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1. El Pla de gestió 

 

 

Marc normatiu 

La Directiva marc de l’aigua (DMA) de l’any 2000, marc 

comunitari europeu d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, 

i la vigent legislació sectorial en matèria d’aigües a Catalunya 

(Decret legislatiu 3/2003 i Decret 380/2006) configuren la 

planificació hidrològica com el principal mitjà per: 

garantir l’assoliment dels objectius ambientals en les 

masses d’aigua 

fer un ús racional i sostenible dels recursos hídrics 

assegurar la participació ciutadana en l’adopció de les 

decisions públiques relatives al cicle de l’aigua 

 

tendir a la plena recuperació dels costos dels serveis de 

l’aigua i aplicar mesures eficients (cost-eficàcia) 

 

Comparativa d’objectius 
amb la planificació hidrològica anterior a la DMA 
  

Els plans de gestió o plans hidrològics són l'eina que programa les accions i les mesures 

necessàries per desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica en les demarcacions 

hidrogràfiques corresponents. Aquests plans es revisen cada sis anys. 

 

Els plans de gestió s’elaboren per a 

cada demarcació hidrogràfica. Una 

demarcació hidrogràfica és la zona 

marina i terrestre formada per una o 

diverses conques hidrogràfiques veïnes 

i les aigües subterrànies i costaneres 

associades. 

Demarcacions 

hidrogràfiques 

Q U A L I T A T

Satisfacció de les

demandes

Programa d’inversió

Objectius ambientals

en base a usos de l’aigua

Informació pública

Gestió de la demanda i

racionalitat en l’ús del recurs

Equilibri entre gestió i

inversió. Anàlisi cost-eficàcia

Recuperació de costos

Assoliment del bon estat

dels sistemes aquàtics

Participació activa de la

societat

PLANIFICACIÓ ANTERIOR

A LA DMA
PLA DE GESTIÓ

Q U A N T I T A T

La qualitat del medi,

clau per garantir

la disponibilitat

La reducció de la pressió

sobre el medi, clau per

a la seva recuperació



  

Document de síntesi del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021   -  2 

Àmbit territorial 

L’àmbit territorial del Pla de gestió que es 

presenta en aquest document fa referència 

al districte de conca fluvial de Catalunya 

(DCFC), delimitat, mitjançant el Decret 

31/2009, per les conques hidrogràfiques 

internes de Catalunya i per les aigües 

subterrànies i costaneres associades, en les 

quals la Generalitat de Catalunya té les 

plenes competències en l’àmbit de la 

planificació. 

  

 

 

Els plans de gestió que afecten a les conques 

catalanes de l’Ebre, la Garona i Sénia els aproven 

les confederacions hidrogràfiques corresponents. 

 

Segon cicle de planificació (2016-2021) 

La Directiva marc de l’aigua establia per a l’any 2009 

l’aprovació dels primers plans de gestió i la necessitat de 

revisar aquests plans cada 6 anys. Per tant, el primer cicle 

de planificació s’inclou al període 2009-2015, i el segon 

cicle, que correspon a aquest Pla, s’inclou al període 

2016-2021. 

 

Esquema de la implantació de la DMA i les seves progressives revisions 

 

2012

2013
2015

Revisió
del Pla de gestió

Revisió de l’IMPRESS  i
 del Programa de seguiment 2004

2006

2009

Establiment
d’objectius
ambientals

Establiment del
Programa de

seguiment (Art 8)

Diagnosi i a
de problemes

valuació
Pla de gestió i Programa de mesures del 1er cicle. 2009-2015

Participació
pública

Implantació del
Programa de mesures

del Pla de gestió

Presentació d’informe
d’implementació
a la CE (Art 15)

Avaluació del 1er cicle
i preparació del 2n cicle

Avaluació estat i anàlisi
preliminar. IMPRESS

Desenvolupament
del Pla de gestió
(Art. 13-25 ApVII)

Planificació

Diagnosi

AccionsAvaluació

6 anys

El districte de conca fluvial de Catalunya té 

una extensió de 16.438 km
2
, del total de 

32.108 km
2
 de Catalunya. 

Catalunya 
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Documentació  

El Pla de gestió del segon cicle (2016-2021) es va aprovar el 03/01/2017. La seva aprovació es va publicar 

al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i la documentació del Pla està a disposició del públic a la web 

de l’Agència Catalana de l’Aigua: www.gencat.cat/aca. 

  

 
 

 

 

Annexos del Pla de gestió 

 Annex I. Llista i tipologia de masses d’aigua 

 Annex II. Cabals de manteniment o ecològics 

 Annex III. Inventari de recursos hídrics totals 

 Annex IV. Recursos subterranis i la seva explotació 

 Annex V. Anàlisis de la garantia amb models de simulació de la gestió 

 Annex VI. Incorporacions a la xarxa d‟abastament en alta Ter-Llobregat 

 Annex VII. Estat de les masses d’aigua i termini d’assoliment d’objectius 

 Annex VIII.Objectius ambientals 

 Annex IX. Zones protegides 

 Annex X. Justificació de les exempcions  

 

Annexos del Programa de mesures 

 Annex I. Fitxes de les mesures 

 Annex II. Llistat de mesures 

 Annex III. Estat de les masses d’aigua i termini assoliment objectius 

 Annex IV. Objectius ambientals 

 Annex V. Documentació annexa de les mesures de sanejament 

 Annex VI. Reducció de la contaminació industrial: selecció de masses d’aigua 

 Annex VII. Resum del registre de zones protegides 

Pla de gestió 

 L’estat de les masses 

d’aigua 

 Objectius ambientals 

 Els usos de l’aigua i la 

disponibilitat de recurs 

 Zones protegides 

 Anàlisi econòmica 

 ... 

Programa de 
mesures 

 Mesures previstes i 

pressupost 

 Grau d’execució del 

1er cicle 

 Millora prevista 

 … 

Pla econòmic i 
financer  
 

 Resum dels costos 

derivats del programa 

de mesures 

 Detall de les mesures 

per responsable 

d’execució 

 … 

Estudi ambiental 
estratègic  
 

 Diagnosi 

 Valoració d’alternatives 

 Indicadors de seguiment 

 Procés creatiu 

 Cabals 

 ... 

http://www.gencat.cat/aca
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2. L’estat de les masses d’aigua 

 

 

Masses d’aigua al districte de la conca fluvial de Catalunya 

Categories MA 
Rius 

Estanys    
zones humides 

Aigües de transició 
llacunes litorals 

Aigües 
costaneres 

Aigües 
subterrànies Total 

       

Masses d'aigua superficials 261 27 25 33  346 

naturals 192 26 22 28  268 

molt modificades 69* 1 3 5  78 

Masses d’aigua subterrànies     37 37 
       

Total masses d’aigua identificades al districte de conca fluvial de Catalunya 383 

* En els rius molt modificats s’inclouen els 13 embassaments del DCFC 

 

Les masses molt modificades són aquelles masses 

d’aigua superficial que presenten una alteració 

hidromorfològica que impedeix l’assoliment del bon 

estat ecològic, i no és viable revertir la situació. 

En contraposició, s'utilitza el terme “masses d'aigua 

superficial naturals" per les masses d’aigua 

superficial que conserven un grau suficient de 

naturalitat o el poden assolir. 

De les 78 masses d’aigua molt modificades, 13 

corresponen a embassaments. 

 

 

  

És objectiu en la planificació que les masses d’aigua assoleixin el bon estat. El seguiment, 

l’avaluació i la millora de l’estat de les masses d’aigua és clau per saber si cal o no implementar 

mesures de gestió. 

Les masses d’aigua són les unitats de gestió de l’aigua per al control i avaluació de l’estat. Aquestes masses es 

defineixen tenint en compte les característiques geogràfiques i hidromorfològiques, les pressions antròpiques, el 

previsible estat ecològic, i l’existència de proteccions ambientals. 
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Diagnosi: valoració de l’estat de les masses d’aigua 

Per a les masses d’aigua superficials es combina l’estat ecològic (qualitat biològica, fisicoquímica i 

hidromorfològica), amb l’estat químic (substàncies prioritàries), mentre que per a les masses d’aigua 

subterrànies, es combina l’anàlisi de l’estat químic (principals contaminants) amb l’estat quantitatiu (nivells 

piezomètrics). Fruit de la combinació dels elements de qualitat i dels índexs i normes de qualitat establerts, 

s’obté la qualificació final de l’estat de les masses d’aigua, que només pot ser bo o dolent. 

 

 

Qualificació de l’estat de les masses d’aigua 

 

* (MASN) Masses d’aigua superficials naturals; i molt modificades (MASMM).  

Bo Dolent Dades
parcials

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent Dades
parcials

Bo Inferior
a bo

Dades
parcials

Masses d’aigua superficials

Bo Dolent Dades
parcials

Bo Dolent Dades
parcials

Bo Dolent Dades
parcials

Masses d’aigua subterrànies

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Bo Inferior a bo

QBIO
Macroinvertebrats / Diatomees / Peixos

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Dades
parcials

Dades
parcials

Dades
parcials

Dades
parcials

Dades
parcials

Dades
parcials

Peixos

QBIO
Fitoplàncton / Macroalgues
Posidonia / Macroinvertebrats

QBIO

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent Dades
parcials

QBIO
Fitoplàncton

QBIO

QBIO

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent

Macroinvertebrats / Diatomees

Dades
parcials

Molt bo

Continuitat / Reg. hidrològic / Morfologia

Molt bo Bo Mediocre Deficient Dolent Dades
parcials

Dades
parcials

Bo Mediocre Deficient Dolent

QHM

Molt bo Dades
parcials

Bo Mediocre Deficient Dolent

QHM

Bo DolentProper a bo Dades
parcials

QHM

Mol bo Bo Mediocre Deficient Dolent Dades
parcials

Bo

Bo

Bo

Inferior a bo

Inferior a bo

Inferior a bo

Dades
parcials

Dades
parcials

Dades
parcials

QFQ
Transpar./Oxigen./Nutrients/Cont. específics

QFQ
Amoni / Nitrats / Fosfats / TOC / Cond / Cl
Contaminants específics

QFQ  
Cond / Cl / Contaminants específics

Amoni / Nitrats / Fosfats / TOC

QFQ
Salinitat / Nutrients / Contaminants específics

Estanys
MASN / MASMM

Aigües de transició
MASN / MASMM

Aigües costaneres
MASN / MASMM

Embassaments
MASMM

molt modificats
MASMM

naturals
MASN

Rius

Rius
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Esquema de la diagnosi i previsió de l’estat de les masses 
d’aigua en el primer i segon cicle de planificació 

PGDCFC: Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

 

 

 

