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Directiva marcDirectiva marc

L’aigua no és un bé comercial normal, és un L’aigua no és un bé comercial normal, és un 
patrimoni que cal protegir conservar i tractar patrimoni que cal protegir conservar i tractar 
com a tal, per això:com a tal, per això:

Cal evitar el seu deterioramentCal evitar el seu deteriorament
Garantir la gestió sostenible i protecció dels recursos Garantir la gestió sostenible i protecció dels recursos 
hídricshídrics
Protegir les aigües subterrànies contra la contaminacióProtegir les aigües subterrànies contra la contaminació

En un marc de creixement de la demanda En un marc de creixement de la demanda 
d’aigua que ha de ser de bona qualitat i d’aigua que ha de ser de bona qualitat i 
suficient per tots els usos. suficient per tots els usos. 



Els principis generalsEls principis generals

Assolir un bon estat ecològic de les masses Assolir un bon estat ecològic de les masses 
d’aigua superficial i subterràniad’aigua superficial i subterrània
Reducció de la contaminació i gestionar de Reducció de la contaminació i gestionar de 
manera integral el recursmanera integral el recurs
Recuperació integral dels costos dels serveis Recuperació integral dels costos dels serveis 
relacionats amb el cicle de l’aigua i l’ús dels relacionats amb el cicle de l’aigua i l’ús dels 
espais aquàticsespais aquàtics
Participació pública i transparència en les Participació pública i transparència en les 
polítiques de l’aiguapolítiques de l’aigua



ObjectiusObjectius

Protecció de les aigües superficials Protecció de les aigües superficials 
continentals, les aigües de transició, les aigües continentals, les aigües de transició, les aigües 
costaneres i les aigües subterràniescostaneres i les aigües subterrànies

Prevenir la pèrdua de qualitat i protegir l’estat dels Prevenir la pèrdua de qualitat i protegir l’estat dels 
ecosistemesecosistemes
Promoure un ús sostenible a llarg terminiPromoure un ús sostenible a llarg termini
Major protecció i millora del medi aquàticMajor protecció i millora del medi aquàtic
Garantir la reducció de contaminació en les aigües Garantir la reducció de contaminació en les aigües 
subterràniessubterrànies
Disminuir els efectes d’inundacions i sequeres, per garantir Disminuir els efectes d’inundacions i sequeres, per garantir 
el subministrament i protegir les aigües territorials i el subministrament i protegir les aigües territorials i 
marinesmarines



Demarcacions hidrogràfiquesDemarcacions hidrogràfiques

Inclouran les Inclouran les 
conques conques 
hidrogràfiqueshidrogràfiques
Els objectius Els objectius 
ambientals i ambientals i 
els programes els programes 
de mesures de mesures 
es es 
coordinaran coordinaran 
per les per les 
demarcacions demarcacions 
hidrogràfiques hidrogràfiques 
en conjunten conjunt



Objectius Objectius mediambientalsmediambientals

Aigües superficials:Aigües superficials:
Prevenir el deteriorament de les masses d’aigua Prevenir el deteriorament de les masses d’aigua 
superficialssuperficials
Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigües Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigües 
superficials, s’ha de tenir assegurat un bon estat superficials, s’ha de tenir assegurat un bon estat 
el 2015.el 2015.
Protegir i millorar les masses d’aigua artificials i Protegir i millorar les masses d’aigua artificials i 
molt modificades, cal garantir un bon potencial molt modificades, cal garantir un bon potencial 
ecològic i bon estat químic el 2015ecològic i bon estat químic el 2015



Objectius Objectius mediambientalsmediambientals

Aigües subterràniesAigües subterrànies
Evitar o eliminar l’entrada de Evitar o eliminar l’entrada de contaminantscontaminants així així 
com el deteriorament de les masses d’aiguacom el deteriorament de les masses d’aigua
Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigua Protegir, millorar i regenerar les masses d’aigua 
subterrània, garantint l’equilibri entre extracció i subterrània, garantint l’equilibri entre extracció i 
recàrregarecàrrega pel 2015pel 2015
Invertir tota tendència significativa d’augment de Invertir tota tendència significativa d’augment de 
la contaminació deguda a l’activitat humanala contaminació deguda a l’activitat humana



Objectius Objectius mediambientalsmediambientals

Zones protegides:Zones protegides:
Compliment de totes les normes i objectius de Compliment de totes les normes i objectius de 
les zones protegides pel 2015les zones protegides pel 2015



