de depuradores s’ha incrementat any rere any. Hi ha 439 construïdes, 1.544 depuradores planifi-
cades per a l’any 2014, moltes destinades a la depuració de municipis de menys de 2.000 habitants. La inver-

sió ha representat el 49% de la suma dels pressupostos del període 2009-2012. El percentatge d’ús de les 
plantes de depuració s’ha mantingut més o menys estable els darrers anys.  

 La reutilització és difícil perquè la població es concentra al litoral i transportar l’aigua a cotes superiors per ser 
reutilitzada és car.  

1.6. La recuperació dels costos del cicle integral de l’aigua   

En aquest apartat es descriu l’estructura del sector i s’analitzen els temes relacionats amb el finançament de les 
infraestructures hidràuliques i la configuració del preu de l’aigua.  

 52 embassaments amb 3.008 hm3 de 
capacitat (25% CIC i 75% CHE)  

 Elevada oscil·lació de l’aigua embas-
sada, sobretot a les CIC 

 18 plantes potabilitzado-
res (ETAP)  

 El volum d’aigua distri-
buïda ha baixat (2004-
2012) 

 Interconnexió de xar-
xes a nivell intern:  
o Ter AMB 
o EbreCamp de Tar-

ragona 

 439 depuradores 
que depuren 8,9 
milions d’habitants 
equivalents.  

 Es reutilitza el 
4% de l’aigua 
tractada. 

 2 dessalinitzadores (Prat i Tordera) 
amb 80 hm3 de capacitat 

 297.103 hectàrees regades, el 
42% de la superfície agrícola.  
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En el sector de l’aigua els límits administratius no coincideixen amb els límits competencials, la qual cosa compli-
ca el model de gestió.  

 Els municipis tenen competències en: abastament en baixa, clavegueram, tractament d’aigües residuals, con-
trol sanitari i espai fluvial. 

 L’ACA a les CIC i la CHE a les conques intercomunitàries intervenen en la disponibilitat del recurs hídrics, la 
gestió i regulació dels embassaments, el transport de l’aigua en alta, la potabilització, el sanejament i la gestió 
de les depuradores i la preservació del medi natural. 

 Per acabar, hi ha altres actors en el sector de l’aigua: les comunitats de regants, els gestors de canals de reg, 
els operadors en alta, els operadors en baixa ... 

Quant al finançament del cicle integral de l’aigua, cal tenir en compte que se centra en la gestió i provisió del ser-

vei i que necessita unes infraestructures amb uns costos d’inversió i explotació que s’han de recuperar. Les difi-
cultats de finançament en la prestació d’aquest servei deriven de la diferència entre els ingressos i les despeses. 
Els dèficits es concentren més en el clavegueram i l’abastament en alta que en les funcions que depenen de 
l’ACA (disponibilitat, sanejament i medi).   

Els dèficits en el finançament del cicle de l’aigua són, per ordre de més a menys, els següents: clavegueram 
(49%), abastament en alta (24,2%), sanejament (22,5%), disponibilitat (2,5%) i medi (1,9%).  

Així, el preu de l’aigua determina l’encaix entre l’oferta i la demanda i condiciona la gestió sostenible de l’aigua. 

Cal tenir en compte que el preu de l’aigua a Catalunya és dels  més alts de l’Estat espanyol, i que hi ha disparitat 
de preus unitaris segons la demarcació (a Barcelona l’aigua és més cara). El preu de l’aigua no acaba de reflectir 
el cost real de l’aigua, inclosos els costos ambientals i dels recurs. En la determinació d’aquest preu cal tenir en 

compte el següent:  

 Les dotacions d’aigua per a l’agricultura depenen de  concessions, hi ha un preu fix fins a un màxim de con-
sum, al qual se suma el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic i el cànon de regulació i utilitza-
ció de l’aigua.  

 El preu de l’aigua d’ús industrial i urbana es fixa de manera progressiva en funció de la quantitat d’aigua con-
sumida. En aquest sentit, el consum mitjà de les llars és de 130 l/persona/dia (2011) segons l’INE i el consum 
domèstic és de 8 m3 /abonat/mes (2011) segons el Cens d’entitats subministradores , al qual se suma el cà-
non per trams de consum (n’hi ha quatre trams).  

 Els municipis regulen les tarifes i l’ACA, el cànon de l’aigua que en teoria incorpora els costos de sanejament i 
del cicle de l’aigua. El pes del cànon de l’aigua sobre el pressupost de l’ ACA  que  figura a les memòries 
(2002-2012) ha oscil·lat des del 43% de l’any 2002 al 30% de l’any 2011 i el 59,3% de l’any 2012. 

1.7. Contextualització del debat   

En aquest apartat s’exposen els elements de debat pel que fa a la suficiència de les infraestructures de l’aigua 
existents, el model de gestió, la planificació, les infraestructures construïdes, i la recuperació dels costos.  

Les infraestructures del cicle integral de l’aigua permeten gestionar el recurs hídric per afavorir el desenvolupa-
ment territorial, i el model de gestió ha de considerar els canvis introduïts per la DMA quant a protecció dels eco-
sistemes, recuperació dels costos i democratització de la gestió mitjançant la participació. 

En aquest sentit, cal tenir en compte que la DMA equipara els usos ambientals als usos urbans i els anteposa als 
industrials i agrícoles, i que Catalunya ha estat pionera en aprovar les eines per complir amb la DMA.  
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1.8. Consideracions i recomanacions del CTESC 

Quant al valor de les infraestructures d’aigua, el CTESC considera que 

1. El cicle integral de l’aigua compta a Catalunya amb un conjunt d’infraestructures que s’han de valorar, atès 
que han permès avenços significatius els darrers anys en la qualitat de vida, el desenvolupament econòmic i 
la millora de l’estat dels ecosistemes. 

2. Així mateix, les polítiques de l’aigua i la seva planificació han millorat molt significativament l’estalvi i 
l’eficiència, sobretot en els usos industrials i urbans. Així, malgrat la crisi econòmica, l’evolució de la població i 
del PIB industrial s’han desacoblat del consum d’aigua en aquests àmbits.  

La reducció del consum de l’aigua a la indústria es pot explicar per l’adaptació que s’ha desenvolupat als pro-
cessos industrials intensius en el seu consum, la millora de l’eficiència de les empreses com a conseqüència 
dels increments del cànon de l’aigua, l’augment de la reutilització i l’impacte de la crisi econòmica.   

3. En canvi, el desacoblament no s’ha produït en els usos agraris, atès que l’evolució del PIB agrícola i del con-
sum d’aigua agrícola és més cíclica i depèn de la disponibilitat real d’aigua. Caldria, per tant, dissenyar políti-
ques específiques per tal de corregir-ho.   

4. Les sequeres dels anys 2005, 2007 i 2008 van posar sobre la taula el risc d’arribar a dèficits del sistema amb 
les infraestructures existents en aquell moment. Amb la posada en funcionament de la dessalinitzadora del 
Prat de Llobregat i de la interconnexió en alta entre els dipòsits de la Trinitat i de la Fontsanta s’ha millorat 
sensiblement la capacitat de fer front a situacions de sequera extrema com la de 2007-2008, però encara no 
està prou garantit el subministrament en qualsevol punt del territori independentment de la conca en la qual 
es trobi. 

Quant al model de gestió i les infraestructures, el CTESC considera que  

5. Cal reduir la distorsió que existeix a la pràctica en el repartiment de rols i funcions en matèria d’aigua, de ma-
nera que la distribució de competències segueixi un esquema més clar, eficaç i que eviti duplicitats.  

6. Cal dotar el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua amb els instruments adequats i suficients per garantir 
l’exercici de les funcions d’assessorament, deliberació i participació que li corresponen. 

7. Es necessita més participació, informació i sensibilització socials envers els temes relacionats amb el cicle de 
l’aigua i les infraestructures necessàries per gestionar-lo, tenint en compte la triple dimensió ambiental, social 
i econòmica. 

8. Cal obrir la possibilitat d’intercanvis entre els diversos usos de l’aigua (urbà, agrícola i industrial) i territoris per 
al manteniment de la qualitat de vida i de l’activitat econòmica més estratègica. Cal aprofundir en l’aplicació 
de la figura de la cessió d’usos d’aigües per tal d’aconseguir una millor assignació del recurs en cada moment 
i en cada territori. 

9. Cal crear un marc regulatori per a l’ús de l’aigua regenerada que no es vinculi únicament als episodis de se-
quera i que reforci la seguretat jurídica de l’administrat que opta per aquesta via, tot considerant els costos 
econòmics i els beneficis ambientals.   

10. S’haurien de fer esforços per connectar a la xarxa d’abastament tots els municipis i zones urbanitzades que 
encara no estan connectats.  

11. És necessari cercar l’equilibri econòmic i ambiental pel que fa als usos de l’aigua procedent de les plantes 
dessalinitzadores integrant la seva gestió amb la resta d’infraestructures de manera equilibrada entre el cost 
d’explotació i el risc de depreciació de l’actiu, així com reduir la pressió sobre les masses d’aigua. 

Quant a la regulació i la planificació en l’àmbit de l’aigua, el CTESC considera que 

12. Les polítiques en matèria d’aigua s’han de formular tenint en compte la triple dimensió ambiental, social i eco-
nòmica.  
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13. Les inversions necessàries per mantenir les infraestructures de l’aigua han de ser proporcionals a la millora 
de qualitat de l’aigua i del medi. En aquest sentit, cal revisar els objectius de planificació de la gestió de 
l’aigua per adaptar-los a la situació econòmica, tot optimitzant les infraestructures ja existents en l’actualitat. 

14. Cal reflexionar fins a quin punt les reformes proposades i les ja en curs, especialment la de les administraci-
ons públiques, poden incidir en les competències municipals en matèria d’aigua i afectar la planificació en 
aquest àmbit.  

Pel que fa als costos, finançament i preu de l’aigua, el CTESC considera que  

15. Cal sensibilitzar la societat sobre els costos generats per la gestió i les infraestructures de l’aigua, així com el 
servei que ofereixen. 

16. Cal fer visible l’aportació de cada sector d’activitat econòmica per donar compliment al principi de recuperació 
de costos previst a la Directiva marc de l’aigua. En conseqüència, la fiscalitat hidràulica hauria de reordenar-
se seguint aquest principi. 

17. Cal plantejar-se si el disseny del cànon creat l’any 1999 continua essent vigent per finançar el model actual. 
El CTESC proposa tenir en compte els següents punts: 

a. Les diverses propostes per a la seva reforma que no han arribat ni tan sols a ser debatudes amb 
la profunditat requerida. 

b. Pel que fa als usos de l’aigua, cal delimitar amb més claredat els usos consumptius i els no con-
sumptius, atès que la frontera entre ambdós conceptes és molt permeable i els criteris per dis-
cernir què n’és i què no són poc entenedors, ateses les conseqüències en relació amb l’aplicació 
del cànon de l’aigua.  

c. Pel que fa al finançament de les polítiques derivades de les demandes socials i les situacions de 
necessitat, cal la implicació de l’Administració competent en matèria de benestar social.  

18. Cal revisar el mecanisme de fixació de les tarifes dotant de la màxima seguretat jurídica l’operador per tal que 
se li garanteixi la cobertura dels costos acordats i, per tant, la qualitat del subministrament i de les condicions 
laborals.  

19. Catalunya és la comunitat autònoma amb menor inversió d’origen estatal en infraestructures hidràuliques. Cal 
aconseguir un grau més alt d’execució de les inversions hidràuliques pressupostades. 
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2. MARC JURÍDIC 

2.1. Marc jurídic general 

La Directiva marc de l'aigua (DMA)1 dóna als estats membres de la Unió Europea un marc d’actuació comuna per 
a la protecció i la gestió de l’aigua. L’aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs i es considera un ele-
ment bàsic dels ecosistemes hídrics i una part fonamental per al sosteniment d’una bona qualitat ambiental que, 
alhora, garanteix el recurs.  

L'objectiu d’aquest marc comú2 és prevenir la contaminació de les aigües, promoure'n un ús sostenible, protegir-
ne l’entorn, millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics i atenuar els efectes de les inundacions i dels episodis de 
sequera. L’objectiu final de la DMA és assolir el 2015 un bon estat de les aigües de la UE.3 

D’entre les mesures que la DMA preveu per assolir aquests objectius, als efectes d’aquest Informe destaquen les 
següents: 

 Diagnosticar l'estat ecològic de les masses d'aigua per tal d’identificar les pressions, els impactes i els riscos 
que les condicionen. 

 Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses d'aigua i la redacció dels plans de gestió de 
conca i els programes de mesures necessaris per assolir els objectius ambientals. 

 Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos. 

En l’àmbit estatal, les normes principals en matèria d’aigües són el Reial decret legislatiu 1/2001,4 el Reglament 
del domini públic hidràulic5 i el Reglament de la planificació hidrològica.6 Cal, però, tenir en compte les reformes, 
en curs o anunciades, que poden tenir efecte en aquest àmbit normatiu. Entre aquestes, d’una banda cal fer es-
ment del Projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,7 aprovat pel Consell de Ministres 
del 26.07.2013, que pot tenir conseqüències en relació amb les competències municipals. D’altra banda, l’Informe 
de la Comissió per a la reforma de les administracions públiques8 recull propostes en matèria de simplificació i re-
ducció de càrregues administratives en els procediments relacionats amb la gestió del domini públic hidràulic amb 
l’objectiu d’implantar la figura de la declaració responsable en tots aquells procediments que sigui possible (auto-
ritzacions d’entitat escassa en domini públic hidràulic, autoritzacions d’abocament d’habitatges aïllats), simplificar 
l’estructura actual dels òrgans col·legiats competents en la matèria i propiciar al màxim la utilització de les tecno-
logies de la informació en els corresponents processos administratius (seu electrònica, tramitació telemàtica).9  

En l’àmbit autonòmic, la regulació en matèria d’aigües es troba bàsicament en el Decret legislatiu 3/200310 i la 
normativa que el desenvolupa.11 

                                                        
1 Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. DOUE 

L 327, de 22.12.2000.  
2 De les interiors superficials; les subterrànies; les de transició i les costaneres. 
3 El 2015 els estats membres hauran d’assolir el bon estat de les aigües: el bon estat ecològic i químic per a les aigües superficials (epicontinentals i cos-

taneres), i el bon estat químic i quantitatiu per a les aigües subterrànies, tret de les masses d’aigua declarades fortament modificades i aquelles per a les 
quals s’hagi demanat una exempció temporal de manera justificada. 
4  Reial decret legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües. BOE núm. 176, de 24.07.2001. Cal destacar la modifica-

ció d’aquest text feta a través de l'article 129 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social per tal de trans-
posar la DMA. 
5 Reial decret 849/1986, d’11 d’abril. BOE núm. 103, de 30.04.1986.  
6 Reial decret 907/2007, de 6 de juliol. BOE núm. 162, de 07.07.2013. 
7 Els objectius del Projecte de llei són: aclarir i simplificar les competències municipals per evitar duplicitats amb les competències d’altres administracions; 

racionalitzar l’estructura organitzativa de l’Administració local, d’acord amb els principis d’eficiència i equilibri pressupostari; garantir un control financer i 
pressupostari més rigorós i afavorir l’activitat econòmica local amb mesures liberalitzadores. 
8 Reforma de las administraciones públicas. Madrid: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Consulta a 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/index/bannersTematicos/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF 
9 En aquesta línia, segons declaracions del Sr. Federico Ramos, Secretari d’Estat de Medi Ambient, (Diari Expansión, 05.08.2013. pàgina 17) es preveu la 

modificació de la normativa en matèria d’aigües en relació amb els aspectes següents: creació d’un organisme (similar a ADIF) que gestioni la xarxa 
d’aigua de manera sostenible des del punt de vista econòmic i mediambiental sota el principi de l’autosuficiència; creació d’un regulador (similar a CNE) 
que doni seguretat a l’inversor privat en l’àrea d’abastament i depuració sense distorsions tarifàries que alterin el seu pla de negoci; actualitzar el preu de 
l’aigua i adaptar-lo als costos. 
10 Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. DOGC núm. 4015, de 

21.11.2003. 

http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/index/bannersTematicos/INFORME-LIBRO/INFORME%20LIBRO.PDF
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2.2. Distribució de competències 

2.2.1. Criteri territorial 

La DMA integra en un mateix àmbit de gestió, anomenat demarcació hidrogràfica, les aigües subterrànies, les ai-
gües superficials epicontinentals i les aigües costaneres que estan influenciades per les aigües continentals 
d’aquest districte.  

Les demarcacions hidrogràfiques han estat delimitades en l’àmbit estatal pel Reial decret 125/2007.  

A Catalunya, el Decret legislatiu 3/2003, divideix el territori de Catalunya en conques internes i conques interco-
munitàries:12 

 Les conques hidrogràfiques internes són les corresponents als rius Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, 
Llobregat, Foix, Gaià, Francolí i Riudecanyes, i les de totes les rieres costaneres entre la frontera amb França 
i el desguàs del riu Sénia. Aquestes constitueixen el Districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya. 

 Les conques hidrogràfiques intercomunitàries estan constituïdes per la part catalana de les conques dels rius 
Ebre, Garona i Xúquer.  

MAPA 1. Demarcació hidrogràfica de les conques internes de Catalunya i de les conques interco-
munitàries 

 

Les competències es distribueixen de manera diferent en funció que es tracti de les conques internes o interco-
munitàries.  

L’article 117 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya13 estableix que a la Generalitat li correspon: 

A les conques internes, la competència exclusiva inclou:  

 L'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i els aprofi-
taments hidràulics i també de les obres hidràuliques que no siguin qualificades d'interès general. 

                                                                                                                                                                                        
11 Decret 380/2006, pel qual s’aprova el Reglament de planificació hidrològica i Decret 130/2003, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 

sanejament. 
12 Article 6 del Decret legislatiu 3/2003. 
13 Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. BOE núm. 172, de 20.07.2006. 
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 La planificació i l'adopció de mesures i instruments específics de gestió i protecció dels recursos hídrics i dels 
ecosistemes aquàtics i terrestres vinculats a l'aigua.  

 Les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament d'aigua. 

 L'organització de l'administració hidràulica de Catalunya, inclosa la participació dels usuaris. 

 La regulació i l'execució de les actuacions relacionades amb la concentració parcel·lària i amb les obres de 
regatge. 

Atesa la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, aquesta competència s’ha de fer compatible amb 
l’exercici legítim per part de l’Estat dels títols competencials que puguin concórrer o projectar-se sobre aquesta 
matèria, en particular amb l’exercici de la competència estatal sobre bases i coordinació de la planificació general 
de l’activitat econòmica, que opera com a límit de la competència planificadora autonòmica. 

A les conques intercomunitàries, a la Generalitat li correspon: 

 Participar en la planificació hidrològica i en els òrgans de gestió estatals dels recursos hídrics i dels aprofita-
ments hidràulics. 

 La competència executiva, que inclou l'adopció de mesures addicionals de protecció i sanejament dels recur-
sos hídrics i dels ecosistemes aquàtics; l'execució i l'explotació de les obres de titularitat estatal, si s'estableix 
mitjançant conveni i, finalment, les facultats de policia del domini públic hidràulic que li són atribuïdes per la 
legislació estatal.14 

D’altra banda, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que a la Generalitat corresponen també competències 
executives sobre el domini públic hidràulic i les obres d'interès general, en els termes que estableixi la legis-
lació estatal. En els mateixos termes, li correspon la participació en la planificació i la programació de les obres 
d'interès general. 

La Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional especifica que, pel que fa a la participació, tant en relació amb 
les conques intercomunitàries com en relació amb el domini públic hidràulic i les obres d’interès general, al legis-
lador estatal li correspon determinar amb entera llibertat l’abast d’aquesta competència executiva i de la participa-
ció i el mode específic d’articulació, que no podrà produir-se en òrgans de caràcter decisori. Aquesta participació 
no ha d’afectar la titularitat de les competències estatals eventualment implicades i la perfecta llibertat d’exercici 
que correspon a l’Estat. 

El Decret legislatiu 3/2003 especifica que correspon a la Generalitat:15 

 La planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de Catalunya i la participació 
en la planificació hidrològica que correspon a l'Administració general de l'Estat, particularment en la que afecti 
a la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer. En aquestes conques la gestió correspon 
als organismes de conca corresponents (la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre16 i la Confederació Hidrogràfi-
ca del Xúquer) amb la participació de l’ACA. 

 L'ordenació i la concessió dels recursos i els aprofitaments hídrics, fins i tot l'aprofitament de les aigües resi-
duals i, en general, totes les funcions d'administració i control de la qualitat del domini públic hidràulic, inclo-
sos l'atermenament i la modificació i la correcció dels llits fluvials, en les conques compreses íntegrament en 
el territori de Catalunya. 

 L'administració, la gestió i el control de qualitat dels aprofitaments hídrics corresponents a conques hidrogràfi-
ques situades al territori de Catalunya compartides amb altres comunitats autònomes, inclòs l'exercici de la 
funció executiva de policia del domini públic hidràulic i la tramitació fins a la proposta de resolució dels expe-
dients que s'hi refereixen, en els termes establerts per la legislació vigent en la matèria, llevat de l'atorgament 
de concessions d'aigua. 

                                                        
14 Cal tenir en compte que el Reial decret llei 17/2012 deroga la disposició addicional catorze del Reial decret legislatiu 1/2001, que regulava les compe-

tències autonòmiques en matèria de policia de domini públic hidràulic en les conques intercomunitàries.  
15 Article 4 del Decret legislatiu 3/2003. 
16 La part catalana del Garona es gestiona també de manera compartida entre l’Agència i la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. 
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 La programació, la promoció, l'aprovació, l'execució i l'explotació dels aprofitaments hídrics i de les obres hi-
dràuliques que es facin a Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general de l'Estat o la realit-
zació de les quals no afecti una altra comunitat autònoma. 

 L'execució i l'explotació de les obres hidràuliques de titularitat estatal i les d'àmbit supracomunitari que li dele-
guin o encomanin amb la transferència de les dotacions econòmiques corresponents. 

 La intervenció administrativa dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i marí-
times. 

 L'exercici de les atribucions que se li confereixen en relació amb les xarxes bàsiques d'abastament i els sis-
temes de sanejament. 

 La regulació i l'establiment d'auxilis econòmics i l'atribució de recursos econòmics a corporacions locals, altres 
entitats i particulars per a la realització dels objectius de la planificació hidrològica. 

 La determinació de la política d'abastament i de sanejament d'aigües i la coordinació de les administracions 
competents. 

 La promoció i l'execució, si escau, de les actuacions de política hidrològica que són necessàries per pal·liar 
els dèficits i desequilibris que hi ha a Catalunya. 

 La prestació, quan sigui procedent, dels serveis públics dependents o derivats d'aprofitaments i obres hidràu-
liques. 

 En general, el compliment de les funcions relatives a l'administració i la gestió dels recursos hídrics que esta-
bleix la legislació sobre aigües i les que li siguin transferides, delegades o encomanades per l'Administració 
general de l'Estat. 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) assumeix les funcions d’administració hidràulica de la Generalitat de Cata-
lunya i com a tal exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigües i d'obres hidràuliques. Té natura-
lesa jurídica d’empresa pública.17 D’entre les funcions que el Decret legislatiu 3/2003 li atribueix, a efectes del pre-
sent Informe s’han de destacar les següents:18 

 En l'àmbit de les conques internes de Catalunya, elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hi-
drològics i fer-ne el seguiment, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics i els aspectes qualitatius i 
quantitatius de les aigües i del domini públic hidràulic en general, incloent-hi l'atorgament de les autoritzacions 
i les concessions. 

 En l’àmbit de les conques intercomunitàries, administrar i controlar els aprofitaments hidràulics, exercir la fun-
ció executiva de policia del domini públic hidràulic19 i tramitar els expedients que es refereixin a aquest domi-
ni, llevat de l'atorgament de concessions d'aigua. 

 La promoció, la construcció, l'explotació i el manteniment de les obres hidràuliques de competència de la Ge-
neralitat. 

 El control, la vigilància, la inspecció, la planificació, l'adopció de decisions sobre el repartiment i l'assignació 
de recursos hídrics a la xarxa Ter-Llobregat i les relacions de col·laboració amb les entitats locals dirigides a 
la incorporació d'aquestes entitats a l'abastament des de la xarxa. Així mateix, signa convenis d'explotació 
coordinada de les instal·lacions públiques i privades que integren la xarxa d'abastament Ter-Llobregat amb 
les empreses o les entitats a les quals pertanyen aquelles instal·lacions, i exerceix el control, la vigilància i la 
inspecció d'altres instal·lacions hidràuliques que se li encomanin. 20 

 La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües superficials i subterrànies existents i 
dels abocaments que puguin afectar les aigües superficials, subterrànies i marítimes. 

                                                        
17 Va ser creada per la Llei 25/1998, de mesures administratives i fiscals i d’adaptació a l’euro. L’ACA va succeir la Junta d’Aigües i la Junta de Saneja-

ment unificant en un sol ens l’exercici de les competències sobre gestió del domini públic hidràulic, obres hidràuliques i sanejament. 
18 Articles 7 i 8 del Decret legislatiu 3/2003.  
19 Vegeu la nota 14. 
20 Vegeu, més endavant, l’explicació del sistema Ter-Llobregat. 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

18 

 La gestió, la recaptació, l'administració i la distribució de recursos econòmics i l'elaboració del seu pressupost. 

 L'acció concertada i, si escau, la coordinació de les actuacions de les administracions competents en matèria 
d'abastament i sanejament en el territori de Catalunya. 

 L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament. 

En relació amb els sistemes públics de sanejament, l'autorització dels seus abocaments al medi receptor i també 
l'eventual reutilització dels seus efluents, l'alta inspecció i les altres funcions que la legislació atribueix als orga-
nismes de conca i a l'autoritat competent de l'Administració de la Generalitat en el Districte de Conca Fluvial de 
Catalunya. 

El patrimoni de l'ACA està constituït pels béns que li són adscrits, que conserven llur qualificació jurídica originà-
ria, i pels béns i els drets propis de qualsevol naturalesa que adquireixi per qualsevol títol. 

Tant de la legislació municipal com de la sectorial relativa a l’aigua21 se’n deriva que corresponen als ens locals 
les competències relatives a l'abastament d'aigua potable, el clavegueram, el tractament d'aigües residuals i el 
control sanitari de les aigües residuals. 

El Decret legislatiu 3/2003 preveu la creació de les entitats locals de l'aigua (ELA), ens de caràcter territorial i fun-
cional que es constitueixen per a la gestió més eficient dels recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràu-
liques i per a la prestació dels serveis relacionats. Se’n poden constituir de bàsiques o de qualificades. Una ELA 
bàsica és l’ens local o l'agrupació d'ens locals amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per gestionar un o més 
sistemes públics de sanejament d'aigües residuals i el sistema o sistemes d'abastament d'aigua en alta i de sub-
ministrament d'aigua en baixa dels municipis que el componen. Una ELA qualificada és l'ens local supramunicipal 
o l'agrupació d'ens locals amb personalitat jurídica pròpia adequats per a la gestió integrada de l'aigua en una 
conca o porció de conca fluvial, l'àmbit territorial dels quals és definit per la planificació hidrològica. Aquesta ade-
quació de l'ens no implica, necessàriament, la gestió de tots els serveis compresos en la gestió integrada de l'ai-
gua.  

A la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), com a organisme de conca, li corresponen les funcions se-
güents:22  

 L’elaboració del Pla Hidrològic de conca, així com el seu seguiment i revisió.  

 L’administració i el control del domini públic hidràulic.  

 L’administració i el control dels aprofitaments d’interès general o que afectin més d’una comunitat autònoma.  

 El projecte, la construcció i l’explotació de les obres fetes amb càrrec a fons propis de l’organisme i les que 
l’Estat li encomani.  

 Les que derivin de convenis amb comunitats autònomes, corporacions locals i altres entitats públiques o pri-
vades o els subscrits amb particulars.  

 L’atorgament d’autoritzacions i concessions referents al domini públic hidràulic, excepte les relatives a les 
obres i actuacions d’interès general de l’Estat, que corresponen al Ministeri de Medi Ambient.  

 La inspecció i vigilància del compliment de les condicions de les concessions i autoritzacions relatives al do-
mini públic hidràulic.  

 La realització de cabudes, estudis d’hidrologia, informació sobre crescudes i control de la qualitat de les ai-
gües.  

                                                        
21 Article 5 Decret legislatiu 3/2003 i articles 66 i següents del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya. 

22 D’acord amb el Reial decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’Administració pública de l’aigua i de la planificació hidrològica 

en desenvolupament dels títols II i III de la Llei d’aigües. BOE núm. 209, de 31.08.1988. 
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 L’estudi, el projecte, l’execució, la conservació, explotació i millora de les obres incloses als seus propis plans 
i les que se li encomanin.  

 La definició d’objectius i programes de qualitat, d’acord amb la planificació hidrològica.  

 La realització de plans, programes i accions que tinguin com a objectiu una adequada gestió de les deman-
des per promoure l’estalvi i l’eficiència econòmica i ambiental dels diferents usos de l’aigua a través de 
l’aprofitament global i integrat de les aigües superficials i subterrànies d’acord, en el seu cas, amb les previsi-
ons de la corresponent planificació sectorial.  

 La prestació de tota classe de serveis tècnics relacionats amb el compliment de les seves finalitats específi-
ques i, quan se li sol·liciti, l’assessorament a l’Administració general de l’Estat, comunitats autònomes, corpo-
racions locals i resta d’entitats públiques o privades, així com als particulars. 

2.2.2. En funció de les fases del cicle de l’aigua  

Sense perjudici de la distribució de competències en funció del criteri territorial, des del punt de vista de les princi-
pals fases del cicle de l’aigua s’han de destacar les següents competències: 

Abastament 

L’abastament d’aigua potable s’estableix com a servei públic obligatori per a tots els municipis, essencial i reser-
vat a favor de les entitats locals per la normativa local23 i en termes similars pel Decret legislatiu 3/2003 que, com 
s’ha dit, preveu la prestació integral i supramunicipal a través de les ELA.24  

Els serveis es poden gestionar mitjançant formes de gestió directa a través de societats municipals o indirecta a 
través de societats d’economia mixta o concessió. 

La Generalitat és titular de les competències d’ordenació del cicle de l’aigua i com a tal garanteix l’abastament 
dels municipis i controla i supervisa les xarxes bàsiques d’abastament (abastament en alta), enteses com el con-
junt d'instal·lacions afectades a la captació i l'adducció, les plantes de potabilització, les conduccions, les estaci-
ons de bombament i els dipòsits reguladors que siguin susceptibles de portar aigua fins als dipòsits de capçalera 
o punts de connexió d'un o més sistemes municipals de subministrament d'aigua en baixa, amb independència de 
la titularitat i la gestió.25 El control i la supervisió impliquen les següents competències:  

 La policia de l'aprofitament, que comporta el deure del titular de la xarxa de permetre l'accés a les ins-
tal·lacions del personal de la Generalitat i facilitar-li de manera periòdica informació sobre els cabals que hi 
circulen. 

 La facultat d'imposar, per a totes les concessions i tots els aprofitaments, la substitució de la totalitat o de part 
dels cabals circulants en les xarxes bàsiques d'abastament per altres de diferent origen o d'un altre punt de 
presa, respectant els drets concessionals i el marc de la planificació hidrològica. En aquest cas, la Generalitat 
només respon de les despeses derivades de l'obra de substitució, les quals poden repercutir en els beneficia-
ris. 

En el cas de concessions per a regadius i altres usos agraris, la substitució es pot fer per cabals procedents 
de la reutilització d'aigües residuals depurades que tinguin les característiques adequades a la finalitat de la 
concessió. En aquest darrer supòsit, les conduccions que transporten les esmentades aigües han de ser in-
dependents de les que transporten les aigües destinades a l'abastament domiciliari. 

 En situacions de sequera extraordinària o estats de necessitat que requereixin de manera urgent la disponibi-
litat d'aigua, el Govern adopta mesures amb caràcter temporal en relació amb les xarxes bàsiques d'abasta-
ment per superar les situacions esmentades, d'acord amb el que estableix l'article 58 del Reial decret legisla-

                                                        
23 Llei 7/1985 de bases del règim local i Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
24 Com a exemple d’entitat local de l’aigua destaca l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, creada per la Llei 7/1987. 
25 L’article 2 del Decret legislatiu 3/2003 defineix la xarxa bàsica d’abastament com conjunt d'instal·lacions situades en el territori de Catalunya afectades a 

la captació i l'adducció, les plantes de potabilització, les conduccions, les estacions de bombament i els dipòsits reguladors que siguin susceptibles de por-
tar aigua fins als dipòsits de capçalera o punts de connexió d'un o més sistemes municipals de subministrament d'aigua en baixa, amb independència de la 
titularitat i la gestió. 
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tiu 1/2001. L'aprovació de les mesures porta implícita la declaració d'utilitat pública de les obres a efectes d'o-
cupació temporal i la urgent necessitat de l'ocupació. 

La construcció, l'explotació, la gestió i la conservació de les xarxes bàsiques d'abastament es porten a terme mit-
jançant les formes establertes per a la gestió dels serveis públics.  

La Generalitat, mitjançant l'ACA, i les ELA o els ens locals col·laboren en la gestió de les instal·lacions que inte-
gren les xarxes bàsiques d'abastament. 

Les instal·lacions que integren les xarxes bàsiques d'abastament de titularitat pública o privada poden ser objecte 
de transferència o cessió a la Generalitat, i mantenen en tot cas la seva afectació al servei bàsic d'abastament a 
municipis. 

Les afeccions que causin danys a les instal·lacions de les xarxes bàsiques d'abastament o que pertorbin la pres-
tació del servei poden donar lloc a l’adopció de mesures provisionals, la imposició de multes coercitives i la incoa-
ció d'un expedient sancionador.  

Com a mitjà de protecció de les instal·lacions de les xarxes bàsiques d'abastament, s'estableix una zona de servi-
tud afecta al servei públic de les conduccions i altres elements subterranis que en formin part consistent en una 
franja de deu metres d'amplada mesurada de forma horitzontal i centrada sobre l'eix de les instal·lacions lineals, 
dins de la qual les activitats i els usos del sòl resten sotmesos a determinades  limitacions (edificació, instal·lació 
de construccions permanents, requeriment d’autorització per fer determinades actuacions com moviments de ter-
ra, accés lliure i permanent de personal propi o designat per l'entitat titular o gestora del servei...). 

El sistema Ter-Llobregat 

El sistema Ter-Llobregat26 té un règim particular d’ençà que, per Llei 4/1990,27 es va declarar que l’abastament en 
alta en aquest àmbit territorial era servei públic de la Generalitat. En aquesta línia, l’article 34 del Decret legislatiu 
3/2003 estableix que aquest servei comprèn, en tot cas, les operacions següents: 

 La regulació dels recursos hídrics i l'adopció de determinacions per a la millor explotació en quantitat i quali-
tat. 

 La planificació, la redacció dels projectes, l'execució de les obres, la gestió i l'explotació de les instal·lacions. 

 Modificar, adaptar, reajustar i ampliar la quantitat dels recursos en origen, la duració temporal i la regulació 
estacional de les concessions a les poblacions dins de l'àmbit territorial de prestació del servei, establint, per 
a les ampliacions i les noves concessions, les condicions econòmiques que siguin necessàries. 

 Determinar per a cada cas el punt de la xarxa d'abastament des del qual s'ha d'atorgar qualsevol concessió 
nova o qualsevol ampliació de les concessions existents per a l'abastament d'un o diversos municipis des 
d'aquella xarxa, sense que puguin atorgar-se directament concessions per a altres usos. 

 Ordenar la incorporació de nous abastaments o l'ampliació dels existents mitjançant la connexió de les ins-
tal·lacions municipals a la xarxa d'abastament, amb l'increment previ de la dotació de la concessió atorgada.  

Fins a la Llei 10/2011,28 la gestió conjunta i coordinada de les concessions per a abastament en alta de poblaci-
ons incloses en l'àmbit territorial de la xarxa Ter-Llobregat s’atribuïa a l'Ens d'Abastament d'Aigua (ATLL),29 entitat 
de dret públic responsable de la construcció, la conservació, la gestió i l'explotació de la xarxa Ter -Llobregat.30 

La Llei 10/2011 introduí canvis importants en aquest esquema. Així, la disposició addicional segona de la Llei 
10/2011 va dissoldre l’ATLL amb efectes a partir de la formalització dels contractes administratius per a 

                                                        
26 Inclou municipis de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. 
27 Llei 4/1990, de 9 de març, sobre ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona. DOGC núm. 1271, de 09.03.1990. 
28 Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa. DOGC núm. 6035, de 30.12.2011. 
29 D’acord amb l’article 1 dels seus estatuts, l’Ens d’Abastament d’Aigua en el tràfic comercial pot usar el nom d’Aigües del Ter i del Llobregat, Empresa 

Pública o Aigües Ter Llobregat, ATLL. 
30 Estatuts aprovats per Decret 210/1993, de 27 de juliol, d'aprovació dels estatuts de l'Ens d'Abastament d'Aigua creat per la Llei 4/1990, de 9 de març, 

d'ordenació de l'abastament d'aigua a l'àrea de Barcelona. DOGC núm. 1796, de 13.09.1993. 
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l’explotació i gestió de les instal·lacions que constitueixen la xarxa d'abastament Ter-Llobregat i que estan descri-
tes a l’Annex I del Decret legislatiu 3/2003.31 

Els béns adscrits a ATLL en el moment de l’entrada en vigor de la Llei 10/2011 s'incorporen al patrimoni de la Ge-
neralitat i es destinen a l’exercici de les seves competències en matèria d’aigües. Les instal·lacions que haguessin 
estat construïdes o siguin explotades en execució de contractes de gestió del servei públic d'abastament d'aigua, 
de concessions per a l'aprofitament del domini públic hidràulic o per qualsevol altra situació vinculada a la presta-
ció del servei d'abastament de poblacions mantenen la titularitat, amb submissió a les potestats administratives a 
què fa referència el Decret legislatiu 3/2003. Aquestes instal·lacions resten subjectes a reversió de la Generalitat, 
lliures de càrregues i amb afecció al servei d'abastament d'aigua de la seva competència. 

Els drets de naturalesa econòmica a què doni lloc l'explotació i la gestió de les instal·lacions que integren la xarxa 
Ter-Llobregat de manera indirecta es consideren ingressos de la Generalitat, en els termes que s'estableixin en el 
contracte corresponent. Aquests ingressos s'han de destinar a l'exercici de les competències de la Generalitat en 
matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent. 

L'adjudicació dels contractes administratius per a l'explotació i la gestió indirecta de les instal·lacions que consti-
tueixen la xarxa d'abastament Ter-Llobregat suposa l'adscripció a la persona jurídica titular del contracte dels mit-
jans personals i materials necessaris per a la prestació eficient del servei públic. 

D’altra banda, la disposició addicional vint-i-setena de la Llei 5/201232 transfereix a ATLL33 la titularitat de determi-
nats béns de l’ACA, que s’han de destinar a l’exercici de les competències d’ATLL. En concret, la dessalinitzadora 
de la Tordera i infraestructures relacionades.34  

A partir de què es faci efectiva la dissolució d’ATLL, s’atribuiran a l’ACA les funcions següents amb relació als 
béns i les instal·lacions que integren la xarxa Ter-Llobregat: 

 La construcció, la millora, la gestió i l'explotació de les instal·lacions que constitueixen la xarxa d'abastament 
Ter-Llobregat, que comprenen el tractament, l'emmagatzematge i el transport de l'aigua. L'explotació i la ges-
tió es poden fer de manera directa o indirecta, per mitjà dels corresponents contractes administratius de ges-
tió i prestació de serveis públics. 

 La coordinació de l'explotació de les instal·lacions que formen les diverses xarxes del sistema Ter-Llobregat. 

 L'assistència i la col·laboració amb les entitats locals per a la prestació dels serveis de la seva competència 
en matèria d'abastament d'aigua. 

 Subsidiàriament i en els supòsits previstos en la legislació de règim local, la redacció dels projectes, la cons-
trucció i l'explotació d'instal·lacions en l'àmbit de la competència municipal o comarcal. 

 Assumir, temporalment mentre les entitats locals no assumeixin les funcions que tenen encomanades, l'exe-
cució de les obres i la prestació dels serveis que resultin necessaris per a l'abastament de poblacions deter-
minades des de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat amb dret a la percepció de les tarifes corresponents. 