Valoració i comparació de l’estat de les masses 
d’aigua de la diagnosi 2015 respecte del 2009 

 

 
Diagnosi 2009 

Estat 
bo 

Estat 
dolent 

Dades 
parcials 

 
Estat 
dolent 

Estat 
bo (*) 

Estat 
bo 

Dades 
parcials 

 
Dades 

parcials 
Estat 
dolent  

 

    

 

    

 

   

 
Diagnosi 2015 Estat 

bo 
Estat 

bo 
Estat  

bo 

 

Estat 
dolent 

Estat 
dolent 

Estat 
dolent 

Estat 
dolent 

 

Dades 
parcials 

Dades 
parcials  

 Tipus MA   Total MA 
 

    

 

    

 

   

 
Rius 24 13 49 

 
110 9 4 22 

 
15 2 248 

 Embassaments 9 1 0  3 0 0 0  0 0 13 

 Estanys 6 2 0  14 1 0 1  3 0 27 

 Aigües de transició 3 2 0  14 3 0 0  2 1 25 

 Aigües costaneres 14 1 1  12 2 1 0  2 0 33 

 Aigües subterrànies 11 2 0  24 0 0 0  0 0 37 

 Total 67 21 50  177 15 5 23  22 3 383 

 

 
 

  

Programa de Mesures
previstes al PGDCFC 09/15

Diagnosi 2009 Previsió 2015

Diagnosi 2015segons paràmetres, llindars i regles d’agregació

d’informació emprats al PGDCFC 09/15 

Valoració de l’estat de les masses d’aigua

Programa de Mesures
previstes al PGDCFC 16/21

Diagnosi 2015 Previsió 2021

segons paràmetres, llindars i regles d’agregació

d’informació emprats al PGDCFC 16/21 

Valoració de l’estat de les masses d’aigua

2009 2015 2021

1er Cicle de planificació 2on Cicle de planificació

Es detecta una millora en 21 masses d’aigua, i un deteriorament en 5 masses d’aigua. 50 masses d’aigua que no 

havien pogut ser valorades assoleixen el bon estat, i 15 (*) masses d’aigua que assolien el bon estat, amb els nous 

protocols aplicats, es valoren amb estat dolent. 

Per fer la diagnosi de l’estat, al 

segon cicle de planificació s’ha 

actualitzat la metodologia de 

valoració per incorporar nous llindars 

i paràmetres per complir amb la 

normativa. 
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no data

10-30%

<10%

30-50%

50-70%

70-90%

>90%

Percentatge
de masses d’aigua
en mal estat

Diagnosi de l’estat de les masses d’aigua a l’inici del 2n cicle de planificació (2015) 

Diagnosi 2015 
amb els nous protocols a partir de dades provinents del Programa de Seguiment i Control (PSiC)  

Tipus massa d’aigua Bo Dolent Dades parcials* Total 

   
 

 

Rius   86 35%  145 58%  17 7%  248 65% 

Embassaments   10 77%  3 23%  -  13 3% 

Estanys   8 30%  16 59%  3 11%  27 7% 

Aigües de transició   5 20%  17 68%  3 12%  25 7% 

Aigües costaneres   16 49%  15 45%  2 6%  33 9% 

Aigües subterrànies  13 35%  24 65%  -  37 10% 

Total 138 36% 220 58% 25 6% 383 100% 

 

* L’estat d’algunes masses d’aigua no s’ha pogut catalogar per manca de suficients dades, perquè han estat zones que s’han assecat, 
perquè no s’han pogut recollir mostres o perquè no es disposa d’uns protocols ben definits. 

Respecte el primer Pla de gestió hi ha una massa d’aigua subterrània més. 

 

Durant el procés de valoració de l’estat, l’Agència Catalana de l’Aigua ha incorporat el concepte de “bo amb 

incertesa” per a les masses d’aigua en les quals, tot i complir amb els principals objectius establerts, es 

detecta alguna anomalia, i el concepte de “dolent amb incertesa” que fa referència a aquelles masses 

d’aigua que tot i no assolir els principals objectius establerts tenen un estat molt proper al bo. 

 

Estat general al DCFC Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 79 59 106 114 25 

% del total 20% 16% 28% 30% 6% 

 

 

Exemples de la valoració de l’estat de masses d’aigua en altres demarcacions de la Unió Europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: European waters — assessment of status and pressures. 

EEA Report No 8/2012. ISSN 1725-9177. Any 2012 

  

El compliment del bon estat, amb els criteris establerts per 

la Directiva marc de l’aigua, exigeix un esforç 

considerable en l’adopció de mesures pal·liatives i 

correctores.  

 

És important establir el punt de partida i anar concretant 

les fites assolibles en els diferents cicles de planificació.  

A escala europea, gran part dels districtes de conca dels 

Estats declaren més del 50% de les seves masses 

d’aigua en mal estat. 

UE 
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Els rius  

 
 

Conques / Nombre masses d’aigua Naturals MM* Total 
 

 1. Rieres del cap de Creus 2 0 2 

 2. Rec Madral (Mugueta) 2 0 2 

 3. La Muga 7 3 10 

 4. Rec Sirvent 1 0 1 

 5. El Fluvià 10 0 10 

 6. El Ter 36 6 42 

 7. El Daró 1 2 3 

 8. Rieres del Cap de Begur-Blanes 5 2 7 

 9. La Tordera 17 3 20 

 10. Rieres del Maresme 2 2 4 

 11. El Besòs 9 17 26 

 12. El Llobregat 67 13 80 

 13. Rieres de Garraf 1 2 3 

 14. El Foix 6 1 7 

 15. Rieres de Calafell-Torredembarra 0 1 1 

16.El Gaià 8 0 8 

 17. El Francolí 12 3 15 

 18. Rieres del Baix Camp 2 1 3 

 19. Riera de Riudecanyes 1 0 1 

 20. Rieres de Llaberia-Vandellòs 1 0 1 

 21. Rieres de Calafat-Golf de Sant Jordi 2 0 2 

TOTAL masses d’aigua 192 56 248 

*MM: massa d’aigua superficial molt modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 42 44 80 65 17 

% del total 17% 18% 32% 26% 7% 

Verneda a la capçalera del riu Tordera 

 

Un 37% dels rius dels quals es tenen dades obtenen 

un bon estat, mentre que un 28% mostren signes 

evidents de mal estat.  

Les masses d’aigua que no assoleixen el bon estat es 

concentren a les zones amb més pressions d’origen 

antròpic. 

El baix Llobregat, l’Anoia, la Gavarresa, el Besòs, els 

trams baixos del Foix i el Francolí, i alguns afluents 

del Ter i de la Muga, són trams de rius amb signes 

evidents de mal estat. 

Entre totes les masses d’aigua que incompleixen el bon estat, un terç estan properes a complir per presentar només 

un estat ecològic mediocre, i prop d’un 10% només presenten incompliments d’alguna substància prioritària (estat 

químic). La resta incompleixen clarament diversos objectius ambientals.  
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Els embassaments 

 

 

Nom  
 

 1. Embassament de Darnius Boadella 

 2. Embassament del Pasteral 

 3. Embassament de Susqueda 

 4. Embassament de Sau 

 5. Embassament de Santa Fe 

 6. Embassament de Vallforners 

 7. Embassament de Sant Martí de Tous 

 8. Embassament de Sant Ponç 

 9. Embassament de la Llosa del Cavall 

 10. Embassament de la Baells 

 11. Embassament de Foix 

 12. Embassament de Gaià 

 13. Embassament de Riudecanyes 
 

Tots els embassaments son massa d’aigua 
superficial molt modificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 7 3 1 2 - 

% del total 54% 23% 8% 15% - 

  

Embassament de la Llosa del Cavall 

 

Els embassaments delimitats com a massa d’aigua són 

aquells de més entitat. Les rescloses de petita entitat 

estan incloses dintre de la massa d’aigua riu. 

L’estat de la majoria dels embassaments és bo (77%), 

atès que presenten un bon estat químic i un bon 

potencial (estat) ecològic. 

Dels embassaments analitzats, el de Foix és el que presenta un pitjor estat. D’altra banda, l’embassament del Gaià 

(el Catllar) també mostra indicis d’alteració. Són embassaments amb poca renovació de les aigües, i que acumulen 

gran part de les aportacions de nutrients i altres compostos que els hi arriben de l’activitat agrària, industrial i urbana 

de la zona. 
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Els estanys 

 
 

Nom  
 

 1. Estany de Banyoles 

 2. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Est.de Vilaüt-Bassa Rodona 

 3. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany de Palau de Baix 

 4. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany d'Aigua Clara 

 5. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Tec 

 6. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Cortalet* 

 7. Estanyets de Pals 

 8. Estanys de les Alberes-Estanys de Canadal 

 9. Estanys de les Alberes-Estanys de Cantallops 

 10. Estanys de les Alberes-Estanys de Gutina 

 11. Estanys de les Alberes-Estanys Tórlits, Cardonera i Pous 

 12. Estanyols de Mas Margall (Estanyol Tramuntana) 

 13. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Meandres del riu Fluvià 

 14. Clot d'Espolla-Platja d'Espolla 

 15. Estanyols de Vall S.M.Campmajor-Est.temporanis petits 

 16. Estanyols de Vall S.M.Campmajor-La Coromina 

 17. Basses d'en Broc i Aiguamoixos de la Déu Vella 

 18. Basses de Can Jordà 

 19. Estany de Sils 

 20. Estany de Bancells 

 21. Estanys de Tordera-Estany de la Júlia 

 22. Estanys de Tordera-Braç esquerre de l'illa del Tordera 

 23. Estanys de Tordera-Estany de Can Raba 

 24. Estanys de Tordera-Estany de Can Torrent 

 25. Estanyols del  Pla dels Estanyets 

 26. Sorrals de Can Pomac 

 27. Sèquia Major 

*massa d’aigua superficial molt modificada 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 1 7 8 8 3 

% del total 4% 26% 30% 30% 11% 

Estany Clot d’Espolla 

 

Els estanys somers, també anomenats “zones 

humides”, corresponen a basses, antics braços de riu 

o llacunes d’aigua sense influència marina. 

L’únic estany profund situat al DCFC, l’estany de 

Banyoles, assoleix el bon estat. Pel que fa a les 

zones humides un 32% de les que es tenen dades 

obtenen un bon estat. 

