PROBLEMÀTIQUES I SOLUCIONS EN
LA GESTIÓ DE L’AIGUA
Salvador Sosa Torres ( Cap de la unitat d’Inspecció de la Demarcació de Girona)
AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
7 DE JUNY 2019

ENS AFECTA EL CANVI CLIMÀTIC?
Noticia del diari ARA:

Sequeres, cada cop més severes a Catalunya (5/6/19)
https://www.ara.cat/societat/meteo/sequeres-son-cop-severesCatalunya_0_2246175489.html

Tendències i escenaris del canvi climàtic en els recurs d’Aigua.

a)

Què hem observat fins ara? Pluviometria, Cabals circulants,
Temperatura ....

b) El paper del bosc , dades del Projecte LIFE MEDACC.
Adaptació de la Mediterrània al canvi climàtic.
c)

Quins efectes tindrà el canvi climàtic a futur?

Què hem observat fins ara?
S’ha observat un clar increment de la temperatura i descens de la pluviometria.
Tendències de la temperatura mitjana de l’aire (esquerra) i de la precipitació (dreta)
anuals del període 1950-2015

Què hem observat fins ara?
S’ha observat una reducció de les aportacions del Ter a Roda de Ter
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S’ha calculat el coeficient d’escolament i s’ha comprovat que ha anat reduint-se:

Tendències de la temperatura de l’aire mitjana anual a la conca del Ter i del coeficient
d’escorrentia anual (és a dir, la proporció de precipitació que acaba fluint de forma efectiva al
riu Ter) des de 1964 fins a l’actualitat. Les línies puntejades son regressions lineals afegides
com a referència.
“Els efectes als embassaments i la seva rellevància en la quantitat i qualitat de l’aigua per a la
garantia del recurs”
Rafael Marcé, Joan Armengol i Josep Dolz
(Aigua i Canvi Climàtic, Diagnosi dels impactes previstos a Catalunya (2009).

Què hem observat fins ara?
1970-2014:
44 anys
Aportació mitjana anuals de 458 hm3
Pendent de la regressió: -6.7323 hm3/any
Reducció en tot el període: (6.7323 x 44) / 458 =
63 % o 1,43 %/any (en sintonia amb el
MEDACC)
1950-2014:
64 anys
Aportació mitjana anuals de 482 hm3
Pendent de la regressió: -3.662 hm3/any
Reducció en tot el període: (3.662 x 64) / 482 =
48 % o 0,75 %/any

1940-1950
1950-1960
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2016

386.6
522.7
548.0
614.3
439.8
429.1
378.6
359.9

1940-2014:
74 anys
Aportació mitjana anuals de 467 hm3
Pendent de la regressió: -1.3942 hm3/any
Reducció en tot el període: (1.3942 x 74) / 467 =
22 % o 0,30 %/any (efecte de la sequera dels
40)
... a Ripoll s’observa un comportament similar, potser
menys acusat.

Què hem observat fins ara?

Projecte MEDACC:
L’increment del 6% en àrees boscoses per al conjunt
de la conca, només des del 1970, representa uns 176
km2, però en tenir en compte que aquest efecte és
major a les capçaleres, en aquestes zones, generadores
de recurs, l’increment pot haver estat superior al 10%
de les superfícies.
Gallart et al (2011) havien identificat també un
increment de la superfície de bosc a l’Alt Ter (fins a
Roda) del 5% entre 1979 i 1993 (i del 22 i 14% a les
capçaleres de Cardener i Llobregat respectivament
entre 1957 i 1993)

Què hem observat fins ara?
PLANOLES

Entorn del 1940

Què hem observat fins ara?
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Què hem observat fins ara?
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Què hem observat fins ara?
RIPOLL

1905 - 1910

Què hem observat fins ara?
La determinació de quina fracció de la reducció d’aportacions és deguda a cada factor és
complexa, ja que moltes coses han canviat alhora:
 L’aforestació de la conca redueix l’escolament
 L’Evapotranspiració també creix per efecte de l’increment de la temperatura de l’aire
 Reducció de la pluviometria (encara que no estadísticament significativa)
 Canvis en el règim de vents o la nuvolositat i la radiació efectiva
 Canvis en l’evaporació als embassaments podrien ser un altre factor,
 Possibles canvis en els patrons de relació pluja/neu i dinàmiques de desgel
 Extraccions difuses per a reg que no es comptabilitzen completament
 ...

