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1. Introducció

Des de les activitats dutes a terme a través del
grup de voluntaris i voluntàries de l’Associació
Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
durant aquests darrers anys, s’han donat a
conèixer alguns dels conflictes ambientals que
existeixen actualment arreu de la Província de
Tarragona. A través d’aquesta tasca, aquests
últims anys també s’han conegut alguns moviments socials que treballen per protegir el Delta
de l’Ebre, com és la Campanya pels Sediments.
L’objectiu del present estudi és, principalment,
explicar els factors -ambientals, socials i jurídics- d’una problemàtica que la majoria de població tarragonina desconeix i que, no obstant
això, ens interpel·la a totes. Creiem que una
inadequada gestió dels sediments al Delta de
l’Ebre pot repercutir negativament, no només
en el propi riu Ebre sinó també en la resta d’ecosistemes que l’envolten. Per això, aquestes línies
també busquen fer una primera aproximació
que recopili algunes de les iniciatives que han
sorgit recentment per a protegir els ecosistemes deltaics tant al Sud com al Nord global.
Per tal de complir aquest objectiu, el present
estudi s’estructura en cinc grans parts: en primer lloc, es parteix d’una succinta explicació
dels antecedents territorials del cas, tant pel
que fa el propi ecosistema com pels actors que
hi intervenen; el segon punt es centra en descriure breument el marc jurídic actual sobre la
planificació hidrològica a l’Estat espanyol; seguidament, partint del context i els actors i actores
explicades prèviament, s’analitzen alguns dels
punts claus en la regulació dels sediments, com
és el funcionament de les eines de participació
pública a l’abast de la ciutadania i de les organitzacions ambientals; finalment, en quart lloc,
s’apunten algunes experiències de tipus jurídic
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promogudes al Sud i al Nord global per part de la
societat civil organitzada, o bé des del compromís d’institucions encarregades de la protecció
d’ecosistemes similars al Delta de l’Ebre, com és
el delta del Danubi.
La metodologia emprada ha estat diversa i ha
tingut en compte les qüestions que s’han abordat a cada apartat. Degut als límits d’extensió
d’aquest document, el punt de partida ha estat
la metodologia descriptiva, per després poder
analitzar i fer una primera aproximació, encara
que sigui breu , d’alguns punts destacables de la
problemàtica i de les solucions, així com comparar aquests elements amb altres experiències.
Aquest estudi està dirigit a la ciutadania en general, i especialment a les persones que viuen a
la Província de Tarragona. També s’espera que
sigui una eina útil per a les associacions i plataformes que incideixen en temes ambientals per
la defensa d’ecosistemes estratègics arreu del
territori.

6

2. Antecedents
territorials del
cas
2.1. La
importància
d’ecosistemes
fluvials i dels
sediments
2.1.1. Els ecosistemes
fluvials

Els rius són sistemes naturals que han estat
aprofitats per l’ésser humà al llarg de tota la seva
història. Tradicionalment s’han utilitzat com a
transport, tant de persones com de mercaderies, com a regadiu de cultius o per a l’extracció
d’aliments. Tanmateix, en les darreres dècades
molts rius han sofert aprofitaments intensos
com els plans de regadiu, la producció d’energia, l’extracció d’àrids i la utilització massiva de
productes fitosanitaris en l’agricultura, que han
transformat i alterat el seu ecosistema. La conca
hidrogràfica de l’Ebre no n’és una excepció.
En els ecosistemes fluvials s’hi distingeixen dues
grans unitats geològiques: una formada per la
pròpia llera del riu i l’aigua que discorre per ella,
i una altra formada per l’entorn immediat existent a la riba, que en un riu en bon estat de conservació estarà format per una arbreda o bosc
de ribera [1]. En el corrent d’aigua que conforma
el riu com a tal, hi viuen nombrosos organismes,
com les algues i invertebrats que formen el bentos, que alhora són essencials per a la supervivència de peixos, aus i mamífers. Els invertebrats bentònics componen la base de la cadena
tròfica en el riu i serveixen d’aliment d’espècies
superiors. A més, són indicadors biològics de la
qualitat de l’aigua. Així doncs, algues, mol·luscs,
crustacis, efímeres i algunes larves d’insectes
són indicadors naturals de l’estat de salut d’un
riu i mitjançant un estudi detallat dels invertebrats en un tram d’un riu podem avaluar-ne el
nivell de contaminació [2].
La vegetació que creix a la ribera d’un riu actua
en diferents sentits positius per l’ecosistema
fluvial. D’una banda, evita la insolació excessiva
de l’aigua, i per tant, disminueix les possibilitats
d’un descens perillós del contingut d’oxigen a
causa de l’augment de la temperatura de l’aigua.
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D’altra banda, la vegetació reté i filtra bona part
de desfets i contaminants. A més, protegeix les
riberes de l’erosió, fent que les quantitats de
fang i terra no siguin excessives. I efectivament,
la presència de vegetació crida la fauna.

responsabilitat de la gestió del Parc Natural del
Delta de l’Ebre correspon actualment al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb dos
organismes col·laboradors: la Junta Rectora i el
Consell Directiu.

2.1.2. El Delta
de l’Ebre com a
ecosistema

Format per sediments i materials procedents
del Pirineu, el Sistema Ibèric i la Serralada Cantàbrica, el Delta de l’Ebre és Parc Natural, a més
d’haver estat recentment nomenat Reserva de
la Biosfera. Aquesta figura de protecció posa
de manifest com s’han aconseguit conciliar les
activitats humanes i la conservació del medi ambient [4].