 

Les zones humides més ben conservades són les que estan dins d’espais protegits, especialment als aiguamolls de 

l’Empordà. En canvi, al delta del Llobregat i a la Tordera, s’hi troben força masses d’aigua en mal estat. Les zones 

humides més amenaçades se situen en importants zones agrícoles, així com en zones més urbanitzades i industrials. 
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Les aigües de transició 

 
 

Nom  
 

 1. Aiguamolls de l'Alt Empordà-Aiguamolls de la Rubina nord 

 2. Aiguamolls de l'Alt Empordà - Estany d'en Túries 

 3. Aiguamolls de l'Alt Empordà-la Rogera, la Serpa i la Fonda 

 4. Aiguamolls de l'Alt Empordà - la Llarga 

 5. Aiguamolls de l'Alt Empordà - la Massona 

 6. Aiguamolls del Baix Empordà-Basses d'en Coll* 

 7. Desembocadura del riu Tordera 

 8. Aiguamolls del Baix Empordà-el Ter Vell 

 9. Aiguamolls del Baix Empordà-bassa del Frare Ramon 

 10. Aiguamolls de l'Alt Empordà-riu Vell 

 11. Platja Castell 

 12. Delta de Llobregat-Ca l'Arana 

 13. Delta de Llobregat-Cal Tet 

 14. Delta del Llobregat - la Magarola 

 15. Delta del Llobregat-Estany de la Ricarda 

 16. Delta del Llobregat-la Roberta 

 17. Delta del Llobregat-Riera de Sant Climent 

 18. Delta del Llobregat-el Remolar, les Filipines i la Vidala* 

 19. Delta del Llobregat-Estany de la Murtra* 

 20. Platja de Torredembarra 

 21. Desembocadura del riu Llastres 

 22. Desembocadura del torrent del Pi 

 23. Desembocadura del torrent de l'Estany 

 24. Desembocadura del torrent de Santes Creus 

 25. Desembocadura del riu Gaià 

*massa d’aigua superficial molt modificada 

 

 

 

  

 

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 0 5 8 9 3 

% del total 0% 20% 32% 36% 12% 

  

Riu Vell - Empordà 

 

Les aigües de transició corresponen a zones 

humides o llacunes costaneres i desembocadures de 

rius, on les comunitats biològiques estan influïdes per 

la proximitat del mar. 

Un 23% de les zones humides de transició de les 

quals es tenen dades obtenen un bon estat. 

 

Les dades disponibles denoten una important degradació d’aquests ecosistemes litorals, especialment a prop de les 

zones altament urbanitzables. Les zones humides de transició més ben conservades són les que estan dins d’espais 

protegits, especialment als aiguamolls de l’Empordà.  
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Les aigües costaneres 

 

 

Nom  
 

 1. Portbou-Llançà 

 2. Badia del Port de la Selva 

 3. Cap de Creus 

 4. Badia de Cadaqués 

 5. Cap Norfeu 

 6. Canyelles 

 7. Roses-Castelló d'Empúries 

 8. Sant Pere Pescador - Fluvià 

 9. L'Escala 

 10. Montgrí 

 11. Torroella de Montgrí - el Ter 

 12. Pals-Sa Riera 

 14. Begur-Blanes 

 15. Blanes-Pineda de Mar 

 16. Pineda de Mar-Mataró 

 17. Mataró-Montgat 

 18. Montgat-Badalona 

 19. Sant Adrià de Besòs-Barceloneta* 

 20. Barceloneta-Zona II Port de Barcelona* 

 21. Llobregat* 

 36. Port de Barcelona* 

 22. El Prat de Llobregat-Castelldefels 

 23. Sitges 

 24. Vilanova i la Geltrú 

 25. Cubelles-Altafulla 

 26. Tarragona Nord 

 37. Port de Tarragona* 

 27. Tarragona-Vila-seca 

 28. Cap de Salou 

 29. Salou-Cambrils 

 30. Cambrils-Mont-roig del Camp 

 31. Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant 

 32. L'Ametlla de Mar 

*massa d’aigua superficial molt modificada 

 

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo 
Bo 

(amb incertesa) 
Dolent 

(amb incertesa) 
Dolent Dades parcials 

  
 

 
  

Nombre de masses d’aigua 16 0 9 6 2 

% del total 49% 0% 27% 18% 6% 

Ses Illetes, Tossa de Mar 

Totes les masses d’aigua costaneres situades al litoral de Girona 

assoleixen el bon estat, amb excepció de la localitzada al nord de la 

badia de Roses i la ubicada entre la demarcació de Girona i de 

Barcelona. A Barcelona, només la massa d’aigua al nord del 

Maresme assoleix el bon estat. A Tarragona, 3 masses d’aigua 

assoleixen el bon estat; estan situades al tram nord de Tarragona 

ciutat, al cap de Salou i al tram sud de la comarca del Baix Camp. 

Totes les masses d’aigua costaneres assoleixen un estat excel·lent i 

bo per al bany. Les platges de Catalunya gaudeixen d’un estat molt 

bo. La valoració de mal estat fa referència a alteracions en la 

composició de les comunitats biològiques que viuen al mar 

(posidonia,etc).  
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Les aigües subterrànies 

 
 

Nom  
 

 1. Conca alta del Freser i el Ter 

 2. Conca alta del Fluvià 

 3. Conca alta de la Muga 

 4. Al·luvials de l’Albera i cap de Creus 

 5. Conca alta del Cardener i el Llobregat 

 6. Empordà 

 7. Paleògens del baix Ter 

 8. Banyoles 

 9. Fluviovolcànic de la Garrotxa 

 10. Plana de Vic - Collsacabra 

 11. Al·luvials de la Depressió Central i aqüífers locals 

 12. Prelitoral Castellar de Vallès - La Garriga - Centelles 

 13. Montseny-Guilleries 

 14. La Selva 

 15. Al·luvials de la baixa Costa Brava 

 16. Al·luvials del Vallès 

 17. Ventall al·luvial de Terrassa 

 18. Maresme 

 19. Gaià - Anoia 

 20. Bloc de Gaià – Sant Martí Sarroca - Bonastre  

 21. Detrític neogen del Baix Penedès 

 22. Al·luvials del Penedès i aqüífers locals 

 23. Garraf 

 24. Baix Francolí 

 25. Alt Camp 

 26. Baix Camp 

 27. Prades - alt Francolí 

 28. Llaberia - Prades meridional 

 32. Fluviodeltaic del Fluvià i la Muga 

 33. Fluviodeltaic del Ter 

 34. Al·luvials de l’alta i mitjana Tordera  

 35. Al·luvials de la baixa Tordera i Delta 

 36. Baix Besòs i pla de Barcelona 

 37. Cubeta d’Abrera 

 38. Cubeta de Sant Andreu  

 39. Vall Baixa i Delta del Llobregat 

 55. l'Ametlla de Mar - el Perelló 

 

 

  

Estat general 
de les masses d’aigua 

Bo Dolent 

  
 

Nombre de masses d’aigua 13 24 

% del total 35% 65% 

Dou del Gisclareny  

 

La presència de nitrats en l’aigua subterrània és la principal 

causa del mal estat (sobretot en zones on s’hi desenvolupa 

una gran activitat agrícola).  

El percloroetilè i el tricloroetilè, productes que provenen de 

l’activitat industrial, són responsables del mal estat de les 

masses situades al Vallès, Barcelonès i Camp de Tarragona 

(zones més industrialitzades). 

Les masses d’aigua subterrània es defineixen com un volum 

clarament diferenciat d’aigües subterrànies procedent d’un o 

diversos aqüífers o, fins i tot, de part d’un aqüífer.  
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3. La disponibilitat de recurs 

 

 

 

Les aportacions naturals  

La precipitació mitjana anual és d’uns 695 mm al DCFC i representa un volum total d’uns 11.429 hm
3
 (dades 

1940-2008), tot i que amb una accentuada irregularitat, tant territorial com temporal, que condiciona molt la 

gestió hidrològica. 

 

 

 

 

 

Entre un any molt sec i un any molt humit pot existir una diferència de precipitació de fins a 3 vegades i, en 

ocasions, es poden donar com a anys consecutius. L’acumulació d’anys secs (que, a títol orientatiu, són 

aquells amb una precipitació anual d’un 25 o 30% per sota de la mitjana) és el principal factor de risc o 

desencadenament de situacions de sequera. 

  

Mentre  que a les capçaleres pirinenques els valors 

mitjans de precipitació anual poden superar els 

1.000 mm, i una part important pot arribar en forma 

de neu, al sud la pluviometria mitjana baixa a 

mínims prop dels 460 mm/any. Allà on la 

pluviometria és més alta, a més, s’acostumen a 

donar evapotranspiracions, en conjunt, menys  

baixes i, per tant, les diferències d’aportació 

específica entre les capçaleres pirinenques i les 

rieres litorals del sud poden arribar a ser de fins a 8 

vegades.  

El Pla conté la diagnosi de les necessitats d’aigua al DCFC i assigna els recursos hídrics per als 

diferents sistemes de gestió, en escenaris o horitzons temporals d’acord als requisits 

d’assoliment del bon estat en masses d’aigua superficials i subterrànies i a la consideració 

d’efectes com els de les sequeres. 
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Precipitació anual al DCFC registrada en els darrers 60 anys 

 

* En blau més fosc i taronja es mostren dos anys consecutius de precipitacions màximes i mínimes, respectivament, que posen de 
manifest la gran variabilitat pluviomètrica. 
 
 
 
 
 

Esquema dels principals fluxos d’aigua en el cicle hidrològic en el DCFC 

 
 

 

La fracció que finalment es converteix en aportació o recurs hídric suposa, en mitjana, menys d’una quarta 

part de la pluja caiguda, de manera que les aportacions naturals totals en règim natural es poden estimar en 

uns 2.613 hm
3
 anuals al conjunt del DCFC. En el cas d’un any molt sec, però, els recursos anuals totals 

mínims poden baixar a menys d’una tercera o una quarta part d’aquesta xifra. Si es té present que, a més a 

més, una part important d’aquests recursos totals es produeixen de forma sobtada en xàfecs i aiguats, 

sense infraestructures de regulació que permetin aprofitar-los, el recurs disponible pot ser encara més 

escàs. 

1200

1000

800

600

400

200

0

40-4
1

42-4
3

44-
45

46-4
7

48-4
9

50-5
1

52-5
3

54-5
5

56-
57

58-5
9

60-6
1

62-6
3

64-6
5

66-6
7

68-
69

70-7
1

72-7
3

74-7
5

76-7
7

78-7
9

80-8
1

82-8
3

84-8
5

86-8
7

88-8
9

90-9
1

92-9
3

94-9
5

96-9
7

98-9
9

00-0
1

02-0
3

04-0
5

06-0
7

08-0
9

10-1
1

12-1
3

Precipitació mitjana de tot el període 70% de la precipitació mitjana

mm/any al DCFC

Precipitacions anuals Darrers 6 anys afegits a la sèrie

Aportacions totals

Evapotranspiració

695 mm

Escorrentiu drecte
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La fracció subterrània d’aquestes aportacions, a les masses d’aigua considerades a la present planif icació, 

suposen uns 1.141 hm³/any. Aquest volum mostra la part d’aportació total que ha circulat o és regulada 

subterràniament en algun moment del cicle hidrològic i que, potencialment, podria ser explotada de manera 

sostenible com a recurs subterrani. Suposa entre el 40% i més del 80% de les aportacions totals, molt 

variable en funció de cada àmbit. Aquests percentatges, a més, poden incrementar-se significativament en 

els anys secs, posant de manifest l’important paper regulador dels aqüífers. 