Característiques Característiques 
demarcació hidrogràficademarcació hidrogràfica

Cada demarcació hidrogràfica ha de Cada demarcació hidrogràfica ha de 
tenir:tenir:

Anàlisi de les característiques de la Anàlisi de les característiques de la 
demarcaciódemarcació
Un estudi dels efectes de l’activitat humana Un estudi dels efectes de l’activitat humana 
en l’estat de les aigües, tant superficials com en l’estat de les aigües, tant superficials com 
subterrànies.subterrànies.
Un anàlisi econòmica dels usos de l’aiguaUn anàlisi econòmica dels usos de l’aigua



Recuperació dels costos Recuperació dels costos 
dels serveisdels serveis

S’ha de considerar la recuperació de tots S’ha de considerar la recuperació de tots 
els costos del cicle inclosos els costos els costos del cicle inclosos els costos 
ambientals i els relatius al recurs, ambientals i els relatius al recurs, 
aplicant el principi fonamental de qui aplicant el principi fonamental de qui 
contamina paga.contamina paga.

La política de preus ha d'afavorir l’ús eficient del La política de preus ha d'afavorir l’ús eficient del 
recursrecurs
S’ha de donar una contribució adequada dels S’ha de donar una contribució adequada dels 
diferents usos (domèstics, industrials, agrícoles i diferents usos (domèstics, industrials, agrícoles i 
altres) en la recuperació dels costosaltres) en la recuperació dels costos



La recuperació dels La recuperació dels 
costoscostos

Les afeccions imputables a un cost s’han Les afeccions imputables a un cost s’han 
d’ampliar a la visió general integrada d’ampliar a la visió general integrada 
d’alteració del medi (ús de zones d’alteració del medi (ús de zones inundablesinundables, , 
canvis morfològics en el riu, el bosc de ribera, canvis morfològics en el riu, el bosc de ribera, 
en l'estructura de l’hàbitat fluvial o en l'estructura de l’hàbitat fluvial o 
contaminació difusa,...), tot el que puguin contaminació difusa,...), tot el que puguin 
afectar a l’estat ecològic, potencial ecològic o afectar a l’estat ecològic, potencial ecològic o 
estat químic o quantitatiu del sistema, serà estat químic o quantitatiu del sistema, serà 
susceptible de tenir imputat un costsusceptible de tenir imputat un cost



La recuperació dels La recuperació dels 
costoscostos

El cost repercutit a una afecció ha de ser El cost repercutit a una afecció ha de ser 
proporcional a l’afecció, i adequat i proporcional a l’afecció, i adequat i 
destinat a mesures correctores adients destinat a mesures correctores adients 
per tal de garantir el bon estat de la per tal de garantir el bon estat de la 
massa d’aigua afectada, sota el punt de massa d’aigua afectada, sota el punt de 
vista d’enfocament combinatvista d’enfocament combinat



La recuperació dels La recuperació dels 
costoscostos

No es pot entendre el qui contamina paga com No es pot entendre el qui contamina paga com 
qui paga contamina. Cal autorització per les qui paga contamina. Cal autorització per les 
activitats o usos que provoquen afeccions activitats o usos que provoquen afeccions 
(s’ha de garantir el bon estat o potencial (s’ha de garantir el bon estat o potencial 
ecològic en aigües superficials o el bon estat ecològic en aigües superficials o el bon estat 
químic i quantitatiu en les subterrànies). El químic i quantitatiu en les subterrànies). El 
valor econòmic imputat ha de ser suficient i valor econòmic imputat ha de ser suficient i 
destinat a les mesures correctores o de destinat a les mesures correctores o de 
mantenimentmanteniment



Participació públicaParticipació pública

Cal fomentar la participació activa dels diferents Cal fomentar la participació activa dels diferents 
interessats, en especial el l’elaboració, revisió i interessats, en especial el l’elaboració, revisió i 
actualització dels plans actualització dels plans hidrològicshidrològics de conca.de conca.

