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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 
moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CSQP SOBRE LES POLÍTIQUES DE L’AIGUA 
 

A. En relació al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre 2016  
1. El Parlament de Catalunya manifesta al Govern de l’Estat espanyol el rebuig a 

l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Con-
sell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.  
 

2. Insta el govern a donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials 
que es facin per mostra el rebuig al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre pel govern de 
l’estat en tant que no respecta els cabals ambientals necessaris per la pervivència del 
Delta de l’Ebre.  
 

3. Insta el Govern a convocar de forma urgent la Comissió per la Sostenibilitat de 
les Terres de l’Ebre per tal valorar el contingut del Pla aprovat i proposar les accions 
que s’escaiguin liderant una resposta institucional unitària.  
 

4. El Parlament dóna suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajunta-
ments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió 
Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de 
defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les 
Terres de l’Ebre.  
 

5. Insta el Govern a utilitzar tots els mecanismes jurídics, tant estatals com comu-
nitaris, que estiguin al seu abast per a aturar el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, 
atès la vulneració de les Directives 2000/60/CE, en la política d’aigües (DMA), 92/43/ 
CEE d’Habitats naturals i flora i fauna silvestre, i la Directiva 2009/147/CE relativa a la 
conservació d’aus silvestres del Parlament Europeu i del Consell i del RD 1/2001, del 
20 de juliol de la Llei d’aigües.  
 

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 35 en contra (C’s i 
PPC) 
 

6. Insta el Govern a mantenir tots els projectes i inversions proposats per Comissió 
per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats 
al riu, al delta i als pobles riberencs.  



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 24 
abstencions (C’s) 
 

7. Insta el Govern a presentar durant el 2016 el Pla Especial del Delta de l’Ebre que 
segons Control de compliment de la Moció 105/X (BOP 445 de 9 e desembre de 2014) 
estava en fase d’elaboració i es preveia finalitzar-lo durant el primer trimestre de 
2015.  
 

S’ACCEPTA ESMENA  

Esmena 1, GP JS  
De modificació del punt 8  

«8. Insta el Govern a presentar el Decret del Catàleg de la Fauna Amenaçada de 
Catalunya durant el 2016 i Pla de recuperació de la Margaritifera auriculària durant 
2017.» 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
9) Revisar i estudiar, en col·laboració amb el Departament d’Agricultura, Rama-

deria, Pesca i Alimentació, l’ampliació de nous regadius previstos en el Pla de regadius 
de Catalunya, que inclou el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre des del punt de vista 
de la viabilitat econòmica i ambiental.  

Aprovat : 121 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 
(PPC) 
 

10) Obrir amb la resta de les comunitats autònomes de la conca de l’Ebre diàleg i 
negociació en el marc de la CHE per estudiar i revisar l’ampliació de les 300.000 noves 
hectàrees de regadiu aigües amunt que inclou el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre 
des del punt de vista de la viabilitat econòmica i ambiental, i elaborar una nova 
proposta més racional que faci compatible la necessària producció d’aliments amb el 
manteniment del cabal ecològic i els usos de l’aigua que estableix la Directiva marc de 
l’aigua (DMA). 

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 11 en contra (PPC) i 24 
abstencions (C’s) 

 
S’ACCEPTA L’ESMENA N 4  DE CIUTADANS  
Esmena 4, GP C’s  
De supressió i addició al punt 11  
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11. Treballar coordinadament amb els Departaments de Territori i Sostenibilitat i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb les comunitats de regants de les 
Terres de l’Ebre i de Lleida, amb els sindicats i les associacions professionals 
representants de la pagesia, amb els representants del sector de la pesca i 
l’aqüicultura, amb les entitats ecologistes i conservacionistes, amb representants del 
món acadèmic i amb la resta d’agents econòmics, socials i polítics per a arribar als 
consensos necessaris per a garantir la supervivència unes bones pràctiques i 
l’acompliment de les directives europees en matèria mediambiental i per la 
conservació dels espais naturals, els ecosistemes i els usos de l’Ebre i del delta 

 
B) En relació al Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al pe-

ríode 2016-2021  
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  
12. Revisar el Pla de Gestió de Districte de conca fluvial de Catalunya 2016-2021 

per garantir l’abastament de totes les poblacions prioritzant l’ús eficient, l’estalvi i els 
recursos hídrics de cada conca.  