Quins efectes tindrà el canvi climàtic a futur?

Efectes globals previstos del Canvi climàtic

El puntejat indica regions on el 90% dels models coincideixen en el signe del canvi i aquest és
gran en relació a la variabilitat natural. El ratllat té el sentit contrari, de poca
coincidència entre els diferents models disponibles i efectes més vagues.

Quins efectes tindrà el canvi climàtic a futur?

Efectes considerats del Canvi climàtic en el PGDCFC:
Horitzó

2027

2045

Condicions de canvi climàtic sobre les sèries d’aportacions
Es considera una reducció mitjana que pot ascendir a un màxim del 5%,
més intensa en períodes secs i als rius més irregulars. Així, als mesos
d’estiu la reducció anual es pot doblar i als anys secs pot arribar a ser
un 20% superior. Per contra, als anys humits es poden arribar a donar
increments d’aportació de fins al 5%.
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, per contra, 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.

ESTAT DEL MEDI I PREVISIONS

Evolució de l’estat de les masses d’aigua
Estat de les masses d’aigua a 2015
36% = bon estat
58% = mal estat
6% = dades insuficients

En aplicació del Programa
de mesures, l’any 2021 es
preveu que assoliran el
bon estat 36 masses
d’aigua més que
actualment (34 superficials
i 2 subterrànies), una
millora percentual del 9%.

Evolució de l’estat de les masses d’aigua
Previsió de millora en 36 masses d’aigua per 2021

Previsió bon
estat a 2021
Rius

Han
millorat

Estan
igual

Han
empitjorat

Observacions

26

8

16

2

Evolució positiva dels indicadors biològics
en 8 masses d’aigua

Estanys

1

1

-

-

Basses d’en Broc i Aiguamoixos de la Deu
Vella assoleixen el bon estat

Transició

5

4

1

-

Han millorat la qualitat biològica però
encara no assoleixen el bon estat

Costaneres

1

1

-

-

C07 Roses-Castelló d'Empúries encara no
assoleix els objectius ambientals, però es
constata una millora general de la qualitat
ecològica

Subterrànies

3

1

2

-

19 Gaià – Anoia, 38 Cubeta de Sant
Andreu, 55 L'Ametlla de Mar - el Perelló
incompleixen per sobreexplotació de
l’aigua subterrània. Els anys 2016 i 2017 la
pluviometria va ser molt baixa i per tant
segueixen incomplint excepte Cubeta de St
Andreu que s’ha recuperat

Desenvolupament del
Programa de mesures
Situació any 2018

Principals actuacions en marxa ACA
ABASTAMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convocatòria de subvencions als ens locals per a inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta (2016-2017-2018): 3.992.009,71 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta (2017-2018-2019): 4.875.778,46 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a inversions per a l’execució d’actuacions
d’abastament en alta (2018-2019-2020): 5.041.864,49 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a la millora i reforç de les xarxes supramunicipals
d’abastament en alta (2018-2019-2020): 2.223.527,01 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a la millora del control dels cabals subministrats en
alta (2017-2018): 642.715,90 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a despeses extraordinàries per resoldre problemes
de potabilitat o mancança d’aigua (2015): 43.657,57 €.
Convocatòria de subvencions adreçada als ens locals per a despeses extraordinàries per resoldre
problemes de potabilitat o mancança d’aigua (2016): 16.845,00 €.
Convocatòria de subvencions adreçada als ens locals per a despeses extraordinàries per resoldre
problemes de potabilitat o mancança d’aigua (2017): 10.870,50 €.
Convocatòria de subvencions als ens locals per a la redacció i actualització de plans directors del
servei d’abastament (2018-2019-2020): 564.572,00 €.

Principals actuacions en marxa ACA
SANEJAMENT
• Actuacions de millores de nuclis sanejats programades en el segon cicle de planificació (20162021). Pla de Gestió de Conca del Districte Fluvial de Catalunya: 33.555.500,00 €.
•

Actuacions de millores de nuclis sanejats programades en el segon cicle de planificació (20162021) i executades (EDAR Terri; EDAR Figueres; EDAR Anglès): 6.370.000,00 €.

