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31. Calendari d’aprovació dels Plans

2013

Publicació proposta de Pla de 

2014

Informació pública 
Esquema provisional de 
temes importants EPTI 
(30/12/2013)

1r cicle de planificació 
2009-2015

2on cicle de planificació 
2016-2021

Informació pública 
proposta de Pla Hidrològic

12/05/2012

2012

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

Aprovació Pla de conca 
de l’Ebre (2009-2015) 

(Reial Decret 129/2014, 
de 28 de febrer)

2014

2016

Publicació proposta de Pla de 
gestió 30/12/2014

6 mesos al·legacions 

Aprovació
RD 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión 

de los PH de las DH del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro (BOE núm 16 de 19/01/2016)
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DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA

Proposta de normativa ISA
Informe sostenibilitat ambiental

Proposta de Projecte de Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 2012

Informació pública. BOE 12/05/2012

Informe de valoració i 
resposta al·legacions

Document 
normatiu 
Revisat 

modificació ISA 

Memòria ambiental

Resolució ambiental

DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA Revisada 

Òrgan ambiental

Informe preceptiu del CAD + CAC

Al·legacions de la GeneralitatAl·legacions de la Generalitat1r 
CICLE 

PLANIFICACIÓ
200-2015

Vot en contraVot en contra

2. Accions dutes a terme en el procediment d’aprovació dels Plans

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

Consejo de ministros

Govern 

Aprovació RD 
129/2014

Vot en contraVot en contra

Denuncia al Denuncia al 
Tribunal Suprem

(juliol 2014)

Informe Consejo Nacional del Agua

Requeriment previ Requeriment previ 
al Ministeri
(abril 2014)

Sentència 
desfavorable 
novembre 2015
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2on 
CICLE 

PLANIFICACIÓ
200-2015

PROGRAMA, CALENDARI, ESTUDI GENERAL SOBRE LA 
DEMARCACIÓ (EGD) I FÓRMULES DE CONSULTA

Informació pública. BOE 24/05/2013

Al·legacions GeneralitatAl·legacions Generalitat
Octubre 2013

Esquema Provisional de Temes Importants (EPTI)

Informació pública. BOE 30/12/2013

Al·legacions Generalitat  Al·legacions Generalitat  
Juny 2014

Proposta de Pla Hidrològic 

Informació pública. BOE 30/12/2014

Al·legacions GeneralitatAl·legacions Generalitat
Juny 2015

2. Accions dutes a terme en el procediment d’aprovació dels Plans

Aprovació Pla Hidrològic 

RD 1/2016. BOE 19/01/2016

Requeriment previ al MinisteriRequeriment previ al Ministeri
Abril 2016

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)



63. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

1. No tenia en consideració l’especial singularitat i funcionament del tram final del riu 
Ebre i el seu estuari per a la determinació del règim de cabals ecològics.

2.  El procediment tècnic utilitzat per la determinació dels cabals mínims no s’ajustava al 
que estableix la pròpia normativa espanyola en matèria de planificació hidrològica.

- Ús de mètodes hidrològics: Els resultats dels càlculs de cabals ecològics mínims  dels estudis del MARM 
eren similars a la proposta de la CSTE i la Generalitat 

Aspectes al·legats al PHCE 2009-2015

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

- Es declarava el tram final de l’Ebre hidrològicament alterat, sense justificació tècnica que complís els 
requisits de la IPH

- Ús de mètodes biològics de validació:

- Combinació de mètodes: El règim finalment aprovat es basava en els resultats de simulació de l’hàbitat 
fluvial (0 m3/s) i incrementant-los primer per “principi de precaució” fins a 50 m3/s, i després per 
aconseguir un cabals a la desembocadura de 100 m3/s s’elevava el cabal a Tortosa fins a 80 m3/s.
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En la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre els cabals ecològics del tram final de 
l’Ebre són els mateixos que en el PHCE aprovat l’any 2014 , i els considera 
”concertats”

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

S’han afegit com a novetat els cabals ecològics per al Segre a Lleida, que es 
van acordar amb l’Ajuntament de Lleida. Aquest és l’únic nou punt on es 
defineixen cabals ambientals a Catalunya. Es mantenen uns cabals de 
continuïtat indicatius però no normatius, iguals als de l’anterior Pla
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Art 10.3. En las concesiones existentes, los regímenes de caudales ecológicos a 

implantar, incluidos los del Bajo Ebro, serán concertados bajo el principio de 

unidad de cuenca e informados favorablemente por el Consejo del Agua de la DH 

del Ebro.

Art 10.4. Los regímenes de caudales en nuevos puntos que resulten de procesos de 

concertación con posterioridad a la aprobación de este Plan Hidrológico, serán 

validados por el Consejo del Agua de la Demarcación a propuesta de la Junta de 

S’ha modificat el redactat de la Normativa relativa a cabals ecològics

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle
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validados por el Consejo del Agua de la Demarcación a propuesta de la Junta de 

Gobierno del Organismo de Cuenca, hasta su aprobación en la siguiente revisión 

del Plan Hidrológico que ha de ser antes del 31 de diciembre de 2021.