2.1.2.1. A nivell
ambiental
El Delta de l’Ebre és un territori únic, per tractar-se del delta del riu més cabalós d’Espanya.
Aquesta característica influeix i condiciona
l’ecosistema de l’entorn. Cobreix 320 km2, 20%
dels quals són rurals, 75% cultivables i la resta
urbans. A més, és el tercer delta en superfície de
tota la Mediterrània [3], la zona humida més gran
de Catalunya i un dels més importants d’Europa.
Per aquest motiu es va declarar espai protegit
el 1983 per la Generalitat de Catalunya, i va
ser ampliat en 1986 amb una extensió de 7.736
hectàrees, mitjançant el Decret 332/1986. La
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El Delta de l’Ebre està regulat i protegit per diversos instruments normatius, forma part de la
Xarxa Natura 2000 i el Conveni Ramsar, està
compost per Zones d’Especial Protecció de
les Aus (ZEPA) i Zones d’Especial Conservació
(ZEC), i es tracta d’un Lloc d’Importància Comunitària (LIC).
Del Delta depenen incomptables espècies de
plantes i animals. Entre els hàbitats, destaquen
els canyissars, els dunars i el bosc de ribera,
única formació forestal de la zona. La població
vegetal del Delta és la millor mostra de la vegetació de marjals i costanera del litoral sorrenc

a Catalunya. L’arrossar forma part substancial
del paisatge deltaic i constitueix una zona humida d’importància capital que comporta, d’una
banda, una producció alimentària enorme per a
espècies salvatges, i d’altra banda, l’existència
d’una vegetació característica. Són incomptables les espècies animals que s’aprofiten de
l’arrossar en alguna època del seu cicle. El cicle
arrosser exigeix inundacions periòdiques de
gran quantitat de la superfície deltaica (40%),
i el seu posterior assecament, mentre que successives allaus d’aigua dolça desemboquen a
través de canals i sèquies a les llacunes litorals
i, finalment, al mar.
Els aiguamolls desenvolupen moltes funcions
vitals, com l’emmagatzematge d’aigua, la protecció contra els temporals, l’estabilització de la
costa, el reciclatge de nutrients i contaminants,
etc. [5] Però sobretot, l’avifauna del Delta és important pel seu valor qualitatiu i quantitatiu. La
llista d’aus del Delta de l’Ebre és inesgotable [6].
95 espècies hi hivernen, reposen i s’alimenten
durant les migracions de moltes altres espècies
d’ocells. Algunes de les aus pròpies de la zona
són els xatracs, flamencs, passeriformes, el corb
marí, ànecs, oques, rapinyaires, gavines, fotges...
[7].
D’altra banda, hi trobem mamífers com la rata
d’aigua i la musaranya, rèptils com la colobra
d’aigua i les tortugues d’estany i mediterrània,
amfibis com la granota verda i peixos com la carpa, l’anguila, el llobarro, l’orada i el silur. També
hi trobem zooplàncton com el gammarus i invertebrats com les gambetes fantasma o isòpodes.

2.1.2.2. A nivell
socioeconòmic

Al Delta de l’Ebre hi viuen unes 50.000 persones i s’hi practiquen diferents tipus d’agricultura
(cultius de regadiu i fruiters), la pesca, l’aqüicultura i el turisme. Però el Delta no pot ser entès
sense anomenar les 23.000 hectàrees d’arrossars que el conformen. Encara avui perviuen els
mètodes tradicionals de plantat, sega, tractament i venda d’arròs. Aquesta cultura etnogràfica al voltant del cultiu de l’arròs porta per tant
un rebost vital de la dieta mediterrània.
El sistema de cultiu d’arròs del Delta de l’Ebre
és cíclic. El cicle comença a l’abril i culmina al
setembre amb la recollida de l’arròs. En aquest
període, l’aigua dolça circula des del riu fins als
canals, passant per una xarxa de sèquies que la
porta als camps de cultiu, d’aquí a les llacunes
del litoral i finalment al mar. A final de l’any es
tanquen les comportes, es deixa que l’aigua s’estanqui en els camps i canals, fins que s’evapora
cap al febrer. En aquest moment es treballa i
prepara la terra seca per començar de nou el cicle d’inundacions a l’abril i plantar l’arròs al juny,
aproximadament.
No obstant això, en els últims anys l’arròs ha
patit amenaces d’espècies invasores, com el
cargol poma a la meitat del nord del delta, a l’escapar-se d’una empresa que criava i comercialitzava espècies exòtiques. Aquesta espècie està
causant estralls en els arrossars, i per tant, els
seus efectes negatius estan afectant sobretot
a l’agricultura. Malgrat la seva importància internacional i de la seva enorme riquesa natural,
presenta amenaces considerables que posen alhora en perill la conservació de la seva biodiversitat i el seu desenvolupament econòmic.
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2.2. Punt de
partida: lo riu
és vida, aigua,
pobles… i
sediments

Després de conèixer la importància del delta de
l’Ebre com a ecosistema fluvial i abans d’abordar
els efectes de la planificació hidrològica sobre
aquest, és necessari conèixer fer un repàs de la
gran quantitat de riscos i amenaces que repercuteixen en el bon estat del delta de l’Ebre.