•

Convocatòria de subvencions adreçada als ens locals per a la redacció d’estudis tècnics de detall
per reduir els impactes a medi dels sobreeiximents dels sistemes públics de sanejament (2018). En
curs. Import total: 400.000,00 €.

Principals actuacions en marxa ACA
Millores en sanejaments:
•

C1.014. Ampliació capacitat d'eliminació de Nitrogen de l'EDAR de Banyoles (1,9 M€).

•

C1.023. Ampliació i millora de reducció de nutrients de l'EDAR de Cassà de la Selva- Llagostera.

•

C1.032. Remodelació i millores a l'EDAR de Figueres per eliminar nutrients.

•

C1.087. Clausura de l’abocador de fangs de depuració d’aigües residuals d’origen municipal de
Vic.

•

C1.098. Sanejament i depuració de l'Alt Fluvià.

•

C1.038Ampliació EDAR Riudellots de la Selva.

Nous sanejaments:
•

Sanejament dels nuclis de Colomers (T.M. Colomers), Jafre (T.M. Jafre), Verges (T.M. Verges), La
Tallada d'Empordà, Canet de la Tallada i Tor (T.M. La Tallada d'Empordà) (C2.001), Amer (C2.003),
Bordils (C2.009), Campelles (C2.015), La Cellera del Ter (C2.019), Gualta (C2.035), Llanars
(C2.036), Llers, Poblenou, La Vall (T.M. Llers) i Vilabertran (T.M. Vilabertran) (C2.037), Maçanet de
Cabrenys i La Casanova (C2.039), Pau i els Olivars de Pau (C2.049),

Principals actuacions en marxa ACA
GESTIÓ DEL MEDI
•

Convocatòria de subvencions per a actuacions de recuperació de riberes amb acords de custòdia
fluvial (2018-2019-2020). En curs. Import total: 500.00,00 €.

•

Convocatòria de subvencions als ens locals per a actuacions de protecció davant d’avingudes que
beneficiïn una zona urbana (2017-2018-2019): 808.749,26 €.

•

Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca i investigació en la gestió de l’aigua i la
preservació i millora del medi aquàtic i subvencions per a la recerca per a l’especialització
intel·ligent relativa al risc d’inundació (2018-2019-2020). En curs. Import total: 1.000.000,00 €
(recerca) i 300.000,00 € (risc inundació).

•

Convocatòria de subvencions als ens locals per a actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà (2015): 34.977,49 €.

•

Convocatòria de subvencions als ens locals per a actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà (2016-2017): 101.393,60 €.

•

Actuacions de conservació i manteniment de lleres públiques en trams no urbans (2017):
251.921,63 €.

•

Convocatòria de subvencions als ens locals per a actuacions de conservació i manteniment de lleres
públiques en tram urbà i no urbà (2018-2019): 43.5291,28 €.

Principals actuacions en marxa ACA
Actuacions destacades de gestió del medi
•

Els anys 2016 i 2017 es van dur a terme diverses actuacions de millora de la connectivitat
fluvial a la conca del Ter: resclosa de l’antiga CH Plana Magdalena del Ter a Ripoll; resclosa de
la Corba del Ter a Ripoll.

•

L’any 2018 s’ha executat 2 nous connectors fluvials: resclosa Mas Can Costa el Manol a Lladó
(Muga) i base de Pont de Pedret a l’Onyar a Girona (Ter).

•

Hi ha un contracte en marxa per identificar els trams estratègics per la recuperació de la
morfologia i riberes (A2.042). Estem en fase de redacció de projectes.

•

Conveni amb el Consorci del Ter per a dur a terme aquestes actuacions de manera
coordinada

•

Conveni de custòdia amb l’Ajuntament de Sils.

•

Licitació la redacció del projecte per adequar i restituir l’entorn fluvial del riu Ter al seu pas
per Torelló.

•

Inici de proves i estudi d’alliberament de cabal sòlid dels embassaments. Embassament de la
Baells ja realitzada i pendent al riu Ter a Pasteral.