 

Aportacions en règim natural a les conques principals 
(dades de 1940 a 2008) 

 

 

 

Recursos totals (hm
3
/any) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  

Conca 
Aportació mitjana anual 

hm
3
/any 

Aportació anual mínima 
hm

3
/any 

Muga 143,0 24,6 

Fluvià 267,5 76,3 

Ter 816,3 321,8 

Daró 43,2 0,8 

Tordera 169,5 27,0 

Besòs 126,1 24,8 

Llobregat 675,8 155,8 

Foix 8,9 1,6 

Francolí 44,7 4,5 

Gaià 23,7 3,6 

Recurs hídric Primer cicle 2009-2015 Segon cicle 2016-2021 

Aportació total 2.613 2.613 

Aportació subterrània  (% de l’aportació total) 74% 74% 

Recursos externs (transferències, transvasaments…) 74 74 

Dessalació 10 80 

Reutilització 88 100 
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Els efectes del canvi climàtic 

 
 

 

 

Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, al període 1950-2013 la temperatura mitjana anual de 

Catalunya s’ha incrementat +0,22°C/dècada, mentre que la precipitació mitjana anual mostra una lleugera 

tendència a la reducció, d’un 1,5 %/dècada. Als estius s’intensifiquen aquests efectes. 

En el camp hidrològic (evolució de cabals fluvials i/o nivells piezomètrics) és més complex extreure’n conclusions 

d’eventuals tendències. 

En el futur, i amb caràcter general, s’espera que el nostre clima, ja força irregular, s’esdevingui més extrem. 

S’esperen sequeres més freqüents i, probablement, més perllongades, tot i que difícilment més intenses que les 

viscudes en aquests últims anys. També s’esperen xàfecs i aiguats més violents. En conjunt, les aportacions 

fluvials es podrien reduir entre un 5 i un 10% en un parell o tres de dècades, respecte de les aportacions mitjanes 

dels últims 30 anys, aproximadament. Pel que fa a la component subterrània del cicle hidrològic, base de les 

aportacions fluvials, s’estima una reducció mitjana de la recàrrega d’aigües subterrànies de l’ordre del 20% per al 

període 2070-2100. 

Cal tenir present, però, que es tracta d’impactes que encara avui són difícils de predir amb detall, geogràficament i 

temporalment. Com succeeix amb l’anàlisi de les tendències passades, sobre les tendències futures i les 

projeccions dels models climàtics hi ha menys dubtes pel que fa a les temperatures, però sobre els canvis en els 

patrons de precipitació i dels recursos hídrics, a escala local o regional, les incerteses són encara elevades.  

 

 

Escenaris futurs considerats en la present planificació 
pel que fa a les anàlisis de disponibilitat de recursos 

Horitzó Condicions de canvi climàtic sobre les sèries d’aportacions 
respecte les sèries històriques representatives dels últims anys 

2021 - 2027 Es considera una reducció mitjana que pot ascendir a un màxim del 5%, més intensa en períodes 

secs i als rius més irregulars. Als mesos d’estiu la reducció anual es pot doblar, i als anys secs pot arribar 

a ser un 20% superior. Als anys humits es poden arribar a donar increments d’aportació de fins al 5%. 

2033 - 2045 Es considera una reducció mitjana que pot ascendir a un màxim del 10%, més intensa en períodes 

secs i als rius més irregulars. Així, als anys secs pot arribar a ser d’un 20% i, en canvi, als anys humits es 

poden arribar a donar increments d’aportació de fins al 15%. Als mesos d’estiu les reduccions mitjanes 

s’intensifiquen, es poden doblar, i als mesos freds les reduccions poden ser gairebé imperceptibles. 

  

El canvi climàtic influeix significativament en el cicle hidrològic i pot originar importants modificacions dels règims dels 

seus components. L’increment de l’estacionalitat i la irregularitat del règim hidrològic poden ser un factor crític a 

l’hora de gestionar els recursos hídrics.  
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Els usos de l’aigua actuals i futurs 

 

 

 

 

El DCFC concentra el 91,5% de la població catalana (amb 6.932.400 habitants l’any 2012 i uns 7.096.794 

habitants equivalents), i, malgrat això, únicament focalitza el 37% de la demanda d’aigua del conjunt de 

Catalunya. Alhora, a diferència del que passa al conjunt de Catalunya, els usos consumptius predominants 

al DCFC són els usos urbans (amb gairebé un 55% sobre el total), seguits de la demanda dels sectors 

agrícola i industrial. 

 

 

 

 

L’actual demanda de les xarxes municipals d’abastament del DCFC s’ha avaluat en 572 hm
3
/any, amb un 

rendiment mitjà de les xarxes prop del 77%. Aquest volum d’aigua servit en alta s’obté principalment a partir 

de connexions a serveis d’abastament supramunicipal o entre municipis mancomunats (gairebé en un 65% 

dels casos amb un 80% dels volums totals subministrats). La dotació urbana en alta (de les xarxes 
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Els usos de l’aigua es classifiquen segons les activitats de destí del recurs. Tenen caràcter no consumptiu quan la 

pràctica totalitat del recurs emprat retorna al medi en condicions de qualitat i règim similars a les existents en el punt 

de captació. 

Ençà de la darrera planificació 

hidrològica amb dades de 2007, la 

demanda d’aigua urbana al DCFC (2012) 

ha baixat prop d’un 10%, uns 90 hm
3
/any 

en total. Aquest descens és fruit d’un 

conjunt de factors; de la conjuntura 

socioeconòmica (i, més recentment, 

demogràfica), de la conscienciació en el 

consum domèstic arran dels episodis de 

sequera i de les millores d’eficiència a 

tots els nivells (gestió de xarxes, consum 

d’electrodomèstics, etc.). El reflex en 

termes de l’evolució de dotacions d’aigua 

és inqüestionable. 
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municipals) equivalent per càpita és d’uns 220 litres per persona i dia (lpd), i la dotació domèstica equivalent 

se situa entorn dels 118 lpd. 

Escenaris de creixement demogràfic previstos per l’Idescat 
per a la població permanent de Catalunya i el DCFC 
 

 

 

 

Usos d’aigua considerats en cada cicle de planificació 
i en els escenaris de futur d’acord amb el creixement demogràfic mitjà 

 

Usos d’aigua                                                                                                 
(hm

3
/any)  

 
 

Escenaris futurs de creixement 
demogràfic mitjà 

1er cicle* 
planificació 

2on cicle** 
planificació 

2021 2033 

Ús destinat a l'abastament  632,0 571,6 530,5 549,6 

Ús destinat a l'abastament de nuclis urbans   
 

 
 

    Consum humà i altres usos domèstics  320,0 300,8 279,4 289,4 

    Municipal  23,0 21,1 19,5 20,2 

    Indústries, comerços, etc. connectats a xarxa municipal (1)  103,0 119,8 111,0 115,0 

  Usos no mesurats, subcomptatges i fuites (baixa) (2)  146,0 129,9 120,6 124,9 

Usos agropequaris  387,7 378,8 377,3 368,0 

  Regadius  369,0 359,5 358,0 350,0 

  Ramaderia  18,7 19,3 19,3 18,0 

Usos industrials per a la producció d'energia elèctrica  No consumptius 

Altres usos industrials  118,1 96,0 100,0 110,0 

  Indústries productores de béns de consum  110,3 86,1 91,0 99,0 

  Indústries de l'oci i el turisme (golf, balnearis, esquí)  7,8 8,8 9,0 11,0 

  Indústries extractives   - 1,1 1,1 1,1 

Aqüicultura  <1 0,1 - - 

Usos recreatius no consumptius  No consumptius 

Navegació i transport aquàtic  No consumptius 

Total hm
3
/any demanda consumptiva d’aigua   1.137,8 1.046,4 1.007,8 1.027,6 

(*) Dades 2007 ; (**) Dades 2012 

(1) Inclou, a més dels consums de les activitats del sector terciari, la indústria de baix consum connectada a les xarxes municipals (no 

manufacturera i manufacturera amb consum inferior als 7.000 m
3
/any). 

(2) Inclouen l’aigua no enregistrada: els subcomptatges inherents a les característiques dels comptadors, el volum consumit per 

connexions no mesurades i les pèrdues físiques en les xarxes (fuites, en part inevitables). 
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Per a l’escenari demogràfic de 

creixement mitjà previst per 

l’Idescat (i una configuració i 

rendiment dels abastaments 

similar a l’actual), es constata una 

sensible estabilització de les 

demandes d’aigua.  
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Pel que fa a la demanda agrícola, les necessitats dels cultius en el punt de captació són de 359 hm
3
/any, la 

superfície de reg se situa entorn de les 66.568 ha i la dotació mitjana s’estima en uns 5,544 m
3
/ha/any. El 

sector s’ha mantingut, aproximadament, estable aquests últims anys al DCFC, tot i que les millores de 

modernització executades, amb les reduccions de pèrdues de captació i transport associades, han permès 

una lleugera disminució de la demanda total. 

 

La demanda d’aigua del sector ramader al DCFC suposa el 46% del total català, amb 19,3 hm
3
/any i es pot 

considerar molt estable. Els subsectors majoritaris continuen sent el porcí i el boví. 

 

Els usos industrials consumptius al DCFC s’han estimat en uns 87,2 hm
3
/any, dels quals més d’una tercera 

part s’abasteixen a partir de xarxes municipals d’abastament, i la resta compta amb fonts pròpies. Es tracta 

del sector més afectat per la crisi econòmica, amb la davallada de consums més important, de l’ordre del 

20% respecte de  l’any 2007. 

 

Pel que fa a altres sectors més singulars: 

El consum de les envasadores d’aigua mineral representen, en conjunt, un 2% de la demanda industrial 

i, en termes absoluts, es pot considerar que s’ha mantingut estable aquests darrers anys. 

 

Els usos recreatius, que inclouen el reg de camps de golf i instal·lacions anàlogues, els balnearis i els 

consums per innivació artificial en les estacions de muntanya, sumen uns 8,8 hm
3
/any de demanda. El 

DCFC concentra el gruix d’aquests usos a Catalunya (més d’un 70% del total català), mentre que el reg 

de camps de golf concentra el consum per tipus d’ús (90%). 