Art 10.5. El proceso de concertación tendrá en cuenta los usos y demandas 

actualmente reconocidas y su régimen concesional, así como las buenas 

prácticas. Se valorarán las especiales circunstancias, singularidades y valor 

estratégico de los usos existentes.
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3.  No respectava el principi de restricció prèvia a l’ús que determina la Llei d’aigües al 
respecte del règim de cabals ecològics, ja que atorgava les reserves de recursos i la 
resta de les aportacions lliures era el que assignava al règim de cabals ambientals

Comunitat autònoma Reserva d’aigua (PHCE 2009-2015) Reserva d’aigua (PHCE 2016-2021)

Junta de Castella i Lleó 40 hm3/a 40 hm3/a Regadiu 

Diputació Foral d’Àlaba 21,75 hm3/a 21,75 hm3/a Regadiu 

Govern de la Rioja
148,75 hm3/a 148,75 hm3/a Abastament i regadiu

Govern de Navarra 32 hm3/a 30 hm3/a Regadiu

Junta de Castella la Manxa 1 hm3/a 1 hm3/a Abastament

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

Junta de Castella la Manxa 1 hm3/a 1 hm3/a Abastament

Govern d’Aragó

Pacto del Agua (6.650 hm3/a) 4.260 
(ús actual) + 1,440 hm3/a nous 

desenv. + 850 Hm3/a = 2.290 hm3/a

Pacto del Agua (6.650 hm3/a) 4.260 (ús 
actual) + 1,440 hm3/a nous desenv. +

850 Hm3/a = 2.290 hm3/a Abastament, 
regadiu, indústria i energia

Generalitat de Catalunya 445,15 hm3/a 445,15 hm3/a Regadiu

Generalitat de Valencia
10 hm3/a 10 hm3/a Abastament, regadiu i 

ramaderia

TOTAL 2.988,65 hm3/a 2.986,65 hm3/a

Les reserves de recursos es mantenen en la revisió del PH per al període 2016-2021 
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• Demandes

2007
(53% 

aportació)

2015
(74% 

aportació)

2021
(74% 

aportació)

10.795 
hm3/any 

3.115 hm3/any nova demanda agrària

8.185 
hm/any 10.795 

hm3/any 

7.680 
hm3/any 

Industrial 
147 hm3/any

2% 

Urbana 
357 hm3/any

4% 

Regadiu 7.680 
hm3/any

94% 

14.623
hm3/any

Aportació

3.370

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

463.700 noves ha

965.698 ha 1.409.992  ha 1.409.992  ha

3.115 hm3/any nova demanda agrària
733 Hm3 (35%) per Catalunya8.185 hm3/any Demanda (2007)

2007 2015 2021

170.423ha (37%) a Catalunya 

14.623 – 8.185 – 3.115 hm3/any = 3.323 hm3/any 
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La Generalitat considera que són 
2 masses d’aigua (Estuari) perquè 
el riu té un gradient de 
condicions:

• Fins l’Illa de gràcia: Riu. Falca 

Riu
Estuari 

4.  No es delimitaven les masses d’aigua correctament (part fonamental per a una 
adequada diagnosi i implantació de mesures):

El PHCE delimitava 1 massa d’aigua 
del tipus estuari: 

des de Tortosa al mar

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle
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• Fins l’Illa de gràcia: Riu. Falca 
salina estacional

• De l’illa de Gràcia al Mar: 
Estuari. Falca salina 
permanent 

Zones humides i costa: El PHCE s’equivocava amb els noms i seva caracterització i les considerava com 1 
única  massa d’aigua Delta de l’Ebre. La seva singularitat fa que calgui considerar-les independentment
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S’han corregit les badies i les masses d’aigua costaneres 

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

Es manté el tram de 
l’Ebre de Tortosa a 
la desembocadura 
com 1 única massa 
d’aigua de transició 
(estuari). 
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S’han modificat els límits i noms de les masses d’aigua des de Flix fins a Tortosa

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)
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• El pla aprovat l’any 2014 preveia que l’estuari de l’Ebre compliria el bon estat l’any 
2015. No s’havien definit objectius ambientals per a les badies i les masses d’aigua 
costanera.

• La diagnosi de l’estat del tram final del riu Ebre (mal estat), i el desconeixement de 
l’estat de l’estuari, aporta una elevada incertesa que reduir els cabals ecològics sigui 
una mesura adequada.

6.   Incongruències entre la diagnosi de l’estat, i la implantació de mesures i cabals 
ecològics:

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)
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A la normativa de la revisió del PHCE es considera que l’estuari de l’Ebre (des de Tortosa 

a la desembocadura) i masses d’aigua costaneres ja han assolit el bon estat ecològic.