 
13. Mantenir els valors fixats per als cabals de manteniment aprovats en l’actual Pla 

Sectorial de cabals de manteniment (Acord de Govern 4 de juliol de 2006) mentre no 
hi hagi nous estudis científic-tècnics i consultables que els invalidin.  

 

Aprovat : 121 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 
(PPC) 

 
TRANSACCIÓ ENTRE CSQP I JXS 
 

14. Donar compliment al pacte del Ter i preveure la substitució progressiva de cabals 
transvasats del Ter gràcies a les aportacions de nous recursos disponibles en el marc 
de les inversions que siguin necessàries , que en cap cas haurà de comportar 
l’aportació de cabals procedents de transvasaments d’altres conques.  

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 35 en contra (C’s i 
PPC) 
 

15. Recuperar i actualitzar el Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en 
l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu la utilització adequada de les diverses 
fonts de subministrament i la millor gestió dels aqüífers i de les masses d’aigua tal 
com demana la moció sobre la gestió de l’aigua aprovada pel Parlament de Catalunya 
de 30 d’abril de 2015.  
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16. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin 
fonts de subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, 
entre d’altres.  

 
 
S’ACCEPTA ESMENA 2 DE LA CUP  
Esmena 2, GP CUP-CC  
De modificació  
«17. Aprovar el més aviat possible el Pla de gestió de sequeres que fixi els 

protocols de posada en marxa de les mesures, activi el funcionament a ple rendiment 
de les plantes dessaladores, limiti els usos ornamentals i d’oci, impulsi l’ús d’aigua 
regenerada i en definitiva garanteixi l’abastament.» 

 
 
18. Adoptar les mesures necessàries per a garantir el subministrament d’aigua po-

table a les poblacions que tenen afectats llurs aqüífers o captacions per índex de 
nitrats superiors als permesos legalment.  

 
19. Adoptar i fer públics en el Programa de Mesures els criteris tècnics i d’impacte 

al medi per prioritzar les actuacions de l’ACA en els nuclis no sanejats, sense EDAR i 
en els nuclis en què cal millorar el sanejament.  

 
 
TRANSACCIÓ ENTRE CSQP I C’S 
 

20. Estudiar en el marc dels proper pressupost la situació del cànon de l’aigua per als 
usos ramaders. 

 
S’ACCEPTA ESMENA 3 DE LA CUP  
Esmena 3, GP CUP-CC  
De modificació  
«21. Actualitzar el Pla d’usos d’aigua de Catalunya, de manera que inclogui 

mesures de bona gestió, estalvi i eficiència en els diferents sectors –agrícola, 
ramader, industrial, de serveis, lúdic, turístic i domiciliari–, per a garantir la 
preservació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua i dels cabals ecològics dels 
rius.» 

Aprovat : 121 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 
(PPC) 

 
 
22. Endegar el procés per al Pacte Nacional de l’Aigua amb una posada en comú 

entre el conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió 
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del cicle integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la 
moció sobre la gestió de l’aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d’abril de 
2015.  

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 35 en contra (C’s i 
PPC) 

 
 

TRANSACCIÓ ENTRE CSQP, JXS I CUP  

23. Treballar per convertir l’Agencia Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del 
control públic del cicle integral de l’aigua a totes les conques fluvials de Catalunya 
dotant-la dels recursos pressupostari mitjançant un contracte programa que ga-
ranteixi la seva sostenibilitat econòmica. 

Aprovat : 121 vots a favor (JxSí, C’s, PSC, CSQP i CUP) i 11 en contra 
(PPC) 
 

 

 

 


