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La visió integrada de l’aigua

1981: Catalunya decideix pagar per tenir les aigües 
netes. El model s’implanta per als consums urbans
1985: la llei d’aigües reconeix la unitat del cicle
1999: a Catalunya s’unifica l’administració hidràulica i 
s’incorporen els criteris de la Directiva Marc.
2003. El model econòmic de dues velocitats es 
consolida
2003: fallida econòmica i reevaluació de les polítiques: 

Revisió del PHN
Revisió del model financer tot i mantenir les dues velocitats



La Directiva 2000/60/CE

37 consideracions, entre les que:
abastament, servei d’interés general
objectiu, qualitat ecològica d’aigües 
superficials i aqüífers
pressió creixent sobre la demanda d’aigua de 
bona qualitat
principi de subsidiarietat i gestió integrada
Recuperació de costos 



Objectiu general (art1)

Marc general de gestió de l’aigua dolça
i litoral, que la protegeixi de 
deterioraments addicionals, la millori i 
promogui el seu ús sostenible



Objectius ambientals (art4)

Prevenció del deteriorament ecològic de les 
aigües
Compliment de les normes i objectius de 
zones protegides 
Termini: 15 anys a partir de l’entrada en vigor 
de la Directiva
Es preveuen excepcions justificades pel que 
fa a terminis o condicions ambientals



Carácterístiques del districte de 
conca fluvial (art 5)

En cada demarcació hidrogràfica s’ha de fer abans 
de 4 anys de l’entrada en vigor:

Una anàlisi de les característiques de la demarcació
Un estudi de les repercussions de l’activitat humana en
l’estat de les aigües superficials i de les aigües 
subterrànies y
Una anàlisi econòmica de l’ús de l’aigua

actualització i revisió cada 6 anys



Aigües utilitzades per a la 
captació d’aigua potable (art 7)

Inventari de masses d’aigua usades per a 
l’abastament actual o futur
Cada massa d’aigua ha de complir normes 
ambientals compatibles amb un tractament de 
l’aigua captada que li permeti complir els requisits 
de potabilitat 
Els Estats vetllaran per la necessària protecció de 
les masses d’aigua especificades a fi d’evitar el 
deteriorament de la seva qualitat.



Anàlisi econòmica de l’ús de 
l’aigua en el DCF (art 9)

Es tindrà en compte el principi de la recuperació de costos dels
serveis relacionats amb l’aigua, incluosos els costos ambientals
i els relatius  als recursos, a la vista de l’anàlisi econòmica
efectuada i d’acord amb el principi de qui contamina paga.
Elements a considerar:

Captacions i distribucions d’aigua dolça
Recollida i abocament d’aigües residuals
Volums, preus i costos associats (inclosos els ambientals i de recursos) 
Anàlisi sectoritzat: domèstic, industrial, agricola
Previsions d’oferta i demanda a llarg termini
Inversions necessàries en infrastructura
Tendències històriques i estacionalitats



Programa de mesures (art 11)

Formen part del Pla de Gestió de Conca i s’encaminen als 
objectius ambientals fixats
Mesures bàsiques: són obligatòries. Inclouen l’aplicació 
de la legislació vigent. El límit d’emissió es combinarà 
amb el control en orígen. També l’aplicació de la 
tarificació, el control de les captacions d’aigua dolça i 
altres controls administratius
Mesures complementàries: es especial les destinades al 
consum sostenible de l’aigua i les de l’annex VIB.



Plans hidrològics de conca (art 13)

Han d’incloure la informació de l’annex VII. S’han 
de publicar 9 anys després de la Directiva i revisar 
cada 6 anys
El procés d’aprovació ha d’incloure un període 
d’informació pública
Els plans es poden complementar amb programes 
referits a subconques, sectors econòmics, o 
problemes particulars de l’aigua o dels ecosistemes



La nova política de l’aigua

La complexitat ambiental no és una nova 
simplicitat
Els esquemes econòmics hauran de 
contemplar els costos reals del model en el 
que es vol combinar la qualitat ambiental i 
dels serveis en un marc de carestia del 
recurs.



La LOGTA, avui

Què hi ha de nou que no sigui a la LOGTA?
Gestió integrada, gestió integral
El finançament i els usos
El finançament i els conceptes associats a cada 
ús: com més general, més discreccional; com
més especific, més greuges



L’ACA, avui

Ha de decidir quin paper vol jugar:
Quins objectius i quines formes organitzatives
Quin model financer
Quin model de relació amb els ens locals i 
altres agents amb responsabilitat sobre la gestió
de l’aigua
Quin model de relacions amb l’Administració
de l’Estat.



Les Entitats locals de l’aigua (ELA)

Què afegeix el concepte a les competències dels ens
locals?
Quines són les necessitats i els instruments
financers?

El finançament del cicle local de l’aigua, per trams
El concepte de tarifa, en qüestió: naturalesa jurídica, 
significació econòmica, social i ambiental

Quines dificultats pràctiques s’observen?
Quin és l’escenari futur previsible?. La necessària
interlocució de l’ACA amb els ens locals
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