Caldrà un calendari i un pla de treball respecte a l’elaboració Caldrà un calendari i un pla de treball respecte a l’elaboració 
del pla, 3 anys abans de la seva entrada en vigor.del pla, 3 anys abans de la seva entrada en vigor.
Elaborar un llistat dels temes més importants en matèria de Elaborar un llistat dels temes més importants en matèria de 
gestió de les aigües, 2 anys abans de la seva entrada en gestió de les aigües, 2 anys abans de la seva entrada en 
vigor.vigor.
Disposar del projecte de pla de conca,1 any abans de la seva Disposar del projecte de pla de conca,1 any abans de la seva 
entrada en vigor.entrada en vigor.



Calendari Calendari 

2003: 2003: 
delimitació de la demarcació delimitació de la demarcació hidrològicahidrològica

2004: 2004: 
tipificació i establiment de les masses d’aiguatipificació i establiment de les masses d’aigua
risc d’incompliment de la directiva risc d’incompliment de la directiva 
anàlisi econòmicanàlisi econòmic
inventari de zones protegidesinventari de zones protegides

2006: 2006: 
programa de seguimentprograma de seguiment
normes per a la reducció de substàncies normes per a la reducció de substàncies contaminantscontaminants
perilloses i perilloses i prioritàriesprioritàries
calendari per l’elaboració del Pla de Gestiócalendari per l’elaboració del Pla de Gestió



CalendariCalendari

2007:2007:
Publicació de l’esquema de temes a tractar en el Pla de Publicació de l’esquema de temes a tractar en el Pla de 
GestióGestió

2008:2008:
Publicació del projecte de Pla de GestióPublicació del projecte de Pla de Gestió

2009:2009:
Aprovació del Pla de GestióAprovació del Pla de Gestió
Programa de mesures per l’assoliment del bon estat de les Programa de mesures per l’assoliment del bon estat de les 
aigüesaigües
Anàlisi econòmicAnàlisi econòmic



CalendariCalendari

2010:2010:
Efectivitat de la recuperació de costosEfectivitat de la recuperació de costos

2012:2012:
Efectivitat del programa de mesuresEfectivitat del programa de mesures
Efectivitat de la millora d’abocaments d’acord amb les millors Efectivitat de la millora d’abocaments d’acord amb les millors 
tècniques disponiblestècniques disponibles

2013:2013:
Revisió i tipificació de les masses d’aiguaRevisió i tipificació de les masses d’aigua
Revisió del risc d’incompliment de la normativaRevisió del risc d’incompliment de la normativa
Revisió de l’anàlisi econòmicaRevisió de l’anàlisi econòmica

2015:2015:
Assoliment del bon estat de les masses d’aiguaAssoliment del bon estat de les masses d’aigua
Revisió del Pla de GestióRevisió del Pla de Gestió



Qui consumeix l’aiguaQui consumeix l’aigua
consums 2005 2015

Hm3/any
agricultura 2.076 350
ramaderia 64,6 similar
urbans

domètics 405  + 9,5 - 15%
activitats econòmiques 136

industrials 188  + 34 - 37%
aigua embotellada 2 similar
recreatius

golf 6,7 desconegut
parcs temàtics 1,4 desconegut
esquí 1,2 desconegut
campings 4 desconegut



Què no sabem?Què no sabem?

No coneixem encara els nivells de definició No coneixem encara els nivells de definició 
del que significa molt bon estat, bon estat,...del que significa molt bon estat, bon estat,...
No s’ha aprovat l'assignació de masses No s’ha aprovat l'assignació de masses 
d’aigua fortament modificades.d’aigua fortament modificades.
No tenim criteris definits ni classificació No tenim criteris definits ni classificació 
respecte als costos ambientals respecte als costos ambientals 
desproporcionats (necessaris per la desproporcionats (necessaris per la 
derogació o derogació o exempcióexempció temporal dels temporal dels 
objectius).objectius).



Com es paguen els costos Com es paguen els costos 
del cicle de l’aigua avui?del cicle de l’aigua avui?

Fins avui el finançament ha estat:Fins avui el finançament ha estat:

Les obres d’abastament amb càrrec a diferents ens públics Les obres d’abastament amb càrrec a diferents ens públics 
(ACA, Governació, Diputació, Municipis).(ACA, Governació, Diputació, Municipis).
Les obres de sanejament en baixa, en general, amb càrrec a Les obres de sanejament en baixa, en general, amb càrrec a 
les actuacions urbanístiques. les actuacions urbanístiques. 
La distribució d’aigua potable amb càrrec a taxes o tarifes La distribució d’aigua potable amb càrrec a taxes o tarifes 
municipals. municipals. 
El sanejament (construcció de les El sanejament (construcció de les infraestructuresinfraestructures en alta i en alta i 
manteniment dels sistemes), així com les actuacions de manteniment dels sistemes), així com les actuacions de 
millora del medi millora del medi hidrològichidrològic, endegaments i conservació de , endegaments i conservació de 
llereslleres amb càrrec al cànon de l’aigua, repercutit en el rebut de amb càrrec al cànon de l’aigua, repercutit en el rebut de 
l’aigua.l’aigua.