2.2.1. La situació de la
Conca de l’Ebre, del
Delta de l’Ebre
La planificació hidrològica a l’àmbit estatal com
a instrument de gestió dels recursos hídrics pretén aconseguir una sèrie d’objectius ambientals
i socioeconòmics derivats de les exigències de
la normativa europea en matèria de planificació
hidràulica, amb la finalitat de satisfer amb la deguda garantia, eficàcia i eficiència els diferents
usos als quals es destina l’aigua en el si de la societat.
Existeix la ferma convicció per part del legislador estatal que, els plans hidrològics tenen com
a principals objectius, aconseguir el bon estat i
l’adequada protecció del domini públic hidràulic
i de les aigües, per tal de millorar els seus efectes
ambientals.
Cal distingir en tot cas, entre els impactes ambientals i els impactes socioeconòmics al qual
es sotmeten les masses d’aigua del Riu Ebre. En
aquest sentit, la planificació hidràulica pretén
trobar un equilibri amb la recerca i fixació d’objectius per tal de minorar els seus efecte a mig i
llarg termini. Cal tenir en compte que el compliment d’objectius socioeconòmics té efectes directes sobre els objectius ambientals, atès que
els usos antropogènics de les masses d’aigua pot
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derivar perjudicar el cabal i la qualitat de les aigües.

2.2.1.1. La demanda
dels usos de l’aigua
al riu Ebre
Les pressions o impactes ambientals als quals
es sotmet el riu Ebre tenen el seu origen bàsicament amb el factor antropogènic.
Els estudis ambientals de caràcter públic relacionats amb la planificació hidrològica del riu
Ebre [8] han analitzat els darrers anys els impactes o pressions ambientals derivades dels usos
antropogènics i la seva destinació. Es calcula
que la demarcació hidrogràfica de l’Ebre habiten
aproximadament uns tres milions de persones
en diferents nuclis de població.
L’aprofitament de l’aigua per usos tant econòmics com domèstics, es calcula que detreuen
al riu Ebre una quantitat important de metres
cúbics, dels quals 5300 hectòmetres cúbics no
retornen novament a les masses d’aigua, el que
equival a un 30% aproximadament de l’aportació mitjana de la conca [9].
Per altra banda, l’aportació d’aigua per a l’abastament urbà és un dels altres impactes d’origen
antropogènic que han de suportar les masses
d’aigua del riu Ebre, el qual ha d’atendre les necessitats domèstiques de la població existent
a la vall de l’Ebre. Aquí s’inclou el subministrament, la potabilització i la depuració d’aigües, i
els usos públics de l’aigua de caràcter urbà, no
incloent les aigües d’ús industrial.

L’agricultura es constitueix com un altra de les
pressions de les masses d’aigua a les quals es
sotmet el riu Ebre, i el segon eix productiu de la
seva vall. En aquest sector s’engloben l’agricultura, la ramaderia i la indústria de l’alimentació.
Altrament, el sector industrial també és una de
les altres pressions presents en les masses del
riu Ebre, encara que conforma una demanda
d’un 2% de la conca hidrogràfica de l’Ebre. Principalment els impactes originats per la indústria
deriven de l’ús de l’aigua i els vessaments d’aigües residuals. Cal recordar que dintre el sector
industrial també trobem el sector de la indústria
generadora d’electricitat que inclou les centrals
nuclears, les centrals tèrmiques i les centrals
hidroelèctriques. Bàsicament el riu Ebre rep
l’impacte de les centrals nuclears i les centrals
tèrmiques degut als vessaments químics procedents de la refrigeració i descàrregues d’aigua
provinents entre d’altres de la purga de calderes, neteja d’equips, transport de cendres, basses d’emmagatzematge de llots, lixiviats de piles
de carbó o vessament de residus sòlids.
Respecte els vessaments, s’observa un major
grau de concentració en punts de les províncies
de Navarra, Osca, Àlaba, Saragossa i Lleida, i a
l’entorn dels grans nuclis de població i en ciutats
de mida mitjana on es desenvolupa una gran activitat industrial.
En quant a les pressions rebudes pel turisme,
es determina des dels estudis promoguts per la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i el Ministeri de Medi Ambient [10] que, aquesta sotmet
a impacte el riu Ebre en aquelles activitats recreatives amb les quals es fa un ús de les masses
d’aigua, com poden ser la pesca recreativa o la
navegació recreativa pel riu. D’aquesta forma
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s’origina un impacte ambiental sobre la qualitat
de les aigües que provoca la mortalitat de peixos i fauna marina i que acumula substàncies no
desitjables en els sediments.