Programa de mesures. Grans línies en marxa
(des de l’aprovació del Pla de gestió i Programa de Mesures el gener del 2017)

• Ajuts restauració riberes. Març de 2018 es va publicar la línia de subvencions per
actuacions de restauració de riberes amb acords de custòdia. Any 2019 tornarà a sortir i
s’incorporaran zones humides.
• Priorització actuacions restauració. Hi ha un contracte en marxa per seleccionar els
trams i actuacions prioritàries per a restauracions de ribera
• Sediments. Hi ha un contracte en marxa per analitzar la dinàmica de sediments i
proposar mesures de gestió
• Ajuts R+D+i. Octubre de 2018 s’ha publicat la línia de subvencions per recerca (I+D+R)
• Ajuts adequació cabals. Abans de finals de 2018 està previst treure la línia de
subvencions adreçades als titulars de concessions per l’adaptació d’estructures per la
implantació de cabals ambientals
• Custòdia fluvial. L’ACA ha signat 3 acords de custòdia fluvial
• Implantació obligatòria per primera vegada de cabals ambientals. Des de juny de 2018
els cabals ambientals són d’obligat compliment en masses d’aigua amb proteccions
ambientals.
• Acords de la Taula del Ter per reduir a la meitat les extraccions del Ter (juliol i signat
MHP agost 2017

Programa de mesures. Grans línies en marxa
(des de l’aprovació del Pla de gestió i Programa de Mesures el gener del 2017)

• Col·lector salmorres. Iniciats tràmits per execució del projecte, tram Castellgalí Abrera, i tram final al Prat de Llobregat.
• Suport al món local: Més de 42 M€ en el període 2016-2018 en ajuts a la millora
abastaments municipals , xarxes supramunicipals i plans directors. Si afegim la
resta de línies de suport al món local actualment en curs, l’ACA ha mobilitzat més
de 57 milions en 3 anys per garantir les infraestructures i serveis del cicle de l’aigua
que necessita Catalunya. D’aquest volum d’ajuts als municipis ja hem adjudicat
gairebé el 85%.
• Sanejament: en marxa les millores de les depuradores (edar’s) Berga, Banyoles i
Figueres, amb inversió de 8,8 M€ per garantir requeriments qualitat Directiva
europea i tancar els expedients UE . Avui més de 516 edar que donen servei al 97%
de la població.
• Nitrats. En tràmit la revisió del Decret 136/2009 d’acord amb normativa europea.
Nous criteris ACA per als nous establiments ramaders o per a l’ampliació
d’establiments ja existents, d’informar desfavorablement aquells expedients que
suposin un increment del nitrogen aplicat en zona vulnerable excedentària.

Programa de mesures. Grans línies en marxa
(des de l’aprovació del Pla de gestió i Programa de Mesures el gener del 2017)

• R+d+i: 7 M€ ajuts a la innovació, la prevenció d’inundacions i les millores dels
sobreeiximents (Consell d’Administració de juny 2018) per a prevenció i millora
d’aqüífers, reducció de nitrats, protecció del litoral, control i mitigació d’espècies
invasores, entre d’altres objectius.
• Reutilització : Acord ACA-AMB reutilització terciari Llobregat. ACA aporta 4,5 M€ per
incrementar les reserves estratègiques per incrementar la garantia i els usos
ambientals.
• Connectors fluvials: El 2017 s’ha oberts 7 connectors fluvials en rescloses de les CIC
(4 al Ter, 2 al Llobregat i 1 al Besòs). El Pla de gestió preveu inversió superior als 6
M€.
• Aprovació del Pla de gestió del risc d’inundacions (agost 2017) i 4 milions d’euros
en ajuts per executar actuacions de protecció davant d’avingudes (2017-2019).
• Gestió sequera. Durant el 2016-2017 la gestió acurada de les reserves i dels
recursos convencionals i no convencionals evitat l’entrada en emergència per
sequera. Previsió d’aprovació del Pla Especial de Sequera.