Així mateix, a partir de la dissolució efectiva d’ATLL, la Generalitat passarà a ser la titular de les obres i ins-
tal·lacions que executi amb càrrec als recursos propis i que formin part de la xarxa Ter-Llobregat, i podrà rebre 
l'adscripció d'altres recursos per raó dels serveis que li correspon prestar. La incorporació de noves poblacions a 
l'abastament des de la xarxa d'abastament o l'ampliació dels cabals aprofitats per un o diversos municipis dóna 
lloc a l'obligació de satisfer la Generalitat, en concepte de quota de connexió, una quantitat que ha d'ésser fixada 
pel Consell de la Xarxa d'Abastament Ter-Llobregat de l'ACA i aplicada proporcionalment als nous cabals derivats 
sobre el total servit des de la xarxa bàsica. Aquesta quantitat s'ha de destinar a l'exercici de les competències de 
la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent.  

                                                        
31 La disposició addicional primera de la Llei 10/2011 estableix que correspon al departament al qual és adscrit ATLL la licitació i l'adjudicació dels contrac-

tes administratius de gestió i prestació de serveis públics. 
32 Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. DOGC 

6094, de 23.03.2012. 
33 Atès que en el moment d’aprovació de la Llei 5/2012 encara no s’ha produït la dissolució prevista per la disposició addicional segona de la Llei 10/2011.  
34 Dessalinitzadora i ampliació; dipòsits receptors d’aigua procedents de la dessalinitzadora a les estacions de tractament d’aigua potable de Tossa-Lloret i 

Palafolls i la connexió de la dessalinitzadora amb l’estació receptora de Tordera.   
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En la mateixa línia, el producte de les tarifes per la prestació del servei que s’encomana a la Generalitat és un in-
grés propi d’aquesta. Les tarifes comprenen els costos derivats de la construcció i del finançament de les obres 
de la xarxa d'abastament Ter-Llobregat en la part del cost que hagi de suportar la Generalitat d'acord amb la le-
gislació aplicable al finançament d'aquestes infraestructures, i també l'explotació i la conservació de les ins-
tal·lacions que integren la dita xarxa, i han d'ésser satisfetes per tots els usuaris d'aigua dels municipis que rebin 
el servei. Correspon a la Generalitat la percepció de la tarifa de construcció o d'explotació de la xarxa o instal·lació 
local per raó dels serveis que presti subsidiàriament. 

Les entitats subministradores d'aigua han de percebre de llurs abonats l'import de les tarifes de prestació del ser-
vei i n'han de fer l’ ingrés a la Generalitat en la forma fixada a aquest efecte. Aquest import s'ha de destinar a l'e-
xercici de les competències de la Generalitat en matèria d'aigües, d'acord amb la legislació vigent. 

El 6 de novembre de 2012, el Departament de Territori i Sostenibilitat adjudica el contracte de gestió del servei de 
proveïment d’aigua en alta Ter-Llobregat en favor d’un consorci d’empreses encapçalat per Acciona Agua, SA 
(Acciona).35  

AGBAR presenta recurs contra aquesta adjudicació davant l’Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de 
Catalunya (OARCC),36 que estima parcialment el recurs i exclou l’oferta d’Acciona del concurs considerant que el 
calendari d’execució de les obres que figura al plec de condicions és vinculant. El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC), en decisió feta pública el 19.07.2013, desestima els recursos de la Generalitat i d’Acciona con-
tra la resolució de l’OARCC i l’obliga a fer l’adjudicació de nou.37 La Generalitat de Catalunya anuncia la decisió 
de recórrer davant el Tribunal Suprem la ratificació de l’anul·lació de l’adjudicació d’ATLL a Acciona, pendent de 
resoldre’s en el moment d’aprovar aquest Informe. 

Dins el sistema Ter-Llobregat, també cal fer esment a la decisió de 06.11.2012 del Consell Metropolità de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per crear un nou servei públic anomenat Cicle Integral de l’Aigua que unifica els ser-
veis d’abastament d’aigua en baixa, de sanejament, de depuració d’aigües residuals i de regeneració d’aigües re-
siduals per a altres usos. Fins a aquell moment els serveis de subministrament eren gestionats per diverses em-
preses amb concessió administrativa i els de sanejament, per l’empresa pública d’àmbit metropolità Empresa Me-
tropolitana de Sanejament SA. Per a la gestió d’aquest servei, per a 23 dels 36 municipis que formen part de 
l’AMB, s’acorda constituir una societat de capital mixt constituïda per la pròpia AMB (15%) i AGBAR (85%). Contra 
aquesta decisió s’han plantejat diversos contenciosos,38 pendents de resoldre’s en el moment de redactar aquest 
Informe.39 Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua SA és operativa des 
de l’1 d’agost de 2013. 

En el context d’aquests contenciosos, l’ACA acorda incoar, d’ofici, un expedient de revisió dels títols 
d’aprofitament d’aigua dels quals és titular AGBAR i que formen part de les instal·lacions que integren la xarxa 
d’abastament del sistema Ter-Llobregat definides a l’annex 1 del Decret legislatiu 3/2003.40  

Sanejament 

El sistema públic de sanejament d'aigües residuals es defineix pel Decret legislatiu 3/2003 com el conjunt de béns 
de domini públic interrelacionats en un tot orgànic, compost per una o més xarxes locals de clavegueram, 
col·lectors, estacions de bombament, emissaris submarins, estació depuradora d'aigües residuals i altres ins-
tal·lacions de sanejament associades, amb l'objecte de recollir, conduir fins a l'estació i sanejar, de manera inte-
grada, les aigües residuals generades en un o més municipis.41 

                                                        
35 El consorci liderat per Acciona està format també per les empreses Aigües de Catalunya, Ltd, Gopa Consulting SL, Acacia ISP SL, Global Buridan SL, 

Global Lubbock SL i Gestió Catalana d’Aigües SA. 
36 Resolució 1/2013 de 2 de gener.  
37 Prèviament, el TSJC havia desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la Generalitat i per Acciona i considera que la decisió de l’OARCC és una 

decisió executable i que anul·lar la concessió no suposaria un menyscabament rellevant per a la Hisenda de la Generalitat atesa l’existència d’una altra 
oferta (la d’AGBAR). Així mateix, el TSJC desestima també les mesures cautelars sol·licitades per AGBAR de suspendre immediatament els efectes de la 
formalització del contracte considerant que tot i que la validesa del contracte queda qüestionada, no perd immediatament l’eficàcia perquè el servei no pot 
interrompre’s. 
38 Per part de la Generalitat, que considerava que el conveni entre l’AMB i Agbar envaeix competències, atès que la nova societat assumeix part de la 

gestió de l’aigua en alta, per part d’empreses privades (Acciona, Aigües de València, Aqualia, Sociedad Española de Abastecimientos) i d’un particular, 
que argumenten que no s’ha convocat un concurs públic i dubten de la vigència de les concessions actuals.  
39 Les mesures cautelars sol·licitades, de suspensió de la constitució de la societat, han estat desestimades pel TSJC. 
40 Anunci publicat al DOGC núm. 6367, de 02.05.2013. D’acord amb l’anunci, en el termini d’un mes es pot analitzar l’expedient i formular al·legacions. 

Les al·legacions presentades per la Plataforma Aigua és vida, l’Associació Naturalista de Girona, Ecologistes en Acció de Catalunya, Enginyeria sense 
Fronteres i el Grup de Defensa del Ter sol·liciten l’extinció de les concessions i que la gestió sigui pública. 
41 Article 2.13 Decret legislatiu 3/2003. 
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El Reglament dels serveis públics de sanejament42 defineix el sistema públic de sanejament en alta com el conjunt 
de béns de domini públic constituït per l'estació depuradora d'aigües residuals, les estacions de bombament, els 
emissaris submarins i els col·lectors en alta43 associats. El sistema públic de sanejament en baixa es defineix com 
el conjunt de béns de domini públic constituït per la xarxa de clavegueram municipal i les altres instal·lacions que, 
de conformitat amb la normativa de règim local, són de competència del municipi. Malgrat aquesta definició, amb 
posterioritat s’ha intentat precisar més aquests conceptes per tal de delimitar els àmbits competencials.44 

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2003, corresponen als ens locals les competències relatives al clavegueram i al 
tractament d'aigües residuals. D’acord amb aquesta norma, el sistema públic de sanejament d'aigües residuals és 
gestionat per les ELA que han assumit l'exercici de les competències municipals de sanejament, sens perjudici de 
la titularitat de les instal·lacions i, mentre aquestes no assumeixin la gestió, les instal·lacions que en formen part 
són gestionades per l'Administració competent. 

La gestió del sistema públic de sanejament d'aigües residuals s'efectua per qualsevol de les formes establertes 
per als serveis públics. 

A l’ACA li correspon l’autorització d’abocaments dels sistemes públics de sanejament al medi i l’eventual reutilit-
zació dels efluents, l’alta inspecció i la resta de funcions corresponents als organismes de conca.  

D’acord amb el Decret legislatiu 3/2003 i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, l’ACA finança 
el 100% de les obres de sanejament en alta. Així mateix, atribueix a les ELA els recursos necessaris per a la pres-
tació eficient dels serveis de sanejament. L'atribució s'efectua amb afectació de destinació i pot comprendre les 
despeses d'inversió, de millores, de manteniment, de reposició d'inversions i d'explotació de l'estació de depuració 
d'aigües residuals i de les instal·lacions del sistema en alta. També pot comprendre totalment o parcialment les 
despeses dels sistemes de sanejament gestionats per l'ELA, segons el nombre i la complexitat d'aquestes. La Llei 
5/2012 estableix, a la disposició transitòria quarta, que durant l’exercici pressupostari del 2012, les aportacions 
per a la prestació eficient dels serveis de sanejament han de ser calculades d’acord amb el model que aprovi el 
Consell d’Administració de l’ACA. Així mateix, en aquest període, les atribucions no han d’incloure els costos indi-
rectes d’explotació dels serveis públics de sanejament, sens perjudici d’atendre les despeses en què incorrin les 
administracions actuants que resultin estrictament indispensables per al funcionament dels sistemes de saneja-
ment. 

El Reglament dels serveis públics de sanejament recull, entre altres, els aspectes següents: 

 Formes i terminis de la cessió o la transmissió a les ELA de la propietat de les instal·lacions de sanejament 
en alta, quan l'Agència Catalana de l'Aigua les executi. 

 Model estandarditzat de càlcul dels costos d'explotació dels sistemes, en funció del cabal d'aigües que cal 
depurar, la càrrega contaminant, les característiques de l'estació depuradora i altres aspectes objectius que 
es considerin. 

 Normes bàsiques per al manteniment, la reposició i l'explotació dels equips del sistema, amb expressió dels 
abocaments prohibits i dels límits generals d'abocament. 

 Sistemes de relació entre l'Agència Catalana de l'Aigua i les ELA que garanteixin la informació recíproca, 
l'homogeneïtat tècnica i l'acció conjunta. 

 

 

 

                                                        
42 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament. DOGC núm. 3894, de 29.05.2003. 
43 S'entén per col·lector en alta aquella instal·lació a la qual es connecten les xarxes de clavegueram col·lectives, conduint directament (per gravetat o 

bombament) les aigües residuals recollides fins a l'estació depuradora d'aigües residuals. 
44 En aquest sentit, vegeu el Programa de sanejament de les aigües residuals urbanes 2005. 
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TAULA 1. Distribució de competències 

COMPETÈNCIA 

Subministrament 

En alta 
Embassament  

Públic 
ACA 
CHE 

Privat  (comunitats de regants, indústries, hidroelèctriques) 

Transport i potabilització Operadors en alta 

En baixa Administració local 

Sanejament 

En alta (Tractament d’aigües residuals) ACA 

En baixa (Recollida d’aigües residuals: clave-
gueram) 

Administració local  

Regadius 

En alta Comunitat de regants 

En baixa Parcel·les 

Font: elaboració pròpia. 

2.3. Planificació hidrològica 

La DMA estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua, configurant la planificació hi-

drològica com el principal instrument per tal d'assolir els objectius de protecció i millora de l'estat dels recursos hí-
drics en quantitat i qualitat, així com la millora dels ecosistemes hídrics associats i la promoció de l'ús sostenible 
de l'aigua. 

Àmbit estatal 

En l’àmbit estatal, el Reial decret legislatiu 1/2001 i el Reial decret 907/2007, pel qual s’aprova el Reglament de la 
planificació hidrològica estableixen les normes de caràcter bàsic en matèria de planificació. 

En aquest àmbit s’aprovà el Pla hidrològic nacional (PHN),45 que regula les mesures necessàries per a la coordi-
nació dels diferents plans hidrològics de conca i la solució per a les alternatives que aquests proposin; la previsió i 
les condicions de les transferències de recursos hidràulics entre àmbits territorials de diferents plans hidrològics 
de conca i les modificacions que es prevegin en la planificació de l’ús del recurs i que afectin aprofitaments exis-
tents per a l’abastiment de poblacions i regs. El PHN tenia com a eix principal la regulació de les transferències de 
recursos hídrics entre àmbits territorials de diferents plans de conca. El PHN fou objecte de diverses modificaci-
ons, entre les quals destaca la derogació, el 2004, de les previsions lligades a les transferències d’aigua entre el 
Baix Ebre i les conques hidrogràfiques internes de Catalunya, del Xúquer, del Segura i del Sud, que constituïen 
l’eix central del Pla hidrològic nacional i l’aposta per la dessalinització.  

En la conca de l’Ebre cal fer esment al Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat pel Reial decret 1664/1998. 
Durant la redacció d’aquest Informe està en procés d’aprovació el nou Pla per al període 2010-2015.46 El 4 de ju-
liol de 2013 s’aprova la Proposta de projecte pel Consell de l’Aigua de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre que 
rep la conformitat del Comitè d’Autoritats Competents de la Conca el 5 de juliol de 2013. Després de l’Informe fa-
vorable del Consell Nacional de l’Aigua de 29.07.2013,47 resta pendent l’aprovació per part del Govern a través 
d’un Reial decret.  

                                                        
45 Llei 10/2001, de 5 de juliol (BOE núm. 161, de 6.7.2.001). Modificat per Llei 53/2002, Llei 62/2003, Reial decret llei 2/2004 i Llei 11/2005.  
46 Propuesta de Proyecto de plan hidrológico de la cuenca del Ebro: normativa. Madrid: Gobierno de España. Consulta a 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-
2015/1.%20Proyecto%20de%20Real%20Decreto%20y%20Normativa/NormativaPHE%20v.6.0.pdf 
47 Amb el vot en contra de la Generalitat de Catalunya pel cabal de manteniment assignat en el tram final del riu. 

http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/1.%20Proyecto%20de%20Real%20Decreto%20y%20Normativa/NormativaPHE%20v.6.0.pdf
http://www.chebro.es:81/Plan%20Hidrologico%20Ebro%202010-2015/1.%20Proyecto%20de%20Real%20Decreto%20y%20Normativa/NormativaPHE%20v.6.0.pdf
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Àmbit català 

En l’àmbit autonòmic, les normes generals sobre planificació es contenen al Decret legislatiu 3/2003 i al Regla-
ment de la planificació hidrològica,48 de les quals se’n desprèn que el Pla de gestió de l’aigua és el conjunt de 
propostes elaborades d’acord amb els principis de la DMA adreçades a economitzar i racionalitzar la utilització de 
l’aigua i a garantir el bon estat dels sistemes aquàtics.  

Dins el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 distingeix entre les conques internes de 
les intercomunitàries. Atesa aquesta norma, al Govern correspon aprovar el Pla de gestió de les conques internes 
elaborat per l’ACA, mentre que, a les conques catalanes incloses dins els àmbits de les demarcacions hidrogràfi-
ques de l’Ebre, del Xúquer i la Garona, l’ACA redacta un conjunt de propostes de gestió, sol·licitant a 
l’Administració de l’Estat que siguin incorporades als respectius plans de gestió de cada demarcació hidrogràfica. 

El Pla de gestió porta també associat un Programa de seguiment i control per valorar l’eficiència de les mesures 
programades i el compliment dels objectius establerts. 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) és l’instrument de planificació de l’aigua 
per al període 2010-2015 que ha de determinar les accions i les mesures necessàries per assolir els objectius de 
la planificació hidrològica del districte de conca fluvial de Catalunya (DCFC, que abasta les conques internes) i 
que concreta per a les diverses masses d’aigua els objectius ambientals que defineixen el Reial decret legislatiu 
1/2001 i el Decret legislatiu 3/2003. Aquest Pla, aprovat pel Decret 188/2010,49 va ser posteriorment aprovat pel 
Reial decret 1219/2011,50 d’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/2001 segons el qual (articles 
41.1 i 40.6), a les demarcacions hidrogràfiques amb conques compreses íntegrament en l’àmbit territorial d’una 
comunitat autònoma, l’elaboració del Pla hidrològic correspon a l’administració hidràulica competent i l’aprovació, 
al Govern mitjançant un Reial decret després de l’informe favorable del Consell Nacional de l’Aigua.51 

El Decret 188/2010 ha estat anul·lat per la Sentència núm. 287/2013, del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya, de 26.04.2013, dictada en els recursos presentats pel Departament de Presidència del Govern d’Aragó i el 
Gremi d’Àrids de Catalunya.52 Així mateix, s’anul·la l’Acord Gov/238/2010, d’aprovació del Programa de mesures 
associat al Pla de gestió. El 16.05.2013 la Generalitat anuncia la intenció de presentar un recurs de cassació con-
tra aquesta sentència, la qual cosa permetria continuar aplicant el Pla de gestió de districte de conca fluvial de 
Catalunya i el seu Programa de mesures.  

D’altra banda, i al marge de l’esmentada sentència, cal tenir en compte que el Pla està essent revisat anticipada-
ment, atès el context econòmic actual.53 Segons compareixença del conseller de Territori i Sostenibilitat al Parla-
ment el 16.2.2012, l’objectiu de la revisió és introduir una major racionalitat en les tecnologies de les infraestructu-
res del cicle de l’aigua, reconsiderant algunes de les solucions tècniques contemplades i modificar els calendaris i 
pressupostos previstos, atesa la incapacitat d’assumir el cost del conjunt del Pla.  

Sense perjudici del procés de revisió anticipada i del procés judicial esmentat, a continuació es descriu el contin-
gut del PGDCFC.  

Els objectius generals del PGDCFC són assolir el bon estat o bon potencial de les masses d'aigua; evitar qualse-
vol deteriorament del seu estat actual i donar compliment als objectius específics de les zones protegides. Per a 
l’any 2015, els objectius són  

 Donar compliment als objectius generals en 402 masses d'aigua (67%), 214 al DCFC (55%). 

 Contribuir a fer possible, en propers horitzons de planificació (2021, 2027), l'assoliment dels objectius gene-
rals a la resta de masses d'aigua. 

                                                        
48 Decret 380/2006, de 10 d'octubre (DOGC núm. 4740, de 16.10.2006). 
49 Decret 188/2010, de 23 de novembre, d’aprovació del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010). 

Substitueix el Pla hidrològic de les conques internes de Catalunya del 1998. Dels 25 plans de conques internes que s’havien d’aprovar a Espanya abans 
de 2010, Catalunya va ser l’única comunitat que va presentar i aprovar el Pla dins els terminis establerts.  
50 BOE núm. 228, de 22.09.2011. 
51 Informat favorablement pel Consell Nacional de l’Aigua el 24.03.2011. 
52 La Sentència no afecta el Reial decret 1219/2011. 
53 L’Agència Catalana de l’Aigua defineix el calendari i les accions destinades a la revisió del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya i el 

seu Programa de mesures. Consulta a 
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/13039_01_018_document_consulta_revisio_pgdcfc_2013_2018_jJul2013.pdf 
  

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/directiva_marc/13039_01_018_document_consulta_revisio_pgdcfc_2013_2018_jJul2013.pdf
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 Garantir l'abastament urbà en quantitat i qualitat, especialment en l'àmbit del districte de conca fluvial de Ca-
talunya. 

El Pla consta d’una diagnosi de la situació i de les principals pressions que incideixen sobre les masses d’aigua 
del districte de conca, elaborada a partir dels estudis previs i dels resultats obtinguts de l’aplicació de les previsi-
ons del Programa de seguiment i control, un resum de l’anàlisi econòmica de l’aigua, un resum de les mesures 
que conté el Programa de mesures, un registre dels plans i programes de gestió específics, un resum de les me-
sures d’informació pública i de consulta adoptades, una llista de les autoritats competents i una referència als 
punts de contacte i dels procediments per obtenir informació sobre això. 

El Pla s'estructura en quatre grans eixos:  

 Millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del medi: mesures orientades a assolir un bon estat de l'hàbi-
tat físic i de les comunitats biològiques associades a les masses d'aigua.  

 Millora de la qualitat de les aigües: mesures que tenen per objectiu mantenir una bona qualitat fisicoquímica 
de l'aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la contaminació difusa.  

 Modernització de regadius: optimització i consolidació dels regadius de les comunitats de regants a tot el terri-
tori català, amb la modernització de les xarxes de reg que subministren aigua als regants a peu de finca, fet 
que permetrà una millor gestió i major sostenibilitat. 

 Gestió de la demanda i dels recursos hídrics: mesures orientades a garantir la disponibilitat d'aigua necessà-
ria per satisfer les demandes que es derivin dels usos actuals i futurs. Bàsicament mesures per a la garantia 
de l'abastament i també per a la reutilització de l'aigua depurada. 

El PGDCFC preveu que si determinades circumstàncies, com ara la disponibilitat pressupostària, fessin inviable la 
realització d’alguna o algunes de les actuacions, l’ACA podrà posposar l’execució d’aquesta actuació o grup 
d’actuacions a successius plans de gestió, sempre que sigui coherent amb l’acompliment dels objectius que fixa el 
Pla de gestió. Així mateix, admet que l’ACA substitueixi una actuació o grup d’actuacions per una nova actuació o 
grup d’actuacions, sempre que sigui coherent amb l’acompliment dels objectius pels quals han estat substituïdes. 
En aquest cas, la inclusió en la planificació correspondrà a un acord del Govern, amb l’acord previ del Consell 
d’Administració de l’ACA.54 

Malgrat preveure’s que el PGDCFC havia de ser revisat cada sis anys, com s’ha esmentat anteriorment, en el 
moment d’elaborar aquest estudi se n’ha iniciat ja la revisió anticipada.  

El Programa de mesures55  

El Programa de mesures56 és l’instrument del PGDCFC que estableix el conjunt de mesures necessàries per as-
solir els objectius de la planificació hidrològica a Catalunya i que, com el PGDCFC, està en procés de revisió en el 
moment de redactar aquest Informe. El Programa inclou mesures respecte les conques internes i propostes res-
pecte la part catalana de les conques intercomunitàries perquè, si escau, l’administració hidràulica competent 
(Confederació Hidrogràfica de l’Ebre o Confederació Hidrogràfica del Xúquer) les incorpori en el corresponent ins-
trument de planificació. 

El conjunt d’actuacions i mesures que conformen el Programa de mesures s’agrupa en quatre blocs en paral·lel 
als eixos fonamentals del PGDCFC anteriorment descrits.  

D’acord amb el Programa de mesures, la inversió total a Catalunya que calia desenvolupar a partir de l’any 2006 
era de 8.728,5 M€. D’aquests, 6.269,2 M€ s’havien d’invertir al districte de conca fluvial de Catalunya i 2.459,3 
M€, a les conques intercomunitàries. D’aquest volum inversor, el 59% (5.540 M€), havia de ser assumit o bé per 
l’ACA (4.092 M€) o bé per ATLL (1.429 M€). La resta s’havia de distribuir entre les altres administracions i agents 
que intervenen en el cicle integral de l’aigua a Catalunya (departaments de la Generalitat, Administració general 

                                                        
54 Com a excepció, la introducció de canvis de solució tècnica en les obres i en les actuacions previstes en la planificació s’aprova mitjançant acord del 

Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
55 Com s’ha esmentat, la Sentència núm. 287/2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anul·la el Pla de mesures. La Generalitat ha anunciat la 

presentació d’un recurs de cassació contra aquesta Sentència.  
56 Instrument previst per l’article 11 DMA, l’article 92 quatre del Reial decret legislatiu 1/2001 i el Reglament de la planificació hidrològica i l’article 22 del 

Decret legislatiu 3/2003. 
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de l’Estat, ens locals i usuaris). Atès que algunes mesures ja estaven iniciades per l’ACA i ATLL per un total de 
1.882 M€, s’indicava que el volum d’inversió pendent d’executar fins al 2015 era de 3.657,5 M€.  

El PGDCFC estableix els criteris per determinar57 la participació de l’ACA en el finançament de cada actuació: 

TAULA 2. Criteris per a determinar la participació de l’ACA en el finançament de les actuacions 

Abastament en alta Sanejament 

Finançament del 50% a càrrec de l’ACA  
Aquest valor es pot modificar a l’alça o a la baixa, en 
funció dels paràmetres següents: 

 Relació entre la inversió necessària i el cabal 
subministrat pel servei beneficiat. 

 Paràmetres d’eficiència del servei, com ara la 
dotació global en alta, el rendiment de la xarxa 
de distribució, o l’existència d’ordenances des-
tinades a afavorir l’estalvi d’aigua. 

 L’esforç tarifari realitzat pel servei beneficiat en 
els anys anteriors. 

Finançament del 100% a càrrec de l’ACA en el cas del sane-
jament en alta. 
L’ACA podrà assumir la inversió relativa a les instal·lacions 
de sanejament associades, amb la data límit de final de l’any 
2015. 
Fins a la fi de l’any 2012 l’ACA resta facultada per a 
l’assumpció dels costos d’explotació de les noves ins-
tal·lacions de sanejament associades. 
Finançament fins a un màxim del 30% a càrrec de l’ACA en 
el cas d’instal·lacions per a la descàrrega de sistemes unita-
ris i col·lectors bàsics d’aigües pluvials. 
Finançament del 50% a càrrec de l’ACA en les despeses de 
redacció dels plans de mesures mínimes i dels plans direc-
tors integrals de sanejament. 

 

Propostes de gestió i mesures al Pla de demarcació de l'Ebre 

Amb aquestes propostes, l'ACA posa en coneixement de la CHE el conjunt d'observacions i aportacions que s'e-
fectuen al Pla hidrològic de la conca hidrogràfica de l'Ebre segons el document lliurat a la Comissió de Planificació 
en data 23.07.2009. L'objectiu és que es tinguin en compte els continguts del document previ al tràmit d'informa-
ció pública del Pla, per tal d'aconseguir el bon estat ecològic a tot Catalunya.  

Altres programes 

En els termes que estableix l’article 24 del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, el Pla de 
gestió es complementa amb els plans i programes següents:  

 Programa de sanejament d’aigües residuals industrials (PSARI), aprovat per l’Acord del Govern d’1 d’agost 
de 2003, pel que fa als principis bàsics de gestió. 

 Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes de 2005, aprovat per l’Acord del Govern de 20 de juny 
de 2006.  

 Pla sectorial de cabals de manteniment58 de les conques internes de Catalunya, aprovat per l’Acord del Go-
vern de 4 de juliol de 2006. 

 Programa d'actuacions per a la gestió dels fangs residuals generats en els processos de depuració d'aigües 
residuals urbanes.59  

 Altres plans i programes de gestió específics que s’aprovin: Programa de reutilització.60 

                                                        
57 Correspon al Consell d’Administració de l’ACA. 
58 Els cabals de manteniment (també coneguts com a cabals ambientals o ecològics) es defineixen com una restricció que s’imposa als usos i les detrac-

cions d’aigua del medi per permetre un bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. El règim de cabals de manteniment ha de permetre el 
manteniment d’una habitabilitat adequada de les comunitats pròpies de cada tram fluvial, la diversitat d’hàbitats, i la bona estructura geomorfològica de les 
ribes i les riberes. 
59 Acord GOV/165/2010 de 21 de setembre. DOGC núm. 5726, d’01.10.2010.  
60 L’anunci d’informació pública d’aquest Programa consta al DOGC núm. 5428, de 24.07.2009. Aquest Programa  parteix de la consideració que l'aigua 

reutilitzada és una font alternativa de recurs per a usos que no siguin com a aigua de beure (industrials, reg de camps de golf, usos municipals, reg agríco-
la i recàrrega d'aqüífers).  
El Programa determina: 
- Les infraestructures de reutilització que cal promoure per part de la Generalitat.  
- La definició dels usos que es consideren més adients per a cada sistema de sanejament.  
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2.4. Usos sobre béns de domini públic hidràulic61 

D’ençà de 1985, es consideren béns de domini públic estatal les aigües continentals, els cabals de corrents natu-
rals, les lleres de llacs i llacunes i dels embassaments superficials en cabals públics,  els aqüífers i les aigües pro-
cedents de la dessalació d’aigua de mar.62 Per contra, són de domini privat els cabals pels quals ocasionalment 
discorrin aigües pluvials que des del seu origen travessen únicament finques particulars.63   

Els usos privatius64 sobre béns de domini públic hidràulic requereixen bé haver estat previstos per llei65  o bé 
l’atorgament a través d’una concessió administrativa.66 Així mateix, quan existeixin cabals reservats o compresos 
en algun pla de l’Estat que no siguin objecte d’aprofitament immediat, poden atorgar-se concessions a precari que 
no consolidaran cap dret ni donaran lloc a indemnització si l’organisme redueix els cabals o revoca les autoritzaci-
ons. 

2.4.1. Règim concessional 

El sistema concessional queda regulat pels articles 59 a 79 del Reial decret legislatiu 1/2001 que han estat 
desenvolupats pel Reglament del domini públic hidràulic.67   

L’atorgament de concessions s’ha de fer atenent l’ordre de preferència d’usos establert al Pla hidrològic correspo-
nent o, en el seu defecte, al Reial decret legislatiu 1/2001.68  L’abastament de població és, en qualsevol cas, l’ús 
prioritari.  

Els cabals ambientals, que s’estableixen pel pla de conca corresponent, no es consideren ús sinó restricció als 
sistemes d’explotació.  

El procediment de concessió és regulat pel Reglament del domini públic hidràulic regit pels principis següents: 
principi de competència de projectes (busca l’interès general);69 evitar les afeccions a usuaris preexistents (infor-

                                                                                                                                                                                        
- La proposta d’un nou marc de gestió per a aquesta activitat, que en permeti un millor desenvolupament, incloent-hi la definició dels criteris de finança-
ment de les diferents actuacions i de mecanismes de recuperació dels costos públics d’inversió i explotació.  
- L’establiment de criteris de qualitat de l’aigua regenerada i autocontrols. 
El Programa enumera les actuacions de reutilització que s’han de dur a terme en els propers anys, tant les que seran promogudes per l’Agència, en tant 
que actuacions considerades d’interès general, com les que han de ser impulsades per altres ens. 
61 A conseqüència de la Iniciativa Ciutadana Europea “L’aigua un dret humà”, que defensa la gestió pública dels recursos hídrics, l’aigua queda exclosa de 

la Directiva europea sobre concessions, en tramitació en el moment de redactar aquest informe, que té per objecte regular els contractes entre les admi-
nistracions i companyies privades per a la concessió de serveis públics.  
62 Article 2 del Reial decret legislatiu 1/2001. La Llei 29/1985 d’aigües va incloure les aigües subterrànies al domini públic. Tot i reconèixer l’existència de 

drets adquirits, va implicar la desaparició del dret d’aquells qui les haguessin tret a la superfície a apropiar-se-les que s’establia a la Llei de 1879 fins lla-
vors vigent. 
63 Article 5 del Reial decret legislatiu 1/2001. 
64 El Reial decret llei 1/2001 distingeix entre usos comuns (beure, banyar-se, altres usos domèstics i abeurar el ramat), usos comuns especials sotmesos a 

declaració responsable (navegació i flotació, establiment de barques de pas i embarcadors, altres que no excloguin la utilització per tercers) i usos priva-
tius. 
65 L’article 54 del Reial decret legislatiu 1/2001 regula els usos privatius per disposició legal. El propietari d’una finca pot aprofitar les aigües pluvials que hi 

discorrin i les aigües estancades, amb els límits que estableixi la Llei, el respecte dels drets de tercer i la prohibició de l’abús de dret. Així mateix, remet al 
desenvolupament reglamentari l’aprofitament d’aigües procedents de manantials amb un màxim de 7.000 metres cúbics anuals. Caldrà autorització per a 
la realització de noves obres als aqüífers declarats com a sobreexplotats o en risc de ser-ho. 
66 No obstant això, els òrgans de l’Administració central o de les comunitats autònomes poden accedir a la utilització de les aigües prèvia autorització es-

pecial, sense perjudici de tercers. 
67 A l’Avaluació del Programa nacional de reforma i del Programa d’estabilitat d’Espanya per a 2012, la Comissió Europea indica que Espanya afronta rep-

tes importants en la gestió de l’aigua, atès que tot i la situació d’escassetat en determinades àrees, no existeixen incentius suficients per a la seva utilitza-
ció eficient. En particular, indica que el Govern encara no ha contret un compromís clar de reforma del mercat de concessions amb l’objectiu d’abordar de 
forma concreta aquestes ineficiències. Consulta a http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/swd2012_spain_es.pdf 
68 El Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya estableix que, amb caràcter general, en l'atorgament de concessions, l'ordre de preferència 

d'usos de l'aigua és el següent: 1r. Abastament de població. 2n. Usos agraris i industrials (no inclosos en el punt 3). 3r. Usos industrials per a la producció 
d'energia elèctrica. 4t. Usos recreatius. 5è. Aqüicultura. 6è. Navegació i transport aquàtic. 7è. Altres usos. En l'àmbit del sistema Ter-Llobregat l'ordre de 
preferència d'usos de l'aigua és el següent: 1r. Abastament de població. 2n. Usos industrials (no inclosos en el punt 4).3r. Usos agraris 4t. Usos industrials 
per a la producció d'energia elèctrica. 5è. Usos recreatius. 6è. Aqüicultura. 7è. Navegació i transport aquàtic. 8è. Altres usos.  
El Pla hidrològic de la conca de l’Ebre defineix l’ordre següent: 1r. Abastaments urbans. 2n. Regadius i usos agraris. 3r Usos industrials per a la producció 
d’energia elèctrica. 4t. Altres usos industrials. 5è. Aqüicultura. 6è.Usos recreatius. 7è. Navegació. 8è. Altres aprofitaments.  
El Reial decret legislatiu 1/2001 estableix l’ordre següent: 1.º Abastament de població, incloent la necessària per a indústries de poc consum d’aigua situa-
des als nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 2n. Regadius i usos agraris. 3r Usos industrials per a producció d’energia elèctrica. 4t  Altres 
usos industrials. 5è Aqüicultura. 6è Usos recreatius. 7è Navegació i transport aquàtic. 8è Altres usos. 
69 El procediment ordinari d’atorgament de concessions s’ajustarà als principis de publicitat i tramitació en competència, preferint-se, en igualtat de condi-

cions, aquells que projectin la utilització de l’aigua més racional i una millor protecció de l’entorn. Aquest principi es pot eliminar en l’abastament de pobla-
cions. 
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mació pública), assegurar la compatibilitat amb la planificació hidrològica (informes expressos de compatibilitat) i 
la consideració de visions sectorials múltiples (informes d’altres administracions).70  

L’atorgament és discrecional, tot i que la resolució serà motivada i adoptada en funció de l’interès públic. 
L’atorgament ha de tenir en compte l’explotació racional conjunta dels recursos superficials i subterranis, sense 
que el títol concessional garanteixi la disponibilitat dels cabals concedits. La concessió s’entén feta sense perjudici 
de tercers.  

L’aigua concedida queda adscrita als usos indicats al títol concessional i no pot aplicar-se a altres usos ni a ter-
renys diferents si es tracta de recs, excepte dels supòsits de cessió temporal que s’analitzen en aquest mateix 
apartat. No obstant això, l’Administració concedent pot imposar la substitució de tots o part dels cabals concessi-
onals per altres amb la finalitat de racionalitzar l’aprofitament del recurs.71  

Si el destí de les aigües és el rec, el titular de la concessió haurà de ser-ho també de les terres a les que va desti-
nada l’aigua, sense perjudici de les concessions atorgades a les comunitats d’usuaris i sense perjudici de les con-
cessions per a rec en règim de servei públic.72   

L’organisme de conca pot atorgar concessions col·lectives per a rec a una pluralitat de titulars de terres que 
s’integrin a través de conveni en una agrupació de regants.73  En aquest cas l’atorgament del nou títol concessio-
nal implica la caducitat de les concessions per a rec preexistents. 

La concessió per a rec podrà preveure l’aplicació de l’aigua a superfícies diferents alternativament o successiva-
ment o preveure un perímetre màxim de superfície dins el qual el concessionari podrà regar unes superfícies o 
d’altres.  

Les concessions s’atorguen per un termini no superior a 75 anys, incloses les pròrrogues que s’haguessin pogut 
acordar per amortitzar obres absolutament necessàries per a la utilització normal de la concessió no amortitzables 
dins el termini restant de concessió.74   

Revisió  

La revisió de les concessions requereix autorització administrativa i pot fer-se per les causes següents:  

 Modificació dels supòsits que van determinar-ne l’atorgament. 

 A petició del concessionari en casos de força major. 

 Quan sigui necessari per adequar-les als plans hidrològics.  

 En les concessions per a l’abastament de poblacions i regadius, quan s’acrediti que l’objecte de la concessió 
pot complir-se amb una dotació menor o una millora tècnica d’utilització del recurs que contribueixi al seu es-
talvi. A aquests efectes, les confederacions hidrogràfiques han de fer auditories i controlar l’eficiència de la 
gestió i utilització dels recursos hídrics objecte de la concessió.  

La revisió no dóna dret a indemnització excepte en el cas d’adequació al pla hidrològic, que es determinarà en 
funció de la normativa d’expropiació forçosa. En el cas de la modificació de les concessions per a l’abastament de 
poblacions i regadius a què s’ha fet referència reglamentàriament poden establir-se ajuts a favor dels concessio-
naris.  

                                                        
70 Embid Irujo, Antonio (2011). Agua y ciudades. Civitas. (Monografías). 
71 L’Administració només respon de les despeses inherents a l’obra de substitució, podent repercutir les despeses sobre els beneficiaris. 
72 Atès l’article 62 del Reial decret legislatiu 1/2001, poden atorgar-se concessions d’aigües per a rec, en règim de servei públic, a empreses o particulars 

encara que no ostentin la titularitat de les terres eventualment beneficiàries del rec, sempre que el peticionari acredit prèviament que compta amb la con-
formitat dels titulars que reuneixin la meitat de la superfície de les terres. En aquest cas, l’Administració concedent aprova els valors màxims i mínims de 
les tarifes de rec, que han d’incorporar les quotes d’amortització de les obres. 
73 Vegeu l’article 81.5 del Reial decret legislatiu 1/2001. 
74 Article 60 del Reial decret legislatiu 1/2001. Les pròrrogues poden concedir-se amb un límit màxim de deu anys i per una sola vegada. Cal acreditar els 

perjudicis que patiria el concessionari en cas contrari. 
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Caducitat del dret a l’ús privatiu 

Les concessions caduquen per incompliment de qualsevol de les condicions essencials de la concessió o dels 
seus terminis i per interrupció permanent de l’explotació durant tres anys consecutius per causa imputable al titu-
lar. 

Transmissió d’aprofitaments  

L’article 63 del Reial decret legislatiu 1/2001 exigeix autorització administrativa prèvia per a la transmissió total o 
parcial dels aprofitaments d’aigua que impliquin un servei públic i també la constitució de gravàmens sobre 
aquests. En la resta de casos només cal acreditar de manera fefaent la transferència o la constitució del grava-
men. 

Cessió de drets a l’ús privatiu de les aigües: reassignació de recursos  

S’ha de distingir aquesta transmissió del règim de transaccions de drets d’aprofitament d’aigua que es va introduir 
a la normativa d’aigües el 1999 amb l’objectiu, entre d’altres, de flexibilitzar el règim concessional, atès que els 
mecanismes dels que ja disposava l’administració hidràulica per reassignar l’aigua (com els expedients de caduci-
tat i de revisió) s’havien mostrat ineficaços. El context d’aquesta regulació és l’augment de la demanda d’aigua 
com a conseqüència del fort procés industrialitzador i de l’activitat immobiliària, així com una dècada especialment 
seca.  

Amb aquest objectiu es van regular els contracte de cessió i els centres d’intercanvi.75  

Els contractes de cessió de drets d’us privatiu de l’aigua són arrendaments temporals de drets d’ús d’aigua i 
fan possible la reassignació temporal de volums d’aigua ja concedits.  

Atès que recauen sobre béns de domini públic, aquest tipus de contractes tenen una regulació limitativa. 

Des del punt de vista subjectiu: els concessionaris o titulars d’un dret privatiu76  poden cedir, amb caràcter tempo-
ral, a un altre concessionari o titular de dret d’igual o més rang segons l’ordre de preferència corresponent la tota-
litat o part dels drets d’ús que els corresponguin. Per raons d’interès general, però, el ministre de Medi Ambient 
pot autoritzar expressament, amb caràcter temporal i excepcional, cessions de drets d’ús de l’aigua al marge de 
l’ordre de prelació d’usos. 