2.2.1.2 Els efectes
dels impactes
ambientals
Els principals efectes dels impactes ambientals
als quals es sotmet el riu Ebre en l’actualitat, són
bàsicament la regressió, l’augment de la salinitat i, la pèrdua de cabal adequat i la qualitat de
l’aigua.
Es té coneixement que la regressió del Delta
de l’Ebre es va iniciar de manera més evident
a partir de l’any 1965 aproximadament, conseqüència directa de la retenció dels sediments
als embassaments de Riba-roja (Tarragona),
Mequinensa (Terol) i Flix (Tarragona) i la falta
d’oposició de l’acció a les costes del Delta, tal i
com consideren Franquet, Albacar i Tallada [11].
Considera Ibánez [12] que l’Ebre és un dels rius
del territori que ha sofert de forma més greu
la retenció de sediments fluvials, estimant que
casi els 200 embassaments existents en la conca
retenen més del 99% dels sediments que el riu
transportava originalment. Considera l’autor
que, aquesta tendència a mig i llarg termini produiria un retrocés notable al front costaner, a la
vegada que una superfície important del delta
es situaria per davall del nivell del mar. Tot i això,
Franquet, Albacar i Tallada consideren que els
embassaments al Riu Ebre han beneficiat l’àrea
territorial del mateix riu, en el seu tram inferior,
però en cap cas ha beneficiat les característiques del Delta de l’Ebre, ja que amb anteriori-
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tat a les construccions de les actuals preses en
el seu tram final, es permetien inundacions en
molts dels terrenys del tram final del riu, quedant una capa de llim sobre el terreny existent
(fenomen que hauria provocat la formació del
Delta).
L’estudi Base de la Generalitat de Catalunya [13]
considera que la construcció dels embassaments
en la conca a mitjans del segle XX suposa tant la
regulació del cabal líquid com la interrupció del
transport del cabal sòlid per part del riu Ebre.
S’estima que els embassaments suposen la retenció del 93,7% dels sediments que el riu aportaria al Delta de l’Ebre. Es considera per aquest
motiu que, el Delta ha passat d’estar modelat
per la combinació de factors dinàmics riu-onatge a estar modelat únicament per l’onatge que
transporta els sediments existents al llarg de la
línia de la costa i, determina així l’existència de
zones erosives i de zones d’acumulació.
A més a més, cal tenir en compte que, la regressió conjuntament amb els efectes del transvasament d’aigües provoquen un augment de la
salinitat, per la migració del nivell del cabal de
l’aigua que arriba al tram final del Riu, donant
lloc a la penetració de la falca salina a través de
la pròpia llera del riu que no té la força descendent suficient que es requereix per evitar-lo,
per la qual cosa, la sal ascendeix i inclús aflora
superficialment als sòls agrícoles. S’estima que
l’any 2050 el nivell del mar pugi trenta centímetres [14].
En quant a la subsidència de la planta deltaica, la
falta d’acreció vertical de la mateix contribueix a
intensificar els efectes dels processos de subsidència que es donen per compactació dels sediments que conformen el Delta i que comporten

un augment relatiu del nivell del mar en la plana
deltaica. Aquest constitueix un dels problemes
ambientals que afecten de forma global al medi
físic del Delta. L’augment del nivell del mar provocaria una pèrdua significativa de sistemes naturals i hàbitats amb una previsió de trenta anys
vista aproximadament [15].
Els canvis en les condicions ecològiques per en
les variables climàtiques sobre els diferents
sistemes naturals presents al Delta comporten
canvis en els seus sistemes biòtics. Donades les
diferents característiques dels ecosistemes, s’ha
considerat que els principals hàbitats que tenen
un major risc davant del possible les alteracions
[16] d’aquestes condicions serien les següents:
•
•
•
•

Baies.
Llacunes
Fonts i marjals.
Sistema fluvial.

La reducció del cabal del riu Ebre afecta en una
primera instància a les característiques físiques
i hidrològiques del tram fluvial en la seva part inferior, modificant-se paràmetres essencials com
el nivell de l’aigua, la velocitat o el perfil transversal. Aquests canvis impliquen també una
modificació del substrat, de la temperatura, del
contingut en nutrients i d’altres paràmetres determinants per les comunitats biològiques, que
en última es veuen alterades de diferents formes. En aquest sentit, considera Ibáñez [17] que
el transvasament implica els següents impactes:
A. L’alteració de l’hàbitat fluvial és la conseqüència més directa de l’impacte del
transvasament, el qual implica també alteracions en les espècies. Els dos factors
que més afecten són la disminució de la