Actuacions
concretes per
recuperar el cabal
del riu Ter.
Acords Taula del Ter Agost 2017
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1

Gener  Bombament C130
2018  En servei ERA Prat

2

 Remodelació ETAP Ter
Cicle  Ampliació ETAP Abrera
actual  Modificacions ETAP Sant
(2021) Joan Despí
 Intensificació ERA Prat

GESTIÓ

CABALS AMBIENTALS

Nou MIX de
producció

Pla de gestió 2016-2021

Revisió del MIX,
amb reducció del
mínim de
l’aqüeducte

Girona: 3,00-3,59-3,00 m3/s
Torroella: 3,30-4,29-2,64 m3/s

Implantació progressiva del
PSCM en situació de a
reserves altes, incloent els
cabals generadors

TRANSFERÈN
CIA MITJANA
TER
< 140 hm3/any
en promig
plurianual

< 120 hm3/any
en promig
plurianual

Simulació sèries diàries

3

Proper
Nou recurs > 2 m3/s
cicle
(ITAM Tordera II i
(2021intensificació pous RMB)
2027)

Implantació completa PSCM
Girona: 4,60-5,98-3,68 m3/s
Torroella: 5,50-7,15-4,40 m3/s

Nou MIX

i resta de necessitats de la
conca

< 100 hm3/any
en promig
plurianual

Simulació sèries diàries

4

TAULA
NACIO
NAL

Adaptació als efectes del canvi climàtic
i eventuals creixements de les demandes

+ planificació inversions ambientals en la conca

Revisió dels objectius a l’inici de cada Fase,
per incorporar millores tecnològiques i de gestió.

FASE II: Noves actuacions i règim de funcionament a mig termini, amb la
implantació progressiva del PSCM (amb reserves altes i cabals generadors)

FASE II: Noves actuacions i règim de funcionament a mig termini, amb la
implantació progressiva del PSCM (amb reserves altes i cabals generadors)
A partir del moment en què es disposi de les infraestructures de la Fase II es
considera:


Desembassar el cabal ambiental del PSCM si les reserves del sistema
estan per sobre del 75%



Desembassar anualment el cabal generador, si les reserves estan per
sobre del 60%.

FASE II: Noves actuacions i règim de funcionament a mig termini, amb la
implantació progressiva del PSCM (amb reserves altes i cabals generadors)

Simulació sèries diàries

Superiors a PSCM un
83% dels dies

FASE III: ITAM Tordera II i major intensificació dels recursos subterranis
de la RMB, amb la implantació completa del PSCM

FASE III: ITAM Tordera II i major intensificació dels recursos subterranis
de la RMB, amb la implantació completa del PSCM

FASE III: ITAM Tordera II i major intensificació dels recursos subterranis
de la RMB, amb la implantació completa del PSCM

FASE III: ITAM Tordera II i major intensificació dels recursos subterranis
de la RMB, amb la implantació completa del PSCM

Simulació sèries diàries

Superiors a PSCM un
95% dels dies

En Alerta, desembassament dels cabals naturals d’entrada (cabals
diaris)

FASE III: ITAM Tordera II i major intensificació dels recursos subterranis
de la RMB, amb la implantació completa del PSCM

Simulació promig mensual

ACTUACIONS AMBIENTALS EN LA CONCA: AQUÏFER BAIX TER
FASE 2 (Cicle actual de planificació)
• Actualització i millora del model numèric dels aqüífers per conèixer la situació actual (flux
i transport). Simulacions a futur per determinar zones amb problemes quantitatius o intrusió
marina.
• Estudi de la relació riu/aqüífer (cabals i estacionalitat). Viabilitat tècnica i econòmica de
increment de recàrrega natural de l’aqüífer i propostes concretes de mesures a implantar.
• Efecte del reg amb aigua subterrània en el sector Daró-Rissec i incidència (a nivell químic i
quantitatiu) en els pous d’abastament. Estudi d’alternatives i propostes d’explotació
coordinada on sigui possible.
• Quantificació del consum d’aigua de vivers i freatòfites i la seva incidència en l’estat
quantitatiu del Baix Ter.
• Cartografia dels volums potencials d’àrids de les activitats extractives en el Baix Ter.
• Característiques hídriques i protocols d’actuació per garantir les característiques ambientals i
el bon estat dels recs vells.
• Es seleccionarà un nombre determinat de piezòmetres per a monitoritzar (millora de la
xarxa piezomètrica)

ACTUACIONS AMBIENTALS EN LA CONCA: AQUÏFER BAIX TER
FASE 2 (Cicle actual)
• Estudi de possibles actuacions
de reutilització

EDAR l’Escala

EDAR Girona

Hm3/any

Hm3/jul-ago

EDAR La Bisbal
RECURS INTERN
Torroella de M.
i Pals
Girona
La Bisbal d'E.