Els concessionaris o titulars de drets d’usos privatius no consumptius no poden cedir els seus drets per a usos 
que no tinguin aquesta consideració.77 

No poden celebrar aquests tipus de contractes els titulars de concessions o autoritzacions a precari.  

Els adquirents se subroguen en les obligacions sobre l’ús de l’aigua que corresponen als cedents, que mantenen 
la titularitat de la concessió.  

Des del punt de vista objectiu, els contractes han de ser formalitzats per escrit i comunicats, en el termini de 15 
dies des de la seva signatura, a l’organisme de conca78 i a les comunitats d’usuaris a les que pertanyin cedent i 
cessionari. A les cessions entre usuaris d’aigua per a rec ha de constar la identificació expressa dels predis que el 
cedent renuncia a regar o es compromet a regar amb menys dotació durant la vigència del contracte, així com la 
dels predis que regarà l’adquirent amb el cabal cedit. 

Els contractes s’entenen autoritzats i comencen a tenir efectes si en el termini d’un mes des de la notificació a 
l’organisme de conca aquest no formula oposició, si es tracta de cessions entre membres de la mateixa comunitat 
d’usuaris o de dos mesos en la resta de casos.  

Quan la cessió es refereixi a una concessió per a regadius i usos agraris, l’organisme de conca trasllada còpia del 
contracte a la comunitat autònoma i al Ministeri d’Agricultura per tal que emetin informe en el termini de deu dies.  

                                                        
75 Articles 72 del Reial decret legislatiu 1/2001 i 340 i ss del Reial decret 849/1986, pel qual s’aprova el Reglament del domini públic hidràulic. 
76 Article 343 del Reial decret 849/1986. 
77 Aquesta limitació és congruent amb l’objectiu dels contractes de cessió, que és la reassignació dels recursos hídrics i no pas un consum addicional. 
78 En l’àmbit de les conques internes, l’ACA assumeix les funcions i les atribucions que la legislació general atorga als organismes de conca. 
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A través de resolució motivada, l’organisme de conca pot no autoritzar la cessió si afecta negativament al règim 
d’explotació dels recursos a la conca, a drets de tercer, als cabals mediambientals, a l’estat o conservació dels 
ecosistemes aquàtics o si s’incompleix algun dels requisits legals, sense que generi indemnització. En aquest 
termini també pot exercir un dret d’adquisició preferent, rescatant així els cabals de tot ús privatiu.  

Els organismes han d’inscriure els contractes al Registre d’Aigües i poden inscriure’s també al Registre de la Pro-
pietat. 

Pel que fa a l’objecte del contracte de cessió, el volum anual susceptible de cessió no pot superar el realment uti-
litzat pel cedent, que es calcula en funció dels valors del volum realment utilitzat els darrers cinc anys, que pot ser 
corregit, si s’escau, en atenció a la dotació objectiu que fixi el pla hidrològic de conca, els retorns que procedeixin, 
les circumstàncies hidrològiques extremes i el respecte als cabals mediambientals o, en defecte, el bon ús de 
l’aigua. En cap cas, però, el volum susceptible de cessió pot superar el que resulti dels acords que adopti 
l’organisme de conca.79  

Els cabals cedits es computaran com d’ús efectiu de la concessió als efectes d’evitar la possible caducitat del títol 
concessional.  

La cessió pot comportar una compensació econòmica que es fixarà de mutu acord entre els contractants i haurà 
d’explicitar-se al contracte.  

Quan la realització material de les cessions acordades requereixi la utilització d’instal·lacions o infraestructures 
hidràuliques titularitat de tercers, per lliure acord entre les parts se n’ha d’establir l’ús. En cas que siguin titularitat 
de l’organisme de conca o aquest en tingui encomanada la gestió, en el moment de fer la sol·licitud els contrac-
tants han de sol·licitar la determinació del règim d’utilització de les infraestructures i la fixació de les exaccions 
econòmiques que corresponguin.  

Si fos necessari construir noves instal·lacions o infraestructures hidràuliques, els contractants hauran de presen-
tar, en el moment de fer la sol·licitud, el document tècnic que les defineixi adequadament. 

La resolució de l’organisme de conca sobre l’ús o construcció d’infraestructures és independent de la decisió so-
bre l’autorització del contracte de cessió. 

Si es tracta d’infraestructures de connexió interconques, només poden utilitzar-se si el Pla hidrològic nacional o 
les lleis de cada transvasament ho preveuen. L’autorització en aquest cas seria competència del Ministeri del Me-
di Ambient, i el silenci serà negatiu si en el termini establert no s’ha notificat la resolució.80  

Quan el destí de les aigües cedides sigui l’abastament de poblacions, caldrà informe de l’autoritat sanitària sobre 
la idoneïtat d’aquest ús.  

L’incompliment dels requisits legalment establerts és causa per acordar la caducitat del dret concessional del ce-
dent. 

Els centres d’intercanvi de drets d’ús de l’aigua81 es preveuen per a casos excepcionals. Es poden constituir 
en els següents casos:  

 Situacions de falta de disponibilitat de recursos que obliguen l’organisme de conca a fixar-ne l’explotació per a 
garantir-ne l’ús racional. 

 Aqüífers declarats sobreexplotats. 

 Sequeres extraordinàries, estats de necessitat, urgència o concurrència de situacions anòmales o excepcio-
nals. 

                                                        
79 La finalitat d’aquesta limitació és evitar la “venda de drets sobre el paper”, és a dir, la cessió de més drets dels que realment disposa el cedent, evitant 

així l’especulació amb el preu. Vázquez García, Daniel (2010). El contrato de cesión de derechos al uso privativo del agua: otra forma de adquirir derechos 
sobre las aguas públicas más allá de las concesiones administrativas. Diario La Ley, no. 7518, sección doctrina (26 nov. 2010). 
80 Aquest article va ser deixat sense efecte pel Reial decret llei 15/2005, que permetia utilitzar determinades infraestructures de connexió interconques 

existents entre l’embassament del Negratín i el de Cuevas de Almanzora així com l’aqüeducte Tajo-Segura. Aquesta previsió es va anar prorrogant fins a 
l’any 2010.  
81 L’article 71 del Reial decret llei remet als supòsits regulats als articles 55, 56 i 58 i a les que reglamentàriament s’estableixin per concórrer causes anà-

logues. 
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 Situacions anàlogues que reglamentàriament s’estableixin. 

La decisió de constitució s’ha de fer per acord del Consell de Ministres a proposta del ministre de Medi Ambient. 
S’autoritza els organismes de conca a fer ofertes públiques d’adquisició de drets d’ús de l’aigua per cedir-los a al-
tres usuaris a través del preu que l’organisme decideixi. Es permet a les comunitats autònomes instar els orga-
nismes de conca a fer adquisicions de drets d’aigua per atendre fins concrets d’interès autonòmic.  

A les conques internes la decisió correspon a l’administració hidràulica autonòmica. 

A través del Reial decret llei 9/200682  es va ampliar l’àmbit de la reassignació de recursos perquè aquest instru-
ment pugui donar resposta a objectius mediambientals o d’interès de les comunitats autònomes per donar una 
resposta àgil a la sequera.  

Al marge dels contractes de cessió i dels centres d’intercanvi, hi ha “mercats informals” de l’aigua, operacions de 
compravenda d’aigua al marge del marc legal vigent.83  

Situacions excepcionals 

En cas de sequeres extraordinàries, sobreexplotació greu d’aqüífers o similars estats de necessitat, urgència o si-
tuacions anòmales o excepcionals, el Govern, a través de reial decret i prèvia audiència de l’organisme de conca, 
pot adoptar les mesures necessàries per superar aquestes situacions.84  

Extinció del dret a l’ús privatiu 

Els drets a l’ús privatiu adquirits per concessió administrativa s’extingeixen per les causes següents: 

 Finalització del termini de la concessió 

 Per caducitat de la concessió  

 Per expropiació forçosa a favor d’un altre aprofitament precedent en l’ordre de preferència establert al Pla hi-
drològic de conca. 

 Per renúncia expressa del concessionari. 

En cas que les aigües concedides es destinessin a rec o abastament de població, el titular de la concessió en pot 
obtenir una de nova amb el mateix ús i destí. La sol·licitud s’ha de fer en l’audiència prèvia a l’expedient d’extinció 
o bé dins els darrers 5 anys de vigència. En aquest cas s’exclourà de la tramitació el tràmit de projectes en com-
petència. 

L’extinció comporta la reversió a l’Administració competent, de manera gratuïta i lliure de càrregues, de les obres 
construïdes en el domini públic hidràulic per a l’explotació de l’aprofitament. 

Els drets adquirits per disposició legal es perden segons l’establert per la norma que els regula o, en el seu defec-
te, per disposició normativa del mateix rang. 

2.4.2. Altres facultats de l’organisme de conca en relació amb els aprofita-
ments 

Quan ho exigeixi la disponibilitat del recurs, l’organisme de conca pot determinar el règim d’explotació dels em-
bassaments establerts als rius i dels aqüífers subterranis, al qual s’haurà d’adaptar la utilització coordinada dels 

                                                        
82 Disposició addicional tercera del Reial decret llei 9/2006, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els efectes produïts per la sequera a les pobla-

cions i a les explotacions agràries de regadiu en determinades conques hidrogràfiques. BOE núm. 222, de 16.09.2006. 
83 Hernández Mora, Núria i De Stefano, Lucía (2013). Los mercados informales de aguas en España: una primera aproximación. Dins Embid Irujo (dir.). 

Usos del agua: concesiones, autorizaciones y mercados del agua. Cizur Menor: Thomson Reuters. 
84 L’aprovació d’aquestes mesures porta implícita la declaració d’utilitat pública de les obres, sondejos i estudis necessaris a efectes d’ocupació temporal i 

expropiació forçosa de béns i drets, així com la d’urgent necessitat d’ocupació. 
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aprofitaments existents. També pot fixar el règim d’explotació conjunta de les aigües superficials i dels aqüífers 
subterranis. 

Amb caràcter temporal, pot condicionar o limitar l’ús del domini públic hidràulic per garantir-ne l’explotació racio-
nal. Si comporta modificació de cabals que generi perjudicis a uns aprofitaments en favor d’altres, els titulars be-
neficiats hauran de satisfer la indemnització que es determini per acord de les parts o, en defecte, per l’organisme 
de conca. 

L’organisme de conca determinarà també sistemes de control efectiu dels cabals d’aigua i dels vessaments al 
domini públic hidràulic per garantir el respecte als drets existents, permetre la correcta planificació i administració 
dels recursos i assegurar la qualitat de les aigües. A tal efecte, els titulars d’usos privatius han d’instal·lar i mante-
nir sistemes de medició que garanteixin informació precisa sobre els cabals d’aigua utilitzats i, en el seu cas, re-
tornats.  

Les comunitats d’usuaris poden exigir l’establiment de sistemes de medició als comuners que les integrin.  

En relació amb els aqüífers sobreexplotats o en risc de ser-ho,85 l’organisme de conca competent, escoltat el 
Consell de l’Aigua, pot declarar que els recursos hidràulics subterranis d’una zona estan sobreexplotats o en risc 
de ser-ho. D’ofici o a proposta de la comunitat d’usuaris, l’organisme de conca, en el termini màxim de dos anys, 
aprovarà un pla d’ordenació per a la recuperació de l’aqüífer o unitat hidrogeològica. Fins a l’aprovació del pla, pot 
establir limitacions d’extraccions com a mesura preventiva i cautelar.  

Així mateix, pot determinar perímetres dins els quals no serà possible atorgar noves concessions d’aigües subter-
rànies a menys que els titulars de les preexistents es constitueixin en comunitats d’usuaris. 

A fi de protegir les aigües subterrànies enfront el risc de contaminació, l’organisme de conca pot determinar perí-
metres de protecció de l’aqüífer o unitat hidrogeològica en els quals serà necessària la seva autorització per a la 
realització d’obres d’infraestructura, extracció d’àrids o altres activitats i instal·lacions que puguin afectar-lo. 

2.5. Les obres hidràuliques  

La regulació de les obres hidràuliques es caracteritza per la seva dispersió normativa. El marc general queda de-
finit pel Títol VIII del Reial decret legislatiu 1/2001 i aquest s’ha de completar amb la resta de referències que 
aquesta norma conté sobre les obres hidràuliques,86 com també amb la legislació sectorial (especialment en 
l’àmbit agrari,87 ambiental, urbanístic i contractació administrativa) i l’autonòmica.  

L’article 122 del Reial decret legislatiu 1/2001 conceptua l’obra hidràulica com una construcció de béns que tin-
guin naturalesa immoble destinada a la captació, l’extracció, el dessalatge, l’emmagatzemament, la regulació, la 
conducció, el control i l’aprofitament de les aigües, el sanejament, la depuració, el tractament i la reutilització de 
les aprofitades i les que tinguin com a objecte la recàrrega artificial d’aqüífers, l’actuació sobre cursos, la correcció 
del règim de corrents i la protecció davant d’avingudes, com ara preses, embassaments, canals de sèquies, as-
suts, conduccions i dipòsits d’abastament a poblacions, instal·lacions de dessalatge, captació i bombatge, clave-
gueram, col·lectors d’aigües pluvials i residuals, instal·lacions de sanejament, depuració i tractament, estacions 
d’aforament, piezòmetres, xarxes de control de qualitat, dics i obres de canalització i defensa contra avingudes, 
així com les actuacions necessàries per protegir el domini públic hidràulic.  

Per a Ezquerra (2007), en aquest concepte s’inclouen les obres destinades a fer possible l’aprofitament dels re-
cursos hídrics; les obres orientades a la protecció qualitativa dels recursos hídrics en tant que recurs natural es-
càs, i les obres per a la defensa enfront de possibles danys o perills generats per les aigües en estat natural. En 
aquest sentit més ampli, el Decret legislatiu 3/2003 defineix a l’article 2.11 les obres hidràuliques com les obres i 
les infraestructures vinculades a la regulació, la conducció, la potabilització i la dessalinització dels recursos hi-
dràulics, i al sanejament i la depuració de les aigües residuals i qualsevol altra acció reconeguda com a tal per la 
legislació d'aigües. 

                                                        
85 D’acord amb la disposició addicional quinzena del Reial decret legislatiu 1/2001, introduïda pel Reial decret llei 17/2012, les referències als aqüífers so-

breexplotats s’han d’entendre fetes a les masses d’aigua subterrània en risc de no assolir el bon estat quantitatiu o químic.  
86 En definir les competències dels organismes de conca (articles 23 i 24), en definir l’obra hidràulica d’interès general (article 46); en relació amb la plani-

ficació (articles 42 i 45), en relació amb les concessions d’aigua (articles 53, 59, 62) i la cessió dels drets d’ús privatiu sobre l’aigua (article 70) i en relació 
amb les comunitats d’usuaris (articles 83 i 86). 
87 En concret, la regulació de les obres de regadiu. 
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Les obres hidràuliques poden ser de titularitat pública o privada. L’article 123 del Reial decret legislatiu 1/2001 es-
tableix que són obres hidràuliques públiques les que reuneixin els requisits següents: 

 les destinades a garantir la protecció, control i aprofitament de les aigües continentals i del domini públic hi-
dràulic  

 i que siguin competència de l’Administració general de l’Estat, de les confederacions hidrogràfiques, de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals. 

La competència per a la realització correspon a l’Estat quan es tracti d’obres d’interès general. La resta d’obres 
hidràuliques públiques són competència de les comunitats autònomes i de les entitats locals. No obstant això, 
s’admeten els convenis per a la realització i finançament conjunts de les obres hidràuliques.  

Obres d’interès general 

Són obres d’interès general, segons l’article 46 del Reial decret legislatiu 1/2001: 

 A les conques que excedeixin l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma: 

o Les obres que siguin necessàries per regular i conduir el recurs hídric, a fi de garantir la dis-
ponibilitat i l’aprofitament de l’aigua en tota la conca. 

o Les obres necessàries per controlar, defensar i protegir el domini públic hidràulic, sens per-
judici de les competències de les comunitats autònomes, especialment les que tinguin com a 
objecte respondre a fenòmens catastròfics com ara les inundacions, les sequeres i altres si-
tuacions excepcionals, així com prevenir avingudes vinculades a obres de regulació que 
afectin l’aprofitament, la protecció i la integritat dels béns del domini públic hidràulic. 

o Les obres de correcció hidrologicoforestal l’àmbit territorial de les quals afecti més d’una co-
munitat autònoma. 

o Les obres d’abastament, potabilització i dessalatge la realització de les quals afecti més 
d’una comunitat autònoma. 

 Quan ho declari una Llei.88  

 Quan ho declari un Reial decret, a sol·licitud d’una comunitat autònoma, en cas de les obres hidràuliques se-
güents: 

o Que per les dimensions o el cost econòmic tinguin una relació estratègica en la gestió inte-
gral de la conca hidrogràfica. 

o Quan siguin necessàries per executar plans nacionals, diferents dels hidrològics, però que hi 
tinguin relació, sempre que el pla mateix atribueixi la responsabilitat de les obres a 
l’Administració General de l’Estat. 

La iniciativa per a la declaració d’una obra hidràulica com d’interès general correspon al ministeri competent en 
matèria de medi ambient, d’ofici o a instància dels interessats.  

En l’àmbit de les seves competències, poden instar la iniciació de l’expedient de declaració d’una obra hidràulica 
com d’interès general:  

 La resta de departaments ministerials de l’Administració general de l’Estat. 

 Les comunitats autònomes i els ens locals. 

 Les comunitats d’usuaris o organitzacions que els representin. 

                                                        
88 La declaració d’interès general de les infraestructures necessàries per a les transferències de recursos hidràulics entre àmbits territorials de diferents 

plans hidrològics de conca només pot fer-se per la norma que aprovi o modifiqui el Pla hidrològic nacional. 
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Les comunitats autònomes i entitats locals afectades han de ser escoltades, en qualsevol cas.  

Cal l’informe preceptiu del ministeri competent en matèria d’agricultura en cas d’obres hidràuliques que  tinguin 
com a finalitat principal els regadius o altres usos agraris. 

S’ha de ponderar l’adequació del projecte a les exigències mediambientals, tenint especialment en compte la 
compatibilitat dels usos possibles i el manteniment de la qualitat de les aigües. 

Prèviament a la declaració d’interès general d’una obra hidràulica, o a la seva execució en els casos en què 
l’interès general es declara pel propi Reial decret legislatiu 1/2001 o per Reial decret, haurà d’elaborar-se un in-
forme que justifiqui la seva viabilitat econòmica, tècnica, social i ambiental, inclòs un estudi específic sobre la re-
cuperació dels costos. En aquest sentit, l’expedient de declaració com d’interès general ha d’incloure una propos-
ta de finançament de la construcció i explotació de l’obra, així com un estudi sobre els cànons i tarifes que els be-
neficiaris han de satisfer. Aquest expedient ha de ser informat pel Ministeri d’Hisenda. 

La gestió d’aquestes obres la poden fer directament els òrgans competents del Ministeri de Medi Ambient o a tra-
vés de les confederacions hidrogràfiques.89 Així mateix, poden fer-se càrrec de la construcció i l’explotació 
d’aquestes obres les  comunitats autònomes en virtut d’un conveni específic o encàrrec de gestió. D’altra banda, 
el Reial decret legislatiu 1/2001 admet  la possibilitat que s’encomani a les comunitats d’usuaris o a les juntes cen-
trals d’usuaris l’explotació i el manteniment de les obres hidràuliques que els afectin. Així mateix, les comunitats 
d’usuaris i les juntes centrals d’usuaris poden ser beneficiàries directes, sense concurrència, de concessions de 
construcció o explotació de les obres hidràuliques que les afectin.  

El Reial decret legislatiu 1/2001 preveu prerrogatives específiques de les obres hidràuliques d’interès general, en-
tre les quals destaca la innecessarietat de llicència ni de qualsevol acte de control preventiu municipal. Així ma-
teix, els projectes d’obres hidràuliques d’interès general s’han de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte 
ambiental en els casos que estableix la legislació d’avaluació d’impacte ambiental.90 

L’aprovació dels projectes d’obres hidràuliques d’interès general comporta la declaració d’utilitat pública i la ne-
cessitat d’ocupació dels béns i adquisició de drets, amb les finalitats d’expropiació forçosa i ocupació temporal. 
Quan la realització d’una obra hidràulica d’interès general afecti de manera singular l’equilibri socioeconòmic del 
terme municipal en el qual s’ubiqui, cal elaborar i executar un projecte de restitució territorial per compensar 
l’afecció. 

El Reial decret llei 1/2001 autoritza el Consell de Ministres per constituir una o diverses societats estatals l’objecte 
social de les quals sigui construir, explotar o executar les obres públiques hidràuliques que el Consell de Ministres 
determini a aquest efecte.91 

Les relacions entre l’Administració general de l’Estat i les societats estatals s’han de regular mitjançant els conve-
nis corresponents, amb l’informe favorable previ del Ministeri d’Economia, que ha d’autoritzar el Consell de Minis-
tres, i en els quals cal preveure, com a mínim, les qüestions següents: 

 El règim de construcció o explotació de les obres públiques hidràuliques de què es tracti.  

 Les potestats que té l’Administració general de l’Estat en relació amb la direcció, la inspecció, el control i la 
recepció de les obres, la titularitat de les quals en tot cas li correspon. 

 Les aportacions econòmiques que hagi de realitzar l’Administració general de l’Estat a la societat estatal.  

                                                        
89 Són competència de les confederacions hidrogràfiques les obres hidràuliques dutes a terme amb càrrec als fons propis, en l’àmbit de les competències 

de l’Administració general de l’Estat. 
90 Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2008, segons el qual segons el qual s’ha de distingir entre l’avaluació imperativa i l’avaluació a decisió de l’òrgan am-

biental.  
- Avaluació imperativa: projectes, públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualsevol altra activitat inclosa en l’Annex I: Grup 1 
(Agricultura, silvicultura, aqüicultura i ramaderia); Grup 7 (Projectes d’enginyeria hidràulica i de gestió de l’aigua); Grup 9 (Altres projectes). 
- Avaluació ambiental quan ho decideixi l’òrgan ambiental en cas de projectes públics i privats, consistents en la realització d’obres, instal·lacions o qualse-
vol altra activitat inclosa en l’Annex II o projectes públics o privats no inclosos a l’annex I que pugui afectar directament o indirecta a espais de la Xarxa Na-
tura 2000. 
91 Les societats estatals d’aigües es van crear a partir de 1997 com a nou instrument de la política d’obra hidràulica, amb el propòsit de fomentar i instru-

mentar la participació dels usuaris en el desenvolupament i explotació d’aquestes infraestructures, facilitar l’obtenció de finançament privat i l’aplicació 
d’ajuts comunitaris. Estan sota la tutela de l’actual Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. En l’actualitat existeixen les següents: AcuaNorte 
(Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Norte); AcuaSur  (Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas del Sur); AcuaMed (Sociedad Estatal Aguas de las 
Cuencas Mediterráneas) i Acua Ebro(Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Ebro). A Catalunya intervenen AcuaMed i AcuaEbro. 
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 Les garanties que s’hagin d’establir a favor de les entitats que financin la construcció o l’explotació de les 
obres públiques hidràuliques. 

Per afavorir i atreure el finançament privat cap a les obres hidràuliques, es regula una modalitat específica92 del 
contracte de concessió d’obres públiques per a la construcció, conservació i explotació d’obres hidràuliques. 

Normes específiques sobre obres hidràuliques al Decret legislatiu 3/2003 

El Decret legislatiu 3/2003 conté normes específiques en relació amb les obres hidràuliques. L'execució i, si es-
cau, l'explotació i el manteniment, quan corresponguin a l'Agència Catalana de l'Aigua, de les actuacions incloses 
en els plans o programes poden ser encomanades a les ELA.  

L'execució i la gestió es realitzen en la manera establerta per la gestió dels serveis públics. 

La col·laboració entre l'ACA i les entitats competents per executar una actuació es pot formalitzar mitjançant un 
conveni de col·laboració en el qual s'estableixen les aportacions econòmiques respectives i llur garantia, la titulari-
tat de les instal·lacions, la responsabilitat del seu manteniment i les que es considerin adequades en relació amb 
l'execució d'aquestes instal·lacions. 

Quan les instal·lacions siguin construïdes sobre terrenys aportats per les entitats beneficiàries, es pot establir la 
cessió definitiva d'aquestes a favor seu, d'acord amb el règim de titularitat i la prestació del servei públic de què es 
tracti. Això no obstant, quan les instal·lacions s'integrin en la xarxa bàsica d'abastament, a l'ACA li corresponen 
les potestats de control i supervisió.  

D’altra banda, el Decret legislatiu 3/2003 conté el règim dels estudis i els projectes hidràulics. Especifica que són 
executius des de l'aprovació del pla i del programa de què formen part. Aquesta aprovació comporta la declaració 
d'utilitat pública, la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats a efectes de l'expropiació forçosa, l'ocupació 
temporal i la imposició o modificació de servituds. La declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació es refe-
reixen també als béns i als drets afectats pel replantejament del projecte i per les modificacions d'obres que es 
puguin aprovar amb posterioritat. 

El Decret legislatiu 3/2003 admet la possibilitat que el Govern declari d'interès prioritari de la Generalitat, d'acord 
amb els criteris fixats pels instruments de planificació hidrològica, determinats projectes hidràulics i obres de cons-
trucció i explotació d'infraestructura hidràulica.93 L'execució d'aquestes obres només pot ésser suspesa per l'auto-
ritat judicial94 i comporta la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats.  

El Decret legislatiu 3/2003 estableix que, en el cas que el projecte pugui tenir repercussions significatives sobre el 
medi ambient, s'ha d'incorporar, com a document diferenciat, un estudi d'impacte ambiental amb el contingut que 
determina la normativa sectorial. En tots els altres supòsits s'ha de presentar un informe dels possibles efectes 
sobre el medi. 

Normes específiques en relació amb els regadius 

D’acord amb la distribució constitucional de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes, correspon a 
les comunitats autònomes la programació i execució de les obres hidràuliques de transformació en regadiu a les 
conques intracomunitàries, si bé l’Estat pot intervenir quan l’obra sigui qualificada d’interès general.95 

En cas de conques intercomunitàries, els projectes autonòmics s’han d’incloure als plans de conca que han de ser 
aprovats per l’Estat. Correspon a l’Estat l’aprovació de les obres necessàries per a la posada en marxa de rega-
dius en nous terrenys o per a l’atorgament de noves concessions per a regs. 

En l’àmbit de les conques internes de Catalunya, correspon a la Generalitat i, en concret, al departament respon-
sable en matèria d’agricultura i medi ambient , dirigir les actuacions en matèria de regadius, ja sigui executada di-

                                                        
92 Regulada al Capítol III del Títol VIII del Reial decret legislatiu 1/2001. 
93 L’article 73 del PGDCFC declara obres hidràuliques d’interès prioritari de la Generalitat totes les actuacions que conté l’annex 2 del Programa de mesu-

res que fan referència a la disponibilitat i garantia d’abastament (capítols 9, 10 i 11 del Programa de mesures) i a la qualitat de les aigües (capítols 12 i 16 
del Programa de mesures). 
94 Sens perjudici del que estableixen els articles 23 i 77 de la Llei 9/1993, del 30 de setembre, del patrimoni cultural català. 
95 Si l'actuació és declarada d'interès general de l'Estat, l’execució correspon a l'Estat a través de l’empresa Transformación Agraria (TRAGSA) i la Socie-

tat estatal d’infraestructures agràries del Nordest (SEIASA del Nordest) o bé mitjançant la Confederació Hidrogràfica i les empreses que en depenen. 
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rectament pel Departament com per empreses públiques dependents de les administracions públiques, que com-
prèn la seva planificació, programació, ordenació i gestió, així com la planificació i gestió de les concentracions 
parcel·làries.96 

El Decret legislatiu 3/2003 estableix normes específiques per a obres d'implantació de nous regs i de transforma-
ció dels existents que executi la Generalitat o les seves entitats. D’acord amb l’article 51 del Decret legislatiu 
3/2003, el Govern constituí Regs de Catalunya, SAU (REGSA) i Reg Sistema Segarra-Garrigues (REGSEGA) 
com a ens gestors encarregats de dur a terme les actuacions de promoció i execució de regs als quals correspon, 
en el seu àmbit territorial, la construcció i explotació de les obres i efectuar les operacions financeres necessàries. 
També els corresponen el rendiment i l’administració de les tarifes d’utilització de l’aigua aplicables. El 17 de maig 
de 2012 REGSA i REGSEGA s’integren, juntament amb GISA, en Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 
SAU (Infraestructures.cat) a la qual correspon la gestió centralitzada de totes les infraestructures que promou el 
Govern. 

La sol·licitud d'execució l'han de fer les comunitats de regants, els sindicats de regs o les societats, les associaci-
ons o les agrupacions d'agricultors constituïdes legalment o, en defecte, un o diversos interessats de la zona re-
gable, sempre que acreditin la conformitat dels propietaris titulars, com a mínim, de la meitat de la superfície que 
cal regar. 

Els beneficiaris han de fer una aportació econòmica per a l’execució de l’obra segons alguna de les modalitats 
següents: 

 Una aportació percentual sobre el pressupost total d'execució, que ha de consistir, alternativament o comple-
mentàriament: 

o en una aportació dinerària d'acord amb el pressupost de l'obra executable 

o en l'execució de la part proporcional de l'obra en els trams finals de la xarxa de distribució 

 El pagament d'una tarifa d'utilització de l'aigua que s'ha de satisfer a partir del moment en què l'obra pugui en-
trar en servei. S’han d’incloure els costos financers de les operacions creditícies que l’Administració o les se-
ves entitats hagin de fer en funció de les anualitats d’aplicació de la tarifa que s’acordin. 

L’article 48 del Decret legislatiu 3/2003 estableix que l'import de la contribució econòmica dels beneficiaris, sigui 
quina sigui la modalitat, s'ha d'acordar per a cada cas i ha de ser: 

 El 40% del cost total d'inversió, en el cas de millora de regs existents. 

 El 30% del cost total d'inversió, en el cas de regs de nova implantació o d'ampliació de zones regables. 

 El 30% del cost total d'inversió, en el cas d'obres de millora de regs existents a fi d'obtenir un estalvi d'aigua 
que permeti posar a disposició de l'Agència Catalana de l'Aigua els romanents hídrics que es produeixin, per-
què en faci la gestió. 

 El 30% dels costos totals d'inversió, en el cas de millora de regs existents on es dugui a terme el procediment 
de concentració parcel·lària. 

La contribució econòmica dels beneficiaris en els regs de suport97 queda reduïda d'un 50%.  

El cost de les obres de millora de regadius, d'ampliació de les zones regables i de regadius de nova implantació 
que s'abasteixin amb aigües procedents d'estacions depuradores ha d'anar el 30% a càrrec dels beneficiaris, lle-
vat que es tracti de regadius de suport, cas en què la participació ha de ser del 15%, i el 70% restant a càrrec del 
departament competent en matèria de regadius. En aquest cas, quan es tracti d'obres d'infraestructura per a la 
reutilització i d'obres de substitució, l'Agencia Catalana de l'Aigua ha de participar conjuntament amb el departa-
ment competent en matèria de regadius en el finançament de les despeses. Excepcionalment, el Govern pot in-
crementar aquesta dotació en els casos en què no hi hagi un canvi substancial dels conreus actuals. 

                                                        
96 Decret 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
97 S'entén per reg de suport el destinat al regadiu que té una dotació màxima per hectàrea i any de 3.500 metres cúbics d'aigua. Excepcionalment, el Go-

vern pot incrementar aquesta dotació en els casos que no comportin un canvi substancial dels conreus actuals. 
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Excepcionalment el Govern, per causes degudament justificades derivades de reparacions d'infraestructures de 
regadiu afectades per catàstrofes naturals, pot reduir els percentatges a càrrec dels beneficiaris, a proposta del 
departament competent en matèria de regadius o a proposta conjunta d'aquests i del competent en matèria d'ai-
gües, quan escaigui. 

Els beneficiaris han d’aportar els béns i els drets afectats per les obres. A aquests efectes poden gaudir de la 
condició d’afectats als efectes establerts per la legislació d'expropiació forçosa. 

Les obres, un cop executades i rebudes definitivament, i satisfeta totalment pels beneficiaris la contribució eco-
nòmica a càrrec seu, passen a la propietat de la comunitat de regants, societat, agrupació o junta d'obres benefi-
ciària, que s'ha d'haver constituït abans de la contractació de l'execució dels treballs.  

2.6. El principi de recuperació dels costos dels serveis relacionats amb 
l’aigua 

La DMA estableix que els estats membres han de tenir en compte el principi de recuperació dels costos dels ser-
veis relacionats amb l’aigua. Si bé en els debats previs a l’aprovació de la DMA aquest principi es formulava com 
a principi de recuperació íntegra del cost, en el text finalment aprovat desapareix la referència a la integritat de la 
recuperació. No obstant això, s’especifica que dins el concepte de cost s’hi ha d’incloure també els costos ambi-
entals i els relatius al recurs (valor de l’aigua en sí mateixa). La Comunicació de la Comissió de 16 de juliol de 
2000 sobre política de tarifes i ús sostenible dels recursos i la guia WATECO 200298 ajuden a delimitar els com-
ponents dels costos totals de l’aigua distingint costos financers, ambientals i del recurs.  

La DMA obliga els estats membres a efectuar en les seves demarcacions hidrogràfiques una anàlisi econòmica 
de l’aigua. Aquest informe ha de contenir prou informació i prou detallada prenent en consideració els pronòstics a 
llarg termini de l’oferta i la demanda d’aigua a la demarcació hidrogràfica i, si és el cas, les previsions del volum, 
dels preus i dels costos associats als serveis relacionats amb l’aigua, i  les previsions de la inversió corresponent, 
inclosos els pronòstics relatius a aquestes inversions. 

D’acord amb la DMA, els serveis relacionats amb l’aigua inclouen tots els serveis en benefici de les llars, les insti-
tucions públiques o qualsevol activitat econòmica consistents en l’extracció, l’embassament,  el dipòsit, el tracta-
ment i la distribució d’aigües superficials i subterrànies i la recollida i depuració d’aigües residuals que posterior-
ment aboquen en les aigües superficials. 

Pel que fa a la distribució dels costos, la DMA estableix que els estats membres havien de garantir, al més tard el 
2010, una contribució adequada dels diversos usos de l’aigua, desglossats com a mínim en indústria, llars i agri-
cultura, a la recuperació dels costos dels serveis relacionats amb l’aigua, considerant el principi “qui contamina 
paga”.99 No obstant això, la DMA suavitza aquesta exigència, atès que assenyala que es poden tenir en compte 
els efectes socials, ambientals i econòmics de la recuperació i les condicions geogràfiques i climàtiques de la re-
gió o regions afectades i que els estats membres no incompleixen si decideixen no aplicar-la per a una determi-
nada activitat d’ús d’aigua, sempre que això no comprometi ni els fins ni l’èxit dels objectius de la DMA.100 

La DMA estableix la necessitat de realitzar una anàlisi cost-eficàcia de les mesures, és a dir, un cop es disposa 
del conjunt de mesures que permeten assolir tècnicament els objectius, s’ha d’analitzar el cost de cadascuna 
d’elles i seleccionar aquelles que en conjunt impliquen un cost inferior, és a dir, les mesures cost-eficaces. 

El resultat d’aquesta metodologia serà una estimació del cost total de l’aplicació de la DMA (detallat per progra-
mes de mesures), els càlculs de l’eficàcia de cada pla de mesures i una optimització del cost de les aplicacions. 

Un cop analitzats els costos de les mesures (incloent-hi els danys ambientals i els costos econòmics i socials) i 
els mecanismes per repercutir-los, correspon analitzar si aquests costos són assumibles o bé són desproporcio-
nats (quan, per assolir els objectius de bon estat, els costos de les mesures que cal implementar no siguin assoli-
bles, bé per l’existència d’una restricció pressupostària, o bé perquè el cost socioeconòmic que implica és massa 
elevat). En el cas de l’existència de costos desproporcionats, la DMA estableix la possibilitat de sol·licitar dues 
pròrrogues (de sis anys cadascuna) per assolir el compliment dels objectius. Si es considera que els costos segui-

                                                        
98 Guia d’anàlisi econòmica preparada pel grup de treball WATECO (2002). WATECO és un grup de treball proposat pels directors de l’aigua europeus 

com a forma de trobar un enfocament pragmàtic del que estipula la DMA. 
99 La Comunicació de 16.7.2000 especifica que es dirigeix especialment al sector agrari dels països del Sud d’Europa que pagava uns preus molt inferiors 

en comparació amb altres sectors, tant per les subvencions directes com per les subvencions creuades.  
100 Els estats membres han d’informar, en els plans hidrològics de conca, dels motius pels quals no han aplicat plenament aquesta exigència. 



GESTIÓ I IMPULS DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’AIGUA 
   

39 

ran sent desproporcionats després de l’aplicació de les dues pròrrogues, la DMA estableix la possibilitat d’establir 
objectius ambientals menys rigorosos. 

A nivell estatal, el principi de recuperació de costos101 de la DMA s’ha transposat a l'ordenament jurídic mitjan-
çant canvis en el règim econòmic financer de l’aigua.102 L’article 111 bis estableix que, en virtut d’aquest principi i 
tenint en compte projeccions econòmiques a llarg termini, les administracions públiques competents establiran els 
mecanismes oportuns per repercutir els costos dels serveis relacionats amb la gestió de l’aigua, incloent els cos-
tos ambientals i del recurs, en els diferents usuaris finals. 

L’aplicació d’aquest principi es regeix per les normes següents:  

 S’ha de fer de manera que incentivi l’ús eficient de l’aigua i, per tant, contribueixi als objectius mediambientals 
i amb una contribució adequada dels diversos usos, d’acord amb el principi qui contamina paga i considerant 
almenys els usos d’abastament, agricultura i indústria, aplicant criteris de transparència. Amb aquesta finali-
tat, l’Administració competent en matèria de subministrament ha d’establir unes estructures tarifàries per 
trams de consum per atendre les necessitats bàsiques a un preu assequible i desincentivar els consums ex-
cessius. 

 S’han de tenir en compte les conseqüències socials, ambientals i econòmiques i les condicions geogràfiques i 
climàtiques de cada territori i de les poblacions afectades i es poden establir excepcions motivades al principi 
de recuperació de costos per a determinats usos sempre i quan no comprometin els objectius ambientals. La 
decisió correspon a l’Administració, previ informe preceptiu de l’organisme de conca que justifiqui que no es 
comprometen ni les finalitats ni els objectius ambientals establerts a la planificació hidrològica. 

El Reial decret legislatiu 1/2001 regula el següent conjunt de figures impositives relacionades amb l’ús del domini 
públic de l’aigua:  

 Cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic: grava l’ocupació, la utilització i l’aprofitament de ca-
bals i lleres.  

 Cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica: grava la utilització i 
l’aprofitament de cabals i lleres per a la producció d’energia elèctrica en barres de central i està destinada a la 
protecció i millora del domini públic hidràulic.103 

 Cànon de control d’abocaments: estudi, control, protecció i millora del medi receptor d’abocaments. 

 Cànon de regulació i tarifa d’utilització de l’aigua: graven els beneficis derivats de les obres de regulació i la 
correcció del deteriorament produït per la utilització del domini públic hidràulic.  

La doctrina ha assenyalat que aquests instruments són insuficients per recuperar de manera eficaç els costos 
d’acord amb la DMA.104  

A nivell de les conques internes catalanes, el Decret legislatiu 3/2003 recull el principi de recuperació de costos 
i regula el règim economicofinancer, recollint en concret el cànon de l’aigua; el cànon de regulació i la tarifa 
d’utilització. El PGDCFC estableix que als efectes d’identificació dels costos del cicle de l’aigua s’han de tenir en 
compte els conceptes següents: 

 Costos d’explotació, personal i estructural: correspon als costos de manteniment i conservació, despeses de 
personal, costos energètics, despeses d’administració, assegurances, serveis exteriors, tributs, etc., derivats 
de la prestació del servei. 

 Depreciació d’actius: correspon a l’amortització tècnica dels actius que estan en servei dins del cicle de 
l’aigua. 