velocitat i del nivell de l’aigua. En el primer cas es produeixen canvis en el tipus
de substrat, la qual cosa afecta la supervivència i a la distribució tant de la vegetació
com de la fauna aquàtica. En el segon cas,
la major afectació es produeix tant en les
zones submergides de la riba, un hàbitat
molt ric en espècies i molt important per
la reproducció de peixos, com en la zona
emergida dels marges, on es produeixen
importants modificacions de l’estructura,
la composició i la productivitat del bosc de
ribera. Amb el cas del tram final de l’Ebre,
el bosc de ribera i les zones submergides
de riba són els dos hàbitats que es podrien
veure més afectats per una detracció d’aigua i especialment si es tenen en compte
que actualment ja estan bastant alterats: destrucció del bosc per l’agricultura,
vessaments per estabilitzar els marges,
disminució del nivell d’aigua i canvis del
perfil pel dragatge de la navegació fluvial.
B. L’alteració de la dinàmica fluvial, en referència al règim hidrològic, al qual estan
adaptades les comunitats biològiques,
com la pròpia evolució geomorfològica del
cabal. Les característiques de l’ecosistema
fluvial es veuen notablement afectades,
especialment del bosc de ribera i de les
espècies de fauna aquàtica que es reprodueixen en les èpoques de crescuda. La
materialització del transvasament i l’augment de regadius i d’embassaments previstos en el Pla Hidrològic comportarien una
forta regularització del cabal en el tram final de l’Ebre, el qual tindria un impacte ambiental negativo sobre l’ecosistema fluvial.
C. L’alteració de la qualitat de l’aigua es veu
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afectada per la menor velocitat del cabal i
una major temperatura de l’aigua, que implica una major activitat de descomposició
de la matèria orgànica, que pot causar una
disminució del contingut d’oxigen dissolt.
Altrament, la disminució del cabal també
implica un major impacte en l’ecosistema
fluvial dels vessaments aigües avall del
lloc de detracció, ja que l’efecte de dilució
dels contaminants és menor. Actualment,
la qualitat de l’aigua de l’Ebre incompleix
en molts dels seus trams la normativa
d’aigües prepotables i de peixos, tal com
reconeix el document d’anàlisis del Pla Hidrològic.
El transvasament de les aigües del riu Ebre també està tenint efectes notoris en la seva desembocadura que provoquen:
• L’augment de la salinitat en la zona de barreja de les aigües dolces i marines.
• Disminució de la productivitat biològica i
de canvis de distribució de les espècies.
• Disminució de l’aportació de sediments
fluvials al sistema.
• L’elevat grau de salinitat de l’aigua del mar,
s’uneix a un augment perillós i progressiu
de la salinitat de l’aigua destinada al regadiu, a conseqüència de diversos factors,
entre els que es destaquen els originats
per la contaminació de l’aigua del riu Ebre
i el vessaments d’aigües residuals de les
activitats industrials en alguns trams de la
conca hidrogràfica de l’Ebre [18].
Per la seva banda, la contaminació del riu Ebre
es constitueix com un del principals impactes
ambientals que sofreix, derivat de la descàrrega
de les aigües residuals tractades i semitracta-
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des, els dipòsits de residus de les fàbriques com
és el cas de l’electroquímica de Flix, els residus
industrials diversos i una certa radioactivitat
aèria. Els efectes d’aquesta contaminació es
tradueixen en la eutrofització i les baixes concentracions d’oxigen dissoltes per la nit o bé
en aigües profundes. Les fonts difuses de contaminació o no puntuals inclouen pesticides i
nutrients, tant d’origen agrícola (herbicides, insecticides, fungicides, acaricides, nematocides,
limacides, fertilitzants químics i orgànics), com
també d’origen urbà [19]. Els fertilitzants i els
productes fitosanitaris també poden produir un
empitjorament de l’estat ecològic del riu Ebre.
Altrament, es considera que els nivells actuals
de contaminació es veuran agreujats per l’addició de noves zones de reg i la disminució de
cabals. En tot cas, afirmen Franquet, Tallada i Albacar que l’estat ecològic del riu no pot millorar
a causa de la presencia de fosfats, nitrats, nitrits,
amoni, metalls pesants, matèria orgànica i sals
diverses procedents de la contaminació difusa
d’origen agrari, industrial i humà.
Considerem oportú també, fer menció expressa
als efectes del canvi climàtic sobre el Delta de
l’Ebre, ja que la planificació hidràulica porta intrínsec l’anàlisi d’aquestes condicions atenent la
seva magnitud i les conseqüències sobre el medi
natural [20]:
• Augment de l’evaporació en masses d’aigua.
• Augment de la transpiració en vegetals.
• Variació de la solubilitat de gasos en aigua
i de les seves concentracions de saturació;
en el cas de l’oxigen, en augmentar la temperatura, disminueix la concentració de
saturació.

• Augment de les taxes biogeoquímiques i
metabòliques, com ara la descomposició
de la matèria orgànica.
• Disminució de la recàrrega hídrica dels
aqüífers i ecosistemes aquàtics, que de forma concatenada provoquen:
. augment de la salinitat.
. augment de la concentració de nutrients
en ecosistemes aquàtics.
. canvis en la estratificació dels ecosistemes aquàtics, tant per la temperatura
com pel que respecta la salinitat i la duració temporal de la estratificació com
en la profunditat a la qual es localitza la
termoclina.
• Modificacions dels cicles biogeoquímics.
• Canvis en la productivitat.
• Canvis en els cicles biològics, que depenen
de les temperatures i d’altres factors abiòtics.
• Canvis en la presència d’espècies amb la
consegüent extinció d’espècies locals i
l’aparició de noves espècies.
• Canvis en l’abundància d’espècies.
• Proliferacions temporals de patògens, algues nocives, i d’altres.
A conseqüència dels efectes sobre el medi natural originats pel canvi climàtic, la població de la
zona del Delta de l’Ebre rebrà els pròxims cent
anys les repercussions d’aquests canvis naturals.
S’estima que es perdrà una quantitat significativa de patrimoni per augment del nivell del
mar, tals com les reflectides en l’estudi del canvi
climàtic del Delta de l’Ebre, les quals s’enumeren
a continuació [21]:
• Nuclis urbanitzats: urbanització Ampolla-