 

Pel que fa als usos energètics de caire no consumptiu, únicament el 0,2% de les derivacions de 

centrals tèrmiques, nuclears i hidroelèctriques existents a Catalunya tenen lloc al DCFC (on bona part 

de les centrals tèrmiques refrigeren amb aigua de mar). Les derivacions d’aigua dolça per a les 

refrigeracions tèrmiques al DCFC s’estimen en 3,3 hm
3
/any. Pel que fa a la producció d’energia 

hidroelèctrica, l’any 2006, els volums declarats per part de les centrals hidroelèctriques existents al 

DCFC va ser de 11.356 hm
3
 (un 27% del total català), tot i que aquests valors, sotmesos a la pròpia 

variabilitat interanual dels règims hidrològics, poden fluctuar molt entre anys secs i humits. 

 

 

 

  

En el futur, s’espera una estabilització de consums en els horitzons més pròxims (2021) (fruit de les dinàmiques 

demogràfiques avaluades per l’Idescat), i una certa recuperació i lent creixement de consums només a més llarg 

termini. Només per al cas de creixement demogràfic alt, i d’aquí a uns 10 anys vista, aproximadament, es 

recuperaran nivells de consum similars als que s’havien donat fa una dècada. 
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La petjada hídrica 

 
 

 

 

La petjada hídrica de Catalunya se situava, d’acord als primers estudis que es van realitzar sobre aquesta 

qüestió a principis de segle, entorn dels 2.000 a 2.500 m
3
/hab/any. Donades les tendències a la baixa 

d’aquests últims anys, i les millores metodològiques pel seu càlcul, actualment s’estima que la petjada 

hídrica a Catalunya és d’uns 1.800 m
3
/hab/any que correspon a uns 5.000 l/hab/dia. 

 

 

 

 

 

 

120 – 130 

l/hab/dia 

220 – 240 

l/hab/dia 

1.100 

l/hab/dia 

5.000 

l/hab/dia 

 

Només entre una quarta i cinquena part de l’aigua necessària per al nostre modus vivendi prové dels 

recursos hídrics que captem directament al nostre territori. La part restant, o bé és aigua verda (component 

de la pluja que permet la productivitat dels conreus i boscos), o bé s’importa (entre un terç i gairebé la meitat 

del total), integrades, en tots dos casos, als béns de consum (aigua virtual). 

 

 

  

5.000 l/kg 4.100 l/kg 6.000l/kg 10.800 l/kg 2.00 l/kg 18.900 l/kg

Exemples
béns de consum

Aigua virtual

La petjada hídrica d’una comunitat es defineix com el volum total d’aigua dolça que s’utilitza per a la producció dels 

bens i serveis consumits. És una mesura globalitzadora de la pressió del consum humà d’aigua en el medi ambient.  

Usos domèstics 
directes 

 

Usos urbans 
directes 

 

Usos directes 
totals 

Petjada hídrica 
total 
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Els sistemes i criteris de gestió 

 

 

 

 

Els sistemes de gestió al DCFC 

Corresponen al resultat del creuament de la divisió de 

conques hidrogràfiques i els àmbits de subministrament de 

les diferents xarxes d’abastament supramunicipals. 

 Sistema de la Muga: conca de la Muga i les petites 

conques litorals veïnes. 

 Sistema del Fluvià: conca del riu Fluvià.  

 Sistema Ter – Llobregat: conques dels rius Ter, Daró, 

Llobregat , la Tordera, Besòs, Foix i les rieres litorals 

compreses entre les desembocadures del Ter i el Foix. 

 Sistema sud: conques dels rius Gaià, Francolí i 

Riudecanyes, i les rieres litorals compreses entre les 

desembocadures del Foix i l’Ebre. 

 

 

Usos de l’aigua per sistemes de gestió 

 

 

  

Altres usos industrialsRamaderia

Abastament a població AgriculturaAgriculturaSistema Muga

Sistema Fluvià

Sistema Ter - Llobregat

Sistema Sud

1,21,862,013,7 78,7 hm
3

3,11,416,65,3 26,4 hm
3

54,414,4192,2483,3 744,3 hm
3

37,31,788,769,3 197,0 hm
3

200 400 600 8000 hm3

Els sistemes de gestió en què s’organitza la gestió de recursos són unitats territorials que integren subàmbits que 

comparteixen el mateix origen dels recursos i, per tant, permeten realitzar una anàlisis de la seva disponibilitat 

integral, amb independència d’altres àmbits. 
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Criteris en la gestió dels recursos 

Aquesta planificació té com a objectiu millorar la garantia de tots els usos i facilitar l’assoliment dels requisits 

ambientals, per la qual cosa a les anàlisis de disponibilitat i garantia, s’aplica criteris de gestió com els 

següents: 

 

 

S’incrementa el nivell d’exigència dels objectius de garantia del 1er cicle de planificació, de manera que es 

baixen els llindars dels criteris de disseny segons els quals es considerarien situacions de dèficit i, per tant, de 

noves necessitats. L’anterior objectiu de no entrar en situacions d’emergència enfront de les pitjors sequeres 

viscudes d’acord a les sèries històriques, ara es substitueix en considerar crític passar més de 6 mesos en 

situació d’alerta o arribar a unes reserves tals que no garanteixin més de 6 mesos de consum en condicions 

adequades. Es complementen aquests criteris de disseny amb l’avaluació d’altres situacions “de test”, analitzant 

la robustesa dels sistemes enfront de situacions més desfavorables que les històriques, tant climàtiques, 

mitjançant l’elaboració de sèries sintètiques més crítiques, com no climàtiques, per tal d’evitar possibles 

desabastaments enfront d’altres contingències en les infraestructures d’abastament en alta. En aquest últim cas, 

s’avaluen contingències no vinculades a situacions de sequera sinó a possibles accidents en les infraestructures 

o episodis de substitució forçada, inesperada i fortuïta de les fonts habituals (per contaminacions, etc.). En 

primera instància, aquest objectiu de millora de la garantia s’ha fixat només per a la infraestructura més 

estratègica i crítica del DCFC; l’aqüeducte del Ter a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 

En situacions de sequera, l’explotació dels recursos hídrics es regeix per les disposicions del Pla especial 

d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera. Així doncs, cal garantir l’explotació sostenible dels aqüífers 

i de les condicions ambientals als rius mitjançant el respecte a uns cabals ambientals prioritaris, però la gestió 

permet que, en situacions excepcionals de sequera o altres contingències similars, es pugui admetre i realitzar 

una sobreexplotació temporal d’aquests recursos per fer prevaldre la garantia dels abastaments de població. 

Caldrà també garantir la reserva d’una fracció dels recursos de fonts pròpies de municipis connectats a xarxes 

supramunicipals per ser explotats en situacions excepcionals de sequera, evitant la sobrecàrrega de les xarxes 

en alta. És a dir, els municipis connectats a xarxes d’abastament en alta que comparteixen altres recursos, han 

de desenvolupar una gestió equilibrada entre aquests i els que els són propis. A tal efecte, es promouen la 

redacció i la implantació de regles d’explotació coordinada entre recursos superficials i subterranis en aquells 

abastaments que disposen de les dues fonts. 

 

En relació amb els cabals ambientals o ecològics, el present Pla completa el règim de cabals de manteniment 

d’obligat compliment per als titulars dels aprofitaments durant la vigència del Pla. Aquests cabals s’han 

determinat sota els principis d’implantació progressiva i compatibilització de les necessitats ambientals amb els 

usos existents, amb especial atenció a la salvaguarda de les garanties d’abastament.  Aquest règim queda definit 

per la totalitat de les masses del districte. Aquests cabals s’hauran de complir a partir de l’1 de juny de 2018 en 

aquelles captacions o punts situats en zones d’especial protecció ambiental, i a partir de l’1 de juny de 2020 per a 

la resta de zones o trams fluvials. L’Agència Catalana de l’Aigua portarà a terme un procés de concertació amb 

les persones titulars de les concessions per a l’aprofitament d’aigües superficials en el qual s’analitzaran, 

conjuntament amb els titulars dels aprofitaments, diferents estratègies tècniques i/o administratives que han de 

permetre garantir l’acompliment dels cabals de manteniment establerts amb el mínim efecte sobre els usos.  
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4. Els costos dels serveis de l’aigua 

 

 
 

Recuperació de costos 

Per usos Urbà Agropecuari Industrial  Per serveis Abastament* Sanejament** 

Costos M€/any 904,08 32,96 340,08  Costos M€/any 706,28 570,33 

Ingressos M€/any 645,01 21,01 237,56  Ingressos M€/any 577,14 326,43 

  

     

 

% recuperació 71,3% 63,7% 69,9%  % recuperació 82% 57% 

*  Inclou l’abastament en baixa i en alta, la potabilització, el manteniment d’infraestructures, etc. 
** Inclou el manteniment del clavegueram, la contaminació difusa, tractament d’aigües, descontaminació, etc. 

 

Els costos dels serveis de l’aigua al DCFC són de 1.277,1 milions d’euros (dades de 2012). Aquest cost 

inclou la totalitat dels costos definits, tant els financers com els ambientals, així com tots els serveis prestats 

pels diferents agents que intervenen en les fases del cicle (serveis de disponibilitat, sanejament, medi, 

abastament en alta, distribució als usuaris i clavegueram). 

Els ingressos dels serveis de l’aigua són de 903,6 milions d’euros. Aquest ingrés inclou la totalitat que els 

usuaris finals paguen als diferents agents què intervenen (ACA, entitats subministradores en alta i en baixa i 

entitats locals que presten serveis de clavegueram) També inclou la despesa que realitzen els agents 

privats derivats de realitzar ells mateixos alguns dels serveis del cicle (costos industrials derivats dels 

processos de tractament intern de les aigües residuals, processos interns de reutilització industrial, captació 

d’aigües de pou, distribució d’aigua de reg de les comunitats de regants, ...). 

 

 

1.000,00 

800,00 

600,00 

400,00 

200,00 

0,00 

Costos 

Urbà Agropecuari Industrial 

Ingressos 

1.277,1 M€ 

903,6 M€ 

Percentatge recuperació 
Percentatge no recuperat 

71 % 

29 % 

Entre els objectius de la planificació hidrològica també hi ha recuperar els costos dels serveis 

relacionats amb l’aigua, inclosos els mediambientals. Per aquest motiu, i també perquè és un 

requisit de la DMA, el Pla de gestió conté una anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua.  