                                                        
101 Article 111bis del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües. BOE núm. 176, de 24.07.2001. La 

DMA establia com a termini màxim de transposició el 22.12.2003. Espanya ho va fer modificant el Reial decret legislatiu 1/2011 a través de l’article 129 de 
la Llei 62/2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.  
102 Títol VI del Reial decret legislatiu 1/2001. 
103 Afegit per l’article 29 de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de mesures fiscals per la sostenibilitat energètica. BOE núm. 312, de 28.12.2012. 
104 En aquest sentit, vegeu: Balance de la política de recuperación de los costes de los servicios del agua en el Estado español, 2000-2001. F. La Roca. 

Dins VII Congreso ibérico sobre gestión y planificación del agua “Ríos ibéricos +10: mirando al futuro tras 10 años de DMA”. Fundación Nueva Cultura del 
Agua i Retos de la racionalidad en el cálculo de costes y alternativas para la gestión de las aguas. Ricardo Aliod. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 
2007. 



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

40 

 Despesa financera: correspon al pagament dels interessos derivats de l’endeutament assumit per prestar els 
serveis del cicle de l’aigua. 

 Devolució de l’endeutament: correspon al retorn del principal o capital del deute, derivat de l’endeutament as-
sumit per prestar els serveis del cicle de l’aigua. 

D’altra banda, s’estableix que en els nous desenvolupaments urbanístics s’han de preveure els sistemes de depu-
ració necessaris per tractar les seves aigües residuals. Quan, per raons tècniques o d’un altre tipus, la depuració 
d’aquestes aigües residuals no s’efectuï a través d’infraestructures de sanejament pròpies, sinó mitjançant la con-
nexió a sistemes de sanejament públics, la persona promotora o propietària, d’acord amb les previsions de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya i del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes, està obligada a aportar a 
l’ACA la part proporcional del cost d’inversió de les infraestructures de sanejament que li donaran servei. 

Així mateix, els ajuntaments han de preveure per als nous desenvolupaments urbanístics la seva compatibilitat 
amb les infraestructures existents d’abastament en alta, inclosa la generació i el transport dels recursos hídrics 
necessaris. 

A partir d’aquestes indicacions generals, el PGDCFC va elaborar un model per calcular el nivell de recuperació de 
costos de cadascun dels agents que participen en el cicle de l’aigua en l’àmbit de les conques internes i el cost 
unitari per serveis i usuaris. El model havia de permetre analitzar quina hauria de ser la repercussió a l’usuari final 
per obtenir el nivell de recuperació de costos desitjat, tenint en compte les diferents actuacions previstes en el ci-
cle de l’aigua que es preveia que representarien un increment de les despeses respecte de les existents en el 
moment de realització del Pla. 

Partint del principi que els costos han de tendir a l’equiparació amb els ingressos, el PGDCFC estableix un con-
junt de directrius de tarifació que cal seguir per a la recuperació dels costos dels serveis d’aigua per a regatge 
agrícola, usos urbans o usos industrials.  

TAULA 3. Directius de tarifació  

Regatge agrícola Usos urbans Usos industrials 

Concessió d’ajuts públics supeditada 
a la incorporació de mesures de con-
trol de consums d’aigua en els esta-
tuts i les ordenances de les comuni-
tats de regants beneficiàries. 
 
Establir tarifes polinòmiques basades 
en l’eficiència del reg. 
 

Permetre l’equilibri entre la sos-
tenibilitat econòmica del servei, 
la sostenibilitat social, quant a la 
seva assequibilitat respecte de 
les rendes més baixes, i la sos-
tenibilitat ambiental 

Tenir en consideració únicament els costos 
associats per l’ús industrial per poder valo-
rar la plena recuperació dels costos per 
aquest ús. 

Les comunitats de regants poden in-
troduir factors correctors a les quotes 
que han de percebre dels seus co-
muners i comuneres, segons si es 
consumeix en quantitats superiors o 
inferiors a les dotacions de referèn-
cia.  

La recuperació dels costos del 
servei per mitjà de les tarifes ha 
d’afavorir l’eliminació dels costos 
derivats de factors d’ineficiència. 

Fer permanentment una comparació amb 
estructures similars, i amb idèntiques finali-
tats, d’altres territoris espanyols i de la Unió 
Europea. 

El preu de l’aigua  

Els elements que configuren el preu de l’aigua són diversos, però destaquen: 

 Les tarifes de subministrament de l’aigua en baixa en funció dels usos que se’n fan (reg, domèstic i industrial), 
configurades per una quota fixa i una altra variable en funció del consum, la conservació dels comptadors i les 
connexions i altres recàrrecs vinculats al servei. 

 El cànon de l’aigua per a usos domèstics o industrials i assimilables que grava l’ús de l’aigua i la contaminació 
que pot produir l’abocament i que té per finalitat cobrir les despeses d’inversió i explotació d’infraestructures 
del cicle de l’aigua i de manteniment dels cabals ecològics.  
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 Les tarifes de clavegueram, vinculades o no al consum d’aigua i que de vegades inclou la depuració i el sane-
jament. 

 L’impost sobre el valor afegit (IVA). 

 Altres components, com ara les taxes de gestió de residus, o  cànons que afecten els beneficiaris directes 
d’obres hidràuliques, o els que ocupen el domini públic hidràulic, entre d’altres.  

Tarifes 

Les tarifes de cada municipi són aprovades primer per l’ajuntament i després per la Comissió de Preus de Catalu-
nya, que depèn de la Direcció General de Comerç de la Generalitat. El Decret 149/1988, de 28 d’abril, regula el 
règim procedimental de preus autoritzats i comunicats. Alternativament, pel Decret 339/2001 es regula un sistema 
simplificat per a l'actualització dels preus i les tarifes segons el qual la Comissió de Preus de Catalunya, mitjan-
çant la corresponent resolució, que es publicarà al DOGC, aprovarà anualment el percentatge d’augment mitjà de 
preus o tarifes.105 S’hi acullen les entitats, les empreses subministradores o prestadores dels serveis, per a les 
quals en l’exercici corresponent sigui suficient un augment de preus o tarifes igual o inferior al percentatge aprovat 
per mantenir l’equilibri econòmic dels seus serveis o subministraments. Als efectes de la seva constància, 
l’ajuntament competent comunicarà a la Comissió de Preus de Catalunya les tarifes que per al corresponent exer-
cici hagin estat aprovades definitivament. 

No obstant això, cal tenir en compte que la intervenció de la comunitat autònoma en la determinació de les tarifes 
ha estat posada en discussió. En aquesta línia, entre d’altres, la recent Sentència 3897/2013 del Tribunal Suprem, 
d’1 de juliol de 2013, dictada en cassació, estableix que l’abastament d’aigua potable a poblacions és un servei 
públic de competència municipal i l’Ajuntament és el titular del servei públic i qui per tant ostenta la potestat tarifà-
ria. El TS considera que la tarifa que s’imposa pel cost del servei públic d’abastament o subministrament d’aigua 
és una taxa que ha d’aprovar l’Ajuntament independentment del règim de prestació del servei, bé per gestió direc-
ta municipal, bé per concessió administrativa a un tercer. La comunitat autònoma no té res a autoritzar en la de-
terminació de les tarifes que financen la prestació del servei públic obligatori dels ajuntaments. Reconèixer una 
competència de tutela i control a la comunitat autònoma vulneraria l’àmbit de l’autonomia local dels articles 137 i 
140 de la Constitució. 

El cànon de l'aigua 

Catalunya ha estat pionera en l’aplicació de figures impositives com ara el cànon de l’aigua, una figura diferencia-
da d’altres figures equivalents que hi ha a la resta de l’Estat. En l’actualitat altres comunitats autònomes han creat 
figures impositives semblants. 

El cànon de l'aigua va entrar en vigor l'1 d'abril del 2000, i la seva regulació es troba al Decret legislatiu 3/2003,106 
recentment modificat en profunditat per la Llei 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació 
de l’impost sobre les estades en establiments turístics.107 Les modificacions afecten el sistema de facturació als 
abonats i als subjectes obligats.108  

L’article 63 del Decret legislatiu 3/2003 estableix que, a través del cànon, els usuaris de l'aigua contribueixen als 
costos dels serveis del cicle de l'aigua, que comprenen:  

 Les despeses d'inversió i d'explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i estacions depuradores), dels 
embassaments i de la resta d'infraestructures de producció i transport de l'aigua.   

 La prevenció en origen de la contaminació, i la implantació i manteniment dels cabals ecològics.   

                                                        
105 Per a l’any 2013, s’aprova un increment mitjà de les tarifes de subministrament d’aigua del 3,2%. Edicte de 8 de febrer de 2013. 
106 Desenvolupat pel Decret 130/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua. DOGC núm. 

3097, de 13.03.2000. 
107 DOGC núm. 6094, de 23.03.2012. 
108 Les empreses subministradores passen a ser, d’una banda, subjectes passius del cànon de l’aigua: deixen d’estar exemptes de tributació del cànon, si 

bé se’ls aplica únicament el gravamen general. D’altra banda, les entitats subministradores passen a ser considerades substitutes del contribuent, sens 
perjudici de la possibilitat de rescabalar-se de l’import pagat. 
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 La recuperació dels aqüífers contaminats, les obres d'instal·lació d'infraestructures d'abastament en alta a 
municipis i les instal·lacions de reutilització d'aigua.   

 Les despeses que genera la planificació hidrològica, la tasca d'inspecció i les tasques de control del bon estat 
de les aigües litorals i continentals per a ús de bany. 

El cànon té un component ecològic i grava l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que, un cop utilitzada, 
es pugui produir. 

Amb la publicació de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, 
i la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics, s’aproven i entren en vigor els nous tipus del cànon de l’aigua actualitzats per al 
2012.109 

El fet imposable del cànon de l'aigua és l'ús real o potencial de l'aigua i la contaminació que el seu abocament pot 
produir, sense excloure aquells usos de tipus indirecte, provinents d'aigües pluvials o escorrenties, associats o no 
a un procés productiu. Resten exempts de pagament del cànon de l'aigua els usos següents: 

 El consum d'aigua fet per l'ACA, les ELA i els òrgans de l'Estat per a operacions d'investigació o control, els 
sondeigs experimentals que no siguin objecte de cap aprofitament, les operacions de gestió i millora del do-
mini públic hidràulic, i les efectuades amb destinació a obres públiques de la seva competència. 

 Els consums fets pels serveis públics d'extinció d'incendis o els que, amb les mateixes característiques, siguin 
efectuats o ordenats per les autoritats públiques en situacions de necessitat extrema o catàstrofe. 

 Els usos corresponents a la utilització de l'aigua que facin les entitats públiques per a alimentació de fonts pú-
bliques i monumentals, neteges de carrers i regs de parcs, jardins i camps esportius públics. L'abastament fet 

a través de les xarxes bàsiques i, en general, l'abastament en alta d'altres serveis públics de distribució d'ai-
gua potable. 

 El consum d'aigua per a l'ús agrícola, llevat que hi hagi contaminació de caràcter especial en naturalesa o 
quantitat per adobs, pesticides o matèria orgànica, comprovat pels serveis d'inspecció de l'Administració 
competent. 

 Els usos domèstics de l'aigua en tots els nuclis de població de menys de 400 habitants de població base que 
no disposen de subministrament domiciliari d'aigua i de xarxa de tractament o evacuació d'aigües residuals. 

Determinació del cànon de l’aigua 

El cànon de l’aigua s’obté d’aplicar el tipus de gravamen a la base imposable. La base imposable del cànon de 
l’aigua és constituïda pel volum d’aigua consumit o, si no es coneix, pel volum d’aigua estimat.  

La determinació del tipus de gravamen depèn dels usos de l’aigua:  

El cànon de l'aigua aplicable als usos domèstics  

En l’aplicació del cànon de l’aigua als usos domèstics es consideren quatre trams de consum diferents, amb un 
mínim de facturació de 6 m3 per abonat i mes. El tipus de gravamen que s’aplica depèn del volum d’aigua consu-
mida, fet que té com a finalitat fomentar l’ús eficient de l’aigua i estimular la reducció dels consums sumptuaris i 
més elevats. 

Els trams de consum es determinen segons els volums consumits o facturats se situïn per sota o per sobre de la 
dotació bàsica (100 litres per persona i dia, és a dir, 9 m3 mensuals): 

El primer tram té caràcter social: el seu objectiu és facilitar l'accés a l'aigua a tots els ciutadans a un cost més as-
sequible, aplicant una dotació bàsica de 100 litres per persona i dia (des del 28 de febrer de 2012 el tipus aplica-
ble és de 0,4469€/m3 fins els 9 m3 mensuals). 

                                                        
109 La Llei 5/2012 modifica la Llei 1/2012. La publicació d’ambdues lleis en dates diferents provoca l’entrada en vigor de forma diferenciada. 
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Per a la resta de trams, situats per sobre de la dotació bàsica, s’aplica el tipus de 0,5147 €/m3 multiplicat pels coe-
ficients respectius: 

 Al segon tram, per a consums de 10 a 15 m3 mensuals, se li aplica un coeficient 2. (0,5147*2=1,0294) 

 Al tercer tram, per a consums de 16 a 18 m3 mensuals, se li aplica un coeficient 5. (0,5147*5=2,5735) 

Els consums superiors a aquestes dotacions pertanyen al quart tram, al que se li aplica el mateix tipus, però amb 
un coeficient 8, que incrementa el tipus de gravamen, amb la finalitat de penalitzar els consums domèstics més 
elevats, per intentar modificar el comportament dels usuaris (0,5147*8=4,1176). 

Aquest tipus es pot veure afectat per coeficients reductors. 

La dotació bàsica del cànon de l'aigua es basa en unitats de convivència de 3 persones, excepte que s'acrediti el 
contrari. És a dir, les unitats familiars de més de 3 persones poden sol·licitar l'ampliació dels trams del cànon de 
l’aigua. 

La Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, crea un nou tipus de gravamen, l’anomenat cànon 
social, que garanteix la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i estableix un valor del cànon de l’aigua 
adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.110 

El cànon de l’aigua aplicable als usos industrials i assimilables 

En els supòsits d’usos industrials i assimilables de l’aigua el tipus corresponent a aquest cànon de l’aigua resulta 
de la suma d’un tipus de gravamen general, corresponent a l’ús, i d’un tipus de gravamen específic, corresponent 
a la contaminació.  

La determinació d’aquest cànon s’efectua, per a aquells usuaris d’aigua que hi estan obligats,111 a partir de la pre-
sentació de la corresponent Declaració de l’ús i la contaminació de l’aigua (DUCA), que és la declaració relativa al 
consum i a la qualitat de l’abocament d’aigües residuals que els usuaris industrials i assimilables, si escau, han de 
presentar davant l’ACA. Conté totes les dades necessàries per a la determinació del cànon de l’aigua i especial-
ment les corresponents al tipus de gravamen específic.  

Hi ha dos tipus de DUCA: l’abreujada i la bàsica. La DUCA abreujada és la manera més senzilla de declaració i 
correspon als establiments que, d’acord amb les dades particulars de l’activitat (codi CCAE), el volum d’aigua 
abastada i abocada, la càrrega contaminant de les aigües residuals abocades o el sistema de depuració de què 
disposin, no hagin d’especificar la càrrega contaminant dels seus abocaments de manera individualitzada. La 
DUCA abreujada implica l’aplicació del tipus de gravamen per tarifació per volum. La DUCA bàsica correspon fer-
la als establiments que, per les seves característiques particulars, han de declarar de manera individualitzada la 
càrrega contaminant de les aigües residuals abocades.  

La validesa de la DUCA és de 4 anys i s'ha de renovar durant l'últim trimestre natural de l'últim any de validesa. 

Els valors vigents112 dels tipus de paràmetres de contaminació del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i as-
similables són els següents: 

 Tipus general: 0,1498 €/m3.  

 Tipus específic. Tarifació per volum (DUCA abreujada): 0,5873 €/m3. Tarifació individualitzada per mesura-
ment directe de l’ús i de la càrrega contaminant abocada (DUCA bàsica): depèn del tipus de contaminant.113    

                                                        
110 Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i 

que es trobin en les situacions següents: 
Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que tinguin una edat mínima de 60 anys i que percebin una pensió mínima per jubilació, incapa-
citat permanent o viduïtat.  
Abonats titulars del contracte de subministrament d’aigua que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur. 
111 Els usuaris industrials i assimilables amb un consum anual d’aigua superior a 1.000 m3, l’activitat econòmica dels quals es trobi inclosa en els codis 

A032, B, C i D de la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE-2009) i els usuaris que, tot i no complir els requisits anteriors, rebin un requeri-
ment exprés de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
112 Per als anys 2012 i 2013, segons la Llei 1/2012, de 22 febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, i la Llei 5/2012, de 20 de 

març, de mesures fiscals i financeres. 
113 Matèries en suspensió: 0,4537 €/Kg; matèries oxidables: 0,9076 €/Kg; Sals solubles: 7,2617 €/Sm3/cm; Matèries inhibidores:10,7650 €/Kequitox;  

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P1217254461208201015311
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La tarifa d'utilització de l'aigua114  

La tarifa d’utilització (TUA) és un ingrés propi de l’ACA que grava la disponibilitat o l’ús de l’aigua dels subjectes 
beneficiats per obres hidràuliques específiques, finançades totalment o parcial per l’Agència Catalana de l’Aigua, 
incloses les de correcció del deteriorament del domini públic hidràulic derivat de la seva utilització.115 

D’acord amb la disposició addicional novena del Decret legislatiu 3/2003, són obligats al pagament de la tarifa els 
titulars i els usuaris d'aprofitaments d'aigües efectuats dins de l'àmbit de l'aqüífer de la Baixa Tordera, la disponibi-
litat d’aigua del qual va millorar gràcies al funcionament de la dessalinitzadora.  

La base imposable és el volum d'aigua captada, i el tipus es fixa anualment per la Llei de pressupostos de la Ge-
neralitat de Catalunya. Aquest tipus s'afecta i modula per uns coeficients segons l'origen de la captació d'aigua 
(de la dessalinitzadora o del medi) i el tipus d'usuari d'aquesta (entitats subministradores, industrials, agrícoles). 

Per als usos d'aigua de reg agrícola s’aplica un coeficient del 0 als subjectes passius que acreditin l'eficiència en 
l'ús de l'aigua determinada segons un sistema quantitatiu, mesurat per comptador, prenent com a referència o es-
tàndard la dotació de 7.500 m3 per hectàrea i any. 

Els aprofitaments d'aigua regenerada procedents de sistemes públics de sanejament i els usuaris d'aprofitament 
de l'aigua captada del medi d'un volum inferior a 7.000 m3/any tenen una bonificació del 100%. 

Tal com s’ha exposat, la Llei 5/2012 transfereix a ATLL la titularitat de la dessalinitzadora de la Tordera i infraes-
tructures relacionades. Aquesta transferència té efectes en el cànon de l’aigua i implica la derogació de la tarifa 
d’utilització d’aigua a partir del moment en què l'aigua produïda a la instal·lació de tractament d'aigua marina de la 
Tordera s'integri en la xarxa d'abastament Ter-Llobregat. 

El cànon de regulació116  

És un ingrés propi de l’ACA que es destina a compensar les aportacions de l’Administració i a atendre les despe-
ses d’explotació i de conservació de les obres hidràuliques de regulació́ d’aigües superficials o subterrànies. 

El cànon de regulació és aplicable als usuaris d'aprofitaments d'aigües superficials situats aigües avall de les ac-
tuacions públiques de regulació gestionades per l'ACA i als usuaris que capten directament de l'embassament.117 

L'obligació de satisfer el cànon té caràcter periòdic i anual i neix en el moment en què es produeix la millora o el 
benefici dels usos o béns afectats. 

Els conceptes de despesa que es prenen en consideració per al càlcul del cànon de regulació són els següents: 

 Despeses de caràcter anual de manteniment i funcionament, incloent el cost del personal de l'embassament. 

 Despeses de caràcter indirecte de l'organisme gestor imputables a la gestió de l'obra de regulació. 

 Despeses d'inversió de l'obra principal i altres conceptes de despesa de caràcter pluriennal. 

El cànon s’aprova anualment per l’ACA per les actuacions i obres de regulació que explota.  

El tipus del cànon de regulació no pot superar el valor de referència fixat per l’ACA, que es fixa en relació amb el 
tipus del gravamen general del cànon de l’aigua. Quan en la repercussió individual entre els beneficiaris del cànon 
de regulació no es puguin preveure les despeses d’inversió atribuïbles a l’exercici per aplicació del que estableix 
el paràgraf precedent, es calculen els nous terminis d’amortització de la inversió pendent. Així mateix, en el cas 
que per la mateixa raó no puguin ésser repercutides la totalitat de les despeses d’explotació de l’exercici, aques-

                                                                                                                                                                                        
Nitrogen: 0,6891 €/Kg; Fòsfor: 1,3783 €/Kg. 
114 Article 114 del Reial decret legislatiu 1/2001 i article 78 del Decret legislatiu 3/2003. 
115 Article 78.2 del Decret legislatiu 3/2003. 
116 Article 114 del Reial decret legislatiu 1/2001 i article 78 del Decret legislatiu 3/2003. 
117 No obstant això, els titulars de drets d'ús de l'aigua per a reg agrícola que són beneficiaris d'obres de regulació a les conques internes de Catalunya i 

que, com a conseqüència de la sequera han patit una reducció de, com a mínim, un 30% en la dotació d'aigua de reg provinent de l'obra de regulació, res-
pecte de la dotació mitjana dels darrers tres anys en què no s'hagi manifestat un episodi de sequera, resten exempts del pagament de la quota del cànon 
de regulació durant els anys en què es mantingui activat, en llur àmbit, un escenari d'excepcionalitat de, com a mínim, nivell 1, a l'empara del que estableix 
el Govern pel que fa a l'adopció de mesures excepcionals i d'emergència amb relació a la utilització dels recursos hídrics. 
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tes s’incorporen als càlculs dels anys següents per a llur cancel·lació, de manera prioritària, una vegada cobertes 
les despeses d’explotació, directes i indirectes, del mateix exercici. 

El cànon de derivació118 

És objecte d’aquest cànon l’aigua que es destina a abastament industrial i urbà procedent dels cabals recuperats 
per les obres de condicionament i millora d’infraestructures hidràuliques del Delta de l’Ebre. 

El cànon d’utilització119 

El cànon d’utilització dels béns del domini públic hidràulic és una taxa d’utilització d’aquests béns destinada a la 
seva protecció i millora. Es grava l’ocupació, la utilització i l’aprofitament dels béns de domini públic hidràulic.  

Les taxes 

La tramitació de sol·licituds d’autoritzacions i concessions davant l’ACA està subjecta a taxes exigibles en el mo-
ment de la finalització del procediment.  

 

                                                        
118 Article 3 de la Llei estatal 18/1981 sobre actuacions en matèria d’aigües a Tarragona. La liquidació és competència de la CHE i la recaptació de l’ACA. 

El cànon es destina en primer lloc al Pla d’obres de condicionament i millora de les infraestructures hidràuliques del Delta de l’Ebre el sistema 
d’amortització del qual ha de ser proporcional a la inversió feta per cada administració. Amortitzades les inversions i completades les obres i actuacions, el 
80% del cànon revertirà en la CHE i el 20% en la Generalitat de Catalunya per aplicar-lo a l’execució d’obres que permetin un aprofitament millor dels re-
cursos hídrics a la part de la conca de l’Ebre situada al seu territori. 
119 L’article 112 del Reial decret legislatiu 1/2001 i l’article 284 del Reglament del domini públic hidràulic l’anomenen cànon d’ocupació.  
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3. REPTES DE FUTUR DE LA PLANIFICACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA 
GESTIÓ I LES INFRAESTRUCTURES D’AIGUA 

En els darrers anys la relació de la societat amb l’aigua ha canviat; l’aigua no és només un recurs econòmic, sinó 
que forma part d’un sistema natural complex que s’ha de preservar i gestionar per garantir, precisament, el futur 
del recurs, la qual cosa representa un gran desafiament. L’aigua no és nomes un recurs, és un vector ambiental 
que aporta serveis ecosistèmics que s’han de valorar. Així, la Directiva marc de l’aigua (DMA), a banda del valor 
econòmic, ambiental i ecològic de l’aigua, la cultura de l’aigua que s’està construint incorpora conceptes nous, 
com ara el de les masses d’aigua120 o la petjada hídrica.121    

Quant a la gestió de l’aigua, la UE també ha concretat els àmbits prioritaris on calen solucions innovadores que 
són: la reutilització i el reciclatge, els tractaments d’aigües residuals, l’aigua i l’energia, els riscos relacionats amb 
els fenòmens extrems i els serveis ecosistèmics.   

En aquest context, la planificació de les infraestructures de l’aigua ha de garantir l’abastament actual i futur 
d’aigua a Catalunya, de manera que el sistema d’abastament català pugui satisfer les demandes d’aigua d’ús 
agrícola, urbà i industrial i, alhora, complir amb les directives europees, concretament, amb la Directiva marc de 
l’aigua. Per tant, la planificació ha de tenir un enfocament integrat de la gestió de l’aigua, és a dir, considerar que 
l’aigua és un recurs escàs i irregular, la quantitat i la qualitat de la qual s’ha de garantir i que, per gestionar-la, cal 
tenir presents tots els costos, els socioeconòmics i els ecològics.   

D’altra banda, la planificació ha de considerar les variables relacionades amb l’increment demogràfic, de la de-
manda i el canvi climàtic, i preveure les possibles situacions d’alerta i emergència com a conseqüència de la irre-
gularitat de les precipitacions, i per tant, les mesures necessàries per incrementar l’abastament d’aigua quan sigui 
necessari. No obstant això, els plans i les mesures s’haurien de revisar periòdicament amb la finalitat d’avaluar el 
compliment dels objectius establerts i d’adaptar les mesures als canvis i a les circumstàncies socioeconòmiques i 
ambientals del moment. El Pla de gestió de l’aigua a Catalunya que haurà de passar l’examen de la UE l’any 2015 
prescindeix dels transvasaments i opta per la reutilització i la dessalinització.  

El Pla de gestió de l’aigua a Catalunya ha millorat l’estat dels sistemes aquàtics, sobretot les capçaleres i els 
trams mitjos dels rius, però queden pendents els trams finals.   

Tanmateix, la situació actual de crisi financera i econòmica ha paralitzat el Pla per falta de diners i ha posat sobre 
la taula el deute contret per la construcció d’infraestructures del cicle integral de l’aigua, i les diferències entre les 
administracions per respondre a les necessitats futures i fer-se càrrec de les inversions. Les diferents percepcions 
han originat divergències entre l’Administració local i l’autonòmica, i entre aquesta i l’Administració de l’Estat. En 
aquest sentit s’ha fet palès la falta d’un veritable compromís entre les diverses administracions i d’anàlisi dels 
avantatges i desavantatges de cada solució. La conseqüència d’aquestes diferències pot acabar repercutint en la 
planificació, atès que podria afectar la construcció d’algunes instal·lacions planificades, i fins i tot alterar el funcio-
nament d’altres.122   

Política de l’aigua123 

En l’àmbit de la UE la política d’aigua té per objectiu la protecció dels recursos hídrics a llarg termini, per tant, 
economitzar i racionalitzar l’ús de l’aigua, assolir el bon estat de les masses d’aigua el 2015 mitjançant mètodes 
d’avaluació, monitoratge i plans de gestió de conca. Així, l’orientació de la política de l’aigua està determinada 
per:124 la Directiva marc de l’aigua en l’àmbit de la Unió Europea, d’obligada aplicació en els estats membres de la 
UE, i que fixa els objectius de quantitat i qualitat per als sistemes aquàtics (rius, embassaments, estanys, zones 
humides, aigües costaneres i aigües subterrànies); el Pla hidrològic nacional en l’àmbit de l’Estat que regula la 
coordinació dels diversos plans hidrològics de conca; l’antic Pla hidrològic de les conques internes de Catalu-
nya125 (1998-2012) i el Pla de gestió de l’aigua a Catalunya (2006-2015), que conté el nou Pla de gestió de distric-

                                                        
120 Tram de riu, llac, aqüífer, embassament... 
121 Aigua utilitzada per produir tots els bens i serveis que consumeix una societat. 
122 Per exemple, en les instal·lacions de depuració, suprimir el tractament terciari de comprovació de paràmetres i desnitrificació. I, per tant, no prendre 

mesures correctores si no es compleixen els requisits de qualitat.  
123 Vegeu el subapartat 1.1.2 sobre «Planificació hidrològica» del capítol 1, «Marc Jurídic». 
124 DOUE núm. 327, de 22.12.2000. 
125 Aprovat pel Reial decret 1664/1998 (BOE núm. 191, de 11.08.1998). Text normatiu contingut a l’Edicte de 16 de març de 1999 (DOGC núm. 2895, de 

25.05.1999).  
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te de conca fluvial de Catalunya126 (2010-2015), el Programa de mesures per complir amb els objectius del Pla de 
gestió anterior, i les propostes de gestió i mesures al Pla de la demarcació de l’Ebre.127   

Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol en aprovar les eines vinculades al compliment de la DMA. L’any 
2005 es va elaborar el document de caracterització i definició de les masses d’aigua catalanes, les pressions exis-
tents i el risc d’incompliment dels objectius de la DMA, sobre el qual s’assenta la planificació.  

Tanmateix, la necessitat de finançar de nou el deute i reestructurar-lo i de posar-se al dia amb el pagament a pro-
veïdors ha portat a la revisió anticipada del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (2006-2105). En aquest, sentit, 
les noves inversions que s’haurien d’executar fins a l’any 2015 (2.822 M€) haurien de ser les que s’identifiquessin 
com a prioritàries abans de l’any 2015.  

3.1. Objectius de quantitat i disponibilitat d’aigua segons la planificació 

A continuació es fa un seguiment de la planificació vigent i del compliment dels objectius del Pla de gestió de 
l’aigua de Catalunya (2006-2015), elaborat d’acord amb els principis de la Directiva marc de l’aigua, i que des del 
2007 disposa d’un programa de seguiment i control, atès que el Programa de mesures s’ha de revisar cada sis 
anys. Cal tenir en compte que, com s’ha exposat a l’apartat 1.3, d’una banda el Pla es troba en procés de revisió 
anticipada i, d’altra banda, ha estat anul·lat per sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la 
qual la Generalitat ha anunciat la intenció de presentar recurs davant el Tribunal Suprem. La inversió total del 
Programa de mesures durant el període 2006-2015 és de 8.728,5 M€; el 72% de la inversió va destinada a les 
conques internes catalanes i el 28% a les conques intercomunitàries.  

A la taula següent es concreten els objectius 2015 de disponibilitat d’aigua previstos en el Programa de mesures 
del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya,  que està en revisió a causa de la dificultat de complir amb les inversi-
ons planificades en els terminis previstos en el context econòmic actual, així com el grau d’assoliment d’aquests 
objectius l’any 2015. El distanciament de l’objectiu deriva de vegades d’una planificació o d’unes previsions ina-
dequades.  

TAULA 4. Objectius de disponibilitat d’aigua del Programa de mesures del Pla de gestió de l’aigua 
de Catalunya per a l’any 2015 i grau d’assoliment. Conques internes de Catalunya, 2011-2012 

Àmbit Objectiu del Programa de mesures 2006-2015 (conques internes de Catalunya) 
per a l’any 2015   

Compliment 

Nou  
recurs 

 

1.  Generar nou recurs i millorar l’existent: 389 hm3/any   

2.  Millorar les infraestructures d’abastament en alta  i aportar 55 hm3/any   

3.  Millorar la regulació dels embassaments i aportar 23 hm3/any  Sense dades  
4.  Aportar de la dessalinització d’aigua de mar 210 hm3/any (200 TLL + 10 Sud)  

5.  Reutilitzar 158 hm3/any : 101 (nous) + 57 (Indirectament reutilitzats)  

6.  Aportar de la recuperació d’aqüífers i aprofitament pluvial 43 hm3/any   

Demanda 

7.  Que tots els municipis aprovin el Pla director del servei d’abastament abans de 2015  
8.  Estalviar en demanda urbana l’any 2015  

9.  Estalviar en demanda industrial l’any 2015  sense dades 
10.  Modernitzar els regadius i estalviar 103 hm3 l’any 2015  sense dades 

Nota:  Els objectius del Pla s’han assolit.  Aproximació als objectius del Pla.  Distanciament dels objectius del Pla.  
Font: elaboració pròpia a partir del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el Programa de mesures.  

En fer el seguiment del Pla han sorgit alguns elements de reflexió i debat relacionats, per exemple, amb la gestió 
dels embassaments del sistema Ter-Llobregat que cobreixen les necessitats de tres quartes parts de la població 
de Catalunya, la millora de l’eficiència de les interconnexions, la reutilització de l’aigua, o la necessitat de construir 
i gestionar millor les plantes de potabilització i dessalinització.  

                                                        
126 Decret 188/2010, de 23 de novembre (DOGC núm. 5764, de 26.11.2010). La Generalitat té competències plenes en el districte de conca fluvial de Ca-

talunya i per tant és responsable d’elaborar la planificació hidrològica.  
127 La competència és compartida i la Generalitat és responsable d’una gran part de les polítiques sectorials però és l’Estat qui ha de redactar la planifica-

ció hidrològica.  
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3.1.1. Reptes pel que fa a l’oferta i la generació de nous recursos  

A continuació es concreta per cada sistema de gestió, d’una banda, el recurs disponible, i de l’altra, la suma dels 
requeriments ambientals –cabals de manteniment- i la demanda prevista per als anys 2009, 2015 i 2027.  

GRÀFIC 2. Demanda prevista en el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. Cata-
lunya, 2009, 2015 i 2027 

 
Unitats: hm3/any. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Cal tenir en compte la dificultat de projectar quina serà la demanda d’aigua futura i el biaix en el qual es pot incór-
rer en subestimar o sobreestimar la demanda futura d’abastament, agrícola, industrial, usos recreatius o ambien-
tal.   

En aquest context, quant a la disponibilitat d’aigua, les inversions del Programa de mesures que hi incideixen re-
presenten 3.902,3 M€  gairebé la meitat (el 45%) del total, com a conseqüència dels cinc episodis de sequera dels 
darrers quinze anys. La majoria d’inversions tenen a veure amb la millora dels sistemes d’abastament en alta 
(48%) i amb la dessalinització (22%).  

Pel que fa a l’objectiu general de garantir la quantitat i disponibilitat d’aigua: 

1. El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (2006-2015) preveu augmentar en 427 hm3 l’oferta i l’aportació de 
nou recurs mitjançant actuacions concretes, és a dir, més aigua, sobretot en els sistemes de gestió que són 
més deficitaris (Ter-Llobregat i Sud).  En el Programa de mesures estableix 389 hm3/any a les conques inter-
nes catalanes. Cal tenir en compte que l’aportació de nou recurs incidirà també en els objectius de qualitat 
ambiental com ara els cabals ambientals exposats en un altre apartat. 

A continuació s’exposen les actuacions concretes previstes per ajustar el recurs disponible als requeriments am-
bientals i a la demanda d’aigua d’abastament, agrícola, industrial i per a usos recreatius.  

Quant a la potabilització i l’abastament en alta  

2. Quant a la potabilització, el Programa de mesures del Pla preveu millores mitjançant la incorporació de trac-
taments avançats de filtració amb membranes a les infraestructures actuals, concretament a la potabilitzadora 
d’aigües de l’Ampolla, atès que a les del Llobregat (Abrera i Sant Joan Despí) ja s’han executat, i en altres 
més petites com ara la Mancomunitat de Pinyana.128  

El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya  també preveu la construcció i millora de les xarxes de distribució i 
les conduccions de transport en alta per si falla alguna de les fonts de subministrament urbà més impor-
tants i per aprofitar les aportacions noves que es generin, com ara les millores de la permeabilitat del sistema 
Ter – Llobregat d’abastament de Barcelona, les noves xarxes supramunicipals per connectar municipis que 

                                                        
128 Sistema POVIBA, Consorci Costa Brava Nord i Costa Brava Sud, sistema Cistella-Navata-Lledó.  
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encara no ho estan a la xarxa129 com ara la construcció de la xarxa d’abastament de la Llosa de Cavall,  
l’extensió de les xarxes o la connexió dels municipis a xarxes municipals existents (ATLL, CAT, Consorci Cos-
ta Brava, etc.), la connexió d’Aigües Ter-Llobregat amb la conca de la Tordera, i la connexió dels embassa-
ments Riudecanyes i El Catllar. 

L’any 2011 s’han acabat algunes obres d’abastament iniciades, com ara la de Girona i la Costa Brava. Pel 
que fa a l’abastament municipal destaquen les potabilitzadores de Rocafort de Queralt (Conca de Barberà) i 
Preixana (Urgell). Algunes obres d’abastament municipals subvencionades amb un valor de 13 M€ no s’han 
executat en el termini previst.  

Quant a la regulació dels embassaments i altres aportacions 

3. El Pla preveu la millora de la regulació del Llobregat al Cairat i del Ter a Colomers, i el Programa de mesures 
l’increment de la regulació, com ara la regulació de la demanda al sistema del Consorci d’Aigües de Tarra-
gona (CAT), que suposarà l’aprofitament de 23 hm3/any. 

La mesura del cabal dels cursos d’aigua es pren sobretot a les conques més regulades i amb més ús (abas-
tament, reg i energia hidroelèctrica) de Catalunya, com ara la conca del Ter i la del Llobregat.  

Quant a la dessalinització  

4. L’anterior Pla (1998-2012) i el Pla hidrològic nacional preveia assolir l’objectiu de dessalinització de 80 hm3 el 
2015. El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya preveu que la dessalinització aporti 210 hm3/any d’aigua pota-
ble i de qualitat al sistema de gestió del Ter – Llobregat (200 hm3)  i Sud (10 hm3), mitjançant la construcció 
de la dessalinitzadora del Foix i de la Tordera-2 i les conduccions de connexió de les dessalinitzadores a les 
xarxes d’abastament.130  

Tanmateix, el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya preveu apor-
tacions de 200 hm3 d’aigua potable. Concretament, 20 hm3 de la Tordera I,  60 hm3 de la dessalinitzadora del 
Llobregat  i 20 hm3 de la del Foix abans de 2013, i, 60 hm3 de la Tordera II i 40 hm3 de la del Foix entre els 
anys 2013 i 2015. No obstant això, aquestes aportacions estan en funció de la situació hidrològica i de les re-
serves embassades. Les plantes només treballaran a plena producció quan les reserves siguin inferiors al 
60% a producció parcial quan estiguin entre el 60 i el 80%, i en règim mínim de manteniment quan estiguin 
per sobre del 80%.  

L’any 2012 han estat  en funcionament la dessalinitzadora del Baix Llobregat i la de la Tordera, amb capaci-
tats de 60 i 20 hm3 d’aigua potable respectivament. L’ampliació de la Tordera ha permès captar aigua dels 
pous marins i convertir-la en 20 hm3 d’aigua potable. El projecte de dessalinitzadora del Foix està aturat.  

Així, la dessalinització d’aigua ha aportat 19,5 hm3 l’any 2012, 4,5 hm3/any més que l’any anterior, ja que l’any 
2012 ha estat càlid i sec. La dessalinització representa ¼ de la capacitat sumada de les dues plantes dessali-
nitzadores en funcionament, concretament, la dessalinitzadora del Baix Llobregat ha aportat 12,4 hm3/any, el 
21% de la capacitat, i la de la Tordera ha aportat 7,1 hm3/any, el 35,5% de la capacitat.   

FIGURA 3. Evolució de la producció d’aigua dessalinitzada. Catalunya, 2009, 2012 i 2015 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya.  

                                                        
129 Noves xarxes que han de garantir l’abastament de més de 100 municipis, com ara l’abastament des de l’envasament de la Llosa de Cavall, 

l’abastament des del canal Segarra - Garrigues i el de Santa Anna, el sistema Priorat, Terra Alta i Montsià - Baix Ebre a les Terres de l’Ebre, el sistema 
Osona – Nord - Voltregà, el sistema Lluçanès, el sistema Pla d’Urgell. 
130 Per exemple, entre la dessalinitzadora de la Tordera i la potabilitzadora de Cardedeu.  

2009

• Dessalinització:                   
6,5 hm3/any

2012

• Dessalinització:         
19,5 hm3/any

• Potencial previst:          
100 hm3/any

• Potencial real:              
80 hm3/any

Objectiu 2015

• Dessalinització:         
200 hm3/any

• Potencial previst:                
200 hm3/any
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Com s’ha comentat a l’apartat anterior, el model d’explotació ha canviat des de l’any 2011 en que es va prio-
ritzar l’ús de pous per sobre de l’aigua dessalada que només s’activaria en cas de necessitat (Tordera-
Blanes), de manera que les dessalinitzadores només es posen en funcionament quan hi ha puntes de de-
manda (per exemple a l’estiu) o l’aqüífer està massa explotat, amb la finalitat d’estalviar energia.131 En aquest 
sentit, cal tenir present que l’ampliació de la Tordera enllestida l’any 2010 no s’ha posat mai en funcionament. 
L’any 2012 la Tordera ha proporcionat 7,1 hm3 d’aigua distribuïts a les potabilitzadores de Palafolls, Tossa – 
Lloret  i Blanes.  