•

•

•

•

•

mar (l’Ampolla), camping de Ampolla-Platja (l’Ampolla), les edificacions de la platja
de la Marquesa (l’Ampolla), l’urbanització
de Riumar (Deltebre), el càmping de l’Aube
(Deltebre), la urbanització i el càmping dels
Eucaliptus (Amposta), i els nuclis urbans de
Muntells i el Poble Nou del Delta.
Infraestructures viàries: les situades a primera línia de costa o bé rodalies de la mateixa, fonamentalment camins i carreteres
locals.
Infraestructures hidràuliques i de sanejament: les situades en primera línia de costa
o bé properes a la mateixa es podrien veure afectades, directament (per inundació
dels terrenys) o indirectament per inhabilitació.
Infraestructures portuàries: les pujades
del nivell del mar i les alteracions de la
dinàmica litoral general poden tenir conseqüències de diferents magnituds sobre
el funcionament dels ports.
Altres infraestructures: són també vulnerables les infraestructures de protecció de
la línia de costa i altres xarxes de serveis
com línies elèctriques i línies telefòniques i
de comunicacions situades prop de la franja costera.
Activitats econòmiques: com en l’àmbit de
l’agricultura amb la pèrdua de superfície
del cultiu d’arròs. Altres també com les
Salines de la Trinitat. En l’àmbit de la pesca marina i la pesca continental també es
poden produir canvis en la temperatura
i la salinitat de l’aigua, particularment en
masses d’aigua d’escassa profunditat com
les llacunes. També es preveu que la expansió o creixement de certes poblacions
d’espècies animals tingui efectes negatius
sobre el fitoplàncton en ambients eutròfics
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i hipertròfics com les llacunes.
• Activitats econòmiques dedicades al turisme, es poden veure directament afectades,
com ara els càmpings, segones residències
i la falta de patrimoni natural del Delta de
l’Ebre repercutiria directament al turisme
verd i l’agroturisme.
• Activitats industrials: es considera que és
industria vulnerable la que desenvolupa
la seva activitat en la transformació, preparació o venda de productes agrícoles
(principalment arròs i altres productes de
l’horta).
Per últim, les variacions climàtiques també portarien modificacions en les condicions sanitàries
i ambientals, aquestes primeres podrien desencadenar els següents efectes [22]:
• Proliferacions de malalties infeccioses com
la malària, dengue, la febre del virus del
Nil Occidental, leishmaniosis, i malalties
transmeses per les paparres.
• Augment de la sobre mortalitat estiuenca.

2.2.2 La creació
i el paper de la
Campanya pels
sediments
La Campanya pels Sediments nascuda al Delta
de l’Ebre, es concep com una entitat sense ànim
de lucre que aglutina diversos col·lectius socials
i ambientals en defensa del Delta de l’Ebre i organitzacions com SEO/BirdLife, Ecologistes en
Acció, la Plataforma en Defensa de l’Ebre, Aigua
és vida, Cuenca Azul, Picampall, GEPEC o DEPA-
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NA, entre d’altres i que ha rebut el suport d’institucions com la Comunitat de Regants-Sindicat
Agrícola de l’Ebre o els principals ajuntaments
del Delta de l’Ebre com són Amposta, Tortosa,
Sant Carles de la Ràpita, l’Ampolla o Deltebre,
i que pretén que les Administracions Públiques
garanteixin, millorin i protegeixin l’ecosistema
del Delta de l’Ebre.
Des de la seva creació aproximadament l’any
2016, la Campanya pels Sediments ha exigit
a les Administracions territorials l’execució
d’accions destinades a millorar l’aportació de
sediments al Delta de l’Ebre en assumptes tant
rellevants com:
A. El bon manteniment dels mecanismes de
les preses, en relació al seu ús i l’ús respecte els sistemes de desaigüe, amb la finalitat
d’adoptar una gestió adequada dels embassaments que evitaria el colmateig dels
sediments als embassaments.
B. La redacció d’un Pla de Gestió Integral dels
Sediments de la Conca de l’Ebre, que tingui
en compte el seu transport, la sostenibilitat dels ecosistemes costaners, el règim
hidrodinàmic fluvial de la alliberació de
cabals dels embassaments, amb atenció als
cabals sòlids, l’efecte d’erosió i colmatació
dels cursos fluvials i els embassaments, la
protecció dels boscos fluvials, i el control
i restricció de les activitats extractives de
qualsevol índole, que inclouen la neteja
de rius i extracció d’àrids baix suposades
obres d’emergència, per tal que es tingui
en compte en el proper cicle de planificació
hidrològica de la conca de l’Ebre (20212027), la gestió de la Xarxa Natura 2000, la
Directiva Marc de l’Aigua (d’ara endavant
DMA) o la Directiva Hàbitats i Aus.

2.2.3 Les diferents
actuacions que
s’han fet des de la
Campanya durant els
últims quatre anys
Tenint en compte els objectius que impulsaren
la seva creació, la Campanya pels sediments ha
portat a terme diferents actuacions a diversos
nivells. És en aquest punt on la reivindicació ha
arribat a col·lectius i entitats socials i ambientals, tècnics/es, experts/es, ciutadans/es, responsables polítics/ques i habitants de la Conca
de l’Ebre.

2.2.3.1 Incidència en
l’àmbit legislatiu
Una de les raons que va motivar la creació de
la Campanya ha estat la inexistència d’una