Ja compromesa amb el reg de golfs locals i
alimentació de zones humides .
Torroella podria alimentar també el rec vell de
Pals ?
15,0

3 ,0

Ja fa funció de recàrrega dels pous locals i
reforç del Daró

RECURS EXTERN
L'Escala

2,0

0,6

Palamós

5,4

1,2

EDAR Palamós

ACTUACIONS AMBIENTALS EN LA CONCA: AQUÏFER BAIX TER
FASE 3 (Cicle 2021-2027)
• En base als resultats del model numèric (on es detectaran les zones amb nivells piezomètrics
més baixos o amb major risc tant quantitatiu com químic) i el coneixement de la relació riuaqüífer, s’actuarà amb la implantació de les mesures de recàrrega concretes i de
contenció de la intrusió salina si s’escau.
• Implantació dels règims d’explotació coordinada en els regs del sector Daró-Rissec definits
en la Fase 2.
• Implantació de les mesures de gestió per minimitzar l’impacte dels vivers i freatòfites sobre
l’estat quantitatiu de la massa d’aigua i els ecosistemes dependents.
• Inversions de reutilització resultants dels estudi de Fase 2.

ACTUACIONS AMBIENTALS EN LA CONCA: SANEJAMENT
FASE 2 (Cicle actual de planificació)
• 11 actuacions amb inversió total de 15 M€ en sanejament de municipis del Baix Ter

FASE 3 (Cicle 2021-2027)
• 56 actuacions amb inversió total de 19 M€ en sanejament de municipis del Baix Ter

ACTUACIONS AMBIENTALS EN LA CONCA: RIUS
FASE 2 (Cicle actual de planificació)
• Inversió de 1,5 M€ en millora de la morfologia, la connectivitat i les riberes a la conca del
Ter
• Caracterització dels objectius d'estat ecològic per les masses d'aigua protegides al Baix Ter
i Daró
• Estudis relacionats amb gestió de sediments i morfodinàmica fluvial
• Caracterització detallada dels hàbitats fluvials (geomorfologia a diferents cabals) i població
de peixos i nàiades.
• Disseny i implantació d’un model d’anàlisi de resiliència i reversibilitat del sistema en
sequera
• Disseny d’un control d’investigació en període de sequera (alerta i excepcionalitat)

FASE 3 (Cicle 2021-2027)
• Execució de les inversions definides en la Fase 2

ALTRES ACTUACIONS: EFICIÈNCIA
FASE 2 (Cicle actual de planificació)
• Subvencions per la redacció de Plans Directors d’Abastament, centrats en definir
actuacions de millora de l’eficiència (ACA)
• Subvencions per a la instal·lació de comptadors en alta en els serveis municipals (ACA)
• Anàlisi de la possibilitat d’incloure mesures obligatòries en els procediments d’autorització de
preus (Comissió de Preus - ACA)
• Inclusió progressiva de requeriments d’eficiència en les bases de les subvencions per obres
d’abastament (ACA)
• Modernització de regadius, mitjançant ajuts a la modernització de regadius, prevists en el
PDR 2014-2020 (CR de la Presa de Colomers, Col·lectivitat de Mas Duran, CR del rec del
Molí de Pals, Cr de Sant Jordi Colomers, CR de la sèquia de Vinyals)
• Transferència tecnològica, recomanacions de reg, cursos de formació i assessorament al
regants mitjançant projectes d’investigació i demostració amb col·laboració amb l’IRTA – Mas
Badia.
FASE 3 (Cicle 2021-2027)
•

Es treballarà en les actuacions estructurals mitjançant inversió en infraestructures, i en
actuacions no estructurals mitjançat la transferència tecnològica amb l’objectiu de millorar
l’eficiència en la utilització dels recursos hídrics.

Gràcies per la vostra atenció
Agència Catalana de l’Aigua
Web: aca.gencat.cat
Twitter: @aigua_cat
Instagram: @aigua_cat
Facebook: facebook.com/aiguacat
YouTube Canal ACA
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