A la Comissió Europea s’ha comentat  que la baixa producció de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat po-
sa en entredit l’eficàcia de la inversió que la UE ha fet. Tanmateix, cal tenir en compte que el preu de l’aigua 
dessalada l’any 2012 (0,50 € el m3 d’aigua de la dessalinitzadora del Prat de Llobregat) és superior al de 
l’aigua potabilitzada (0,22 € el m3 de la potabilitzadora de Sant Joan Despí).  

Quant a la regeneració i reutilització d’aigües residuals  

5. Quant a la regeneració i reutilització d’aigües residuals tractades, el Pla hidrològic de les conques internes de 
Catalunya (1998-2012) preveia l’ús de 45 hm3 l’any, i el Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (2006-2015) 
preveu reutilitzar 168 hm3 l’any 2015 d’aigua sanitàriament segura. I el Programa de mesures i el Programa 
de reutilització d’aigua a Catalunya (PRAC) concreta l’augment en 158 hm3/any d’aigua reutilitzada, 101 
hm3/any de cabals no aprofitats fins ara i 57 hm3/any per tractament de regeneració sobre cabals indirecta-
ment reutilitzats.   

El Pla preveu la reutilització de l’aigua de la Muga, Costa Brava, Besòs, Baix Llobregat i Camp de Tarragona. 
Les aportacions més importants són les dels sistemes de gestió més deficitaris, el sistema de gestió Ter – 
Llobregat, 101 hm3/any,  el sistema Sud, 60 hm3/any, i el sistema Muga, 7 hm3/any. Cal tenir en compte que 
segons el Pla, el sistema Ter – Llobregat és deficitari per abastament i reg en 176 hm3/any, el sistema Sud en 
12 hm3/any, i el Muga per reg en 26 hm3/any.  

A continuació es concreten els objectius de reutilització a les conques internes de Catalunya, per sistemes de 
gestió, que sumen en total 168 hm3/any.   

GRÀFIC 3. Objectius de reutilització. Catalunya, 2015 

 
Unitats: hm3/any. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya.  

Les xifres de l’any 2012 són de 26,5 hm3/any  i només s’ha complert el 16% de l’objectiu del Pla de 168 
hm3/any. L’ús principal ha estat l’ambiental, el 70%, seguit del recreatiu, el 21,5%; l’ús agrícola i municipal 
només ha representat el 7 i l’1,5%. No obstant això, els usos de l’aigua regenerada dependran del model de 

                                                        
131 El consum energètic del procés de dessalinització ha millorat molt, però és alt; se situa en els 3,40 kWh/m3 aproximadament.  
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reutilització aplicat, atesa la relació que hi ha entre la regeneració de l’aigua, la inversió en noves infraestruc-
tures i el model de recuperació de costos.    

FIGURA 4. Evolució de l’aigua residual reutilitzada. Catalunya, 2008, 2011 i 2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

A Catalunya només es reutilitzen entre el 4 i el 8% de l’aigua residual tractada a les depuradores públiques, 
tot i que la reutilització de l’aigua és freqüent a la indústria. En concret, l’any 2011 només es va reutilitzar el 
4% de l’aigua residual tractada a les depuradores públiques. Quant a les infraestructures, l’any 2011 s’han fi-
nalitzat les obres de tractament terciari de les aigües de Vilaseca, Salou i Tarragona per a la reutilització in-
dustrial del camps de Tarragona l’any 2012.  

Quant a la recuperació i recàrrega d’aqüífers 

6. l nou Pla de gestió d’aigua de Catalunya preveu actuacions de recuperació d’aqüífers contaminats, i de recàr-
rega, al Camp de Tarragona, Baix Llobregat, Besòs; així com basses de recàrrega de l’aqüífer de Llobregat a 
Santa Coloma de Cervelló. La recuperació i recàrrega d’aqüífers planificada a les conques internes de Cata-
lunya es concreta en 43 hm3/any i 5 hm3/any d’aigua potable d’aprofitament pluvial i aigües depurades. Cal 
tenir en compte que el volum d’aigua que s’extreu dels aqüífers catalans és de 600 hm3/any.132 

El nou Pla preveu intensificar la recàrrega al sistema Ter – Llobregat  (aqüífer de la Tordera, aqüífer del Daró i 
aqüífer del Delta del Llobregat, 34 hm3) i al sistema Sud (9 hm3).  

FIGURA 5. Evolució de la recàrrega d’aqüífers. Catalunya, 2008, 2011 i 2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

L’any 2012 el volum de recàrrega artificial dels aqüífers ha estat de 4,5 hm3, el 10,5% de l’objectiu previst per 
a l’any 2015.  

El volums de recàrrega s’han distribuït de la manera següent: 3,3 hm3 l’any de l'EDAR del Riu Ripoll a Saba-
dell, que s’han abocat al riu i 1,2 hm3 l’any d’ aigua tractada provinent de l’EDAR de la Bisbal de l’Empordà 
destinada a l’aqüífer del Daró. Durant l’any 2012 les instal·lacions de la barrera hidràulica del delta del Llobre-
gat que utilitzen l’aigua de l’EDAR del Prat  i la recàrrega de la Tordera amb aigua procedent de l’EDAR de 
Blanes no han estat operatives. 

Encara hi ha pendents més de 315 expedients de descontaminació d’aqüífers en mal estat. Tot i que l’any 
2011 es va iniciar la caracterització, vigilància i remediació de l’aqüífer del Polígon Industrial Sud de Tarrago-
na. D’altra banda, pel que fa a les infraestructures de recàrrega artificial d’aqüífers que s’han de construir per 
millorar la qualitat de l’aigua que s’infiltra al terreny, cal tenir en compte que l’any 2011 es va iniciar la explora-
ció del sistema de recàrrega de les basses de Sant Vicenç dels Horts.  

                                                        
132 Aplicació informàtica: Global aquifer control. Consulta a  

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P40200225381332163681695.  
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http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P40200225381332163681695
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3.1.2. Reptes pel que fa a la gestió de la demanda d’aigua  

Pel que fa a la gestió de la demanda urbana  

7. El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya preveu que tots els municipis redactin i aprovin 
abans de l’any 2015 el Pla director de serveis d’abastament municipal.    

L’any 2011, 540 dels 940 municipis, el 57% dels municipis de Catalunya, havien redactat el Pla director d'a-
bastament per millorar la ràtio d'eficiència de les xarxes de distribució i assolir rendiments d’entre el 70 i el 
80% en funció de la població. 

FIGURA 6. Plans d’abastament aprovats. Catalunya, 2011  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya preveu fomentar l’estalvi i l’eficiència en els usos 
urbans de l’aigua mitjançant diverses iniciatives com ara, instal·lar 600 nous punts de control dels cabals de 
subministrament en alta, la col·laboració amb els ens local quant a la redacció i aprovació de plans de gestió 
de la demanda en els municipis de més de 20.000 habitants abans de l’any 2015, la millora del rendiment de 
la xarxa de distribució en baixa,133 i el manteniment adequat del parc de comptadors amb telemesura de les 
xarxes de distribució per reduir el subcomptatge en baixa.  

En aquest sentit, el consum d’aigua en baixa134 s’ha reduït el 7,9% durant el període 2005-2011,135 sobretot el 
consum domèstic, que ha passat de 410 a 330 hm3 durant el període 2005-2011 i s’ha reduït (el -19,6%), 
mentre que el nombre d’abonats i la població augmentava (el +7,4%). El consum de serveis i altres activitats 
econòmiques també s’ha reduït (el -9,2%) durant el període 2005-2009 i ha passat de 116 a 101 hm3, mentre 
que els abonats de serveis i altres activitats econòmiques augmentaven el 8,4%; l’augment dels anys 2010 i 
2011 correspon a un canvi metodològic.136 En la figura següent es concreten les xifres de volums d’aigua con-
sumits durant el període 2005-2011. 

FIGURA 7. Consum d’aigua urbana. Catalunya, 2005 i 2011 

 

Nota: * el valor de consum serveis i altres activitats econòmiques de l’any 2011 és superior, atès que l’any 2010 es va produir un canvi 
metodològic en el càlcul del consum d’aigua urbana per aquest concepte que comptabilitzava els establiments de serveis amb vo lums 
facturats per l’ACA, per això, el volum consumit per a usos dels serveis i altres activitats econòmiques ha augmentat els anys 2010 i 
2011. 
Font: Agencia Catalana de l’Aigua. 
 

En el gràfic següent es presenta l’evolució del consum d’aigua en baixa, total, domèstic i dels serveis i altres acti-
vitats econòmiques durant el període 2005-2011 respecte de l’evolució de la població catalana durant el mateix 

                                                        
133 En funció de la població del municipi: >70% en municipis amb menys de 2.000 habitants, >75% en municipis d’entre 2.000 i 10.000 habitants i >80% en 

municipis de 10.000 habitants.  
134 L’abastament en baixa a Catalunya és competència municipal (Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 
135 Estudis de volums d’aigua i cens d’entitats subministradores de Catalunya dels anys 2005 al 2011. 
136 Cal tenir en compte que l’any 2010 s’ha produït un canvi metodològic i els establiments de serveis amb volums facturats per l’ ACA s’han comptabilit-

zat, per això, el volum consumit per a usos dels serveis i altres activitats econòmiques de l’any 2010 ha augmentat respecte de l’any 2009.  

2011

• Pla d'abastament: 540 municipis

• Percentatge de municipis: 57%

2005

• Consum domèstic: 410 hm3/any

• Consum serveis: 116 hm3/any 

2011

• Consum domèstic: 330 hm3/any

• Consum serveis: 155 hm3/any *
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període. Malgrat el canvi metodològic introduït l’any 2010 i que afecta els consum d’aigua dels serveis i altres ac-
tivitats econòmiques, s’observa una reducció del consum domèstic durant el període 2005-2011 i del serveis i al-
tres durant el període 2005-2009. 

GRÀFIC 4. Evolució dels volums d’aigua anuals consumits. Catalunya 2005-2011 

 

Unitats: milers de litres (hm3). 
Nota: * els valor de consum serveis i altres activitats econòmiques dels anys 2010 i 2011 són  superiors, atès que l’any 2010 es va pro-
duir un canvi metodològic en el càlcul del consum d’aigua urbana per aquest concepte que comptabilitzava els establiments de serveis 
amb volums facturats per l’ACA, per això, el volum consumit per a usos dels serveis i altres activitats econòmiques ha augmentat els 
darrers dos anys. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Pel que fa a la gestió de la demanda industrial 

8. El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (2006-2015) preveu gestionar la demanda i racionalitzar l’ús dels re-
cursos hídrics també a la industria, sobretot a les conques internes on predominen els usos urbans i industri-
als. En els darrers anys s’ha estalviat aigua a la indústria com a conseqüència, entre d’altres, de la tributació 
del cànon de l’aigua. L’aigua constitueix la matèria primera dels productes industrials i és necessària per nete-
jar, refredar, escalfar, generar vapor, dissoldre, etc. L’aigua de la indústria prové de la xarxa de subministra-
ment d’aigua potable pública, però sobretot de captacions pròpies d’aigües superficials.  

Cal tenir en compte la diferència entre usos consumptius i no consumptius de l’aigua. Els usos consumptius 
suposen una reducció de la quantitat  o qualitat de l’aigua; l’aigua un cop usada no es torna al medi ambient 
de la mateixa manera que s’ha captat, com ara, l’aigua de l’agricultura, que s’incorpora al cicle de l’aigua en 
forma de vapor a l’atmosfera com a conseqüència de l’evapotranspiració, o l’aigua d’ús urbà o industrial. A les 
conques internes de Catalunya, l’ús consumptiu més important és l’urbà, i a la Conca de l’Ebre, l’agrícola. Els 
reptes en els usos consumptius són millorar el rendiment i estalviar aigua, i reduir la contaminació, per exem-
ple, millorar el rendiment agrícola mitjançant l’estalvi d’aigua per hectàrea conreada o quilogram produït. 

En els usos no consumptius no hi ha reducció de la quantitat de l’aigua, la pràctica totalitat de l’aigua empra-
da retorna al medi ambient en condicions de qualitat i temporalitat similars a les existents en el punt de capta-
ció. Tot i que no s’altera la qualitat de l’aigua de manera significativa, es pot alterar la qualitat del medi i la di-
nàmica dels ecosistemes aquàtics. Els reptes en els usos no consumptius tenen a veure amb la reducció dels 
impactes ambientals i els canvis en el medi. Els usos  no consumptius d’aigua més importants estan relacio-
nats amb les centrals hidroelèctriques, però hi ha d’altres, com ara la refrigeració de centrals tèrmiques i nu-
clears, els usos recreatius, les activitats turístiques, l’aqüicultura o la navegació.     

Tot i que no hi ha dades sobre l’evolució de l’ús de l’aigua en el sector industrial desagregades per comunitats 
autònomes, tret de les de l’any 1999, s’ha pogut aproximar aquest ús  a partir de les dades de l’INE i de l’ACA 
sobre els volums de l’aigua facturats durant el període 2005-2011.  
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FIGURA 8. Aigua utilitzada en el sector industrial català 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l’Institut Nacional d’Estadística. Enquesta sobre l’ús de l’aigua en el sector industrial i de l’ACA.  

Tal com s’observa a la figura anterior, l’ús de l’aigua en el sector industrial s’ha reduït aproximadament en 7,7 
hm3/any durant el període 1999-2012, sobretot, la captació pròpia d’aigua de la natura, concretament, d’aigua 
superficial. Contràriament, el subministrament d’aigua a través de la xarxa de distribució pública ha augmentat 
el 177% durant el període 1999-2012. 

Les últimes dades de l’Agència Catalana de l’Aigua de l’any 2012 ens han informat que la indústria ha consu-
mit de la xarxa 186 hm3/any d’aigua subministrada, 119 hm3 més que l’any 1999, és a dir, que els volums 
consumits de la xarxa s’han més que duplicat durant el període 1999-2012. En canvi, els volums d’aigua cap-
tats de fonts pròpies, 91 hm3/any, s’han reduït molt (-71%). En general, el volum d’aigua industrial total con-
sumit durant el període 1999-2012 s’ha reduït en 100 hm3, el -26,5%. 

A continuació es detalla l’evolució dels volums d’aigua industrials facturats durant el període 2005-2011. Com 
s’observa al gràfic següent, els volums facturats a partir de l’any 2007 s’han reduït probablement a causa de 
la crisi econòmica, que també ha afectat la indústria.   

GRÀFIC 5. Evolució dels volums d’aigua anuals facturats i del PIB industrial. Catalunya 2005-
2012 

 
Unitats: milers de milions de litres (hm3) i milions d’euros del PIB industrial.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA i l’INE. 

No obstant això, manca coneixement i dades sobre el volum d’aigua utilitzada per unitat de producte i d’aigua 
residual reutilitzada a la indústria, així com dades sobre l’evolució d’aquests volums utilitzats any rere any, tret 
del període 2009-2012.  

Pel que fa a la modernització de regadius i la gestió de la demanda agrícola 

9. Les inversions per modernitzar els regadius, 1.400,7 milions d’euros en l’horitzó 2015, representen el 16% del 
total del pressupost del Programa de mesures del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya que 
preveu una inversió de 8.728.5 M€ per a l’any 2015. El Pla de gestió de l’aigua de Catalunya (2006-2015) 
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preveu la modernització dels regadius per reduir les demandes d’aigua en el punt de captació, la modernitza-
ció de 178.735 hectàrees de regs tradicionals, sobretot a les conques catalanes de l’Ebre (canal Alt Urgell 
que s’integrarà en el sistema Segarra - Garrigues, el canal Aragó i Catalunya, el canal de Pinyana, etc.), que 
pot representar un estalvi d’aigua d’entre 146 i 225 hm3/any.137 També preveu l’estalvi de 6 hm3/any al siste-
ma de gestió de la Muga que és deficitari en 26 hm3/any per regadiu.   

La modernització d’alguns d’aquests canals encara està en fase d’execució, i moltes d’aquestes obres encara 
no estan finalitzades per manca de finançament o perquè no han tingut l’adhesió dels regants que s’esperava.  

En aquest sentit, i segons les dades d’ús de l’aigua en el sector agrari, s’observa que el volum total d’aigua 
que ha estat a disposició de les entitats regants per ser utilitzada per al regadiu en base a una concessió ad-
ministrativa ha disminuït en 55 hm3/any durant el període 2005-2010, el 3,3%.  

D’altra banda, el volum d’aigua que les entitats regants han adquirit a altres entitats regants, o mancomuni-
tats, per satisfer una demanda superior al volum atorgat per concessió ha disminuït en 393 hm3/any, és a dir, 
el 33%. 

FIGURA 9. Aigua utilitzada pel sector agrari català 

 

Font: Institut Nacional d’Estadística. Enquesta sobre l’ús de l’aigua en el sector agrari. 

El total d’aigua utilitzada per les explotacions agràries en el reg de superfícies conreades mitjançant la tècnica 
de regadiu per gravetat ha augmentat, però poc, el 0,11%. En canvi, la tècnica de regadiu per aspersió ha 
disminuït en 10,5 hm3/any, el 6%, i la tècnica de regadiu per degoteig gairebé s’ha duplicat, en augmentar 
110,5  hm3, el 74,4%.    

En el gràfic següent es detalla el volum d’aigua que els organismes de conca del territori català han posat a 
disposició de les entitats regants perquè en facin ús, així com el volum d’aigua disponible per tipus de recurs, 
és a dir, si es tracta d’aigua superficial (rius, embassaments, ...). subterrània (pous, manantials, ...), o altres, 
com ara les aigües residuals depurades, dessalades, etc.    

  

                                                        
137 Vegeu el subapartat 3.2.2 sobre «Els canals de reg» d’aquest capítol. 

2005  

• Disponible: 1.690,8 hm3/any

• Adquirida i subministrada: 586 hm3/any

• Regadiu per gravetat: 1.094,0 hm3/any

• Regadiu per aspersió:   177,2 hm3/any

• Regadiu per degoteig:   148,5 hm3/any

• Altres regadius:                 3,6 hm3/any 

2010                                        

• Disponible :  1.635,8 hm3/any

• Adquirida i subministrada: 193 hm3/any 

• Regadiu per gravetat:  1.095,2 hm3/any

• Regadiu per aspersió:    166,7 hm3/any

• Regadiu per degoteig:    259,0 hm3/any

• Altres regadius:                  0,0 hm3/any
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GRÀFIC 6. Evolució de la disponibilitat d’aigua per a ús agrari i del PIB agrari. Catalunya 2005-
2010 

 

Unitats: milers de milions de litres (hm3) i milions d’euros del PIB agrícola.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE ( Enquesta sobre l’ús de l’aigua en el sector agrari). 

3.2. Reptes pel que fa als objectius ambientals 

Pel que fa al grau de compliment dels objectius de qualitat ambiental a les conques internes catalanes cal tenir en 
compte que el 22,5 % (78) de les masses d’aigua de les conques internes i el 21,2%  (43) de les de les conques 
intercomunitàries no podran assolir el bon potencial l’any 2015 i necessitaran prorrogues com a conseqüència del 
grau de modificació o artificialitat, sobretot rius i estanys.   

De les 602 de masses d’aigua de Catalunya, 385 del Districte de Conca Fluvial de Catalunya (DCFC), i 217 de les 
conques intercomunitàries (CI),138 145 (el 24%) compleixen els objectius ambientals. L’objectiu per a l’any 2015 és 
que compleixin els objectius 401 masses d’aigua (el 67%), 213 (el 36%) al DCFC i 188 (el 31%) a les conques in-
tercomunitàries.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
138 Total (602 masses d’aigua): 367 rius (248 DCFC, 119 CI) , 30 embassaments (13 DCFC, 17 CI), 76 estanys (27 DCFC, 49 CI), 40 aigües de transició 

(25 DCFC, 15 CI), 36 aigües costaneres (33 DCFC, 3 CI), 53 aigües subterrànies (39 DCFC, 14 CI). 
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TAULA 5. Objectius de qualitat ambiental del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya i del Programa de 
mesures per a l’any 2015. Catalunya, 2011-2012 

Àmbit Objectiu  del Programa de mesures del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya  Compliment 

Qualitat medi  
1   Masses d’aigua en bon estat l’any 2015: CIC (55%) i totes (67%)  
2.  Masses d’aigua superficials en bon estat l’any 2015: CIC (56%) i totes (68%)  

3.  Masses d’aigua subterrània en bon estat l’any 2015: CIC (46%) i totes (55%)  
Cabals 4.  Respectar els cabals de manteniment en totes les conques catalanes s.d. 

Altres qualitat  
medi 

5.  Elaborar el Pla de gestió de risc d’inundacions de Catalunya l’any 2015  
6.  Mantenir i conservar les lleres de 90 km de cursos fluvials. Recuperar 48 hec-
tàrees de riberes a les CIC i rehabilitar 35 km de cursos fluvials urbans l’any 2015 

 

7.  Instal·lar estacions de neteja i desinfecció de musclo zebrat i altres  
Runams salins 8.  Reduir la contaminació per runams salins a la conca del Llobregat  

Qualitat aigües  
superficials 

9.  Millorar la qualitat de les masses d’aigua costaneres (456 punts)  

10.  Construir 1.544 depuradores l’any 2015  

11. Destinar els  fangs  a la  valorització agrícola  (70%) i energètica (30%)                                                                                                                                                                                               
 

 Total  
Agrícola     82%   
Energètica 14% 

12. Reduir l’impacte de les descàrregues dels sistemes de sanejament  s.d. 
13. Reduir les substàncies perilloses prioritàries abocades al medi  

Qualitat aigües  
subterrànies 

14. Bon estat de les aigües subterrànies: químic (55%) i quantitatiu (100%)    

15. Reduir la contaminació d’origen agrari  
Nota:  Els objectius del Pla s’han assolit.  Aproximació als objectius del Pla.  Distanciament dels objectius del Pla.  
Font: elaboració pròpia a partir del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el Programa de mesures.  

D’altra banda, el nombre de masses d’aigua protegides de manera especial per la normativa comunitària com ara 
les aigües de bany, les destinades a consum humà, o les que han de fer possible la vida dels peixos, sumen un 
total de 138 a les conques internes i de 85 a les conques intercomunitàries. 

3.2.1. Objectius de millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del me-
di 

Les inversions previstes per al conjunt de mesures de millora de la qualitat hidromorfològica i biològica del medi 
de 915,9 milions d’euros representen el 10% del total. Entre els objectius hi ha la millora de la qualitat de les mas-
ses d’aigua, el manteniment dels cabals i altres mesures com ara la prevenció d’inundacions, la recuperació de ri-
beres i la millora de la morfologia i la connectivitat fluvial.  

No obstant això, cal tenir en compte que, des de l’any 2011 fins a la data, s'està duent a terme la revisió del Pla, ja 
que es plantegen unes inversions i uns terminis impossibles d'assolir degut al context econòmic actual. D’altra 
banda, el Programa de seguiment de l’estat de les masses d’aigua del districte de conca fluvial de Catalunya es 
revisa cada sis anys, el proper període de revisió és el 2013-2018, i la delimitació de les masses d’aigua sensibles 
es revisa cada quatre anys d’acord amb la normativa vigent.  

Objectius de millora de la qualitat de les masses d’aigua   

1. El primer objectiu es que el 67% de les masses d’aigua de Catalunya assoleixin el bon estat  (químic i eco-
lògic)139 l’any 2015. Si s’avaluen conjuntament les CIC i la conca hidrogràfica de l’Ebre (CHE), el 53% de les 
masses d’aigua catalanes estan en bon estat potencial o en bon estat. És a dir, el 53% de les masses d’aigua 
complia, d’una banda, els objectius de substàncies perilloses (pesticides i metalls) i les concentracions màxi-
mes admissibles en sediments i peixos i, de l’altra, amb els indicadors biològics, fisicoquímics i hidromorfolò-
gics.  Pel que fa  a l’objectiu dels 55% de les masses d’aigua de les CIC, l’any 2011 s’havia assolit  la meitat 
de l’objectiu, el 25%.  

2. El segon objectiu és que el 68% de les masses d’aigua superficials de Catalunya assoleixin el bon estat 
l’any 2015, i el 56% a les CIC. L’any 2012 el 78% del total van assolir el bon estat potencial o bon estat i tam-
bé el 42% de les masses d’aigua superficials de les CIC. 

                                                        
139 El bon estat s’assoleix quan l’aigua es neta i sense presència de contaminants, els cabals són adequats, la morfologia de lleres, riberes no estigui sig-

nificativament alterada, els hàbitats per les espècies de flora i fauna que hi viuen estiguin presents, les barreres al flux de l’aigua, sediments i fauna no si-
guin significatives, i les espècies invasores no proliferin entre d’altres. És a dir, compleixen amb la Directiva 2008/105/CE quant a l’estat químic, i superen 
els indicadors ecològics en comparació amb masses d’aigua inalterades o de referència.    



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

58 

Els indicadors negatius més importants són els químics en els rius per excés de plaguicides i en menor grau, 
de fenols i metalls pesants d’origen industrial.  

Quant als aiguamolls els indicadors pitjors són els ecològics com a conseqüència de la urbanització, l’alteració 
dels cursos fluvials i la proliferació d’espècies exòtiques. Cal tenir en compte que els aiguamolls són barreres 
contra les inundacions i purificadors que es troben en perill per la sobreexplotació de les aigües subterrànies i 
la intrusió marina.  

A continuació es concreta la comparació entre els objectius de qualitat del Pla de gestió de l’aigua de Catalu-
nya i l’estat de les masses d’aigua l’any 2012.  

GRÀFIC 7. Grau d’assoliment dels objectius per a les CIC i la CHE del Pla de gestió de l’aigua de 
Catalunya  

 
Unitat: percentatges. 
Font: ACA. 

3. El tercer objectiu és que el 55% del total de les masses d’aigua subterrànies i el 46% de les masses d’aigua 
de les conques internes de Catalunya assoleixin el bon estat l’any 2015. L’any 2012 el 51% del total de les 
masses d’aigua i el 36% de les de les CIC han assolit l’objectiu. Els indicadors que s’haurien de corregir són 
els relacionats amb l’excés de nitrats, sulfats i clorurs (salinització).  

Objectius de preservació dels cabals suficients per mantenir la qualitat del medi  

4. Un altre objectiu és el de respectar els cabals de manteniment, és a dir, els cabals mínims garantits pel rè-
gim hidrològic natural en cada època de l’any per a la preservació de la flora i fauna existents als rius i rieres.  
L’instrument per fer-ho són els plans de gestió específics per zones (Tordera, Baix Ter i Daró i Baix Llobregat 
i Anoia).  

FIGURA 10.  Cabals de manteniment que s’han de garantir. Catalunya, 2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya.  
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• Muga:                 11 hm3
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El cabal de l’Ebre a Tortosa és de 106 m3/s, 3.343 hm3 a l’any, la meitat del necessari per garantir les funcions 
ecològiques del riu i aconseguir l’estabilitat del Delta i evitar la falca salina i la regressió del Delta.140 D’altra 
banda s’han presentat al·legacions a la CHE perquè el Pla reculli el règim de cabals ambientals que es van 
aprovar l’any 2007 per garantir el bon estat del tram final del riu Ebre.   

L’any 2011 també s’han alliberat cabals de manteniment des de l’embassament de Catllar per recuperar 
l’aigua del riu Gaià.  

Altres objectius de prevenció d’inundacions, recuperació de riberes,  i millora de la morfologia, la 
connectivitat i el medi  

En aquest àmbit s’inclou la prevenció de les inundacions, la recuperació de riberes, la millora de la morfologia, la 
gestió del sediment i de la connectivitat fluvial, la recuperació de zones humides i estanys, la millora del litoral i el 
control i eradicació de les espècies invasores. Aquestes mesures s’han de considerar en els plans de gestió es-
pecífics.  

TAULA 6. Calendari d’aprovació dels plans de gestió de l’espai fluvial fins a l’any 2015 

Any Espai Fluvial  

2010 
Baix Llobregat i Anoia 

Baix Ter 
Tordera 

2011 
Francolí 

Riudaura i Calonge 
Muga  

2012 

Fluvià 
Gaia 
Foix 

Besòs 

2013 
Alt Llobregat 

Alt Ter 
2014 Riera de la Bisbal 
2015 Riera del Maresme 

Els plans dels espais fluvials que s’havien d’aprovar entre els anys 2010 i 2012 disposen d’estudis tècnics de ba-
se i la tramitació del Pla està pendent d’iniciar-se, tret del Pla del Baix Ter que està pendent de reiniciar-se o del 
Pla del Tordera amb la informació pública pendent de reiniciar-se.  

5. Quant a l’elaboració del Pla de gestió del risc d’inundacions l’any 2015,141 s’està en la primera fase de zo-
nificació i identificació. L’any 2011 s’han identificat 72 trams fluvials amb risc significatiu i potencial 
d’inundació, 447km, 15 àrees  que conformen el 10% dels trams amb risc. També s’han identificat 21 trams 
amb risc d’inundació provocat pel mar, 110 km, agrupats en 14 àrees.  

6. Les actuacions del Programa de manteniment i conservació de lleres s’han reduït tot i les peticions dels ajun-
taments i altres de netejar les lleres, sobretot en trams urbans. Amb relació a la connectivitat fluvial que s’ha 
de millorar en 2.281 km de rius, el 51% en el districte de conca fluvial de Catalunya, sobretot al Muga, Fluvià i 
Ter, la resta, 1.117 km, el 49% a la part catalana de les conques de l’Ebre i la Garona, el diagnòstic està fet, 
però resta pendent l’aplicació.  

7. Pel que fa al control de la introducció i dispersió del musclo zebrat, cinc embassaments de Catalunya tenen 
presència d’aquesta espècie invasora.142 La presència del musclo zebrat s’ha detectat per primera vegada 
l’any 2011  a un embassament de les conques internes i a dos més de la conca de l’Ebre.  

                                                        
140 7.167,9 hm3/any sec,  9.508,9 hm3/any mig, 12.543,2 hm3/any humit.  
141 Directiva Europea 2007/60/CE i RD 903/2010. 
142 Al DCFC, la Baells, detectat l’any 2011 per primera vegada, i a les Conques Intercomunitàries (Ebre), Flix i  Riba-Roja, i detectat per primera vegada 

l’any 2011, els Guiaments i Siurana.  
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3.2.2. Objectius de millora de la qualitat de les aigües  

Les inversions en millora de la qualitat de les aigües de2.509.6 milions d’euros representen el 29% del pressupost 
del Programa de mesures del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya que preveu una inversió de 
8.728.5 M€ per a l’any 2015, i tenen per objectiu evitar l’abocament inadequat o accidental d’aigües residuals ur-
banes sense tractament o amb un tractament insuficient o de productes de l’activitat industrial, així com la utilitza-
ció en excés de substàncies contaminants en l’activitat agrària. Tanmateix, quedarien altres temes pendents, per 
exemple, l’ús responsable dels productes domèstics i dels medicaments.  

Objectius per reduir la contaminació salina de la conca del Llobregat i els runams salins de la conca 
del Bages 

8. El Programa de mesures pretén millorar el bon estat ecològic respecte de la salinitat de la conca del Llobregat 
i gestionar els runams salins de l’activitat extractiva de la mineria de potassa dels rius Cardener i Llobregat.  
Els runams salins de la conca del Bages ocasionen un impacte mediambiental i afecten les aigües superfici-
als i subterrànies de la conca del Llobregat.  

Els nous col·lectors recullen els runams salins de la part baixa de la conca del Llobregat i el rebuig de les 
plantes de potabilització d’Abrera i Sant Joan Despí. Els cabals transportats pels col·lectors de salmorres 
s’han multiplicat per tres durant el període 2002-2011, i han passat de 4,74 a 14,2 hm3/any.  

Objectius de millora de la qualitat de les aigües superficials 

9. La xarxa de control de les masses d’aigua costaneres està conformada per 456 punts de control. L’any 
2011 s’han controlat el 60% dels punts: la totalitat dels punts de control fisicoquímics, el fitoplàncton i les ma-
croalgues, alguns macroinvertebrats i els metalls pesants en sediments. No s’ha controlat cap tòxics en ai-
gua.143 

10. El Pla preveu millores en el sanejament de les aigües residuals urbanes i industrials, és a dir, en la cons-
trucció de noves estacions de depuració d’aigües residuals (ETAP de Llobregat – Abrera, ETAP de Sant Joan 
Despí, ETAP de l’Ampolla, ETAP de Tarragona i ETAP de Vila-seca i Salou, i nova ETAP Ratera).  El Pro-
grama de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU 2005 i actualització 2007) preveu diverses actua-
cions en matèria de sanejament; durant el període 2006-2008 s’havien executat el 93% del total.  

FIGURA 11. Evolució del nombre de depuradores. Catalunya, 2006, 2011 i 2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

Durant el període 2006-2012 s’han construït 109 depuradores, el 65% de les que havien d’estar en funciona-
ment l’any 2010 i el 28% de les 1.544 depuradores del Pla de sanejament per a l’any 2014.   

11. El Programa de tractament i gestió de fangs preveu tractar el 50% dels fangs mitjançant actuacions en in-
fraestructures de digestió anaeròbica (20), assecatge tèrmic (4) i compostatge (7) i assoliment de la valoritza-
ció agrícola del 70% dels fangs i energètica del 30%.   

L’any 2012 s’ha aconseguit tractar el 99,9% dels fangs generats (119.417 tones); el 82% s’han aplicat al sol, 
via compostatge o altres (aplicació agrícola, jardineria i restauració de pedreres) i el 14% s’han valoritzat 
energèticament via cimenteres. S’observa un augment de la valorització energètica posterior a l’assecatge 
tèrmic en detriment del compostatge extern i la valorització agronòmica.  

                                                        
143 La freqüència de mostreig depèn del tipus de control i pot ser trianual (macroinvertebrats), bianual (Posidonia o Cymodocea), anual (microalgues o tò-

xics en sediments), o mensual, trimestral o semestral (fisicoquímics).   

2006

• Depuradores:330

2012

• Depuradores: 439

Objectiu 2014

• Depuradores: 1.544
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12. Les mesures per reduir l’impacte de les descàrregues dels sistemes de sanejament al medi, sobretot en 
temps de pluja, tenen a veure amb l’assoliment del bon estat ecològic de les masses d’aigua.  

En aquest sentit les mesures tenen a veure amb la redacció, per part de les administracions, dels plans de 
mesures mínimes (PMM) i els plans directors integrals de sanejament (PDIS), que inclouen una sèrie 
d’actuacions que s’han de promoure des dels organismes locals, com ara inventariar els punts de sobreeixi-
ment dels sistemes de sanejament al medi receptor, la neteja i manteniment de la xarxa, l’aplicació de la taxa 
de clavegueram, etc... 

13. Amb l’objectiu d’assolir el bon estat químic de les aigües superficials, el Programa de mesures preveu 
l’objectiu de reducció de les substàncies prioritàries, concretament, identificar i seguir les fonts de conta-
minació de les substàncies prioritàries per a la redacció d’un pla de reducció i descontaminar l’embassament 
de Flix.  

Continuen els controls dels índexs de qualitat fisicoquímics, biològics i de substàncies prioritàries en els rius i 
els controls de substàncies perilloses en sediments i peixos. 

Objectius per assolir el bon estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies   

14. A Catalunya hi ha 53 masses d’aigua subterrànies controlades mitjançant una xarxa de control d’ aproxima-
dament 733 punts. El Pla té per objectiu assolir el bon estat químic (mesurat mitjançant indicadors de con-
taminació) i quantitatiu (equilibri entre quantitat de recurs hídric i l’explotació) de les aigües subterrànies 
l’any 2015.  

En aquest sentit, les mesures per a la gestió i protecció dels aqüífers dels quals depèn el 80% del territori per 
a l’abastament,  agrupen un seguit d’actuacions relacionades amb: la millora del coneixement (recàrrega natu-
ral i caracterització de les masses d’aigua), la protecció del recurs (l’anàlisi i el control dels impactes de les in-
fraestructures, el seguiment de l’estat qualitatiu i quantitatiu, l’establiment de perímetres de protecció en les 
captacions, el segellat de captacions abandonades), la recàrrega d’aqüífers, les actuacions de prevenció, con-
trol i correcció de la intrusió marina, les actuacions de millora de la gestió i la descontaminació dels aqüífers.      

FIGURA 12. Estat químic i quantitatiu de les aigües subterrànies. Catalunya 2012-2015 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA i del Pla de gestió de l’aigua de Catalunya.  

Els principals obstacles per assolir el bon estat químic de les aigües subterrànies són els nitrats, sulfats i clo-
rurs, i per assolir el bon estat quantitatiu, l’augment de l’extracció d’aigua subterrània en els darrers anys, so-
bretot a les conques de l’Ebre per a ús agrícola i, en menor grau, a les conques internes per a usos domèstics 
i recreatius.  

15. El Programa de mesures inclou les mesures de reducció de la contaminació d’origen agrari relacionada 
amb les pràctiques de fertilització agrària i ramaderes, i considera les actuacions de biodesnitrificació per re-
cuperar el bon estat dels aqüífers, la caracterització de zones contaminades per nitrats, sulfats i plaguicides, 
la determinació de l’origen de la contaminació, i els programes d’actuació en zones vulnerables.  

Se segueixen controlant la qualitat de les aigües subterrànies dels plans per a la millora de la fertilització agrà-
ria de Catalunya, especialment a les comarques centrals i gironines.  

 

2012

• Bon estat químic:             56%

• Bon estat quantitatiu:       94%

• Extracció:                                     
Conques Ebre           98 hm3 /any 
Conques internes   458 hm3/any 

Objectiu 2015

• Bon estat químic: 55 %

• Bon estat quantitatiu: 100%
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4. IMPORTÀNCIA DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’AIGUA A 
CATALUNYA 

L’aigua és un element bàsic per a la vida que incideix en la configuració del medi i el territori. L’aigua també és 
important per al desenvolupament humà en la mesura que condiciona les activitats que es poden desenvolupar en 
una àrea, i limita el creixement econòmic. Així l’aigua és un bé comú, eix vertebrador dels ecosistemes, i l’aigua 
dolça i de qualitat, un recurs escàs, ateses les condicions pluviomètriques variables i irregulars de Catalunya, el 
risc d’inundacions i les sequeres recurrents, com ara la del període 2007-2008 que han obligat els governs ha 
adoptar mesures excepcionals pel que fa a l’ús dels recursos hídrics.  

Totes les activitats humanes depenen de l’aigua, especialment l’agricultura i l’alimentació. Per això, diversos terri-
toris i sectors econòmics, com ara l’agricultura, els serveis i la indústria, competeixen pel seu ús, sense que cap 
pugui ser exclòs. A més, fruit del creixement demogràfic i el canvi estructural experimentat a l’economia durant 
l’últim segle, la pressió sobre els recursos hídrics s’ha incrementat considerablement. Per acabar, com a conse-

qüència del canvi climàtic, tal com s’aproxima Mas-Pla (2010) al segon informe sobre el canvi climàtic a Cata-
lunya, els cabals dels rius minven, accentuant-ne l’escassetat, sobretot per als abastaments urbans com ara el de 
l’àmbit metropolità de Barcelona, que concentra gran part de la població i de les necessitats d’aigua de Catalunya. 

En aquests context, les polítiques de l’aigua s’han orientat a assolir la gestió integrada (ecològica, social i econò-
mica) del cicle de l’aigua: captació, tractament, distribució, sanejament i bon estat ecològic, amb la finalitat de ga-
rantir-ne el subministrament (quantitat) i preservar-ne la qualitat sanitària i ambiental (qualitat fisicoquímica, biolò-
gica i hidromorfològica) mitjançant la unitat de conca, l’ús eficient dels ecosistemes fluvials, la millora de 
l’abastament i la reducció de fuites, l’aprofitament de les aigües pluvials, la construcció d’infraestructures de des-
salinització, tractament i sanejament (depuradores), la recuperació i recàrrega artificial d’aqüífers, i la regeneració 
i reutilització de les aigües residuals tractades per a usos agrícoles, industrials, recreatius i ambientals, entre 
d’altres.  

La política de l’aigua s’ha desenvolupat en els darrers anys, en què també s’han incorporat normes en matèria 
d’aigua a l’ordenament jurídic europeu, estatal i català, com ara les relatives a la gestió de les aigües continentals 
i de bany, la protecció de les aigües subterrànies, els cabals de manteniment, la contaminació causada per de-
terminades substàncies perilloses vessades al medi aquàtic, la prevenció i limitació d’entrades de contaminants a 
les aigües subterrànies, l’eficiència en l’ús de l’aigua i el cànon de l’aigua, i la regulació de la reutilització. Així com 
diversos instruments de planificació hidrològica relacionats amb el sanejament, l’avaluació dels riscos 
d’inundacions, i la gestió de la conca fluvial de Catalunya.      