normativa que gestioni integralment la Conca
de l’Ebre. Ja en línies anteriors s’ha vist com la
presència dels sediments són imprescindibles
per la vida dels ecosistemes fluvials – al seu torn
fonamentals pel bon estat de la conca- com és
el cas el Delta de l’Ebre. Així, tot i la inexistència
d’una normativa i de la poca informació disponible, la Campanya ha llançat preguntes i propostes en diferents àmbits que poden obrir el
camí per una adequada gestió dels sediments al
territori. Des de la seva creació s’ha reclamat la
implicació de persones expertes i amb coneixements tècnics en la gestió de sediments, de dret
ambiental i de normes comunitàries per impulsar una proposta de normativa.
Durant aquests anys, la tasca de la Campanya
també ha consistit en interpel·lar als operadors
jurídics i representants polítics per l’aprovació
d’instruments jurídics que permetin una gestió
integral dels sediments, des del punt de vista
d’unitat de conca. La Campanya també ha ajudat
a difondre alguns casos paradigmàtics a l’estat
espanyol –la represa de Barasona al pré-pirineu
aragonès- així com exemples normatius arreu
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del món – el conveni del Danubi com a precedent—i ha convidat investigadors i juristes a no
desistir en aquesta tasca col·lectiva.
Com s’ha comentat en línies anteriors, des de la
seva creació, la Campanya defensà la possibilitat d’impulsar una normativa marc en matèria
de gestió de sediments, similar a la DMA. Ara bé,
com ja s’ha vist, després de la resposta donada
per la Comissió Europea a les quatre preguntes
plantejades [23], des de diferents àmbits polítics a Catalunya i l’estat espanyol, inclosa alguna ONG ambientalista, consideren que encetar
la via de la directiva marc sobre sediments és
un camí llarg que requereix un arreplegament
d’esforços difícilment assumible actualment. En
tot cas, es continua tenint clar que la producció
hidroelèctrica no pot comprometre els ecosistemes fluvials i que s’ha d’avançar en altres àmbits
i sectors per a evitar-ho.
A nivell estatal tampoc existeix una normativa
sobre sediments, però sí sobre seguretat de les
preses. Aquesta regulació la trobem principalment a l’article 94.2 e) sobre Normas de explotación, conservación y vigilancia de la Orden de 31 de
marzo de 1967, por la que se aprueba la “Instrucción para proyecto, construcción y explotación de
grandes presas” [24] (1967). Aquest article indica
que els serveis tècnics d’explotació d’una presa
han de redactar normes que permetin el bon
funcionament i seguretat de la presa en condicions normals com extraordinàries. Aquestes
han de regular, entre d’altres aspectes, la inspecció i conservació de les comportes i mecanismes
de les comportes de fons. La Campanya ha denunciat que aquesta normativa, encara vigent,
s’està incomplint.
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2.2.3.2 Incidència en
l’àmbit institucional
A nivell estatal, des de la seva creació, la Campanya ha incidit davant les institucions competents pel que fa la gestió integral dels sediments.
Així, amb el suport una trentena d’entitats ambientals i socials de tota la conca [25] ha arribat
a altes instàncies per a exigir un canvi en la gestió de la Conca i el Delta de l’Ebre com a ecosistema fluvial.
La primera trobada va ser a l’abril de 2017,
on una delegació es va reunir a Madrid amb la
Comissió de Medi Ambient, agricultura i Pesca
(CMAAP) del Congrés dels diputats per demanar l’aprovació d’una pla de Gestió Integral dels
sediments a la conca de l’Ebre [26]. Aquesta
instància incloïa quatre propostes [27] centrades en les dues primeres, com a més urgents:
la creació d’una comissió política i tècnica per
a treballar i impulsar el Pla de Gestió Integral
de Sediments de la Conca de l’Ebre (PGISCE) i
encarregar a la CHE i al govern una inspecció independent de les preses Mequinenza, Riba-Roja
i Flix, amb especial atenció a les comportes de
fons.
Així, a través de la incidència feta sobre les dues
Proposicions no de Llei (PNL) 161/001223 i PNL
161/001876 -sobre gestió de sediments i prova
pilot de transferència controlada de sediments
des de l’embassament de Riba-Roja a la desembocadura del Delta de l’Ebre- aprovades el 14
de febrer de 2017 per la CMAAP, la Campanya
va fer algunes aportacions imprescindibles.
Una d’ellas ha estat la ferma convicció de que
la responsabilitat i el compromís d’aconseguir
un balanç sedimentari positiu a tota la Conca

a través d’una millor transició sedimentària riu
abaix no és ni ha de ser d’un únic partit polític
sinó de tots.
Un any després, al març de 2018, la Campanya
alerta que, tot i la sol·licitud del Congrés al govern de l’estat espanyol d’impulsar accions concretes per a la gestió dels sediments a la conca
de l’Ebre, encara no s’ha adreçat amb seriositat
les propostes treballades des de ja fa anys per
les plataformes sol·licitants [28]. Arribats al moment actual, encara no s’han disposat dotacions
pressupostàries per portar a terme, tot i que ja
en el seu moment la Campanya havia calculat
el pressupost aproximat necessari a tal efecte
[29]:
• Projecte pilot de transferència controlada de sediments des de l’embassament de
Riba-roja de l’Ebre a la desembocadura:
1.000.000 euros
• Redacció i aprovació del Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre:
300.000 euros.
• Creació de comissió de gestió de sediments, inspecció de mecanismes de preses

i revisió de protocol de gestió i explotació
de preses: 300.000 euros.
Finalment, aquesta lluita social i ambiental també s’ha enfocat en poder incloure el PGISCE al
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre durant el
tercer cicle de planificació hidrològica (20212027) [30], el qual recentment ha estat sotmès
a consulta pública.