Per les badies en la majoria dels casos també considera que ja han assolit el bon estat, 
excepte Alfacs i Riet Vell que posposa fins al 2021  

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)
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En canvi a l’Annex 4 de la documentació tècnica es fixa com objectiu per l’estuari assolir 

el bon estat el 2021.

Es considera que la única problemàtica és la presència d’espècies al·lòctones i les úniques 
mesures que proposa tenen a veure amb la restauració dels sediments de Flix i mesures 
per reduir el mercuri en els peixos

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)
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7.   Avaluació ambiental estratègica insuficient

• Les mesures com la instal·lació d’una comporta abatible al riu Ebre amb un pressupost 
de 7,5 M€ i dics de contenció i espigons a la costa i estabilització de marges al riu 
pressupostats en 100 M€ no van ser analitzades en l’avaluació ambiental estratègica. 

• Són mesures que en el Pla 2016-2021 apareixen de nou (sense modificacions respecte 
l’anterior Pla) en el Programa de mesures (Annex 5) dins les mesures relacionades amb la 
Proposta de la Federació de Regants de l’Ebre en la Modernització de Regadius (A12). 

• En l’Estudi Ambiental Estratègic del Pla 2016-2021 s’han analitzat els efectes de les 
mesures agrupant-les segons la classificació que s’utilitza per a fer el reporting a la 

3. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

mesures agrupant-les segons la classificació que s’utilitza per a fer el reporting a la 
Comissió. No està clar en quin apartat s’han classificat les mesures dels dics de contenció 
i la comporta al riu. 

• L’EAE considera que els únics tipus de mesures que poden generar efectes ambientals 
desfavorables són les relacionades amb:

- Reducció de la contaminació puntual

- Increment de recursos disponibles

- Mesures per satisfer altres usos associats a l’aigua

- Mesures de protecció davant  inundacions



183. Grau de resolució de les discrepàncies en el pla hidrològic del segon cicle
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194.  Estat de les masses d’aigua i previsió de millora

Superficials Subterrànies

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)



204.  Estat de les masses d’aigua i previsió de millora

Categoria Bo Dolent Sense valorar*

Rius 309 (44%) 170 (24%) 223 (32%)
Llacs 23 (23%) 46 (45%) 33 (32%)

Aigües de transició 13 (81%) 3 (19%) 0 (0%)

Aigües costaneres 3 (100%) 0 (%) 0 (0%)

Aigües subterrànies 81 (77%) 24 (23%) -

Total 429 (46%) 243 (26%) 256 (28%)

(*) Les masses d’aigua que no han estat valorades es considera que tenen escasses pressions i 
amb aquest motiu s’estima el seu estat com a bo

Estat a 2015

Previsió assoliment objectius

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

Categoria Nombre masses 2021 2027 OMR
Aigües subterrànies 105 82 (78%) 103 (67%) 2 (2%)

TOTAL 105 82 (78%) 103 (67%) 2 (2%)

Categoria Nombre 
masses 

2021 2027 OMR causes 
naturals

OMR desenv. 
sostenible

Superficials naturals 694 535 (77%) 667 (96%) 11 (2%) 16 (2%)
Superficials molt modificades 
o artificials 129 86 (67%) 127 (98%) 1 (1%) 1 (1%)

TOTAL 823 621 (75%) 794 (96%) 12 (1%) 17 (2%)

Previsió assoliment objectius
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• Relació amb el PIPDE: Es manté igual un article de la normativa que fa referència a 
la protecció del Delta de l’Ebre i la costa

Protección del Delta del Ebro y la costa (article 64 en el PHCE 2014 i article 41 en 

el PHCE 2015

“Con la finalidad de asegurar el mantenimiento de las condiciones ecológicas

especiales, las estaciones de control, las zonas protegidas, la protección

ambiental, la prevención de inundaciones y el programa de inversiones del

5. Altres aspectes destacats de la revisió del PHCE

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

ambiental, la prevención de inundaciones y el programa de inversiones del

Delta del Ebro y la costa, el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro asume el

Plan Integral de Protección del Delta del Ebro, contemplado en la Ley 11/2005,

y su desarrollo conforme a los acuerdos entre las administraciones

competentes. Los aspectos relacionados con la gestión de caudales u otras

medidas del Plan Integral de Protección del Delta que puedan afectar al resto

de la cuenca, deberán ser informados favorablemente por el Consejo del

Agua de la Demarcación”.
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• Pressupost Pla 2009-2015

5. Altres aspectes destacats de la revisió del PHCE

• Pressupost Pla 2016-2021

Pla de Gestió del Districte  de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC)

• Pressupost Pla 2016-2021



Gràcies per la vostra 
atenció

Web: www.gencat.cat/aca
E-mail: aca@gencat.cat

Twitter: @aigua_cat

atenció