La gestió de l’aigua és complexa, atès que hi intervenen un seguit de fenòmens amb conseqüències econòmiques 
importants. Així, com senyala De Gispert, a Blanch (2009), la gestió de l’aigua és un monopoli natural, existeixen 
externalitats en el seu ús, és un bé de primera necessitat, i té un valor ambiental, més enllà del que se’n deriva 
del seu ús per a l’activitat humana. 

En aquest sentit, les infraestructures hidràuliques són només un dels elements de la gestió de l’aigua, que serveix 
per afegir-li valor a aquesta. Els embassaments permeten emmagatzemar l’aigua per utilitzar-la en aquells mo-
ments en què és més necessària, regular el fluxos dels rius, i generar energia. Les canalitzacions i transvasa-
ments permeten transportar aigua de llocs on és abundant a llocs on és escassa. D’altres infraestructures afecten 
la qualitat de l’aigua, com ara, les potabilitzadores, que transformen l’aigua en apta per al consum humà, o les de-
puradores, que transformen un residu en aigua apta per a altres usos.144 Així, els desplaçaments de l’aigua en el 
temps i l’espai, o la millora de la qualitat de l’aigua, generen valor afegit, que repercuteix en el PIB del territori. 

Per analitzar la importància de les infraestructures de l’aigua a Catalunya, es descriu quina és l’oferta d’aigua de 
què es disposa, quina és la demanda, i en quina mesura les infraestructures poden ajudar a ajustar aquests dos 
components. 

A continuació s’analitza la importància de les infraestructures a Catalunya pel que fa a l’ajust entre l’oferta i la de-
manda.  

                                                        
144 Entenent que l’ús final sigui garantir un cabal mínim als rius. 
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4.1. Oferta i demanda d’aigua a Catalunya: un dèficit permanent? 

Catalunya és un territori hidrològicament dividit en dues zones, conques internes de Catalunya (CIC) i conca hi-
drogràfica de l’Ebre (CHE). Com s’observa a la figura següent, les conques hidrogràfiques no coincideixen amb 
els límits administratius, la qual cosa complica la gestió, tant a nivell intern, com entre comunitats autònomes o es-
tats. 

MAPA 2. Conques fluvials i divisió comarcal. Catalunya 

 
Unitats: conques i comarques. 
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. 

La conca hidrogràfica de l’Ebre (CHE) és una conca abundant en recursos hídrics, mentre que les conques inter-
nes de Catalunya (CIC) tenen una dotació de recursos hídrics inferior.  

En aquest sentit, i segons Termes i Guiu, a Blanch (2009) les conques internes de Catalunya (CIC) representen el 
52% de la superfície de Catalunya, i concentren el 92% de la població, mentre que la conca hidrogràfica de l’Ebre 
(CHE), amb una superfície equivalent al 48% de Catalunya, acull el 8% de la població. 

És a dir, la distribució de la població a Catalunya no es correspon amb la distribució de l’aigua disponible, la qual 
cosa genera uns desequilibris territorials importants, atès que les conques internes no podrien satisfer les neces-
sitats de la població catalana que hi resideix i hi treballa, sobretot en l’àmbit metropolità de Barcelona si no fos pel 
transvasament del Ter.  

Si s’analitza el volum dels embassaments d’ambdues conques, s’observa que el volum d’aigua superficial embas-
sada a la conca de l’Ebre va multiplicar per quatre, i fins i tot sis, el volum de l’aigua embassada a les CIC durant 
el període 2003-2012, sense tenir en compte la proporció d’aigua desembassada regularment. 
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GRÀFIC 8. Volum d’aigua embassada per conques. Catalunya, 2003-2012 

 
Unitats: hm3. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA. 

Quant a la demanda d’aigua, les conques internes usen el 38,6% de l’aigua (1.219 hm3/any) i la conca de l’Ebre, 
el 61,4% (1.937 hm3/any). 

A la Conca de l’Ebre predomina l’ús per a reg, amb el 93,7% de l’aigua demandada a la conca, mentre que a les 
conques internes de Catalunya (CIC) l’ús de boca representa el 42,7% de la demanda i l’ús industrial, el 23,1%. A 
la Catalunya costanera l’aigua és per beure, a la Catalunya interior la preocupació és regar o no.  

TAULA 7. Dotacions d’aigua a Catalunya, per usos i conques. Catalunya, 2008 

Consum (hm3 / any) Agrícola Ramader Domèstic Industrial Total demanda 

Total ús 2.197 71 574 314 3.156 

Conca de l'Ebre 1.815 36 54 32 1.937 

CIC 382 35 520 282 1.219 

Percentatge (%) Agrícola Ramader Domèstic Industrial Total demanda 

Total ús 69,6 2,2 18,2 9,9 100,0 

 Conca de l'Ebre 93,7 1,9 2,8 1,7 61,4 

 CIC 31,3 2,9 42,7 23,1 38,6 

Unitats: hm3/any i percentatges. 
Font: Mujeriego (2008) i Sangrà (2008) citats per Termes i Guiu (2009). 

El gruix de l’estalvi en aigua hauria de venir de l’agricultura a la conca hidrogràfica de l’Ebre, mitjançant la millora 
de l’eficiència en el reg, i de les millores en els usos domèstics i industrials a les conques internes de Catalunya.  

Val a dir que una part important de l’aigua que transcorre per territori català acaba desembocant al mar o serveix 
per regenerar els aqüífers existents, motiu pel qual part del recurs s’ha de destinar al medi, i cal per tant excloure’l 
de l’oferta d’aigua disponible. 

4.2. Usos de l’aigua 

Cada ciutadà de la UE-27 (més Croàcia) consumeix 4.815 litres (l) d’aigua al dia –si es considera l’aigua que con-
tenen els bens i serveis que consumeixen els ciutadans de la UE, és a dir, l’aigua de beure, dels aliments, dels 
productes i serveis que compren, més enllà de l’anàlisi dels usos de l’aigua del territori- és a dir 1.757,5 m3 a l’any. 
La petjada hídrica d’un ciutadà europeu inclou l’aigua directa i indirecta utilitzada per produir tots els béns i serveis 
que consumeix. La UE importa 2.364 l/hab./dia d’aigua virtual de fora i exporta 645 l/hab./dia.  
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Tanmateix, si ens aproximem als usos de l’aigua a Catalunya, és a dir l’aigua emprada per les diverses activitats a 
Catalunya, la xifra aproximada seria de 2.373 hm3 l’any 2011, és a dir, 867 litres per ciutadà i dia, 316 m3 per habi-
tant i any. Aquests usos s’abasteixen des de la xarxa municipal d’abastament o des de fonts o captacions pròpies.  

En primer lloc, el consum d’aigua urbana, que inclou els usos domèstics, municipals i del sector serveis i les acti-
vitats industrials no manufactureres de baix consum connectades a les xarxes municipals, ha representat aproxi-
madament el 20% del consum urbà l’any 2011, 485 hm3, tal com s’observa al gràfic següent.     

GRÀFIC 9. Aproximació als diversos usos de l’aigua. Catalunya, 2011 

 

Unitats: hectòmetres cúbics (hm3) i percentatges sobre el total o subtotal. 
Nota: per a l’ús urbà s’ha fet servir el cens d’entitats subministradores (dades de l’ACA, 2011). Per a l’ús industrial s’ha fet servir les da-
des municipals de volums facturats i càrrega contaminant abocada segons el cànon de l'aigua que han estat obtingudes a partir de les 
declaracions presentades pels establiments industrials i les entitats subministradores (dades de l’ACA, 2011) i no inclouen les dades 
dels sectors agrícola, ramader, hidroelèctric, tèrmiques, nuclears ni piscifactories). Per a l’ús agrícola s’ha fet servir l’enquesta sobre 
l'ús de l'aigua en el sector agrari, però les darreres dades són de l’any 2010 (dades de l’Idescat i l’INE, 2010). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE, l’Idescat i l’ACA. 

En segon lloc, el consum industrial, que correspon bàsicament al consum de la indústria manufacturera i exclou el 
consum de fonts pròpies de les instal·lacions hidroelèctriques, aqüícoles i de les centrals nuclears, representa 
aproximadament l’11% del total del consum d’aigua a Catalunya, 253 hm3. 

Per acabar, els usos agrícoles comprenen els usos per conreus i ramaderia i representen el 69% dels total d’usos, 
aproximadament 1.635 hm3.. 

Cal tenir en compte que en l’àmbit de les infraestructures urbanes i industrials, el marge d’estalvi d’aigua seria es-

càs, però la reutilització (ja sigui per a usos urbans, recreatius (neteja i reg) i industrials (rentat, refrigeració, 
dessalinització), o per a usos ambientals (recuperació d’aqüífers) i una política urbanística que tendís a estalviar 
aigua podrien ser mesures factibles. Tanmateix, la reutilització és costosa, amb fortes inversions en l’immobilitzat i 
un cost de tractament elevat, la qual cosa es tradueix en un preu de l’aigua elevat.145 En aquest sentit, la política 
tarifària seria un element clau per reduir-ne el consum d’aigua potable apta per al consum humà. És a dir, la ges-
tió dels recursos hídrics seria l’element clau en aquests àmbit. En els subapartats següents es descriuen amb de-
tall els diversos usos de l’aigua i l’evolució en els darrers anys. 

                                                        
145 De fet, la reutilització, juntament amb l’ús de dessaladores, s’emmarca més en una política per garantir l’abastament d’aigua en èpoques de sequera 

que per utilitzar-ho com un element quotidià per a l’abastament d’aigua a la població. En aquest sentit, però, l’amortització de la infraestructura és inferior, 
fent menys rendible la seva construcció. 
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4.2.1. Ús urbà 

Per conèixer l’aigua total disponible (no potabilitzada i potabilitzada) per a ús urbà, a l’aigua captada per la 
pròpia empresa cal afegir l’aigua adquirida a altres empreses (no potabilitzada o potabilitzada), i restar-li l’aigua 
subministrada a altres empreses (no potabilitzada o potabilitzada).  

Cal tenir present que hi ha una part de l’aigua no potabilitzada apta per a determinats processos industrials i per al 
reg, mentre que per a l’ús de boca i per a part dels processos industrials cal que l’aigua sigui potable. Això genera 
dos mercats diferenciats, abans i després de la potabilització. En el gràfic següent es mostra l’evolució del volum 
d’aigua disponible, no potabilitzada i potabilitzada, en hectòmetres cúbics.  

La captació d’aigua, és a dir, l’extracció d’aigua de la natura per emmagatzemar-la i usar-la per les empreses de 
subministrament, inclou: la captació d’aigua superficial continental, per tant, embassada, i dels cursos fluvials na-
turals i artificials, la captació d’aigua subterrània dels aqüífers, el dessalatge d’aigua de mar i de transició, com ara 
embassaments, llacunes, estuaris, però també altres tipus de recursos hídrics com la captació directa d’aigües 
pluvials.146  Al gràfic següent s’observa una lleugera reducció de la captació d’aigües subterrànies, mentre que la 
captació d’aigües superficials s’ha mantingut més o menys estable durant el període 2005-2010, tret de l’any 
2006, després de la sequera del 2005 en què va augmentar, coincidint amb una certa recuperació dels volums 
embassats. 

GRÀFIC 10. Evolució de l’aigua disponible, potabilitzada i no potabilitzada, i de la captació d’aigua 
realitzada per la pròpia empresa per tipus de recurs. Catalunya 2005-2010  

Aigua disponible, potabilitzada i no 

Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

Captació d’aigua per tipus de recurs 

Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

Tal com s’observa a la figura següent, la captació d’aigua representa gairebé el 87% de l’aigua disponible no po-
tabilitzada de les empreses de captació, depuració i distribució d’aigua en baixa de Catalunya.  

                                                        
146 Queden exclosos: el subministrament d’aigua en alta a urbanitzacions i grups turístics independents dels centres urbans i la distribució d’aigua al sec-

tor agrari com ara les comunitats de regants.  
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FIGURA 13. Aigua no potabilitzada i captació d’aigua per recurs. Catalunya, 2010 

Pes de la captació sobre l’aigua no potabilitzada 

Unitats: percentatge. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Captació d’aigua per tipus de recurs o font 

 

Unitats: percentatge. 
Nota: a l’enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües 
(dades de l’INE, 2010). les dades sobre aigües procedents de 
dessalatge inclouen exclusivament l'aigua captada per dessalar-la 
a les mateixes instal·lacions de l'empresa que posteriorment en 
farà la distribució, i no inclou l'aigua dessalada en altre ins-
tal·lacions, adquirida per les empreses distribuïdores un cop trac-
tada. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

El dessalatge té un pes pràcticament nul en la provisió del recurs hídric, tal com s’observa en la figura anterior. 

L’aigua potable disponible varia en funció de la pluviometria. En aquest sentit, la darrera sequera viscuda a Cata-
lunya (2007-2008) va afectar l’estat dels rius i l’aigua embassada. Així, els anys de sequera o posteriors a una se-
quera l’aigua potable disponible (així com el total d’aigua disponible), es redueix, tal com s’observa al gràfic se-
güent. 

GRÀFIC 11. Aigua potable disponible. Catalunya, 1999-2010 

 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i l’INE. 

D’altra banda, el creixement de la població catalana ha comportat l’augment de la demanda d’aigua urbana. Els 
usos urbans (domèstic i activitats econòmiques) han representat aproximadament el 20% del total d’usos de 
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l’aigua (2.373 hm3/any) l’any 2011. Quant a l’ús urbà, s’observa una reducció en el volum d’aigua consumit per 
càpita durant els darrers cinc anys.  

GRÀFIC 12. Evolució del consum d’aigua d’ús urbà. Catalunya 2005-2011 

 
Unitats: litres consumits per habitant i dia. 
Nota: el volum consumit per a usos urbans ha augmentat els darrers dos anys, atès que l’any 2010 es va produir un canvi metodològic 
en el càlcul del consum d’aigua urbana per aquest concepte que comptabilitzava els establiments de serveis amb volums facturats per 
l’ACA.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Segons les dades de les entitats subministradores d’aigua en baixa a Catalunya, l’ús urbà s’ha reduït els darrers 
anys, tant entre els usuaris domèstics com entre les empreses de serveis i altres activitats econòmiques. L’ús ur-
bà ha passat de 527 hm3 l’any 2005 (domèstica: 410 hm3/any i serveis i altres activitats econòmiques: 116 
hm3/any) a 485 hm3 l’any 2011 (domèstica: 330 hm3/any i serveis i altres activitats econòmiques: 155 hm3/any).147   

En aquest sentit, no s’observa una millora en l’eficiència, atès que el volum d’aigua no registrada a la xarxa de 
distribució, és a dir, la diferència entre l’aigua subministrada a la xarxa d’abastament públic i el volum d’aigua re-
gistrada i distribuïda entre els diversos usuaris urbans,« no s’ha reduït de manera considerable i s’ha mantingut 
en percentatges que oscil·len entre el 18% i el 24% del total durant el període 2005-2010, tal com s’observa al 
gràfic següent. No obstant això, el volum d’aigua subministrada per l’abastament públic a Catalunya, no registra-
da, va ser del 23% l’any 2010, per sota del volum d’aigua subministrada no registrada del conjunt de l’Estat espa-
nyol (26%). 

                                                        
147 Vegeu l’apartat 2.1.2. «Reptes pel que fa a la gestió de la demanda d’aigua», del capítol 2 d’aquest estudi.  
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GRÀFIC 13. Evolució del volum d’aigua subministrada a la xarxa d’abastament públic (registrada i 
no registrada) i tipus de pèrdues. Catalunya 2005-2010  

 
Volum d’aigua subministrada, registrada i no re-
gistrada 
 

 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

Volum d’aigua no registrada per tipus de pèrdua 

 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 

L’evolució de l’aigua no registrada a la xarxa de distribució es desagrega en pèrdues reals (fuites, trencades i ava-
ries de la xarxa de distribució) i pèrdues aparents (errors de mesura, fraus i altres). Tal com s’observa al gràfic an-
terior, les pèrdues reals són importants en percentatge sobre el volum d’aigua subministrada a la xarxa 
d’abastament públic, però s’han reduït una mica, tanmateix, les pèrdues aparents, és a dir, les pèrdues no físi-
ques (imprecisions, fraus, estimacions) no han millorat de manera considerable.     

D’altra banda, segons l’enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües (dades de l’INE, 2010), l’import 
facturat per les empreses de captació, depuració i distribució d’aigua ha augmentat de manera sostinguda (+27%) 
durant el període 2005-2010, tret de l’any 2008, en què es va reduir. La inversió d’aquestes empreses  també ha 
augmentat (+10%) durant el període 2005-2010 però menys, sobretot entre els anys 2007 i 2008.   

4.2.2. Ús industrial 

L’ús industrial és el de menor rellevància d’entre els analitzats, segons Termes i Guiu (Blanch, 2009). El 83% 
d’aquest es concentrava a les conques  internes de Catalunya i en bona mesura a la Regió Metropolitana de Bar-
celona. En aquest àmbit, els sectors empresarials que més aigua consumeixen en el conjunt de la indústria són el 
químic (39,0%), l’alimentació (prop del 18,0%), el tèxtil, confecció, cuir i calçat (gairebé el 14%) i el paper (11,0%). 

L’ús industrial inclou diverses activitats a les quals l’Agència Catalana de l’Aigua liquida el cànon de l’aigua amb 
tarifa individualitzada en funció de la mesura directa de la seva càrrega contaminant abocada. L’ús industrial és el 
que té lloc principalment a les indústries manufactureres i exclou la producció d’energia elèctrica i els  circuits de 
refrigeració de les centrals tèrmiques i nuclears. L’ús industrial ha representat aproximadament l’11% del total dels 
usos de l’aigua l’any 2011.  

Tal com s’observa al gràfic següent l’ús industrial s’ha desacoblat de l’evolució del PIB industrial en els darrers 
anys en passar d’un consum facturat d’11,2 milions de litres d’aigua per milió d’euros del PIB (M de litres/M€ PIB) 
l’any 2003 a 7,3 M de litres/M€ PIB l’any 2012, és a dir, el consum industrial facturat s’ha reduït en una tercera 
part (-35%).  
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GRÀFIC 14. Evolució del consum facturat d’aigua a la indústria respecte del PIB industrial. Cata-
lunya 2003-2012 

 

Unitats: metres cúbics (m3) o milers de litres d’aigua per milió d’euros del producte interior brut (PIB) industrial. 
Nota: * l’any 2008 es va produir un canvi de base en el càlcul del PIB. Per tant, a partir de l’any 2008, s’inicia una nova sèrie.   
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

D’altra banda, si s’analitza l’evolució dels volums facturats any rere any durant el període 2003-2012, s’observa 
una disminució dels usos industrials que s’abasteixen a partir de captacions pròpies i un augment dels usos que 
s’abasteixen a partir de les xarxes municipals d’abastament mitjançant connexions a serveis d’abastament muni-
cipal.  

GRÀFIC 15. Evolució del consum facturat industrial en funció de la font (captada o subministra-
da). Catalunya 2003-2012 

Volum d’aigua facturada a la indústria (hm3) 

 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA.  

Volum d’aigua facturada a la indústria per font 

 
Unitat: percentatge sobre el total (%). 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 
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4.2.3. Ús agrícola 

El sector agrari és el principal consumidor i usuari dels recursos hídrics; els usos agraris (reg agrícola i consum 
ramader) representen aproximadament el 69% de la demanda total d’aigua l’any 2011. El repte del camp català 
és produir més amb menys aigua, és a dir, estalviar aigua com s’ha fet fins ara i seguir produint. Cal tenir en 
compte la possibilitat d’intercanviar usos, atès que un petit estalvi d’aigua en l’agricultura, en percentatge, repre-
senta l’ús d’aigua potable i per beure anual de molta població.  

En els últims 30 anys, s’ha observat més propensió a utilitzar conreus de regadiu a Catalunya. El regadiu ha pas-
sat de representar el 22,3% de la superfície llaurada l’any 1982 al 29,1% l’any 2009, amb 22.000 hectàrees més. 
És a dir, la superfície que es destina a reg agrícola ha augmentat. Si bé aquesta dinàmica sembla que s’ha estabi-
litzat en els darrers anys, les dades dels anys 2010, 2011 i 2012 confirmen la davallada dels conreus de secà, 
mentre que els conreus de regadiu es mantenen o creixen.  

Així, sí la superfície amb cultius de regadiu augmenta, sembla lògic pensar que el volum d’aigua usada també 
augmentarà. Malauradament no es disposa de dades anteriors a l’any 1999, però si s’estudia l’evolució de les 
quantitats d’aigua concedides a l’agricultura, s’observa un descens en el volum d’aigua de regadiu usada  i certa 
estabilitat en l’aigua consumida per hectàrea de regadiu. 

Atesa aquesta certa estabilitat en l’aigua usada per hectàrea de regadiu, es podria pensar que ja no hi ha marge 
per millorar l’eficiència en el reg. No obstant això, el rendiment de l’aigua hauria de millorar en cas de voler ampli-
ar la superfície de regadiu conreada. D’altra banda, alguns regadius i canals, com ara el canal d’Urgell, fa molts 
anys que es van construir i s’han de modernitzar per evitar les filtracions d’aigua. 

GRÀFIC 16. Superfície regada i aigua concedida a les explotacions agrícoles. Catalunya, 1982-
2009 

Evolució de la superfície regada 1982-2009 

 
Unitats: milers d’hectàrees i percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat 

Evolució de l’aigua concedida 1999-2009 

 
Unitats: hectòmetres cúbics hm3 i milers de m3/ha. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat. 

Tot seguit s’analitza l’evolució de l’ús de l’aigua en el sector agrari, concretament la disponibilitat d’aigua mitjan-
çant concessió administrativa i l’evolució del producte interior brut agrari del camp català.  

En aquest sentit, no s’observa cap desacoblament entre la disponibilitat d’aigua i l’evolució del PIB de l’agricultura. 
Les ràtios han oscil·lat entre els 677.000 milions de litres per milió d’euros del PIB agrícola (M de litres/M€ PIB)  
l’any 2005 i els 744 M de litres/M€ PIB l’any 2010.  

No obstant això, en el gràfic següent s’observa la reducció de la disponibilitat d’aigua els anys de sequera, com 
ara durant les sequeres dels anys 2005 i 2007. També cal tenir en compte el canvi de base en la sèrie del PIB 
que es va produir l’any 2008. 
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GRÀFIC 17. Evolució de la disponibilitat d’aigua en el sector agrari respecte del PIB agrícola. Ca-
talunya 2005-2010 

 

Unitats: milions de m3 o milers de milions de litres d’aigua per milió d’euros del producte interior brut (PIB) agrícola. 
Nota: * l’any 2008 es va produir un canvi de base en el càlcul del PIB . Per tant, a partir de l’any 2008, s’inicia una nova sèrie.   
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

La proporció entre conreus de secà i de regadiu a Catalunya és de 69% i 31%, respectivament, i les hectàrees 
amb sistemes de producció agrícola i ramaders integrats i ecològics han augmentat en els darrers cinc anys fins a 
representar el 6,5% de les terres de conreu l’any 2012.  

Pel que fa a la tècnica de reg principal a l’agricultura catalana ha estat el reg per gravetat. L’any 2010, el 72% de 
l’aigua consumida en l’agricultura a Catalunya s’utilitzava per aquesta tècnica de reg, és a dir, una mica més d’un 
milió de metres cúbics l’any (1.095.229 m3), tal com s’observa al gràfic següent.  

GRÀFIC 18. Ús de l’aigua a les explotacions agràries per tipus de tècnica. Catalunya, 1999-2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat. 
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El reg per aspersió (11%) o degoteig (17%) representava gairebé una quarta part de l’aigua consumida per 
l’agricultura a Catalunya.148 És a dir, el marge de millora en aquest aspecte sembla important, si es té en compte 
que les tècniques de reg no han variat excessivament en el període analitzat (1999-2010). 

Com assenyalen Termes i Guiu, a Blanch (2009), l’estructura minifundista de les explotacions agràries de Catalu-
nya dificulta la modernització del reg, ja que no es poden assumir els costos de la inversió (passar de reg per gra-
vetat a reg pressuritzat). Els autors també comenten que el baix preu que alguns regants paguen per l’aigua fa 
que hi hagi una manca d’incentius per a la modernització. 

Així, tot sembla indicar que les millores més importants que es poden dur a terme en aquest sentit tenen a veure 
amb la modernització i millora dels regadius existents i la reutilització d’aigües regenerades per a ús agrícola, és a 
dir, condicionar els canals per fer extensives les tècniques de reg més eficients (aspersió i degoteig), conjunta-
ment amb un increment del preu de l’aigua en aquelles explotacions/comunitats que no facin un ús eficient de 
l’aigua. El rendiment que això pugui generar, però, s’escapa dels límits d’aquest estudi.  

La disponibilitat d’aigua per a l’agricultura en funció del tipus de recurs (aigües superficials, aigües subterrànies o 
altres recursos com ara el dessalatge o les aigües residuals depurades) no ha variat massa els darrers anys. Les 
aigües superficials han representat el 98,1% de l’aigua disponible per a l’agricultura l’any 2010 i les subterrànies, 
l’1,9%. El total d’aigua disponible s’ha reduït el -3,3% durant el període 2005-2010. L’aigua subterrània disponible 
ha guanyat una mica de pes i ha passat del 0,6% l’any 2006 a l’1,9% l’any 2010 i les aigües superficials l’han per-
dut una mica i han passat de representar el 99,3% del total l’any 2006 al 98,1%, l’any 2010.   

Quant al volum de l’aigua adquirida per les entitats regants a altres entitats, empreses o altres organismes o 
l’aigua subministrada per les entitats regants a altres entitats regants o a unitats econòmiques per a usos agríco-
les i ramaders, industrials o d’abastament urbà i serveis, s’observa que l’aigua adquirida s’ha reduït durant el perí-
ode i ha passat dels 586 milions de litres (M) l’any 2004 als 193 M de litres l’any 2010. En canvi, l’aigua subminis-
trada té un patró més irregular amb puntes després d’un any de sequera, per exemple, els anys 2006 i 2008, des-
prés de les sequeres de l’any 2005 i 2007. 

Pel que fa a l’aigua subministrada per les entitats regants a altres entitats, s’observa que el destí principal són els 
usos d’abastament urbà i de serveis, amb percentatges que van des d’un mínim del 42,5% del total (2010) a un 
màxim del 99,3% del total (2009). El segon destí són els usos agrícoles i ramaders, que van des del 45% (2010) 
al 0,2% (2009). I el tercer, els usos industrials, que oscil·len entre el 20,1% (2005) i el 0,1% (2006).  

                                                        
148 Són tècniques de reg molt més eficients, per tant, una part important de les hectàrees regades utilitzen tècniques de reg que estalvien aigua. És a dir, 

si en lloc d’analitzar el mètode de reg en funció de l’aigua consumida, s’estudiés el nombre d’hectàrees cultivades, el percentatge d’hectàrees amb tècni-
ques de reg eficients augmentaria. Malauradament no es disposa d’aquesta dada. 
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GRÀFIC 19. Aigua adquirida i subministrada per les comunitats de regants i ús. Catalunya, 2005-
2010 

Aigua adquirida i subministrada 2005-2010 

 
Unitats: milions de litres. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 

Aigua subministrada per usos 2005-2010  

 
Unitats: usos en percentatges (%) i total en milions de litres. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Idescat. 
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5. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITATS 

En aquest apartat es revisen totes les instal·lacions del cicle de l’aigua. El cicle de l’aigua s’inicia amb la captació 
de l’aigua que es consumeix dels rius, embassaments i pous i acaba amb el retorn al medi natural (riu o mar) de 
l’aigua depurada o regenerada, tal com s’observa a la figura següent.  

FIGURA 14. Esquema del cicle de l’aigua 

  

 

A continuació s’exposa quina és la situació de les infraestructures existents a Catalunya  i quines són les necessi-
tats que es detecten. En primer lloc s’analitza la inversió recent en infraestructures, posteriorment s’estudia de 
quines infraestructures es disposa. 

5.1. Evolució recent de la inversió en infraestructures hidràuliques 

Estoc 

Si s’analitzen les dades que ofereix la Fundació BBVA sobre l’estoc de capital a l’Estat espanyol,149 s’observa que 
el capital en infraestructures hidràuliques per càpita s’ha incrementat des de l’any 1999, tret del període 2004-
2006.150 Destaquen especialment els increments dels anys 2007 i 2008, el que unit a la inversió liquidada els anys 
2009 i 2010, que s’analitzaran a continuació, s’hauria traduït en un augment important de l’estoc d’infraestructures 
hidràuliques per habitant durant els darrers anys.  

                                                        
149 S’ha utilitzat la sèrie de capital productiu. Aquesta té en compte les millores en l’eficiència (tecnològiques) de les noves inversions a l’hora de computar 

els agregats del factor capital. Així mateix, la sèrie fa referència a inversions del sector públic. 
150 Possiblement per l’elevat creixement de la població experimentat durant el període. 
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En comparació amb l’Estat espanyol, s’observa una evolució similar pel que fa al creixement de les infraestructu-
res públiques hidràuliques durant el període 1964-2008. 

GRÀFIC 20. Capital hidràulic productiu real i per càpita, variació anual. Catalunya i Estat espanyol 
1965-2008 

Capital hidràulic productiu real per càpita, varia-
ció anual. Catalunya, 1999-2008 

 
Unitats: percentatges.  
Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA i l’Idescat. 

Capital hidràulic productiu real, variació anual. 
Catalunya i Estat 1964-2008 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA. 

En el gràfic següent, s’aprecia com algunes comunitats autònomes han incrementat de forma considerable el pes 
de l’estoc d’infraestructures hidràuliques, mentre que d’altres han perdut pes en el conjunt de capital hidràulic.  

Així, Andalusia (+5,9 pp), la Comunitat Valenciana (+4,1 pp), Múrcia (+3,9 pp) i la Comunitat de Madrid (+2,7 pp) 
han estat les regions més beneficiades durant el període. Entre les que han perdut més pes, hi ha Castella i Lleó 
(-7,3 pp), Aragó (-5,6 pp), Galícia (-3,1 pp) i Catalunya (-2,9 pp). 

Tal com s’observa al gràfic següent, en comparació amb les diverses comunitats autònomes, Catalunya, amb un 
pes del 9,8% sobre el total l’any 2008, és la tercera comunitat autònoma pel que fa a estoc d’infraestructures hi-
dràuliques, només superada per Andalusia (19,5%) i la Comunitat Valenciana (10,9%). 

GRÀFIC 21. Pes del capital hidràulic productiu real sobre el conjunt de l’Estat espanyol. Estat es-
panyol, 1964, 1980 i 2008 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de la Fundació BBVA. 
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Per acabar, si es compara el pes de l’estoc en infraestructures hidràuliques de cada comunitat autònoma amb el 
pes de la població o la superfície d’aquesta, en general, s’observa que s’ajusta més al pes de la població del terri-
tori que al pes de la superfície, fet que beneficia Catalunya, amb una població que representava el 16% del con-
junt de l’Estat espanyol l’any 2008, i una extensió territorial del 6,3%. 

GRÀFIC 22. Pes del capital hidràulic productiu real, la població i la superfície sobre el conjunt de 
l’Estat espanyol, per comunitats autònomes. Estat espanyol, 2008 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Fundació BBVA i l’INE. 

Inversió 

Si s’estudia la inversió pressupostada en infraestructures hidràuliques, s’observa que aquesta es va incrementar 
durant el període 2008-2009, per retrocedir bruscament amb la crisi econòmica (-59,1% entre 2010 i 2011) i retor-
nar a nivells inferiors als registrats l’any 2007. Destaca, especialment, la reducció de la inversió pressupostada 
per part de la Generalitat l’any 2011 (-76,8%).151 

                                                        
151 L’any 2012 no es disposa de dades per a Espanya, si bé per a Catalunya la quantitat pressupostada es redueix fins als 47 milions d’euros, incidint en 

el descens experimentat durant la crisi. 
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GRÀFIC 23. Inversió real en infraestructures hidràuliques, total pressupostat per l’Estat i la Gene-
ralitat de Catalunya. Catalunya, 2006-2011 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2006-2011. 

Pel que fa a la inversió liquidada i segons l’anuari estadístic del Ministeri de Foment,152 l’aportació de l’Estat i la 
Generalitat en el finançament d’infraestructures hidràuliques hauria estat desigual, amb una aportació important 
de la Generalitat153 que contrasta amb la que realitza l’Estat (ja sigui a través de la Direcció General de l’Aigua 
com de les confederacions hidrogràfiques). En bona mesura, aquesta baixa inversió liquidada per part de l’Estat 
s’explica per la no inclusió d’empreses públiques estatals en les dades que proporciona el Ministeri de Foment i 
que representen el gruix de les inversions en infraestructures hidràuliques de l’Estat a Catalunya.154 

                                                        
152 S’han utilitzat les taules 7.1, 7.2 i 8 de l’apartat d’inversió liquidada de l’anuari. Això inclou obres hidràuliques de regulació de recursos hídrics, infraes-

tructures urbanes de sanejament i qualitat de l’aigua, inversions en infraestructures i recursos hídrics i regadius. 
153 Les dades sobre inversió liquidada per part de la Generalitat extreta de l’anuari estadístic del Ministeri de Foment difereixen lleugerament de les que 

ofereix la Generalitat de Catalunya, que xifraria en 294 milions d’euros la inversió liquidada en infraestructures hidràuliques l’any 2007, 642 milions d’euros 
l’any 2008, 507 milions d’euros l’any 2009, i 356 milions d’euros l’any 2010. 
154 Aquestes empreses serien, en el cas de Catalunya, Aigües Conca de l’Ebre S.A. (ACESA), Aigües Conques Mediterrànies S.A. (ACUAMED) i Societat 

Estatal d’Infraestructures Agràries S.A. (SEIASA), de les quals no es disposa d’informació regionalitzada sobre inversió liquidada. 
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GRÀFIC 24. Inversió liquidada en infraestructures hidràuliques, segons organisme inversor. Cata-
lunya 2002-2010 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’Anuari estadístic del Ministeri de Foment. 

Entre les principals actuacions iniciades durant els últims anys, sobresurt la construcció del canal Segarra-
Garrigues amb la finalitat d’augmentar la productivitat de l’agricultura catalana. El canal pretenia ser el reg de su-
port del camp català. De la inversió pressupostada d’aproximadament 1.060 milions d’euros, la Generalitat de Ca-
talunya n’ha pagat dues terceres parts (700 M€), però resta pendent una tercera part (360 M€) per acabar les 
obres del canal l’any 2014, tal com s’havia planificat. Tanmateix, l’economia del país passa per un mal moment i 
serà difícil finançar i acabar les obres del canal l’any 2014.  

D’altra banda, el canal Segarra - Garrigues no ha tingut  l’adhesió del camp català i de les comunitats de regants 
que s’esperava; el preu de l’aigua, una mica superior al previst, pot ser-ne la causa. Hi ha gairebé 5.000 hectàre-
es de reg sense usar.   

No obstant això, cal tenir en compte que l’any 2007 es va signar el manifest Compromís per Lleida per part del 
món empresarial, sindical, universitari i polític lleidatà que demanava entre d’altres punts, la gestió integrada del 
cicle de l’aigua, la gestió sostenible del canal Segarra – Garrigues, el desenvolupament de secans, un gran pacte 
per fer les obres pendents, la promoció de l’economia de Lleida, el reforç del sector agroalimentari, el foment de 
les iniciatives en l’àmbit de la biotecnologia i les TIC, i la promoció de les activitats relacionades amb el patrimoni 
natural i cultural de Lleida. 

En aquest sentit, la millora dels regadius i la construcció del canal Segarra - Garrigues havia d’anar de la mà del 
desenvolupament d’infraestructures noves que permetessin usos nous de l’aigua amb la finalitat de satisfer les 
necessitats de tots els sectors econòmics i el desenvolupament de les terres de Lleida.     

Una altra inversió important ha estat la dessalinitzadora del Prat de Llobregat, la més gran de Catalunya, pressu-
postada en 230 milions d’euros aproximadament i finançada el 75% pels fons de cohesió europeus. Les ins-
tal·lacions de la dessalinitzadora es van inaugurar a mitjan l’any 2009, però durant el període de proves, 2009-
2011 ha funcionat al 10% de la capacitat (60 hectòmetres cúbics d’aigua a l’any).  

5.2. Infraestructures existents 

En aquest apartat es descriuen les infraestructures existents a Catalunya, classificades per tipus.  Aquesta des-
cripció no pretén ser exhaustiva, però si oferir una visió global de les principals infraestructures disponibles.  
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5.2.1. Els embassaments 

La variabilitat i irregularitat pluviomètrica de Catalunya, al igual que la de l’Estat espanyol, ha determinat la cons-
trucció de nombrosos embassaments en el territori. Així, pràcticament tots els rius que discorren per territori català 
tenen algun embassament que gairebé mai assoleix la capacitat màxima d’aigua embassada, la qual cosa fa difí-
cil ampliar l’oferta d’embassaments disponible. 

Els embassaments són útils tant pel que fa a la regulació del flux de l’aigua com per la generació energètica i 
l’administració del sistema hidràulic.155 Els embassaments més importants de Catalunya es concentren a la conca 
de l’Ebre, i en el transcurs del Noguera Ribagorçana i l’Ebre, en la frontera administrativa amb l’Aragó, tal com 
s’observa al gràfic següent. 

MAPA 3. Embassaments a Catalunya. Catalunya, 2012 

 
Unitats: rius i embassaments. 
Font: ACA. 

Pel que fa als embassaments, a Catalunya destaquen dos projectes del Fons de cohesió de la Unió Europea 
2007-2013. El primer, l’abastament en alta des de la Llosa del Cavall entre les províncies de Lleida i Barcelona 
(finançat el 80% per la UE i el 20% per l’Estat) per donar una solució als problemes d'abastament del Solsonès, el 
Bages i l’Anoia. El segon l’eliminació de la contaminació química de l’embassament de Flix, és a dir l’extracció, 
tractament, transport i abocament en dipòsit controlat dels residus contaminats (finançat el 80% per la UE i el 20% 
per l’Estat). 

En total, Catalunya disposa de 52 embassaments, que suposen una capacitat màxima de 3.008156 hm3, 736,4 hm3 
a les conques internes, i 2.272,2 hm3 a la conca de l’Ebre. A continuació es mostren els 20 embassaments princi-
pals repartits per conques; s’observa  que els embassaments amb la capacitat més gran són: Canelles (22,5% del 
sistema), Rialb (13,4%), Santa Anna (7,9%), Susqueda (7,7%) i Riba-roja (7,0%). 

 

                                                        
155 El bombament d’aigua riu amunt, transvasant aigua d’un embassament a un altre ubicat a més alçada permet emmagatzemar l’excés d’energia produ-

ïda per l’energia eòlica durant la nit. Aquestes centrals tenen una flexibilitat de generació més gran i representen un component indispensable del sistema 
elèctric. Per a una explicació més detallada vegeu: El binomi aigua i energia. J.M. Buil. Nota d’economia, núm. 93-94 (2009). Barcelona: Departament 
d’Economia i Finances. 
156 Sense tenir en compte l’embassament de Mequinensa del sistema Ebre Baix, amb una capacitat de 1.533,9 hm3. 
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TAULA 8. Principals embassaments, per capacitat1 i conca hidrogràfica. Catalunya, 2012 

Conques Embassament Capacitat (hm3) Pes (%) 

Internes de Catalunya 

Ter 
Susqueda 233,0 7,7 

Sau 151,3 5,0 

Llobregat 
Baells, la 109,5 3,6 

Llosa del Cavall, la 79,4 2,6 
Sant Ponç 24,4 0,8 

Muga Boadella 60,2 2,0 
Gaià Catllar o Gaià, el 60,4 2,0 

Intercomunitàries 

Noguera Ribagorçana 

Canelles 679,3 22,5 
Santa Anna 236,6 7,9 

Escales 152,0 5,1 
Cavallers 16,0 0,5 

Segre 
Rialb 403,6 13,4 

Oliana 101,0 3,4 
Sant Llorenç de Montgai 10,0 0,3 

Noguera Pallaresa 
Talarn o St. Antoni 205,0 6,8 

Camarasa 163,0 5,4 
Terradets 23,0 0,8 

Ebre 

Riba-roja d’Ebre 209,6 7,0 
Siurana 12,0 0,4 

Flix 11,0 0,4 
Guiamets, els 10,0 0,3 

Unitats: hm3. 
Nota: 1 la taula només inclou els embassaments amb capacitat superior a 10 hm3 què representen el 98% del volum total a Catalunya. 
Font: ACA. 