La recuperació  (relació entre 

ingressos i costos)  dels 

costos dels serveis del cicle 

de l’aigua al DCFC és del 71% 

(dades 2012). 
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5. El Programa de mesures 

 

 
 

Inversions i blocs de mesures 

La inversió total al districte de conca fluvial de Catalunya prevista en el Programa de mesures, a 

desenvolupar en el període 2016-2021, és de 974,35 milions d’euros. D’aquesta quantitat, la inversió que 

durà a terme l’ACA és de 503,2 milions d’euros.  

 

 

 

 

 

 

Finançament i distribució de l’import de les mesures per al període 2016-2021 

 

 

En les mesures de millora i gestió del medi es diferencien les mesures referents a la qualitat  física i 

biològica del medi i les mesures de millora de qualitat de les aigües que tenen com a objectiu mantenir una 

bona qualitat fisicoquímica de l’aigua, mitjançant els tractaments de sanejament i la gestió de la 

contaminació difusa. 

Organisme inversor Import M€ 

Administració General de l’Estat 20,69 

Generalitat de Catalunya 618,73 

Administració local 75,96 

Altres (usuaris) 258,98 

Total 974,35 

Tipologia d’objectiu  Import M€ 

Millora i gestió del medi   539,36 

Millora de l’abastament  337,39 

Mitigació i protecció de fenòmens extrems  66,61 

Coneixement i governança  1,00 

Total  974,35 

El Programa de mesures del districte de conca  fluvial de Catalunya és l'instrument de planificació 

hidrològica que ha de preveure les mesures bàsiques o complementàries necessàries per tal 

d'assolir els objectius que s’han establert en el Pla de gestió per al periode 2016-2021. 

 

La tipologia de les mesures és principalment d’execució 

(310 mesures), però també es preveuen mesures de gestió 

(165 mesures). 

En total s’han programat 475 mesures per al 

període 2016-2021, agrupades en 5 blocs 

diferents. 
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Blocs de mesures i distribució del pressupost d’inversió del Programa de mesures 

 

 

 

  

La classificació de les mesures per a cada bloc, juntament amb una 

breu descripció, pressupost i localització es pot veure sintetitzat en les 

fitxes que formen l’annex I del Programa de mesures.  

De les 475 mesures del Programa de mesures, 251 són considerades 

bàsiques i 224 mesures complementàries, aplicant els criteris de la 

Directiva marc de l’aigua i del reglament de la planificació hidrològica. 

Addicionalment a aquestes mesures complementàries, el Programa de 

mesures també conté les previsions d'actuació de les obres 

hidràuliques, estructurals i de la gestió a desenvolupar per l'Agència 

Catalana de l'Aigua, i les inversions en infraestructures, manteniment i 

reposició i el règim de participació de la Generalitat i, si s'escau, de les 

entitats beneficiàries en el finançament de cada actuació.  

 

Les mesures d’innovació, recerca i desenvolupament es seleccionen d’acord amb el seu caràcter d’obtenció 

d’informació i coneixement al llarg del període d’execució del Programa de mesures. Es tracta d’un bloc de 

mesures que s’identifiquen com a línies estratègiques candidates a poder ser cofinançades a través de 

programes de recerca i consorcis o estratègies de cofinançament amb finalitat de cooperació entre 

institucions, organismes públics i/o empreses privades. 

La selecció de mesures seleccionades com a R+D+I constitueix un volum d’inversió de 4.367.435 euros per 

al període 2016-2021. En aquest Programa de mesures es proposa una borsa addicional d’1 milió d’euros 

per al desenvolupament de la recerca, sense tenir assignada cap prioritat (disponible segons les necessitats 

que es generin i les possibilitats i ofertes rebudes). En total, la inversió/despesa prevista en aquest grup de 

mesures d’I+D+R és de 5,4M€ per al període 2016-2021 (un 0,5% del pressupost total). 

 

  

Bloc A 
Millora de la qualitat física i biològica del medi 

Bloc B 
Gestió de la demanda i dels recursos hídrics 

Bloc C 
Millora de la qualaitat de les aigües 

Bloc D 
Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions 

Bloc E 
Mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament 1M€ Cal afegir 4,4 M€ repartits en mesures d'altres blocs 

438,5 M€ 

  45% 

100,9 M€ 

10% 

367,4 M€ 

38% 

66,6 M€ 

7% 
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Distribució d’inversions per grup de mesures  

 

*En la inversió prevista en aquest grup de mesures cal afegir 4,4 M€ repartides incloses en mesures d’altres blocs. 
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8,74

13,42

17,09

1,64

24,86

33,38

1,77

9,72

289,79

0,59

6,25

17,63

43,40

228,87

92,12

0,71

26,37

17,84

0,85

64,65

7,05

66,61

1*

195100,90

367,39

438,46

166,61

11*

2,57

A1. Implantació cabals de manteniment

A2. Rehabilitació hidromorfològica rius

A3. Rehabilitació zones humides

A4. Control i mitigació especies invasores

A5. Protecció i millora del litoral

A6. Protecció i millora d'aqüífers

A7. Regulació navegació i freqüentació 

A. Millora de la qualitat física i biològica del medi

C1. Millora sanejament nuclis sanejats

C2. Sanejament nuclis no sanejats

C3. Reducció contaminació industrial

C4. Reducció impactes de sistemes unitaris (DSU)

C5. Reducció nitrats d'origen agrari

C6. Reducció plaguicides d'origen agrari

C7. Reducció contaminació salina Llobregat

C8. Descontaminació d'aqüífers

C. Millora qualitat aigües 

B1. Explotació coordinada dels recursos hídrics

B2. Millora de la garantia de l'abastament d'aigua

B3. Gestió de sequeres

B4. Reutilització de l'aigua regenerada

B5. Millora del control i la regulació

B6. Modernització dels regadius

B. Gestió de la demanda i dels recursos hídrics

Mesures derivades del Pla de Gestió de riscos
d'inundacions que s'aprova a través
d'una altra planificació

D. Mesures de prevenció i defensa contra les inundacions

Desenvolupament de la recerca i la innovació
en la gestió de l'aigua i la preservació
i millora del medi aquàtic

E. Mesures per a la recerca, innovació i desenvolupament

Inversió M€ Nº mesuresTotal M€

Cost altres

Cost altres

Cost altres

Cost altres

Cost altres

3,03
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Resum inversions per responsables i cost d’explotació 
 

*En la inversió prevista en aquest grup de mesures cal afegir 4,4 M € repartides incloses em mesures d’altres blocs. 

(DTES) Departament de Territori i Sostenibilitat; (DARPA) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  

  
  

Inversió període 2016-2021 M€  

Cost 
explotació 
anual M€ 

Bloc Grup de mesures  
Inversió 

total  
ACA  DTES DARPA 

Dep. 
interior 

Ens 
locals 

Estat Diversos 
Suma  
Altres 

 ACA Altres 

A1 Implantació de cabals de manteniment 8,74 8,74 - -  -  -  -  -  -   0,60  -  

A2 Rehabilitació hidromorfològica dels rius 13,42 8,70 0,306 -  -  4,415 -  -  4,721   -  -  

A3 Rehabilitació de zones humides 17,09 1,07 2,438 -  -  2,887 0,203 10,500 16,028  -  -  

A4 Control i mitigació d’espècies invasores 1,64 0,90 0,207 -  -  0,530 -  -  0,737   -  0,01 

A5 
Millora i protecció del litoral i les aigües 
costaneres 

24,86 0,20 0,312 -  -  3,855 20,491 -  24,658   -  -  

A6 Protecció i millora d’aqüífers 33,38 1,38 32,000 -  -  -  -  -  32,000   0,50 -  

A7 
Regulació navegació i freqüentació  

en masses d’aigua 
1,77 0,02 0,486 -  -  1,260 -  - 1,746   -  -  

 Total 100,90 21,01 35,749 - - 12,947 20,694 10,500 79,890  1,10 0,01 

B1 
Gestió i explotació coordinada 

dels recursos hídrics 
9,72 7,72 -  -  -  -  -  2,000 2,000  0,10 -  

B2 
Millora de la garantia de l’abastament 
d’aigua 

289,79 60,63 -  -  -  56,160 -  173,000 229,160  -  -  

B3 Gestió de sequeres 0,59 - -  -  -  -  -  0,592 0,592  1,33 0,36 

B4 Reutilització de l’aigua regenerada 6,25 5,00 -  -  -  1,250 -  - 1.250   0,50 -  

B5 Millora del control i la regulació 17,63 17,63 -  -  -  -  -  - -   0,60 -  

B6 Modernització dels regadius 43,39 - - 43,398 - -  -  - 43,398  -  -  

 Total 367,39 90,99 - 43,398 - 57,410 -  175,592 276,400  2,54 0,36 

C1 
Millora del sanejament de nuclis 
sanejats 

228,87 226,30 - -  -  2,570  -  - 2,570  22,09 -  

C2 Sanejament de nuclis no sanejats 92,12 89,09 - -  -  3,030  -  - 3,030  4,08 -  

C3 Reducció de contaminació industrial 0,71 0,68 - -  -  -  -  0,035 0,035  -  -  

C4 
Reducció dels impactes de sistemes 
unitaris (DSU) 

26,36 2,60 - -  -  -  -  23,767 23,767  -  -  

C5 Reducció de nitrats d’origen agrari 17,84 0,80 1,719 15,318 -  -  -  - 17,037  -  -  

C6 Reducció de plaguicides d’origen agrari 0,85 0,20 - 0,650 -  -  -  - 0,650  -  -  

C7 
Reducció de la contaminació salina 

a la conca del Llobregat 
64,65 25,56 - -  -  -  -  39,083 39,083  0,13 0,91 

C8 Descontaminació d’aqüífers 7,05 1,00 2,050 -  -  -  -  4,000 6,050  -  -  

 Total 438,46 346,23 3,769 15,968 -  5,600  -  68,884 92,221  26,30 0,91 

D1 
Mesures derivades del Pla de gestió de 
riscos d’inundacions que s’aprova 
a través d’una altra planificació 

66,61 44,00 16,542 -  0,070 -  -  6,000 22,613  -  -  

 Total 66,61 44,00 16,542 -  0,070 -  -  6,000 22,613  -  -  

E1 
Desenvolupament de la recerca i la 
innovació en la gestió de l’aigua i la 
preservació i millora del medi aquàtic 

1,00* 1,00* - -  - -  -  - -   -  -  

 Total 1,00 1,00 -  -  - -  -   -   -  -  

 Total inversió M€ 974,35 503,23 56,06 59,37 0,07 75,96    20,69    258,97 471,12  29,93 1,28 
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6. Previsió d’assoliment d’objectius 

 

 
 

Millora ambiental 

En relació amb la millora de l’estat de les masses d’aigua, es fa una previsió per a l’assoliment del bon estat 

en els diferents escenaris de planificació: 2016-2021 (actual Pla), i 2022-2027 (per a la propera revisió del 

Pla de gestió del tercer cicle de planificació). 

