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Aprovats avui dos dictàmens sobre aigua:  

Programa i decret de mesures del Pla de 

gestió del districte de conca fluvial de 

Catalunya per al període 2022-2027 

El CTESC destaca el baix nivell d’execució de les 

inversions previstes en l’anterior programa de mesures 

(segon cicle), situat per la proposta actual en un 46% 

Barcelona, 12 de desembre de 2022.- A partir d’aquesta dada, el CTESC alerta sobre les 
dificultats d’assolir els objectius del programa actual si el grau d’incompliment de les 
inversions manté uns nivells similars. 

Tot i valorar els objectius que persegueix el nou Programa de mesures atès que la 
prevenció del deteriorament i la millora de l’estat de les masses d’aigua de les conques 
internes i la preservació de les zones protegides són claus per mantenir les fonts 
d’abastament d’aigua i el bon funcionament dels ecosistemes naturals, el dictamen alerta 
sobre aquests resultats. 

A més, tot i que existeix un marc normatiu molt divers que estableix les competències en 
matèria de gestió hídrica, el CTESC lamenta la incapacitat del Programa de mesures per 
abastar la totalitat del territori català. 

La reducció de la contaminació per nitrats no assoleix els objectius 

El Programa de mesures reconeix també explícitament que fins al moment no s’han 
assolit els objectius de reducció de contaminació per nitrats a Catalunya. Tot i que cal 
reconèixer el valor d’aquesta autocrítica, el CTESC recomana intensificar les inversions 
destinades a prevenir i revertir aquesta situació negativa. 

La pràctica totalitat de rius de Catalunya (inclosos els d’alta muntanya) 
presenten contaminació per plàstics i microplàstics 
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Aquesta contaminació acaba impactant sobre altres masses d’aigua i arribant a les aigües 

no continental i per tant el CTESC fa una crida a la prevenció d’aquest problema, tot i que 

això supera l’àmbit d’actuació de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Cal un pla per a zones en risc d’inundació 

El dictamen recomana que s’elabori un pla de preemergència en zones de risc 
d’inundació i s’assigni un pressupost per poder-lo desenvolupar. Aquest pla hauria de 
preveure actuacions per minimitzar els danys de les inundacions ja sigui amb caràcter 
previ o en les 24 hores posteriors. 

També es recomana la incorporació dels sindicats i les associacions veïnals  al Consell 
d’Administració de l’ACA, com a mínim com a observadors. 

Els dictàmens també fan propostes per a àrees específiques.  

Dictamen Programa 

 
 
Dictamen Pla

Paraules clau: 

Conca Fluvial, Aigua, Riu, Inundació, Nitrats, Contaminació, Inversions, ACA 
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