Fruit de la variació en les precipitacions típica del clima mediterrani, els cabals dels rius i, en conseqüència, el vo-
lum d’aigua embassada, oscil·la de forma considerable d’un any a l’altre. Això és especialment cert en les con-
ques internes de Catalunya, com mostra el gràfic següent, on s’aprecien les sequeres dels anys 2005 i 2007-
2008.157 

GRÀFIC 25. Volum dels embassaments de les CIC (rius Llobregat i Ter) i de la CHE ubicats a Cata-
lunya, segons riu pel qual transcorren.1 Catalunya, 2002-2011 

Conques internes de Catalunya, 2002-2011 

 
Unitats: hm3. 
Font: ACA i Ministeri d’Agricultura, Alimentació i  Medi Ambient. 

Conca de l’Ebre,1 Catalunya 2000-2011 

 
Unitats: hm3. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la CHE, ACA i Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. 

 

                                                        
157 Durant els últims 30 anys, hi ha hagut diversos períodes de sequera. A banda de les sequeres de 2005 i 2007-2008, destaquen les de 1985-86, 1988-

89 i 1999-2003. És a dir, dels últims 30 anys, en 12 s’ha patit sequera, el que equival al 40,0% del període 1981-2011. 
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També s’observa una variació important a les conques de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, especialment en 
aquelles que discorren només pel territori català o per la frontera amb l’Aragó,158 si bé en conjunt és menor que a 
les CIC. 

Si es tenen en compte els embassaments principals de la taula anterior, i es compara el volum mitjà d’aigua em-
bassada durant l’any 2010 per conca amb la capacitat màxima dels embassaments de la conca, s’observa que els 
volums mitjans més baixos durant l’any 2010 es van enregistrar a les conques internes de Catalunya (el 56%), 
concretament, a la conca del Gaià (el 6%) i la Muga (el 40%).  

A les conques intercomunitàries, el volum mitjà embassat durant l’any 2010 va significar el 78% de la capacitat i el 
volum més baix es va enregistrar a la conca del Noguera Ribagorçana (el 58%), tal com s’observa al gràfic se-
güent. 

GRÀFIC 26. Volum mitjà d’aigua embassada en comparació amb la capacitat màxima. Catalunya,  
2010   

 
Unitats: hm3. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

5.2.2. Els canals de reg 

La irregularitat de les pluges a Catalunya, pròpia del clima mediterrani ha propiciat el desenvolupament històric 
d’infraestructures de regulació, transport i distribució d’aigua de reg des dels embassaments catalans a les terres 
de conreu.  

De canals de reg n’hi ha de tradicionals i de moderns. Una part dels canals de reg existents a Catalunya data de 
segles enrere, els regs tradicionals, i es basen principalment en l’aprofitament de la gravetat per moure l’aigua 
d’un indret a un altre, amb pendents poc pronunciats. Aquests canals distribueixen l’aigua per gravetat i reguen 
per inundació, ajuden a mantenir els aqüífers, però consumeixen grans quantitats d’aigua i necessiten inversions 
importants de manteniment i gestió. En no permetre el reg a pressió per aspersió o degoteig es dificulta l’adopció 
de tècniques de reg estalviadores d’aigua. Així, per exemple, al canal d’Urgell no es possible el reg a pressió si no 
construeixen grups els particulars. 

Els regs moderns, de nova construcció funcionen a pressió, com ara el reg per aspersió o per degoteig, són més 
fàcil de mantenir i gestionar, però consumeixen molta energia.  

                                                        
158 Les variacions dels embassaments de l’Ebre són mínimes al trobar-se al final del riu més cabalós d’Espanya, amb un flux més constant que la resta.  
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Catalunya disposa de nombrosos canals de reg per conrear cereals i arròs, olivera, fruita, vinya, farratge, hortalis-
ses i lleguminoses. Les hectàrees regades sumen aproximadament 297.106, el 41,6 % de la superfície agrícola 
productiva de Catalunya (714.717 hectàrees).159  

TAULA 9. Principals canals de reg de Catalunya. Catalunya, 2011 

 Canals Canal Zona Regable (ha) Longitud (Km) 

Noguera Ribagorçana 
Aragó i Catalunya (1) 43.500 124 
Pinyana 13.500 54 

Segre 
Urgell 51.500 144 
Auxiliar del d'Urgell 23.500 77 
Segarra-Garrigues (2) 70.000 85 

Ebre 
Delta de l'Ebre (marge dret) 15.200 52 
Delta de l'Ebre (marge esquerra) 12.700 35 

Unitats: hectàrees i quilòmetres. 
Nota: (1) El Canal d’Aragó i Catalunya abasteix a una àrea de reg de 98.000 ha, 43.500 de les quals es troben en territori català. A 
l’inici del canal, es prenen aigües del riu Ésera.  
(2) De les 70.000 ha de reg, es preveu que 47.000 siguin de transformació del cultiu, i 23.000 siguin de suport a cultius de secà. 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Confederació hidrogràfica de l’Ebre i altres. 

El nombre de regadius més gran es concentra a Lleida i a les Terres de l’Ebre. Destaquen els de la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre, i especialment, els ubicats a Lleida, com ara: el canal Segarra-Garrigues (70.150 ha), una 
de les inversions més grans en infraestructures dutes a terme recentment a Catalunya, i que encara es troba en 
fase d’execució, els canals d’Urgell (69.912 ha);  el canal d’Aragó i Catalunya (38.185 ha); i, a les Terres de 
l’Ebre, el Xerta-Sènia (16.480 ha), que s’ha criticat per sobredimensionat, el Delta Ebre Marge Dret (13.581 ha) i 
el Delta Ebre Marge Esquerra (10.501).   

Així, a l’Alt Pirineu i Aran hi ha set regadius que sumen 5.173 hectàrees: canal d'Arabell i Ballestar, Coll de Nargó, 
Prullans, Quatre Pobles i sèquia de la Solana; el de Tremp que s’està modernitzant; i el nou d’Aramunt.  

MAPA 4.   Nombre de canals de reg per àrea. Catalunya,  2012   

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

                                                        
159 Font: dades de l’Idescat, 2010. 
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A Lleida n’hi ha vint i sis, un total de 219.747 hectàrees: Belianes, el Vilosell, Farrugats, hortes de Seròs i Carrata-
là, hortes de Térmens, Plà de Corbins, Plans de Sudanell, sèquia d'Albesa, sèquia de Corbins, sèquia de Remo-
lins, sèquia de Torrelameu, sèquia de Torres de Segre, sèquia Major d'Aitona, Torres de Segre "Carrassumada", 
Vilaseques Altes Solanes; sis que s’estan modernitzant (Alt Urgell "Canalet", Aragó i Catalunya, canal de Pinyana, 
Cavero-Vilasecas, els Canals d'Urgell, i sèquia del CUP de Menàrguens i Balaguer); i cinc regadius nous (Albi, Al-
gerri-Balaguer, Garrigues Sud, Segarra-Garrigues, Segrià Sud). 

A les Terres de l’Ebre n’hi ha vint i tres que sumen 64.133 hectàrees: Benissanet i Mig Camí; nou que s’estan 
modernitzant (Delta Ebre Marge Dret, Delta Ebre Marge Esquerra, el Progrés, Ginestar, Guiamets, Móra d'Ebre, 
Pinell de Brai, Sant Jaume, i Ulldecona) i dotze nous regadius (Aldea Camarles, el Perelló, Freginals, Garrigues 
Sud, Palma d'Ebre, Planes i Aixalellas, Rasquera, Riu Sénia, Sénia EDAR, Terra Alta, Vingalis, i Xerta-Sénia).  

A Girona n’hi ha sis, amb un total de 7.797 hectàrees: la sèquia de Vinyals; quatre en modernització (Molí de Pals, 
Muga Marge Dret, Muga Marge Esquerra, Presa de Colomers); i un de nou (Blanes EDAR). 

A Catalunya Central n’hi ha un de nou: Sant Martí de Tous. 

A Barcelona n’hi ha cinc, 256 hectàrees: Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera; quatre en modernització 
(Llobregat Marge Dret, Llobregat Marge Esquerra, Vallforners); i un de nou (Blanes EDAR). 

Per acabar, al Camp de Tarragona n’hi ha sis que sumen 8.407 hectàrees: tres en modernització (Baix Francolí, 
Guiamets,  Valls Xamora EDAR); i tres de nous (Alforja EDAR, Molinet, i Montsant). 

Es produeix la paradoxa que els regants del canal Segarra-Garrigues, que poden estalviar aigua de reg destinada 
a conreus intensius, en veuen limitat l’ús, mentre que altres regants per inundació, que no poden estalviar aigua, 
segueixen regant.    

En aquest sentit, una bona opció política seria transformar part dels canals de reg existents en canals més mo-
derns que permetin el reg a pressió per produir més estalviant aigua i procurar que l’aigua no es filtri en els canals 
més antics excavats a terra. 

S’observa com alguns rius han d’abastar una àrea considerable de terreny, el que pot fer que en molts casos no 
es mantinguin els cabals ecològics o mínims dels rius en qüestió. 

Per acabar, cal tenir present que algunes obres per tenir aigua que han costat milions d’euros, com ara el canal 
Segarra-Garrigues (1.600 milions d’euros aproximadament) i encara no estan finalitzades per manca de finança-
ment, no han tingut l’adhesió dels regants que s’esperava. El motiu principal sembla ser el preu de l’aigua, per so-
bre del que s’havia comunicat. Així, s’està construint una gran obra que les comunitats de regants no utilitzen.    

5.2.3. Els transvasaments 

A banda dels canals de reg, existeixen altres connexions en forma de transvasaments entre conques hidrogràfi-
ques per al consum d’ús de boca o industrial, entre els que destaquen el transvasament que es fa del Ter cap a 
l’àrea metropolitana de Barcelona, o el minitransvasament d’aigües del riu Ebre cap al camp de Tarragona des de 
l’any 1989.  

En el primer cas, és l’empresa Aigües Ter-Llobregat qui en gestiona l’explotació, mentre que el segon es troba so-
ta la tutela del Consorci d’Aigües de Tarragona, ambdues encarregades del subministrament d’aigua en alta. 

Els transvasaments volen ser la solució per pal·liar l’abastament d’aigua a Barcelona i a Tarragona i s’han plante-
jat diferents solucions tècniques. Per una banda, hi ha la interconnexió de xarxes a l’àmbit intern. És a dir, con-
nectar les CIC amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, ja sigui mitjançant un “minitransvasament” entre les 
províncies de Tarragona i Barcelona que permeti la garantia de subministrament a l’àrea metropolitana de Barce-
lona, o en base a un transvasament del Segre o dels seus afluents a la província de Barcelona.160 D’altra banda, 
hi ha l’opció del transvasament del Roine, també per portar aigua a l’àrea de Barcelona, si bé s’utilitzaria un sub-
ministrament extern. 

                                                        
160 En aquesta opció, la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia reclamen també un transvasament d’aigua de l’Ebre cap al seus territoris. En aquest 

sentit és difícil justificar un transvasament i no un altre, especialment si es vol minimitzar l’afectació que això tindria mediambientalment per a la salut del 
riu i, concretament, al Delta de l’Ebre. 



GESTIÓ I IMPULS DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’AIGUA 
   

  

85 

No obstant això, tot transvasament té un cost, tant pel que fa a la construcció de la infraestructura161 com pel cost 
que pugui suposar el transport de l’aigua en cas que existeixin desnivells. A més, hi ha rius com ara l’Ebre que no 
tenen marge per fer més aportacions perquè la falca salina creix.  

5.2.4. Les plantes de potabilització 

El tercer tipus d’infraestructures, després dels embassaments i els canals de reg per a ús agrícola, són les infra-
estructures de potabilització que formen part de l’abastament d’aigua en alta.162 L’aigua superficial o subterrània 
captada dels embassaments i pous es transporta mitjançant canalitzacions a les estacions de tractament d’aigua 
potable (ETAP) per ser tractada abans de ser distribuïda i usada.    

L’aigua que es capta de la natura i arriba a les plantes de tractament és de composició variable i s’ha de potabilit-
zar per garantir la qualitat exigida per les autoritats sanitàries i fer-la apta per al consum humà. La construcció i el 
manteniment d’una planta potabilitzadora són costoses però molt importants en el cicle de l’aigua.  

La potabilització inclou el conjunt de processos físics (sedimentació, filtració, decantació...) i tractaments químics 
(precipitació, cloració, ozonització, radiació...) i microbiològics que transformen les aigües naturals en aigües de 
qualitat i aptes per al consum humà.  

El subministrament d’aigua potable és un servei bàsic de desenvolupament d’una societat i de caràcter obligatori. 
La competència és municipal, tot i que la gestió, directa o indirecta, pot ser a través d’ens supramunicipals d’àmbit 
local o autonòmic, de societats mixtes o concessions. Així, la potabilització de l’aigua depèn dels municipis, que 
poden crear un ens per potabilitzar l’aigua, concedir-ne la gestió a una empresa privada, o funcionar en base a un 
consorci públic i privat.  

En aquest sentit, els principals operadors supramunicipals d’abastament d’aigua en alta són:  

 Aigües Ter-Llobregat  

 Consorci Costa Brava 

 Consorci d’Aigües de Tarragona 

 Mancomunitat d’aigües de les Garrigues  

Els quatre operadors sumats representen el 97% de l’aigua subministrada en alta a Catalunya.    

A l’àrea metropolitana de Barcelona, hi ha cinc estacions de tractament d’aigua potable (ETAP), gestionades per 
l’AMB amb Aigües de Barcelona i Aigües Ter Llobregat (ETAP de Sant Joan Despí, ETAP del Besòs, ETAP de 
Llobregat - Abrera, ETAP de Ter – Cardedeu, i l’ ETAP de Llosa de Cavall encara en construcció). Des d’aquestes 
instal·lacions surt una immensa xarxa de transport, integrada per grans canalitzacions (5.500 quilòmetres de ca-
nonades), que condueixen l’aigua cap als dipòsits de capçalera (150) i els municipis.  

El Consorci Costa Brava gestiona tres estacions de tractament d’aigua potable i 2 dipòsits de capçalera, l’ETAP 
d’Empuriabrava a la Costa Brava Nord, l’ETAP de Montfullà a Girona, Salt i Sarrià i la Costa Brava Centre, i 
l’ETAP de Lloret de Mar – Tossa de Mar a la Costa Brava Sud.  

El Consorci d’Aigües de Tarragona gestiona l’ETAP de l’Ampolla amb 400 quilòmetres de canonades.   

La Mancomunitat de les Garrigues gestiona la planta potabilitzadora ETAP de les Garrigues a Sarroca de Lleida. 

Altres plantes potabilitzadores són: la del riu Tordera al Maresme (ETAP de Palafolls), les del Cardener al Solso-
nès (ETAP de la Torregassa i ETAP de Llera), les de nova construcció a Lleida (ETAP de Preixens, ETAP de 
Preixana i ETAP de Montferrer i Castellbó), i les del Consell Comarcal d’Osona (ETAP de Manlleu a Osona Sud, 
ETAP de Torelló a Osona Nord). 

                                                        
161 Costos enfonsats. 
162 Inclou les plantes de potabilització, els dipòsits de regulació i les grans canalitzacions de transport.  
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Pel que fa a la provisió d’aigua potable en alta, el debat està en la privatització i els possibles augments de la tari-
fa que això pot representar, per la necessitat de recuperar els costos i cobrir el dèficit entre els ingressos i les 
despeses de l’abastament en alta, atès que els ingressos  representaven  el 65.9% dels costos de l’abastament 
en alta l’any 2009.   

Les dades sobre el volum d’aigua distribuïda a Catalunya (252 l/hab./dia l’any 2010), és a dir, sobre el volum total 
de l’aigua subministrada a la xarxa de distribució pública des de les plantes de tractament o dipòsits de servei, 
són de les més baixes de l’Estat espanyol. En comparació amb la resta de comunitats autònomes i la mitjana de 
l’Estat (273 l/hab./dia l’any 2010), Catalunya ocupa la quinzena posició, per sota només hi ha Balears i Madrid. El 
volum d’aigua distribuïda a Catalunya s’ha reduït durant el període 2004-2012, només s’observa un pic l’any 2007, 
l’any de la sequera.  

D’altra banda, pel que fa a l’aigua registrada i distribuïda a Catalunya (193 l/hab./dia l’any 2010), és a dir, els vo-
lums d’aigua mesurats en els comptadors dels usuaris tant comunitaris com individuals, Catalunya ocupa el tretzè 
lloc. Si comparem aquesta dada amb la d’altres comunitats autònomes i la mitjana de l’Estat espanyol (202 
l/hab./dia l’any 2010), s’observa que les pèrdues reals i aparents d’aigua no registrada són inferiors a les d’altres 
comunitats. 

Algunes dades que s’han de valorar són les relacionades amb la garantia de subministrament d’aigua potable i les 
relacionades amb la xarxa de distribució, com ara la longitud i els usuaris servits, la capacitat d’emmagatzematge 
dels dipòsits dels serveis d’abastament en dies, l’antiguitat de les xarxes de distribució existents, atès que hi ha 
xarxes que superen els 30 anys i s’han de substituir, i la millora dels rendiment163 de les xarxes d’abastament, 
atès que encara hi ha marge de millora, sobretot fora de l’AMB.    

Les millores en l’abastament comprenen la millora de les instal·lacions de potabilització de Llobregat – Abrera, 
Sant Joan Despí i l’Ampolla i la nova potabilitzadora de Ratera, així com l’ampliació del nombre de municipis con-
nectats a xarxes d’abastament supramunicipals. D’altra banda, també comprèn la millora del transport mitjançant 
la construcció de noves conduccions o la millora de les existents.   

MAPA 5. Millores planificades quant a l’abastament d’aigua a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament de Territori i Sostenibilitat. 

                                                        
163 Diferència entre el volum d’aigua subministrat a la xarxa i el volum d’aigua registrada.  
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D’altra banda, hi ha municipis amb usos d’aigua subjectes al cànon de l’aigua que no han facturat cap volum 
d’aigua d’origen xarxa i que es llisten a continuació. 

TAULA 10. Municipis que no han facturat volums d’aigua d’origen xarxa 

Codi Municipi Comarca Província 

17011 L'Armentera Alt Empordà Girona 
17157 Sant Andreu Salou El Gironès Girona 
17162 Sant Ferriol La Garrotxa Girona 
17174 Sant Miquel de Campmajor Pla de l'Estany Girona 
08080 Fígols El Berguedà Barcelona 
08241 Sant Sadurní d'Osormort Osona Barcelona 

5.2.5. Les plantes de dessalinització 

La dessalinització d’aigua del mar és una alternativa per obtenir aigua potable en les comunitats amb dèficits im-
portants de recursos hídrics. A més, les dessalinitzadores permeten modular la producció d’aigua tractada per 
adaptar-la a la demanda i produir més aigua en els períodes que es necessita, com ara a l’estiu,  permetre que 
l’extracció d’aigua dels aqüífers pugui ser més constant al llarg de l’any, així com contenir la intrusió salina.  

Les instal·lacions de dessalinització catalanes s’han construït en els darrers anys. Enguany n’hi ha dues en funci-
onament la ITAM del Tordera (Blanes) i la ITAM del Llobregat (el Prat de Llobregat). La dessalinitzadora del Llo-
bregat, amb un pressupost de construcció de 230 milions d’euros finançats en un 75% per fons de cohesió euro-
peus, és la més gran de Catalunya. 

L’any 2009 la ITAM del Tordera va produir 6,5 hm3 d’aigua potable mitjançant l’aigua captada dels pous marins, el 
65% de la seva capacitat de 10 hm3. La finalitat era substituir els cabals que s’extreien del subsòl i recuperar 
l’aqüífer del Tordera. Aquell mateix any, concretament al mes de juliol de 2009, va entrar en servei la dessalinit-
zadora del Llobregat amb una capacitat de producció de 200 hm3 d’aigua potable anuals.  

L’any 2010 la ITAM del Tordera va aportar 7,13 hm3, el 73% de la seva capacitat, i la planta dessalinitzadora del 
Baix Llobregat, 10,74 hm3, el 5,4% de la seva capacitat i el 14,7% del cabal mitjà en capacitat de tractament.  

L’any 2011 la dessalinització d’aigua de mar per produir aigua potable ha caigut respecte de l’any 2010 per 
l’abundància de recursos hídrics naturals i de reserves d’aigua. La planta de la Tordera ha aportat 7,8 hm3/any, el 
39% de la seva capacitat, i la del Baix Llobregat, 7,4 hm3/any, el 12% de la seva capacitat, tal com s’observa a la 
taula següent. 

TAULA 11. Evolució de la dessalinització i objectius planificats 2015. Catalunya, 2009-2011 

Concepte 2009 2010 2011 Objectius 2015 

Total  6,5 17,9 15,0 200 
Tordera 6,5 7,1 7,8 80 (20 TI + 60 TII) 
Llobregat 0,0 10,7 7,4 60 
Foix 0,0 0,0 0,0 60 
Unitats: hectòmetres cúbics (hm3). 
Font: Agència Catalana de l’Aigua. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

D’altra banda, estan planificades actuacions en l’àmbit del Tordera. De fet l’any 2008 es van iniciar les obres 
d’ampliació de la planta dessalinitzadora Tordera que permeten produir 10 hm3 més d’aigua potable, un total de 
20 hm3.  Així com actuacions en l’àmbit del Foix, que permetrien obtenir un màxim de 60 hm3 més de recurs. No 
obstant això, el projecte de la dessalinitzadora del Foix tot i que estava planificat s’ha aturat.  

Pel que fa a les plantes de dessalinització, el debat se situa en el model d’explotació que darrerament ha canviat 
per adaptar-se a la corba de la demanda i l’evolució piezomètrica dels aqüífers.  
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5.2.6. Les infraestructures de sanejament: el clavegueram i les plantes de 
depuració  

L’aigua utilitzada procedent dels habitatges, les instal·lacions comercials i industrials, sanitàries, comunitàries o 
públiques, es considera aigua residual o bruta i es recull a través del clavegueram de les ciutats. Les aigües resi-
duals i les de pluja són recollides mitjançant canals subterranis que les condueixen cap als col·lectors i d’aquí a 
les estacions depuradores. Cal tenir en compte que en algunes ciutats hi ha dues xarxes, una per a les aigües de 
pluja i una altra per a les aigües residuals. La recollida d’aigües residuals en baixa és competència de 
l’Administració local.     

A les estacions depuradores es tracten i s’eliminen les impureses de l’aigua usada abans de retornar-la al medi 
natural per reduir el risc ambiental i reutilitzar part de l’aigua per a altres usos.  

Tal com es mostra en el mapa següent, les estacions depuradores de Catalunya es concentren al voltant dels 
cursos fluvials i, sobretot, en els  indrets on es concentra la població catalana, és a dir, a la costa. 

MAPA 6. Estacions depuradores d’aigües residuals. Catalunya, 2011 

 
Unitats: unitats depuradores. 
Font: Atles Nacional de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya.  

Les 439 depuradores del sistema de sanejament de Catalunya han tractat els cabals d’aigua residual del 95% de 
la població catalana l’any 2012, 8,9 milions d’habitants equivalents. La capacitat de tractament de les depuradores 
és de 2,9 hm3/dia, i el servei pot depurar la contaminació diària de 15,9 habitants equivalents.  

El nombre de depuradores s’ha incrementat any rere any. L’objectiu del Pla de sanejament d’aigües residuals ur-
banes (PSARU) per a l’any 2010 era de 600 depuradores, però encara no s’ha assolit. L’any 2012  hi ha 439 de-
puradores en servei, 81 en construcció, i 920 depuradores planificades.  

Els cabals tractats s’han mantingut més o menys estables durant els darrers anys. Els rendiments mitjans de les 
depuradores també, tot i que l’any 2012 han baixat una mica i han estat del 91% de mitjana.164  

                                                        
164 Font: Idescat i ACA. 

Eliminació de la matèria en suspensió (MES): 95%, la demanda bioquímica d’oxigen (DBO): 95%, i de la demanda química d’oxigen (DQO): 91%.  
DBO: quantitat d'oxigen dissolt consumit sota condicions preestablertes per l'oxidació microbiològica de la matèria orgànica biodegradable present en l'ai-
gua.  
DQO: quantitat d'oxigen dissolt que consumeixen unes aigües residuals durant l'oxidació química de les substàncies que transporten. 
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El Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes inclou el tractament de tots els nuclis inferiors a 2.000 ha-
bitants; per tant, l’objectiu per a l’any 2014 és tenir en servei 1.544 depuradores. Al gràfic següent es descriu 
l’evolució de les altes i baixes de depuradores, és a dir, del nombre de depuradores en servei.   

GRÀFIC 27. Evolució del parc d’estacions depuradores. Catalunya, 2000-2012  

 
Unitats: depuradores (nombre) i cabals tractats (hm3/any).  
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Durant el període 2000-2012 s’observa un increment de la capacitat de tractament que no sembla veure’s com-
pensada per un increment dels cabals tractats, la qual cosa produeix un rendiment més baix del conjunt de les in-
fraestructures de tractament.  

No obstant això, el percentatge d’ús de les plantes de depuració s’ha mantingut més o menys estable durant els 
darrers anys, després de la davallada del anys 2000 a 2003 i 2004 a 2005. L’evolució del tractament d’aigües re-
sidual per habitant i dia és paral·lela a l’evolució del percentatge d’ús, tal com s’observa al gràfic següent. 

242
270 290 297 314 328 330 335 340

368 389
414

439

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

Depuradores

Cabals tractats (hm3/any)



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

90 

GRÀFIC 28. Capacitat de tractament i aigües residuals tractades. Catalunya, 2000-2010 

Capacitat, cabal tractat i ús de les depuradores 

 
Unitats: capacitat i cabal en milions de m3/dia, i ús en %. 
Font:  Indicadors sobre l’aigua de l’INE i Idescat. 
 

Aigües residuals tractades 

 
Unitat: litres per habitant i dia. 
Font: Indicadors sobre l’aigua de l’INE i Idescat. 

Les infraestructures per depurar les aigües residuals de Catalunya agrupen diversos tipus de depuració: biològica, 
fisicoquímica i de llacunatge, així com altres tractaments i pretractaments (tractament previ de fangs) i l’eliminació 
de fangs tractats i no tractats (agricultura i jardineria, abocador, valorització energètica). La majoria de depurado-
res (97,6%) són depuradores biològiques.165  

La depuració és principalment una funció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). La competència del tractament 
d’aigües residuals en alta recau sobre l’ACA, i la del tractament d’aigües residuals en baixa (clavegueram i recolli-
da d’aigües residuals) sobre els municipis.166 Així, l’ACA construeix les instal·lacions planificades, però passat un 
any es pot cedir la gestió a un ajuntament, un consorci o mancomunitat de municipis, o un consell comarcal.  Així, 
quant a la gestió del servei, l’any 2011 l’ACA gestionava 145 estacions depuradores d’aigües residuals  (EDAR) i 
5 instal·lacions de posttractament de biosòlids, els ens supralocals gestionaven 225 EDAR i 6 instal·lacions de 
posttractament, i els ajuntaments, 44 EDAR.  

Per acabar, cal dir que la majoria dels projectes del Fons de cohesió de la UE a Catalunya tenen a veure amb la 
recollida i tractament de les aigües residuals, és a dir, amb el sanejament, tal com s’observa a la taula següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
165 Any 2011. 
166 Vegeu el punt sobre sanejament  del subapartat 1.1.1 «Distribució de competències» del capítol 1, «Marc jurídic».  
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TAULA 12. Projectes de sanejament finançats amb Fons de cohesió de la UE. Catalunya, 2007-2013 

Àmbit Característiques 

Sanejament de les aigües residuals 
a la ciutat de Barcelona 

Millora de la xarxa de clavegueram, la construcció de nous col·lectors i siste-
mes reguladors d’aigües residuals i la construcció de nous dipòsits fluvials. 
Finançament: 80% la UE i 20% l’Estat. 

Eliminació de vessaments d’aigües  
residuals i substitució de col·lectors 
de sanejament a la ciutat de Girona 

Implantació de la xarxa d’aigües pluvials per descarregar la xarxa de 
col·lectors d’aigües residuals i augmentar-ne la vida útil i disminuir els vessa-
ments d’aigües residuals al medi durant els episodis de pluja. Finançament: 
80% la UE i 20% l’Estat. 

Construcció de nous col·lectors per 
eliminar vessaments d’aigües resi-
duals al riu Noguera 

Millora de la capacitat dels col·lectors perquè deixin de vessar les aigües resi-
duals directament al riu i s’evitin possibles inundacions davant pluges torren-
cials. Finançament: 80% la UE i 20% l’Estat. 

Actuacions en la xarxa de clavegue-
ram de Badalona 

Millorar el tractament d’aigües residuals, minimitzar el risc d’inundacions i evi-
tar els vessaments d’aigües residuals al mar en episodis d’alta intensitat de 
pluges. Finançament: 80% la UE i 20% l’Estat. 

Sanejament de les aigües residuals 
urbanes a la conca de l’Ebre  

Satisfer les demandes d'alguns municipis de la conca de l'Ebre que no tenen 
infraestructures de depuració d'aigües residuals o presenten importants man-
cances en aquest tipus d’instal·lacions. Finançament: 80% la UE i 20% l’Estat. 

Millora de la xarxa de col·lectors de 
l’Hospitalet de Llobregat 

Incrementar la capacitat de desguàs en cas de pluges torrencials i millorar 
part de la xarxa de sanejament de la ciutat. Finançament: 80% la UE i 20% 
l’Estat. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

5.2.7. Les instal·lacions de regeneració i reutilització  

En el procés de sanejament es pot distingir entre el tractament  i la reutilització.167 El tractament inclou el procés 
de depuració de les aigües residuals168 per retornar-les al medi i consisteix bàsicament a separar, modificar o 
transformar els elements perjudicials i eliminar les impureses que s’han acumulat en l’aigua usada a fi de reduir 
els riscos ambientals. Els tractaments de depuració poden ser primaris o fisicoquímics,169 secundaris o biolò-
gics,170 terciaris o avançats,171  i tecnologies més toves i fosses sèptiques.172   

La reutilització o regeneració fa un pas més al donar-li nous usos a l’aigua després de la depuració. L’aigua de-
purada no es pot beure perquè no compleix els requisits de qualitat que ha de tenir l’aigua potable, però se’n pot 
fer un ús secundari i utilitzar-la de nou en activitats que no requereixen una qualitat sanitària massa elevada, com 
ara els usos urbans de reg i neteja de parcs i jardins, carrers i clavegueram, l’extinció d’incendis i alguns usos re-
creatius, industrials i agrícoles. L’aigua depurada o regenerada que no s’aprofita es torna al riu o al mar mitjançant 
conduccions especials o emissaris submarins.  

Evidentment, la reutilització té lloc en zones on l’aigua és un bé escàs o té un preu elevat, mentre que a les zones 
amb abundància d’aigua serà una opció residual.  

Si s’analitzen les dades de l’Estat espanyol de l’any 2010, s’observa com les zones amb menys aigua i, per tant, 
les que més la reutilitzen, són Múrcia, els dos arxipèlags, i la Comunitat Valenciana, juntament amb Andalusia. 
Catalunya se situa just darrere de la mitjana estatal, de manera que el litoral mediterrani es la zona amb una reuti-
lització més gran. En canvi, les zones del centre i nord de l’Estat espanyol presenten un percentatge 
d’aprofitament de l’aigua més baix. L’aigua depurada a Catalunya representava el 14% de l’aigua tractada del 
conjunt de l’Estat espanyol i el 7% del total d’aigua reutilitzada l’any 2010.  

                                                        
167 Una altra opció seria no tractar les aigües residuals. 
168 Les aigües residuals provenen de l’ús de l’aigua subministrada a la xarxa d’abastament públic, i poden ser aigües urbanes, industrials o de 

l’agricultura.    
169 Processos fisicoquímics de decantació, flotació, desgreixat, i clarificació.  
170 Tractament aeròbic (amb presència d’oxigen) o anaeròbic (amb absència d’oxigen) mitjançant microorganismes per a la degradació de la matèria or-

gànica com ara els digestors o fangs actius.  
171 Processos més rigorosos com ara l’osmosi inversa, ozonització, electrodiàlisi i desnitrificació.  
172 Tecnologies aplicades a aigües amb poca contaminació mitjançant la construcció d’un dipòsit de sedimentació de sòlids.   
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GRÀFIC 29. Percentatge d’aigües depurades reutilitzades. Estat espanyol, 2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia amb dades de l’INE. 

Tanmateix, l’esforç en el tractament o depuració d’aigües residuals més gran el fa Catalunya; la segueixen Anda-
lusia, Madrid i Castella Lleó, per això el percentatge d’aigües reutilitzades és més baix. Així, Canàries, Múrcia, 
Andalusia i Madrid depuren menys metres cúbics per habitant i dia d’aigües residuals que Catalunya.173 

En el cas de Catalunya, es tracta una part molt important de les aigües residuals recollides (94,5% l’any 2007),174 
per sobre de l’aigua tractada a l’Estat espanyol (87,8% l’any 2007), però d’aquesta aigua tractada, se’n reutilitza 
molt poca (4,0% l’any 2007 i el 5% l’any 2010). Això fa que el volum d’aigua reutilitzada sobre el total d’aigües re-
siduals sigui també baix (3,8% l’any 2007). És a dir, s’assumeixen uns costos en tractament de les aigües, però 
aquests es converteixen en costos defensius, al no acabar el procés per reutilitzar l’aigua i donar-li així més valor.  

Una part important de la població es concentra al litoral català, motiu pel qual l’aigua depurada és difícil de reutilit-
zar, atès el cost de transportar-la a cotes superiors (tant per la inversió que suposaria en forma de canonades, 
com pel cost energètic que suposa el bombament). 

Cal tenir en compte que la regeneració i reutilització d’aigua depurada s’ha reduït durant el període 2005-2012 a 
Catalunya i ha passat de 44 hm3 l’any 2005 (Idescat)  a 26,5 hm3 l’any 2012 (ACA), coincidint amb la recuperació 
de la sequera i l’abundància de recursos hídrics. El destí principal de l’aigua reutilitzada a Catalunya ha estat l’ús 
ambiental (70%), seguit de l’ús recreatiu (21,5%), l’agrícola (7%) i el municipal (1,5%).   

En el gràfic següent es descriu l’evolució de la reutilització durant el període 2005-2010, així com l’import total 
dels ingressos obtinguts per les empreses de recollida i tractament d’aigües residuals durant l’any per la totalitat 
dels serveis subministrats de sanejament, clavegueram i tractament d’aigües residuals (quotes de sanejament) i 
l’import total de la diferència entre els increments reals en el valor dels recursos de capital i les vendes d’aquests 
mateixos recursos realitzades per les empreses (inversió).  

                                                        
173 Malgrat això, Catalunya apareix com una de les regions amb un menor volum d’aigües residuals depurades per habitant i dia, per sota de la mitjana 

espanyola i igual que les illes Balears. Es desconeix en quina mesura això té a veure amb un menor consum, o fins a quin punt les dades de l’INE poden 
presentar errors. 
174 Segons l’Enquesta sobre el subministrament i tractament d’aigües. El 5,5% restant són aigües no tractades. A partir de l’any 2007 l’enquesta no recull 

la dada sobre quantitat d’aigua recollida abans de ser tractada.   
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GRÀFIC 30. Evolució de la reutilització, les quotes de sanejament i la inversió. Catalunya, 2000-
2010 

Reutilització de les aigües tractades  

 
Unitats: percentatge (%) sobre el total d’aigua tractada. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Idescat. 
 

Evolució de les quotes i la inversió 

 
Unitat: milions d’euros (M€). 
Nota: A partir de l'any 2007 inclusivament, en el qüestionari de 
l'Enquesta es demana explícitament l'import del cànon de sane-
jament que per delegació facturen els ajuntaments i ens gestors 
del cicle de l'aigua. Això condueix a una millor estimació dels im-
ports facturats en concepte de depuració d'aigües residuals i s'ha 
de tenir en compte en comparar amb els anys anteriors.  
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE i l’Idescat. 

 

7,5%

5,3%

4,0%

6,2% 6,3%

4,8%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010

R
e

u
ti

li
tz

a
c

ió
 (

%
) 

% reutilitzat

107

372

29
39

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

In
v

e
rs

ió
 (
M

€
)

Q
u

o
te

s
 s

a
n

e
ja

m
e
n

t 
 (
M

€
) 

Quota sanejament (M€)
Inversió  (M€)



CONSELL DE TREBALL, ECONÒMIC I SOCIAL DE CATALUNYA 
 

94 

6. LA RECUPERACIÓ DELS COSTOS DEL CICLE INTEGRAL DE 
L’AIGUA 

En aquest capítol es descriu l’estructura del sector i s’analitzen els temes relacionats amb el dèficit en el finança-
ment del cicle de l’aigua. 

6.1. Estructura del sector o del mercat  

L’aigua està considerada un bé públic a l’àmbit legal, i les competències sobre el cicle de l’aigua es troben distri-
buïdes entre diferents administracions. Com s’assenyala a ACA (2010), els límits administratius no sempre coinci-
deixen amb els límits competencials, al tenir les competències estructurades per conques hidrogràfiques, on 
l’organisme de la conca és l’encarregat de la gestió del recurs. A Catalunya, hi tenen competències l’Agència Ca-
talana de l’Aigua, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 175 

En l’àmbit municipal es disposa de competències en matèria d’abastament d’aigua potable, clavegueram, tracta-
ment d’aigües residuals, control sanitari de les aigües, així com l’adequació mediambiental i urbanística de l’espai 
fluvial. 

Així, hi ha diferents agents que intervenen en el “mercat” regulat de l’aigua. A continuació es descriuen quins són 
aquests agents tot seguint el cicle de l’aigua. 

En primer lloc hi ha els organismes encarregats de garantir la disponibilitat del recurs. Seria el cas de l’ACA, en el 
cas de les conques internes de Catalunya (CIC), i de la Conferència Hidrogràfica de l’Ebre, en el cas de les con-
ques intercomunitàries. És a dir, organismes que han de gestionar el recurs en origen, especialment pel que fa a 
la gestió dels embassaments que es troben en els cursos dels diferents rius. 

Així, l’ACA a les CIC, i les diferents confederacions hidrogràfiques a la resta de conques, vetllen per la disponibili-
tat de l’aigua i la regulació del recurs i s’encarreguen de:  gestionar els embassaments,176 les dessalinitzadores, 
generar nou recurs mitjançant la regeneració, descontaminar els aqüífers, recarregar-los, transportar i emmagat-
zemar l’aigua i connectar les xarxes.177 

En l’àmbit rural, els organismes que intervenen són els gestors dels diferents canals de reg i les comunitats de re-
gants existents a Catalunya. 

En l’àmbit urbà, a continuació de la garantia de disponibilitat es troben els operadors en alta, encarregats de 
transportar i potabilitzar l’aigua per vendre-la posteriorment als operadors en baixa. Els principals operadors en al-
ta públics i mixtes són les companyies següents: Aigües Ter-Llobregat, el Consorci d’Aigües de Tarragona i el 
Consorci d’Aigües de la Costa Brava, mentre que el grup AGBAR destaca com a operador privat en alta. 

Més avall es troben els operadors en baixa, encarregats de distribuir l’aigua fins al consumidor final. La distribució 
en baixa és competència dels municipis, si bé aquests poden gestionar el subministrament o bé realitzar una con-
cessió a una empresa privada. A Catalunya, segons l’ACA, el 86% de la població rep el subministrament d’un 
operador privat. 

Pel que fa als usos urbans, un cop l’aigua s’ha utilitzat es recullen les aigües residuals. En general, el servei de 
recollida d’aigües residuals es realitza per gestió directa del municipi. 

L’aigua és sanejada posteriorment, i a partir d’aquí pot tornar a entrar en una fase superior del cicle mitjançant un 
nou ús o pot ser retornada al medi. En el cas de les CIC, l’encarregada del sanejament és l’ACA,178 que gestiona 
les estacions depuradores, plantes de tractament de fangs, plantes de tractament avançat per a la reutilització 
d’aigua, col·lectors d’aigües residuals i estacions de bombament, col·lectors de salmorres i emissaris submarins. 