 

 

 

 

 

 

Nombre de masses d’aigua que actualment assoleixen el bon estat (estat a 2015),  
i nombre de masses previst per 2021 i 2027 en aplicació del Programa de mesures 
 

 
Estat a 2015 Previst estat a 2021 Previst estat a 2027* 

Masses d’aigua superficials Nº % Nº % Nº % 

Bon estat 125 36% 159 46% 296 86% 

Estat inferior a bo 221 64% 187 54% 50 14% 

 

Masses d’aigua subterrànies Nº % Nº % Nº % 

Bon estat 13 35% 15 41% 25 68% 

Estat inferior a bo 24 65% 22 59% 12 32% 

 

* S’inclou també la previsió d’assoliment del bon estat per l’any 2027 en masses d’aigües on la resposta a les mesures és més lenta o 

on es preveuen mesures en el següent cicle de planificació. 

  

El Programa de mesures es planifica per assolir una millora de l’estat de les masses d’aigua, a 

banda dels objectius relacionats amb la garantia de recurs i la prevenció d’inundacions. 

Algunes mesures tindran un efecte més lent, i 

contribuiran a assolir el bon estat de les masses 

d’aigua de cara al següent cicle de planificació 

(2022-2027). 

En aplicació del Programa de mesures, l’any 2021 

es preveu que assoliran el bon estat 36 masses 

d’aigua més que actualment (34 masses superficials 

i 2 subterrànies), una millora percentual del 9%. 
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La Directiva marc de l’aigua preveu la possibilitat d’establir objectius menys rigorosos en aquelles masses 

d’aigua en les quals no es puguin assolir els objectius generals abans del 2027. En aquest Pla de gestió no 

s’han previst objectius menys rigorosos, per la manca de sèries de dades prou llargues sobre l’estat de les 

masses d’aigua que permetin ajustar amb rigor aquests objectius. Tot i així, hi ha diverses masses d’aigua 

en què es considera molt probable la necessitat de prevure objectius menys rigorosos en el futur. Aquests 

objectius hauran de ser establerts en els propers cicles de planificació. 

 

 

Previsió d’assoliment d’objectius ambientals de les masses d’aigua 

Categoria 
Núm.  de 

masses 

 
Diagnosi 2015 

 
Previsió a 2021    Previsió a 2027* Previsió a 2027 (OMR)** 

Rius 248   85  35%   112  45%   219  88%  29  12%  

Embassaments 13   10  77%   10  77%   12  92%  1    8%  

Estanys 27   8  30%   9  33%   23  85%  4  15%  

Aigües de transició  25   5  20%   10  40%   22  88%  3  12%  

Aigües costaneres  33   16  49%   17  52%   20  61%  13  39%  

Aigües subterrànies 37   13  35%  15  41%  25  68%  12  32%  

Total 383   137  35,8%   173  45%   321  84%  62  16%  

* Nombre i percentatge acumulat de masses d’aigua a assolir els objectius de bon estat al 2027. A revisar en la propera revis ió del Pla 

de gestió (2021-2027). 

**OMR= Objectius menys rigorosos. Nombre i percentatge de masses d’aigua candidates a rebaixar els objectius de qualitat. 

 

 

Millora de la disponibilitat de recurs 

D’ençà del darrer episodi de sequera (2007-08), els consums d’aigua urbana i industrial al DCFC han 

mostrat un descens continuat, amb una diferència d’uns 90 hm
3
 anuals entre els anys de referència de les 

dues planificacions. Suposa la continuació d’una tendència que es manté invariable des dels anys 2003-

2004. Per si mateixa, aquesta reducció constitueix una millora de la disponibilitat actual respecte de la 

situació del 2007, millora que se suma a l’increment de recursos aportats per les infraestructures 

executades des d’aleshores, estimat, en conjunt i com a màxim, en uns 142 hm
3
/any. 

No obstant això, aquests increments de disponibilitat no han estat suficients, en alguns sistemes, per assolir 

els nivells de garantia que s’adopten com a objectius del Pla. A mitjà termini, a més, la intensificació dels 

impactes del canvi climàtic pot complicar aquesta situació. 

Al sistema de la Muga, s’estima la necessitat actual d’una aportació complementària d’uns 0,25 m
3
/s, que es 

podrà resoldre previsiblement amb recursos interns. En el futur, aquesta necessitat podria créixer fins a uns 

0,75 a 1,0 m
3
/s. Al sistema Ter-Llobregat, la magnitud de l’aportació complementària necessària (avui de 2 

m
3
/s i de fins a 6 m

3
/s en el futur) fa que calgui traslladar la seva definició i finançament al futur Pla 

hidrològic nacional. 
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Situació actual i prevista de disponibilitat als sistemes de gestió   

Sistema 
de gestió  

Situació actual 
(2015) 

Situació a curt i mitjà termini 
(2021-2027) 

Situació a llarg termini 
(2033-2045) 

Muga  

Deficitària. 
Font complementària necessària: 0,25 m

3
/s 

S’hauria de resoldre amb mesures internes del DCFC 
(reutilització, recreixement Boadella-Darnius, etc.) 

Font complementària necessària: 0,75 a 1,0 m
3
/s, en funció de 

l’evolució de demandes futures i dels impactes del canvi climàtic, 
pels quals caldrà un seguiment acurat 

Fluvià  
Sense problemàtiques significatives de manca 
de disponibilitat de recurs 

Sense canvis significatius 
de la situació actual 

Caldrà un seguiment acurat 
de l’evolució de demandes 
futures i dels impactes del 
canvi climàtic 

Ter-
Llobregat  

Deficitària. 
Font complementària necessària: 2,0 m

3
/s 

Es trasllada la necessitat al PHN 

Font complementària necessària: 4,0  a 6,0 m
3
/s, en funció de 

l’evolució de demandes futures i dels impactes del canvi climàtic, 
pels quals caldrà un seguiment acurat 

Sud  
Sense problemàtiques significatives de manca 
de disponibilitat de recurs 

Sense canvis significatius 
de la situació actual. 
Caldrà valorar també la garantia 
davant d’una contingència al CAT 

Caldrà un seguiment acurat 
de l’evolució de demandes 
futures i dels impactes del 
canvi climàtic 

 

En un àmbit més local, en àmbits de gestió en què es disposa tant amb fonts de recurs subterrani com 

superficial (a través de l’arribada de xarxes d’abastament en alta), el Pla preveu també la promoció i 

implantació progressiva de noves iniciatives o protocols d’explotació coordinada entre aquestes dues fonts 

de recursos. Aquestes estratègies s’iniciaran als abastaments dels aqüífers de Carme-Capellades, baix Ter 

(sector Gualta), baixa Tordera i delta, cubeta d’Abrera i vall baixa i delta del Llobregat. 

Finalment, més enllà dels aspectes de disponibilitat de recurs, cal recordar també les millores a xarxes i 

infraestructures derivades del previst al corresponent Programa de mesures. 

 

 

Millora de la prevenció i protecció davant inundacions 

S’està tramitant el Pla de gestió del risc d'inundació (PGRI) de les àrees 

amb risc potencial significatiu d'inundacions (ARPSI), centrant-se en la 

prevenció, protecció, inclosa la previsió d'inundacions i els sistemes 

d'alerta primerenca, d'acord a les característiques de les conques i 

subconques hidrogràfiques considerades.  

Al Programa de mesures del Pla de gestió s'hi inclou el PGRI com una 

mesura del Pla. A més a més, el Pla de gestió incorpora els criteris 

sobre estudis, actuacions i obres a tenir en compte per a prevenir i 

evitar els danys derivats d’inundacions, avingudes i altres fenòmens 

hidràulics. 
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7. Registre de zones protegides 

 

 
 

Les zones protegides (ZP) poden afectar a tota una massa d’aigua o a una part seva diferenciada. En 

aquest cas, els objectius establerts són d’aplicació únicament en l’àmbit de la zona protegida. Per altra 

banda, una mateixa massa d’aigua pot incloure diferents tipus de zones protegides. 

 

 
  Nombre de masses d’aigua afectades segons tipus de zones protegides 

Tipus de zones protegides 
Total 
ZP 

 Rius 
Embassa

ments 
Estanys 

Aigües de 
transició 

Aigües 
costaneres 

Aigües 
subterrànies 

Total 

ZP per a la captació d’aigua 
destinada al consum humà  

1.405  31 5 1 - 2 37 76 

ZP per a espècies aquàtiques 
econòmicament significatives 

110  74 4 - 1 31 - 110 

ZP per a usos recreatius: bany 35  - 4 1 - 30 - 35 

ZP per a usos recreatius: 
navegació 

27  17 8 1 - - - 26 

Zones vulnerables  270  - - - - - 18 18 

Zones sensibles  130  113 6 1 9 1 - 130 

ZP per a hàbitats o espècies 256  136 8 21 24 24 36
(1)

 249 

Reserves naturals fluvials 38  34 - - - - - 34 

Perímetres de protecció d’aigües 
minerals i termals 

43  - - - - - 14 14 

Zones de protecció especial en 
masses d’aigua subterrània 

17  - - - - - 9 9 

Total 2.404  
     

 
 

(1) 
 Identificació de les masses d’aigua subterrànies associades a masses d’aigua superficial protegides 

 

 

  

El Pla de gestió inclou un registre de les zones protegides per tal d’atendre la singularitat de certs 

àmbits on, pels usos de l’aigua, les activitats que s’hi desenvolupen, els valors ambientals que 

alberguen, o la seva vulnerabilitat, demanen el manteniment d’unes condicions específiques. 

El control específic de les zones protegides s’estableix al Programa de seguiment i control (2013-2018), que es revisa 

cada sis anys. 
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Zones protegides per a la captació d’aigua 

destinada al consum humà  

Zones dins les masses d’aigua que contenen punts de 

captació que proporcionen, de mitjana, més de 10 m
3
 

diaris o abasteixen més de 50 persones, o zones que en 

un futur seran destinades a aquest ús i compliran els 

esmentats criteris. 

En aigües subterrànies la protecció es restringeix als 

perímetres de protecció o, en el seu defecte, a les zones 

de salvaguarda definides al voltant de les captacions (300 

metres de radi).   

 

 

Zones protegides per a espècies aquàtiques 

econòmicamente significatives 

En aigües superficials continentals inclou zones de pesca 

de l’angula (Ordre ARP/299/2004), zones de protecció per 

a la recuperació de l’anguila europea i zones de protecció 

per a la vida piscícola (Directiva 2006/44/CE). 