Amb què podem comptar Amb què podem comptar 
econòmicament?econòmicament?

Avui els ingressos derivats del cànon de l’aigua donen per cobriAvui els ingressos derivats del cànon de l’aigua donen per cobrir r 
just les despeses fixes de just les despeses fixes de l’ACAl’ACA..
Les noves inversions previstes augmenten la necessitat de Les noves inversions previstes augmenten la necessitat de 
despesa ordinària (explotació i manteniment).despesa ordinària (explotació i manteniment).
La negociació del nou contracte programa dóna capacitat La negociació del nou contracte programa dóna capacitat 
operativa a operativa a l’ACAl’ACA de cara a les inversions necessàries, però de cara a les inversions necessàries, però 
manté i augmenta el seu nivell d’endeutament.manté i augmenta el seu nivell d’endeutament.
La necessitat de garantir el recurs obliga en l’actual situació La necessitat de garantir el recurs obliga en l’actual situació a la a la 
realització d’importants obres (realització d’importants obres (desaladoresdesaladores).).
Sobre la taula tenim la necessitat de disposar de més recursos Sobre la taula tenim la necessitat de disposar de més recursos 
per garantir el finançament del cicle de l’aigua. Fins avui en fper garantir el finançament del cicle de l’aigua. Fins avui en forma orma 
del cànon de disponibilitat.del cànon de disponibilitat.
De cara al 2009 i sobretot al 2010 (data de plena recuperació deDe cara al 2009 i sobretot al 2010 (data de plena recuperació dels ls 
costos) es farà imprescindible una major despesa per assolir elscostos) es farà imprescindible una major despesa per assolir els
objectius de la directiva.objectius de la directiva.



Quin escenari de futur Quin escenari de futur 
podem esperar?podem esperar?

Un increment important dels costos de l’aigua, Un increment important dels costos de l’aigua, 
que caldrà imputar en les tarifes o taxes.que caldrà imputar en les tarifes o taxes.
Un traspàs de responsabilitats d’inversió de Un traspàs de responsabilitats d’inversió de 
l’ACAl’ACA als ens locals: delimitació de les als ens locals: delimitació de les 
infraestructuresinfraestructures en alta i baixa.en alta i baixa.
Una revisió de les obligacions d’inversió enUna revisió de les obligacions d’inversió en
instalinstal··lacionslacions de tractament, que es volen de tractament, que es volen 
repercutir en privats (indústries) o en els repercutir en privats (indústries) o en els 
desenvolupaments urbanístics.desenvolupaments urbanístics.



El cost estimat de El cost estimat de 
l’aplicació de la directival’aplicació de la directiva

conceptes cost cost
total domèstic €/m3

Servei Abastament 375 375 1,25
Infraes. Abastament 56 56 0,18
Sanejament en alta 230 155 0,52
Sanejament en baixa 72 72 0,24
Manteniment col·lectors 48 48 0,16
Bon Estat Ecològic 500 180 0,60
Retron del deute 380 254 0,84

1661 1140 3,79
IVA 7% 0,27

4,06



Què ens cal?Què ens cal?

La realitat i les necessitats derivades de la La realitat i les necessitats derivades de la 
directiva marc d’aigua suposen canvis molt directiva marc d’aigua suposen canvis molt 
importants en la gestió del cicle de l’aigua i ens importants en la gestió del cicle de l’aigua i ens 
fa pensar que cal un acord polític global entorn fa pensar que cal un acord polític global entorn 
a la política de l’aigua.a la política de l’aigua.
Entenem que el pacte establert que ha permès Entenem que el pacte establert que ha permès 
arribar a la situació actual s’ha esgotat i cal arribar a la situació actual s’ha esgotat i cal 
establir un nou escenari negociat i compartit establir un nou escenari negociat i compartit 
per tots els actors que intervenen en el cicle de per tots els actors que intervenen en el cicle de 
l’aigual’aigua
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