                                                        
175 Organismes dependents del ministeri competent en Medi Ambient. 
176 Per bé que alguns són de propietat privada, gestionats pels seus propietaris (comunitats de regants, indústries, hidroelèctriques, etc.). 
177 També s’encarreguen de la inspecció i control dels abocaments, així com del seguiment del medi, en la mesura que estiguin relacionades amb la ga-

rantia del sistema. 
178 Si bé la competència és municipal. 
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Per acabar, el medi aquàtic s’ha de protegir per preservar els recursos hídrics, regular els espais fluvials, prevenir 
les avingudes i inundacions, i millorar-lo; aquí també intervé l’ACA. 

6.2. El finançament de les infraestructures hidràuliques i la recuperació 
dels costos dels serveis de l’aigua  

6.2.1. El finançament del cicle integral de l’aigua 

El finançament del cicle integral de l’aigua se centra en la gestió o provisió del servei. D’una banda hi ha el cicle 
integral de l’aigua i, de l’altra, les infraestructures. En matèria d’infraestructures hidràuliques la recuperació dels 
costos de la inversió i d’explotació és molt important, atès que les dificultats de finançament en la prestació 
d’aquests serveis deriven de la diferència entre els ingressos i les despeses.  

En aquest sentit, una primera aproximació als dèficits en el finançament del cicle de l’aigua la trobem al Pla de 
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya de l’any 2010.179 El document estudia els costos i ingressos de 
cadascuna de les etapes del cicle de l’aigua de l’any 2009 i n’analitza les diferències.180 Els resultats d’aquesta 
anàlisi es mostren en el gràfic següent. 

GRÀFIC 31. Costos i ingressos del servei del cicle de l’aigua, segons el Pla de gestió del districte 
de conca fluvial de Catalunya. Catalunya, 2009 

 
Unitats: milions d’euros i percentatges. 
Font: Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Tot i que, en l’actualitat, la distribució dels costos i ingressos pot haver canviat, segons el Pla de gestió del distric-
te de conca fluvial de Catalunya de l’any 2009 reflectit en el gràfic anterior,  el clavegueram és la fase del cicle 
amb un dèficit més gran, atès que només cobreix el 20,2% dels costos, seguit de la fase d’abastament en alta 
(65,9%). Les funcions que depenen de l’ACA registren taxes de cobertura pròximes al 80,0%. Així, els ingressos 
cobreixen el 84,3% dels costos de disponibilitat, el 81,1% de sanejament i el 80,6% de preservació i rehabilitació 
del medi. Per acabar, els ingressos per la distribució de l’aigua als usuaris finals, o l’abastament en baixa, cobrei-
xen els costos operatius d’aquesta fase del cicle de l’aigua.  

Com s’observa al gràfic anterior, els dèficits es concentren en l’abastament en alta (24,2%), el clavegueram 
(49,0%) i el sanejament de l’aigua posterior (22,3%), sent el clavegueram el servei més deficitari. La disponibilitat 

                                                        
179 Capítol 10. Recuperació de costos dels serveis de l’aigua. 
180 Per fer-ho, considera només la depreciació dels actius de 2009 en endavant, no té en compte l’endeutament acumulat (els interessos i principal del 

deute no es tenen en compte com a cost) i no inclou la depreciació prèvia a 2009 dels actius. 
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d’aigua i la preservació i rehabilitació del medi no tenen un pes tan important sobre el dèficit total del cicle de 
l’aigua. 

GRÀFIC 32. Dèficit en el finançament del cicle de l’aigua, per tipus de servei. Catalunya, 2009 

 
Unitats: percentatges. 
Font: Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. 

Cal tenir en compte que els ingressos procedents dels impostos ambientals a l’Estat espanyol són dels més bai-
xos de la UE i que existeixen reduccions i exempcions tributàries i subvencions que són perjudicials per al medi 
ambient.181 

6.2.2. El preu de l’aigua182  

Com que bona part dels problemes relacionats amb les infraestructures de l’aigua depenen de l’encaix entre ofer-
ta i demanda, és a dir, del preu de l’aigua, convé aturar-se a analitzar com es determina aquest preu. 

El preu de l’aigua és essencial per a una gestió sostenible de l’aigua. L’estructura del preu i les tarifes de l’aigua 
han de reflectir el cost real de l’aigua i internalitzar les externalitat, inclosos els costos ambientats i del recurs.183  

Cal tenir en compte que la CE ha posat de manifest que l’Estat espanyol, tot i ser un dels països de la UE-27 amb 
més estrés hídric és un dels que te les tarifes de l’aigua més baixes de la UE, sobretot en el sector agrícola.184  

Tal com s’ha comentat anteriorment, les dotacions d’aigua per a ús agrícola depenen de concessions, que es re-
gulen en base a la superfície que cal regar, fins a un màxim de consum. En aquests casos, només es paguen cà-
nons d’utilització dels béns de domini públic hidràulic, o de regulació i utilització de l’aigua. Una vegada assolit el 
màxim de consum permès, s’estableix un preu creixent per a l’ús agrícola de l’aigua.  

En el consum industrial, o per ús de boca existeix un preu fixat i progressiu en base a la quantitat consumida. És a 
dir, existirien diferents preus de l’aigua en funció de l’ús que se’n faci, el que en complica l’anàlisi. 

Seguint el cicle de l’aigua, l’ACA és l’encarregada de garantir la disponibilitat de l’aigua (embassaments i regulació 
del recurs) a les CIC.185 Una vegada embassada, els operadors de distribució de l’aigua en alta186 són els encar-

                                                        
181 Documento de evaluación del Programa nacional de reforma y del Programa de estabilidad de España 2012.  
182 Vegeu el subapartat 1.1.4.1 «El preu de l’aigua» del capítol 1, «Marc jurídic». 
183 Towards efficient use of water resources in Europe. EEA Report, núm. 1. Copenhaguen: European Environment Agency, 2012. 
184 Global Water Intelligence (GWI). 
185 La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i la del Xúquer exerceixen aquesta funció en les respectives conques. Atès que els majors dèficits hídrics es 

concentren a les CIC i que els problemes de finançament són propis de l’ACA, només s’estudien les CIC. 
186 Els operadors en alta són els encarregats de vendre l’aigua a subministradors en baixa, que són qui distribueixen l’aigua entre els usuaris finals. 
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regats del transport i potabilització de l’aigua.187 Els operadors de distribució d’aigua en alta poden ser públics, 
mixtes o privats. Els operadors públics o mixtes més importants a les CIC són Aigües Ter-Lobregat, el Consorci 
d’Aigües de Tarragona, el Consorci de la Costa Brava entre d’altres. Els municipis disposen de les competències 
en matèria d’abastament i sanejament (clavegueram i tractament d’aigües residuals)188 de l’aigua,189 fet que els 
permet regular els preus o tarifes,190 inclosa la seva estructura tarifària. Aquests són aprovats per la Comissió de 
Preus, organisme dependent de la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació. A 
aquests preus, se li afegeix el cànon de l’aigua, gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Finalment, al 
preu resultant de l’aplicació del cànon cal afegir-li el clavegueram191 i l’IVA corresponent. Aquests preus 
s’estableixen per trams, en funció del municipi. 

Així, les taxes municipals de l’aigua i el clavegueram cobreixen les despeses de captació del medi natural, con-
ducció a les estacions de tractament i potabilització, control de qualitat, distribució i conducció de l’aigua utilitzada 
a les depuradores, i el cànon de l’aigua cobreix les despeses d'inversió i d'explotació dels embassaments, les in-
fraestructures d’abastament en alta dels municipis, els col·lectors i les depuradores, i la recuperació dels aqüífers 
contaminats. 

Quant a les tarifes de l’aigua subministrada en diverses ciutats de l’Estat espanyol, s’observen diferencies; així el 
preu de l’aigua de Barcelona és de 18,74 € en consums de 10m3 i de 50,87 en consums de 20 m3, per sobre de la 
mitjana de les ciutat espanyoles, que és de 15,66€ i 31,51€ respectivament; només el superen Múrcia, Palma de 
Mallorca, Cadis, Alacant, Sevilla i Huelva.192   

El cànon de l’aigua i altres tributs 

Atès que la cobertura dels costos de clavegueram és competència municipal i que una part important del dèficit en 
el finançament del cicle de l’aigua es concentra en el sanejament que es finança a través del cànon de l’aigua, a 
continuació s’analitza en quina mesura aquest cànon cobreix els costos de l’Agència Catalana de l’Aigua en 
aquesta fase. 

El cànon de l’aigua intenta incorporar en el preu de l’aigua els costos de sanejament que es produeixen una ve-
gada s’ha utilitzat. Segons l’ACA, a través del cànon de l’aigua, els usuaris contribueixen a pagar part dels costos 
del cicle de l’aigua.193 

En els darrers anys s’evidencia un creixement brusc del pes del sanejament en el preu final de l’aigua, que té lloc 
l’any 2007 i que coincideix amb l’inici del període de sequera. Així, el cost del sanejament sobre el preu final pas-
sa del 21,6% l’any 2006 al  44,8% l’any 2007, més del doble del que representava l’any anterior.  Des de llavors i 
fins al 2010, el percentatge es manté per sobre del 40,0%. És a dir, cada vegada costa més tractar l’aigua un cop 
utilitzada. 

                                                        
187 Per bé que alguns municipis també poden potabilitzar-se ells mateixos l’aigua. 
188 L’ACA s’encarrega del servei de tractament d’aigües residuals, a causa de les dificultats financeres i tècniques que aquesta comporta, així com de la 

recuperació del medi. 
189 Article 66.3.1 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i article 5è del Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre. 
190 Les competències municipals poden ser gestionades pel mateix municipi, o pot realitzar-se una concessió a una empresa privada. Segons l’ACA, el 

86,0% de la població catalana rebia el subministrament en base a un operador privat l’any 2009. 
191 En alguns municipis el clavegueram està inclòs a la factura de l’aigua, mentre que en d’altres es recapta a través d’altres vies. 
192 Taules de l’estudi d’aigua de FACUA 2012. 
193 Despeses d’inversió i explotació dels sistemes de sanejament (col·lectors i estacions depuradores), dels embassaments i de la resta d’infraestructures 

de producció i transport de l’aigua. Prevenció en origen de la contaminació, i implantació i manteniment dels cabals ecològics. Recuperació d’aqüífers con-
taminats, obres d’instal·lació d’infraestructures d’abastament en alta a municipis i instal·lacions de reutilització de l’aigua. Despeses de planificació hidrolò-
gica i les tasques d’inspecció i control. 
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GRÀFIC 33. Pes del sanejament en el valor unitari de l’aigua. Catalunya i Espanya, 1996-2010 

 
Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’INE. 

Durant el període 2002-2010, el pressupost de l’ACA va augmentar de forma considerable (+129,2%), mentre que 
els ingressos pel cànon de l’aigua, tot i créixer, van augmentat la meitat respecte del creixement del pressupost 
(+62,7%). En qualsevol cas, la diferència més gran s’explica per les quantitats pressupostades els anys 2009 i 
2010, en què el cànon de l’aigua manté nivells de creixement moderats o inclús disminueix, mentre que el pres-
supost augmenta considerablement, ja que es construeixen la dessalinitzadora del Prat i diverses depuradores. 
No obstant això, aquesta tendència s’ha modificat els anys 2011 i 2012, atès que el cànon de l’aigua creix i el 
pressupost total es redueix. 

En aquest sentit, convé destacar que durant el període 2002-2008, la despesa per càpita de l’ACA, en termes re-
als, havia augmentat el 9,3%, mentre que durant el període 2008 al 2010 l’increment de la despesa per càpita, en 
termes reals ha estat del 43,8%, la qual cosa indica, bé una ineficiència en realitzar una tasca que anteriorment 
resultava menys costosa, o bé un augment de la qualitat del servei que presta, que encareix el producte. 

GRÀFIC 34. Pes del cànon de l’aigua sobre els pressuposts de l’Agència Catalana de l’Aigua. Ca-
talunya, 2002-2012 

Pressupost total i ingressos del cànon 

 

Percentatge del cànon sobre el pressupost 

 
Unitats: milions d’euros. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

Unitats: percentatges. 
Font: elaboració pròpia a partir de l’ACA. 

De l’anàlisi dels pressupostos de l’ACA, s’observa que l’increment entre els anys 2008 i 2010 es produeix per una 
inversió real més gran en béns destinats a l’ús general (+202,6% i 219 milions d’euros més), l’increment en les 
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transferències de capital a empreses o ens de la Generalitat194 (+81,2% i 93 milions d’euros més) i l’amortització 
de préstecs (+46,1% i 58 milions d’euros més). 

Segons el pressupost per programes de l’ACA, la major part del pressupost es va destinar al sanejament de 
l’aigua durant el període 2008-2010, però també l’any 2011 en que baixa el pressupot (el 74%).195  

GRÀFIC 35. Pressupost de l’ACA per programes de despesa. Catalunya, 2005-2012 

 
Unitats: percentatges. 
Nota: a partir de l’any 2012 només hi ha un únic programa: cicle de l’aigua (511). 
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos de l’ACA (2005-2012).  

Si a això se li suma el percentatge que representa la protecció i conservació del medi natural (6% l’any 2011), la 
despesa en mesures defensives oscil·la entre el 55 i el 80% del pressupost de l’ACA (80% l’any 2011). 

Convé observar que les despeses defensives representaven un 66,2% del pressupost l’any 2010, mentre que el 
cànon de l’aigua només va arribar al 30,4% dels ingressos de l’ACA. És a dir, si es volia que el cànon de l’aigua 
cobrís els costos de sanejament i mediambientals actuals, calia doblar les tarifes que es pagaven en concepte de 
cànon de l’aigua. Això, o reduir la despesa en sanejament a la meitat. L’any 2012, el cànon de l’aigua ha repre-
sentat el 59,3% dels ingressos i segons el pressupost de l’ACA la despesa es va concentrar en el cicle de l’aigua, 
concretament en la partida de disponibilitat i abastament.     

L’any 2012 han entrat en vigor la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya196 i, posteriorment, la Llei de 
mesures fiscals,197 i per tant, els nous tipus de cànon de l’aigua per a l’any 2012, que depenen del volum d’aigua 
consumida. La primera Llei fixa l’increment del cànon del 3% als consums domèstics inferiors a la dotació bàsi-
ca,198 i del 10% per als consums que la superen. La segona ha incrementat fins al 12% el cànon respecte de l’any 
2011 als consums per sobre de la dotació bàsica i ha incorpora un quart tram de consum.199    

Així hi ha quatre trams, el primer de caràcter social, per sota de la dotació bàsica, i els altres tres per sobre de la 
dotació bàsica i en funció del consum (de 10 a 14 m3, 16 a 18 m3 o més de 18 m3 mensuals). Aquests trams tam-
bé poden tenir coeficients reductors en funció del municipi o poden ampliar-se en funció de la unitat familiar, atès 
que la unitat de convivència sobre la qual es basa el cànon de l’aigua és de 3 persones.    

                                                        
194 Empreses i ens de la Generalitat de Catalunya (Aigües Ter-Llobregat en aquest cas), i ens i corporacions locals.  
195 Els pressupostos de l’ACA no inclouen el cost de subministrament en baixa, que suporten les empreses concessionàries de distribució de l’aigua, mo-

tiu pel qual el pes del sanejament és tan elevat. 
196 Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012. 
197 Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics. 
198 100 litres per persona i dia, és a dir, 9 m3  al mes o 27 m3  al trimestre. 
199 Vegeu el subapartat 1.1.4.1 «El preu de l’aigua» del capítol 1, «Marc jurídic». 
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Cal tenir en compte la diferència entre Catalunya i altres territoris pel que fa als costos de les infraestructures del 
cicle de l’aigua, i que el pressupost de l’ACA dels anys 2011 i 2012 ha sofert canvis per encarar la crisi. En aquest 
sentit, el pressupost de l’any 2012 presenta un estalvi en les despeses corrents, menor inversió executada res-
pecte de la pressupostada i també menor volum d’ingressos respecte dels pressupostats; tot plegat ha represen-
tat un superàvit pressupostari que s’ha destinat a retornar l’endeutament.   

Evolució i configuració del preu de l’aigua 

En base a dades de l’Observatori del preu de l’aigua a Catalunya,200 s’observa una millora de la progressivitat en 
el preu de l’aigua a mesura que se’n augmenta el consum,201 excepte el primer tram, que estableix el mínim a 
consumir. Tal com s’observa al gràfic següent, el cànon de l’aigua és el que introdueix aquesta progressivitat, és a 
dir, el preu de l’aigua persegueix l’eficiència en l’ús, a excepció del primer tram. 

GRÀFIC 36. Preus unitaris de l’aigua per a ús domèstic, per trams de consum. Catalunya, 2011 

 
Unitats: euros/m3. 
Font: Observatori del Preu de l’Aigua a Catalunya, any 2011. 

Barcelona és la demarcació on l’aigua és més cara, seguida de Tarragona, Girona i Lleida. Hi hauria un parell de 
variables que segurament explicarien bona part d’aquestes diferències. Per una banda, l’abundància d’aigua i, per 
l’altra, la pressió demogràfica.  

Així, a més abundància de recurs, menys costos de potabilització i de competència per a usos alternatius i, a més 
pressió demogràfica, menys costos per fer arribar l’aigua a la població. Per exemple, en el cas de Barcelona, el 
preu unitari per un consum de 12 m3/mes és de 1,82 €/m3, a Tarragona de 1,49 €/m3 a Girona de 1,39 €/m3 i a 
Lleida de 1,13 €/m3. És a dir, a Barcelona l’aigua és un 61,2% més cara que a Lleida. 

                                                        
200 Amb dades extretes dels edictes publicats per la Comissió de Preus de Catalunya al DOGC. 
201 En el cas de l’ús industrial no existeix aquesta progressivitat, amb un preu més elevat del metre cúbic a menor consum. 
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MAPA 7. Preu domèstic de l’aigua (sense IVA), a 12 m3/mes, per municipis1. Catalunya, 2009 

 
Unitats: €/m3. 
Nota: 1Segons l’ACA, es disposa de la informació dels municipis que passen per comissió de preus, els que han respost a la sol·licitud 
d’informació de l’ACA, més els municipis que són capitals de comarca i aquells que, d’acord amb el cens de la població, tenen més de 
5.000 habitants. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’ACA. 

Ara bé, dins de cada demarcació, existeixen disparitats entre els municipis. Així, s’observa una disparitat de preus 
important, inclús entre municipis veïns. 

D’altra banda, el preu de l’aigua a Catalunya és dels més alts de l’Estat espanyol, només  el superen comunitats 
insulars -molt afectades per l’escassetat-  i la Regió de Múrcia. Juntament amb la Comunitat de Madrid i la Comu-
nitat Valenciana, formen el conjunt de comunitats on el preu és superior a la mitjana estatal.202 Casualitat o no, 
són també les zones de la península amb una densitat de població més gran. 

El mecanisme de fixació de preus fa que el preu no s’adapti immediatament a l’oferta d’aigua disponible i experi-
menta una rigidesa. Sembla com si el preu de l’aigua s’adaptés amb un any de retard, és a dir, el preu 
s’incrementa després de períodes de sequera, no durant la sequera, tal com s’observa al gràfic següent. 

                                                        
202 Val a dir que el gràfic no té en compte el poder de compra a cada comunitat i que els preus de cada comunitat són difícilment comparables. 
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GRÀFIC 37. Evolució del volum d’aigua embassada a les conques internes de Catalunya (CIC), i 
del preu real unitari de l’aigua amb cànon i IVA (amb preus del 2006) per un consum de 
12m3/mes. Catalunya, 2005-2009 

 
Unitats: €/m3 (escala esquerra) i hm3 (escala dreta). 
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA. 

Tal com s’observa al gràfic següent, l’any 2010 el valor unitari de l’aigua, és a dir, el quocient entre els ingressos 
pels serveis d’abastament, clavegueram i depuració i el volum d’aigua consumit pels usuaris domèstics, els ser-
veis i la indústria va ser d’1,8 euros el metre cúbic.   

GRÀFIC 38. Valor unitari de l’aigua, per comunitats autònomes. Espanya, 2010 

 
Unitats: euros per metre cúbic. 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’INE. 

El 61% d’aquest valor mitjà d’1,8 €/m3 correspon a pagaments per serveis de subministrament (1,11 €/m3), i el 
39% a pagaments per serveis de clavegueram i depuració (0,72 €/m3).  

La distribució dels pagaments és molt semblant a la mitjana de l’Estat espanyol. Els pagaments per subministra-
ment són més alts que els pagaments per clavegueram i depuració. De fet, el percentatge que representen els 
pagaments per subministrament superen els d’altres comunitats autònomes com ara l’Aragó, Balears, Castella i 
Lleó, Navarra, País Basc, Astúries i la Rioja.  
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7. CONTEXTUALITZACIÓ DEL DEBAT  

Tot territori pretén desenvolupar-se a fi de garantir el millor benestar possible de la població. L’aigua és un recurs 
natural escàs que limita el desenvolupament, atès que dificulta el creixement. En aquest sentit, les infraestructu-
res del cicle integral de l’aigua permeten gestionar el recurs hídric per afavorir el desenvolupament territorial. 
D’altra banda, el model de gestió ha de considerar els canvis introduïts per la Directiva marc de l’aigua (DMA) 
quant a la protecció dels ecosistemes, la recuperació dels costos i la democratització de la gestió mitjançant la 
participació ciutadana.  

Suficiència de les infraestructures existents   

La DMA exigeix l’assoliment del bon estat de les aigües superficials i subterrànies l’any 2015 per garantir la pro-
tecció dels recursos hídrics, la qual cosa significa equiparar els usos ambientals als usos urbans i anteposar-los 
als agrícoles i industrials. En aquest sentit, la Directiva recomana respectar els cabals ecològics, i això vol dir con-
siderar el medi natural i els usos ambientals en les assignacions, els intercanvis d’aigua i les concessions atorga-
des per a usos agrícoles i industrials.   

Les sequeres dels anys 2005, 2007 i 2008 han posat sobre la taula la prioritat en els usos de l’aigua. En aquest 
sentit, per garantir el subministrament a les ciutats en detriment del camp en períodes de sequera,203 cal pregun-
tar-se si són necessàries aportacions externes que permetin revertir el dèficit del sistema quan en queda palès el 
dèficit global, com ara les dessalinitzadores, els transvasaments o la interconnexió de les xarxes dins del territori 
(Conca de l’Ebre i CIC).  

En aquest sentit, la necessitat de la gestió integrada del cicle de l’aigua ha de permetre la promoció de les activi-
tats econòmiques i el desenvolupament d’infraestructures noves que permetin usos nous de l’aigua amb la finalitat 
de satisfer les necessitats de tots els sectors econòmics i el desenvolupament del territori, com ara la construcció 
del canal Segarra-Garrigues i el desenvolupament de les terres de Lleida. 

Model de gestió 

En matèria d’aigua, Catalunya és un territori dividit quant a les competències i la presa de decisions, atès que el 
territori es divideix en dos, d’una banda, les  conques internes de Catalunya (CIC), i de l’altra, la conca hidrogràfi-
ca de l’Ebre (CHE). En aquest sentit i amb relació als usos de l’aigua, el principi d’unitat de conca distorsiona la 
igualtat de la ciutadania de Catalunya. 

D’altra banda, l’administració hidràulica, administra i gestiona el recurs de manera diferent en funció de l’ús. En 
aquest sentit, cal tenir en compte les competències del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural en matèria d’aigua.  

Tenint en compte aquests dos punts, el primer element del debat és qui ha de gestionar l’aigua i com s’ha de ges-
tionar, atès que de vegades el regulador també gestiona el recurs.    

En aquest sentit, cal tenir en compte si la gestió dels serveis d’abastament i sanejament ha de ser pública, privada 
o mixta, els límits de la cooperació publica i privada pel que fa als usos bàsics de l’aigua, i qui i com es gestionen 
les infraestructures hidràuliques ja construïdes.   

En l’àmbit del sanejament convé tenir en compte el benefici marginal de construir una instal·lació de depuració en 
determinades poblacions, especialment si la millora de la qualitat de l’aigua i el medi que aporta la nova depura-
dora no superen amb escreix els costos de manteniment.  

Així, un altre element que ha generat debat ha estat el dels pagaments entre l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
i les entitats locals de l’aigua (ELA) per cobrir les despeses d’explotació de les instal·lacions dels sistemes públics 
d’abastament d’aigua o sanejament d’aigües residuals, atès que les regles han canviat i s’han homogeneïtzat.  

D’altra banda, les modificacions normatives de l’any 2012 pel que fa a la regulació del cànon de l’aigua han fet 
que les entitats subministradores deixin d’estar exemptes de la tributació del cànon i passin a ser substitutes del 

                                                        
203 Tot i haver invertit una suma considerable en la construcció d’un canal com el Segarra-Garrigues. 
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contribuent, cosa què ha encetat la polèmica sobre els usos consumptius i no consumptius i sobre si aquests can-
vis repercutiran en el preu que paga el consumidor final.  

Per acabar, hi ha models que opten per ampliar l’oferta d’aigua i d’altres encaminats a reduir-ne la demanda amb 
la finalitat d’arribar a un equilibri. En aquest debat és interessant recordar que l’experiència204 sembla demostrar 
que existeix la paradoxa de Jevons, a més disponibilitat del recurs, més gran és l’ús que se’n fa, i més gran la ne-
cessitat que es genera. La decisió final depèn dels beneficis i les pèrdues esperades de cada model i del cost 
d’implantar-lo i mantenir-lo. En no existir un mercat de l’aigua, la decisió es redueix a l’esfera política. No obstant 
això, la gestió de la demanda s’ha de fer.  

Planificació  

L’organització, l’administració i la planificació en l’àmbit de l’aigua de l’Estat espanyol ha de millorar molt, tant pel 
que fa a l’aplicació de la política d’aigües de la UE, com en les competències i coordinació de les diverses admi-
nistracions, atès que molts instruments de planificació estan pendents d’elaboració, i els que s’han aprovat han 
estat impugnats i fins i tot anul·lats, com ara el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, anul·lat 
pel TSJC per defectes de forma. A més, hi ha superposició d’organismes i competències en la planificació, com 
és el cas de la demarcació de l’Ebre.      

D’altra banda, cal tenir en compte que s’han planificat i s’han construït infraestructures que en el context de crisi 
econòmica actual seran difícils de pagar, i que altres infraestructures que es volien construir, com ara la intercon-
nexió de les CIC, no s’han fet.    

A més, la planificació topa amb la manca de dades verificables i fiables en l’àmbit de l’aigua. Hi ha moltes llacunes 
pel que fa a les dades sobre els usos de l’aigua, sobretot de les aigües subterrànies, i d’informació relacionada 
amb la dimensió econòmica, la metodologia d’anàlisi i caracterització de l’estat ecològic i la participació social, i 
que ajuden a planificar.   

Per acabar, cal tenir en compte que la política hidràulica s’ha de definir a mig i llarg termini i, per tant, s’ha de tenir 
visió de futur per planificar. 

Infraestructures 

Catalunya disposa d’infraestructures madures per a la gestió del cicle de l’aigua, de manera que  la majoria de di-
ficultats tenen a veure amb la gestió i l’administració d’aquest recurs, és a dir, en la fixació dels preus de l’aigua 
per millorar l’assignació del recurs. 

En els darrers anys s’ha avançat molt en depuració d’aigües i el sistema de sanejament ha incorporat 439 depu-
radores que cobreixen les necessitats de tractament dels cabals d’aigua residual de la majoria de la població cata-
lana. En aquest sentit, cal tenir en compte la proporcionalitat de la inversió en determinades infraestructures que 
no milloren la qualitat de l’aigua o del medi de manera considerable, com pot ser el cas d’algunes infraestructures 
de depuració municipals.   

Un altre element de debat és el de la reutilització i la qualitat de l’aigua regenerada procedent de depuradores pú-
bliques i la inversió necessària per regenerar l’aigua depurada, així com els volums reutilitzats i els usos que se’ls 
dóna. Els tractaments terciaris de les aigües residuals i, per tant, la qualitat de l’aigua abocada al medi poden re-
sultar afectats per la crisi. L’optimització de l’ús agrícola d’aigua depurada i regenerada en èpoques de sequera i 
l’aprofitament dels fangs en forma de biogàs per al autoabastament energètic també és un tema que està damunt 
la taula. Cal tenir en compte que hi ha rius que gairebé neixen de la depuradora.  

D’altra banda, en el marc del cicle integral de l’aigua s’ha de valorar la incorporació a la planificació de la recupe-
ració i millora dels aqüífers que s’ha configurat com una solució d’oferta i generació de nou recurs hídric i de ga-
rantia de qualitat de l’aigua i del medi, atès que la recuperació dels aqüífers connecta el sanejament i la regenera-
ció d’aigua amb l’abastament. Les aportacions i volums d’aigua regenerada han permès controlar la barrera hi-
dràulica del Delta del Llobregat, recuperar els aqüífers de la Tordera i el Daró i descontaminar d’altres durant els 
darrers anys.    

                                                        
204 Vegeu Blay.  
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En aquest sentit cal tenir en compte la diferència entre els requeriment de qualitat de l’aigua dels aqüífers, que 
són els d’aigua de beure  i els requeriments que es fan als sòls contaminats, atès que els sòls contaminats poden 
afectar les aigües subterrànies amb les que estan en contacte, no obstant això, els requeriments de qualitat per al 
sòl i per a l’aigua de l’aqüífer amb la que interacciona són diferents.  

També s’han construït altres infraestructures d’emergència, com ara la dessalinitzadora del Prat, que s’han confi-
gurat com una solució parcial a la sequera, i que funcionaran a la màxima potència quan els embassaments esti-
guin per sota d’un determinat nivell. En aquest sentit, destaquen els canvis en el model d’explotació de les dessa-
linitzadores per adaptar-se a la corba de demanda i l’evolució piezomètrica dels aqüífers, atès que les dessalinit-
zadores han quedat com a recurs d’urgència des de l’any 2011 i s’han produït canvis en el protocol i model de 
proveïment d’aigua als municipis que s’abastien amb aportació d’aigua dessalada, prioritzant  l’ús de pous per so-
bre de l’aigua dessalada que només s’activarien en cas de necessitat (Tordera-Blanes). 

Pel que fa a les xarxes de distribució d’aigua, s’han fet grans avenços per controlar les fuites, que han minvat en 
els darrers anys gràcies a la tecnologia. Tot i així, algunes canonades són molt antigues, superen els 30 anys i 
s’han de substituir per millorar el rendiment de les xarxes d’abastament. 

D’altra banda, tot i que algunes infraestructures com ara la del Canal Segarra-Garrigues no estan acabades, te-
nen dificultats de finançament, no han tingut l’adhesió de les comunitats de regants que s’esperava o encara te-
nen pendents les obres d’abastament des del Canal i la potabilitzadora de Ratera als 40 municipis, representen 
una oportunitat per al desenvolupament econòmic i social del territori, el manteniment de la població i dels valors 
culturals i naturals i la creació d’activitats econòmiques noves.    

Per acabar, els avenços en la depuració d’aigües residuals urbanes han plantejat la necessitat de controlar els 
contaminants que no poden ser depurats a les depuradores convencionals i en concentracions elevades, molts 
d’ells provinents del consum domèstic.    

Costos, finançament i preu de l’aigua  

Cal tenir en compte que el model de finançament de les obres hidràuliques s’ha esgotat i que en el futur caldrà 
trobar un nou model de finançament.  

La situació de crisi financera i econòmica ha posat sobre la taula el repte econòmic que suposa respondre a les 
necessitats actuals i futures d’infraestructures d’aigua i fer-se càrrec de les inversions, la qual cosa pot compro-
metre la construcció de noves instal·lacions o el manteniment de les que estan en funcionament.  

L’aigua és un bé de dret públic, però presenta característiques de bé comú, amb diferents activitats econòmiques 
que rivalitzen per l’ús. No obstant això, hi ha moltes variables que n’alteren la demanda. Així, la demanda d’aigua 
s’ha incrementat a mesura que ha augmentat el desenvolupament i el conseqüent creixement de la població. Ate-
sa la titularitat pública del bé, el sistema s’organitza en base a concessions i, a falta d’un preu únic, un ordre de 
prioritats205 en l’ús de l’aigua. És a dir, es concedeix el dret a l’ús del bé, però no un preu flexible en l’ús del re-
curs,206 com a conseqüència de la falta d’un mercat de l’aigua o de les concessions en l’ús de l’aigua. En aquest 
sentit cal esmentar la rigidesa d’un sistema de concessions que dificulta l’assignació eficaç i eficient dels recursos 
hídrics entre els diversos usos de l’aigua (urbà, agrícola, recreatiu, ambiental).     

Així, un element del debat és si cal una regulació millor del preu de l’aigua que ajudi a fer-ne un ús més eficient, 
sense cap aportació externa o interconnexió, encara que això pugui comportar que algunes activitats econòmi-
ques actualment existents no siguin viables tal i com operen avui dia en termes d’aigua o se’n vegin ressentides, 
com ara els camps de golf, les piscines o el reg per inundació entre d’altres.   

D’altra banda, la política de preus ha de considerar l’ús eficient de l’aigua i els costos ambientals, així com 
l’impacte social, és a dir, la distribució justa i solidaria dels impostos sobre les infraestructures d’aigua i saneja-
ment (cànon de l’aigua) entre els diversos usuaris.   

                                                        
205 Sent l’ús prioritari l’abastament de la població (incloses indústries de baix consum i connectades a la xarxa municipal), seguit, per aquest ordre, dels 

regadius i usos agraris, usos industrials per a producció d’energia, altres usos industrials, aqüicultura, usos recreatius, navegació i transport aquàtic i altres 
aprofitaments. Convé apreciar que aquestes prioritats no consideren el respecte dels cabals ecològics, un factor important de la denominada Directiva 
marc de l’aigua.  
206 Sí que existeixen uns cànons per l’ús de l’aigua. 
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Un altre punt del debat del preu de l’aigua gira al voltant de si les tarifes de l’aigua cobreixen o no  els costos fixos 
i variables de subministrar i prestar un servei de tractament, transport, subministrament, garantia de qualitat, de-
puració i reutilització de l’aigua. És a dir, si la tarifa és suficient per prestar un servei públic d’abastament i sane-
jament eficient. 

D’altra banda, els repartiment de la recaptació del cànon de l’aigua  entre l’Agència Catalana de l’Aigua i les enti-
tats locals de l’aigua també és un element del debat, atès que no hi ha homogeneïtat en la propietat i el model 
d’explotació d’algunes de les infraestructures de l’aigua, com ara les depuradores municipals.  

Per acabar, el model de finançament de les infraestructures de l’aigua no tornarà a ser el mateix; és per això que 
cal reflexionar sobre la gestió pública i/o privada de les infraestructures del cicle de l’aigua, els avantatges i desa-
vantatges i la incidència que això pot tenir en el preu de l’aigua per a la ciutadania.  
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8. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS DEL CTESC 

Quant al valor de les infraestructures d’aigua, el CTESC considera que 

1. El cicle integral de l’aigua compta a Catalunya amb un conjunt d’infraestructures que s’han de valorar, atès 
que han permès avenços significatius els darrers anys en la qualitat de vida, el desenvolupament econòmic i 
la millora de l’estat dels ecosistemes. 

2. Així mateix, les polítiques de l’aigua i la seva planificació han millorat molt significativament l’estalvi i 
l’eficiència, sobretot en els usos industrials i urbans. Així, malgrat la crisi econòmica, l’evolució de la població i 
del PIB industrial s’han desacoblat del consum d’aigua en aquests àmbits.  

La reducció del consum de l’aigua a la indústria es pot explicar per l’adaptació que s’ha desenvolupat als pro-
cessos industrials intensius en el seu consum, la millora de l’eficiència de les empreses com a conseqüència 
dels increments del cànon de l’aigua, l’augment de la reutilització i l’impacte de la crisi econòmica.   

3. En canvi, el desacoblament no s’ha produït en els usos agraris, atès que l’evolució del PIB agrícola i del con-
sum d’aigua agrícola és més cíclica i depèn de la disponibilitat real d’aigua. Caldria, per tant, dissenyar políti-
ques específiques per tal de corregir-ho.   

4. Les sequeres dels anys 2005, 2007 i 2008 van posar sobre la taula el risc d’arribar a dèficits del sistema amb 
les infraestructures existents en aquell moment. Amb la posada en funcionament de la dessalinitzadora del 
Prat de Llobregat i de la interconnexió en alta entre els dipòsits de la Trinitat i de la Fontsanta s’ha millorat 
sensiblement la capacitat de fer front a situacions de sequera extrema com la de 2007-2008, però encara no 
està prou garantit el subministrament en qualsevol punt del territori independentment de la conca en la qual 
es trobi. 

Quant al model de gestió i les infraestructures, el CTESC considera que  

5. Cal reduir la distorsió que existeix a la pràctica en el repartiment de rols i funcions en matèria d’aigua, de ma-
nera que la distribució de competències segueixi un esquema més clar, eficaç i que eviti duplicitats.  

6. Cal dotar el Consell per a l’Ús Sostenible de l’Aigua amb els instruments adequats i suficients per garantir 
l’exercici de les funcions d’assessorament, deliberació i participació que li corresponen. 

7. Es necessita més participació, informació i sensibilització socials envers els temes relacionats amb el cicle de 
l’aigua i les infraestructures necessàries per gestionar-lo, tenint en compte la triple dimensió ambiental, social 
i econòmica. 

8. Cal obrir la possibilitat d’intercanvis entre els diversos usos de l’aigua (urbà, agrícola i industrial) i territoris per 
al manteniment de la qualitat de vida i de l’activitat econòmica més estratègica. Cal aprofundir en l’aplicació 
de la figura de la cessió d’usos d’aigües per tal d’aconseguir una millor assignació del recurs en cada moment 
i en cada territori. 

9. Cal crear un marc regulatori per a l’ús de l’aigua regenerada que no es vinculi únicament als episodis de se-
quera i que reforci la seguretat jurídica de l’administrat que opta per aquesta via, tot considerant els costos 
econòmics i els beneficis ambientals.   

10. S’haurien de fer esforços per connectar a la xarxa d’abastament tots els municipis i zones urbanitzades que 
encara no estan connectats.  

11. És necessari cercar l’equilibri econòmic i ambiental pel que fa als usos de l’aigua procedent de les plantes 
dessalinitzadores integrant la seva gestió amb la resta d’infraestructures de manera equilibrada entre el cost 
d’explotació i el risc de depreciació de l’actiu, així com reduir la pressió sobre les masses d’aigua. 
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Quant a la regulació i la planificació en l’àmbit de l’aigua, el CTESC considera que 

12. Les polítiques en matèria d’aigua s’han de formular tenint en compte la triple dimensió ambiental, social i eco-
nòmica.  

13. Les inversions necessàries per mantenir les infraestructures de l’aigua han de ser proporcionals a la millora 
de qualitat de l’aigua i del medi. En aquest sentit, cal revisar els objectius de planificació de la gestió de 
l’aigua per adaptar-los a la situació econòmica, tot optimitzant les infraestructures ja existents en l’actualitat. 

14. Cal reflexionar fins a quin punt les reformes proposades i les ja en curs, especialment la de les administraci-
ons públiques, poden incidir en les competències municipals en matèria d’aigua i afectar la planificació en 
aquest àmbit.  

Pel que fa als costos, finançament i preu de l’aigua, el CTESC considera que  

15. Cal sensibilitzar la societat sobre els costos generats per la gestió i les infraestructures de l’aigua, així com el 
servei que ofereixen. 

16. Cal fer visible l’aportació de cada sector d’activitat econòmica per donar compliment al principi de recuperació 
de costos previst a la Directiva marc de l’aigua. En conseqüència, la fiscalitat hidràulica hauria de reordenar-
se seguint aquest principi. 

17. Cal plantejar-se si el disseny del cànon creat l’any 1999 continua essent vigent per finançar el model actual. 
El CTESC proposa tenir en compte els següents punts: 

a. Les diverses propostes per a la seva reforma que no han arribat ni tan sols a ser debatudes amb 
la profunditat requerida. 

b. Pel que fa als usos de l’aigua, cal delimitar amb més claredat els usos consumptius i els no con-
sumptius, atès que la frontera entre ambdós conceptes és molt permeable i els criteris per dis-
cernir què n’és i què no són poc entenedors, ateses les conseqüències en relació amb l’aplicació 
del cànon de l’aigua.  

c. Pel que fa al finançament de les polítiques derivades de les demandes socials i les situacions de 
necessitat, cal la implicació de l’Administració competent en matèria de benestar social.  

18. Cal revisar el mecanisme de fixació de les tarifes dotant de la màxima seguretat jurídica l’operador per tal que 
se li garanteixi la cobertura dels costos acordats i, per tant, la qualitat del subministrament i de les condicions 
laborals.  

19. Catalunya és la comunitat autònoma amb menor inversió d’origen estatal en infraestructures hidràuliques. Cal 
aconseguir un grau més alt d’execució de les inversions hidràuliques pressupostades. 
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