En aigües costaneres inclou trams on hi desemboquen 

zones de pesca de l’anguila (Ordre ARP/299/2004), zones 

de pesca del sonso, zones de marisqueig de garotes 

(l’Ordre AAR/436/2008), bancs naturals d’explotació 

pesquera (tellerina, petxina lluent, corall vermell), i zones 

dedicades a la cria de mol·luscs (Directiva 2006/113/CE). 

 

Zones protegides per a usos recreatius: 

bany i navegació 

Correspon a zones de bany en aigües marines i 

epicontinentals (Directiva 2006/7/CE) i embassaments i 

trams fluvials on és regulat algun tipus de navegació 

(TES/2543/2014) 

Al DCFC es consideren destinades a l’ús de bany 208 

platges distribuïdes en totes les masses d’aigua 

costanera, a excepció de la desembocadura del 

Llobregat, i de les masses corresponents als ports de 

Barcelona i Tarragona. 

En els embassaments de Portbou i Núria es permet la 

navegació però no estan delimitats com a massa d’aigua. 
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Zones vulnerables  

Les zones vulnerables es declaren en el marc de la 

Directiva 91/676/CEE, i s’han delimitat al DCFC d’acord 

amb els decrets 283/1998 i 476/2004 i els acords del 

Govern 28/2009 i 13/2015. En aquestes zones és 

d’aplicació el Decret 136/2009 d’aprovació del programa 

d’actuació a les zones vulnerables en relació amb la 

contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries 

i de gestió de les dejeccions ramaderes.  

La designació de zones vulnerables inclou 421 municipis 

de Catalunya dels quals 270 pertanyen al DCFC, amb una 

superfície de 5.957 km
2
 i amb incidència directa en 18 

masses d’aigua subterrània. 

 

Zones sensibles  

La insuficiència en el tractament de les aigües residuals 

urbanes pot afectar el medi i, per tant, les masses d’aigua.   

Les zones sensibles es declaren en el marc de la 

Directiva 91/271/CEE. 

La darrera revisió de les zones sensibles del DCFC va ser 

aprovada mitjançant ACORD GOV/5/2014, de 21 de 

gener. 

 

 

 

 

Zones protegides per a hàbitats o espècies 

Per a la designació de masses d’aigua protegides per 

hàbitats o espècies s’han tingut  en compte la Directiva 

92/43/CE d’hàbitats i la Directiva 2009/147/CE d’aus 

silvestres, així com el marc jurídic estatal i autonòmic en 

matèria de conservació. 

S’han seleccionat els hàbitats i les espècies clau 

relacionades amb ecosistemes aquàtics de la Xarxa 

Natura 2000 i els espais ZEPA, així com altres espècies i 

hàbitats amb un nivell de protecció alt  o un pla de gestió 

específic. 

S’han designat 230 masses d’aigua protegides per hàbitats 

i 233 masses d’aigua protegides per espècies. 
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Reserves naturals fluvials 

El nombre de reserves fluvials declarades al DCFC és de 

38 trams fluvials, repartides en 34 masses d’aigua rius, 

quasi un 14% del total, que presenten un elevat grau de 

naturalitat amb escassa o nul·la intervenció humana. 

El conjunt de trams identificats amb aquestes 

característiques dóna lloc a la designació de reserves 

naturals fluvials constituint 190 km de zones protegides 

d’acord amb aquest Pla de gestió.  

 

 

 

 

Perímetres de protecció 

d’aigües minerals i termals 

Els perímetres de protecció de les aigües minerals i 

termals es regeixen per la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de 

mines. 

El nombre de masses d’aigua subterrània del DCFC sobre 

les quals hi ha delimitats perímetres de protecció d’aigües 

minerals i termals és de 14 masses d’aigua afectades.  

 

 

 

 

 

Zones de protecció especial 

en masses d’aigua subterrània 

Es consideren zones de protecció especial aquells 

aqüífers que disposen de normes de gestió o explotació 

específiques i les àrees de recàrrega de determinats 

aqüífers per al manteniment del seu bon estat i la 

importància estratègica dels seus recursos.  

Les zones de protección afecten aqüífers de 9 masses 

d’aigua subterrània. 
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8. Procés de participació pública 

 

 
 

L’any 2013 va iniciar-se l’elaboració del calendari i la definició de la metodologia dels processos de 

participació amb la voluntat de promoure, garantir i facilitar que els diferents sectors i la ciutadania 

participessin en la planificació i la gestió del cicle de l’aigua, per tal que les actuacions de l’Agència Catalana 

de l’Aigua guanyessin en eficiència de la gestió pública, tal i com marca la directiva Marc de l’Aigua. 

 

Procés de participació i calendari d’elaboració del Pla 

1a Fase. Aprovació del calendari i el programa de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial 

de Catalunya. Resolució TES/1813/2013, d’1 d’agost. 

2a Fase. Publicació IMPRESS i Esquema provisional de Temes Importants (EPTI). Resolució 

TES/545/2014, de 7 de març.  

 

 

 

 

 

 

3a Fase. Processos de participació pública per demarcacions hidrogràfiques des de novembre de 2013 

fins al final del procés. 

4a Fase. Redacció de la proposta del Pla de gestió i del Programa de mesures i posada a informació 

pública (18/03/2015 al 18/09/2015). 

5a Fase. Resposta a les al·legacions i incorporació de les propostes resultants del procés de 

participació. Es van rebre 106 al·legacions que han generat 1.349 observacions, de les que s’han 

acceptat total o parcialment un 25%, un 61% no s’han pogut acceptar i un 14% ja s’havien contemplat o 

no tenien contingut al·legacional. 

6a Fase. Aprovació del Pla definitiu. 

La revisió del Programa de Mesures i del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 

s’ha dut a terme mitjançant un procés participatiu per garantir la informació, la consulta i la 

participació activa dels ciutadans i ciutadanes. 

 

IMPRESS. 2013 

 Impactes i pressions 

sobre les masses 

d’aigua 

 Principals 

problemàtiques 

 … 

Esquema de temes 
importants. 2013  
 

 Recursos i usos de 

l’aigua 

 Problemes ambientals 

 Costos del cicle de l’aigua 

 … 

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/2on_cicle_pla_gestio/Document_IMPRESS_2013_Index.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/2on_cicle_pla_gestio/EPTI_2014.pdf
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Àmbits i model de debat del procés de participació 

 
Àmbits de participació 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Model de debat  
per a cada àmbit de participació 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es va crear un espai web amb els calendaris de les sessions, adreces de les sales i 

espais de debat, horari de les sessions, material aportat per al debat, resum de les 

sessions celebrades, mapes de les conques incloses a cada nucli de debat, etc, així 

com un espai web específic per al segon cicle del Pla de Gestió del districte de conca 

fluvial de Catalunya.  

 

Impacte del procés participatiu 

Propostes sorgides als debats de participació 
 

El nombre total de propostes sorgides al llarg dels processos ha estat 261 i fan referència a qualitat del medi 

(28%), abastament i estalvi (22%), contaminació agrícola i ramadera (20%), contaminació urbana i industrial 

(17%), risc inundacions (7%) i innovació (5%). D’aquestes 182 propostes tenen relació amb competències 

de l’ACA. 

 

Girona 

 

Barcelona 1 

 

Barcelona 2 

 

Tarragona 

Durant els anys 2013, 2014 i 2015 s’han dut a 

terme les sessions de deliberació establertes 

a cada territori, just de forma paral·lela al 

calendari de redacció dels documents que 

composen la Revisió del Pla de Gestió. L’any 

2016 es van realitzar sessions de retorn a 

cada nucli de debat per informar de les 

decisions sobre les mesures recollides en el 

procés participatiu. 

 

 

 

 

Assistents als debats 

Els processos de participació pública s’han realitzat per les 

4 demarcacions que integren el Districte de conca fluvial de 

Catalunya. 

Administracions
locals

Entitats ambientals
i universitats

Sector agrícola
i ramader

Empreses i indústria

Particulars

43

81

38

11

2

• Abastament, estalvia  
• Sanejament
• Restauració ambiental
• Contaminació agrícola 

Tallers mesures debat de propostes

Sesió  informativa

Tallers sectorials debat del document
de diagnòstic

Sesió plenària

Sessió plenària presentació 
dels grups de treball

propostes

Sessió plenària de retorn

• Administració
• Agroramader i forestal
• Empresarial (industrial, energètic)
• Ambiental (Universitats, divulgació, associacions)

1 h

2 h 2 h

2 h2 h

2 h

2 h

2 h 2 h

2 h2 h

valoració IMPRESS

2
0

1
3

20
1

4
20

1
5
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L’anàlisi de les dades sobre l’abast territorial assolit durant el procés participatiu, així com del nombre de 

participants, i del nombre de propostes sorgides que es mostra seguidament, permet analitzar elements de 

millora, pel que fa al perfil del context i a la motivacio i capacitat de convocatòria en futurs processos. 

 

 

Nucli 

de debat 

Propostes per temàtica 

Risc 
inundacions 

Innovació 
Abastament 

i estalvi 

Contaminació 
urbana i 

industrial 

Contaminació 
agrícola i 
ramadera 

Qualitat 
del medi 

TOTAL 
propostes 
per nucli 

Barcelona 1 1 5 16 9 7 23 61 

Barcelona 2 4 - 19 9 10 14 56 

Girona 11 7 22 13 30 14 97 

Tarragona 3 - 19 11 2 12 47 

TOTAL 18 12 73 42 49 68 261 

 

 

Grau d’incorporació de les propostes 
 

Sobre les mesures proposades que tenen relació amb competències de 

l’ACA, prop d’un 43% han estat acceptades, o bé perquè ja es trobaven 

incloses en les mesures previstes per l’Agència en el seu Pla de gestió, 

o bé perquè, essent propostes totalment noves o variacions respecte de 

les previstes, l’Agència les ha considerat assumibles. Un 17% no han 

estat acceptades per la seva inviabilitat, en no ser sostenibles o no 

correspondre’s amb els objectius determinats per la Directiva marc de 

l’aigua. D’altra banda hi ha un 40% de mesures que són recollides 

parcialment o cal estudiar-les amb més profunditat per tal de poder 

valorar la seva inclusió al Pla de gestió, ja que es consideren 

interessants per tal d’aconseguir els objectius de millorar l’estat ecològic 

de les aigües de les conques internes. 

 

  

 

 
  

Acceptades

Rebutjades

En estudi

78
43%

31
17%

73
40%

L’Agència Catalana de l’Aigua realitza el seguiment del PGDCFC (2016-2021) i del grau d’aplicació de les propostes 

acceptades, per tal d’informar a totes les persones assitents en els processos participatius que han acompanyat a la 

redacció de la Revisió del PGDCFC, durant els anys 2013-2016, als 4 nuclis de debat. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

www.gencat.cat/aca 
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