2.2.3.3 Sensibilització
i promoció d’espais
de debat
A més de la incidència política i la recerca d’alternatives tècniques i jurídiques, la Campanya
ha treballat constantment per fer arribar la seva
veu a tothom i construir un debat col·lectiu pel
que fa la importància de l’ecosistema deltaic.
Al blog de la Campanya pels sediments, així
com també a la seva pàgina de Facebook consten totes activitats que han impulsat des de la
seva creació: des de cine-debats, passant per
entrevistes, rodes de premsa, concentracions,
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comunicats o manifestos. El darrer comunicat
fins la redacció d’aquest informe ha estat al 14
de febrer 2019, on s’interpel·la directament als
diputats per la no inclusió de cap partida a l’esborrany dels pressupostos generals de l’estat
[31] per portar a terme l’objectiu de les PNL esmentades anteriorment.
A pesar del moment polític actual d’incertesa
que es viu a l’estat espanyol i especialment a
Catalunya, durant aquests darrers anys, la Campanya pels sediments ha comptat especialment
amb el suport d’organitzacions com SEO/BirdLife, la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE)
o Ecologistes en Acció. També ha interpel·lat
directament a un ampli espectre d’actors acadèmics, socials i polítics: des de la Comunitat
de Regants de l’Esquerra i els pobladors i pobladores de la Conca de l’Ebre, fins l’ACA, la CHE,
l’IDECE, passant per la Fundació Duran Martí o
la pròpia Universitat Rovira i Virgili (URV) [32].
Un clar exemple és el documental SEDiMENTS,
realitzat per un dels portaveus de la Campanya, el Josep Juan Segarra, conjuntament amb
Noèlia Domènch, River Movies i Barnavisuals.
En aquest documental, presentat a diferents
indrets del territori, es resumeixen els punts fonamentals sobre els quals ha pivotat la feina de
la Campanya des de la seva creació: denunciar i
explicar el mal ús que es fa de les comportes de
fons a les preses de la Conca de l’Ebre (el delta,
les platges i els embassaments); alertar sobre
les greus conseqüències socials i ambientals
que implica per la Conca i per tots els éssers
vius que l’habiten; exigir una norma comunitària
a Europa, aportant propostes i reflexions per
aconseguir una solució als problemes del tram
final de l’Ebre. Sens dubte, els cine-debats entre
la pròpia població han estat un espai de trobada
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fonamental i ha esdevingut una important eina
de construcció social i d’interacció i interlocució
política, de debat, en definitiva, sobre el model
que és necessari exigir per a una gestió integral
de la Conca de l’Ebre.
Finalment, en concordança amb la lluita per una
gestió adequada del cabals líquids i sòlids que sigui alhora propera al territori, la promoció d’alternatives de consum d’energia i el boicot a una
de les empreses més grans que gestiona les preses també han format part de les propostes de
la Campanya pels sediments. En efecte un dels
punts centrals per Salvar lo delta també han estat el boicot a Endesa, la empresa que gestiona
les preses de Mequinensa i Riba-Roja, i la gestió
hidroelèctrica en general [33].

2.2.4 La resposta de
la Comissió europea
El gener del 2018, la Campanya pels Sediments
va plantejar quatre preguntes a la Comissió Europea, sobre el pla de gestió integral dels sediments de la conca de l’Ebre, la seguretat de les
preses dels embassaments, la subsidència i la
regressió del Delta, la prova pilot de l’embassament de Riba-roja d’Ebre i la inclusió de la gestió
dels sediments en les normatives europees. Les
preguntes foren elaborades junt amb Ecologistes en Acció, SEO/BirdLife, la Plataforma en Defensa de l’Ebre i l’IRTA del Delta de l’Ebre. També van rebre el suport d’europarlamentaris de
diferents grups: Ernest Urtasun, Marina Albiol,
Estefanía Torres, Ramón Tremosa, Josep Maria
Terricabras, Francesc Gambús, Javi López, Pál
Csáky, Cecilia Wikström, Marlene Mizzy, Margrete Aukenm, i Beatriz Becerra Basterrechea
[34].

En la primera pregunta, la Campanya pels Sediments plantejava la necessitat de mobilitzar
sediments bloquejats a les preses dels embassaments riu amunt. Preguntava a la Comissió Europea si considerava important i essencial que
s’executessin els projectes aprovats pel Congrés dels Diputats, és a dir, si avalaven el Pla de
Gestió Integral de Sediments de la conca del riu
Ebre i la prova pilot de transferència controlada
de sediments des de l’embassament de Riba-roja i si tenien constància de l’estat dels projectes.
En la segona pregunta, es reclamava si era rellevant revisar els protocols de gestió i explotació
de les preses, en especial tenint en compte la
creixent regressió del Delta i els efectes globals
del canvi climàtic. Així doncs, es demanava si
calien nous estudis sobre la retenció de sediments als embassaments i si s’aconsellava una
inspecció dels mecanismes de les preses de
Mequinensa, Riba-roja i Flix, sobretot pel que
feia als desguassos de fons. La Campanya pels
Sediments suggerí que el mal estat de tals mecanismes podia vulnerar les directives europees
de l’Aigua, d’Inundacions, d’Aus, d’Hàbitats i el
Conveni d’Aarhus [35].

portes de fons de les preses per alliberar els
sediments retinguts. Així mateix, es plantejava
si caldria retirar les preses en el moment que
queden obsoletes o que els costos mediambientals, socials i econòmics són majors que els seus
beneficis. Es proposava que fossin substituïdes
per energies sostenibles.

En la tercera qüestió registrada, es buscava
l’aval d’Europa sobre la necessitat d’un estudi
per implantar un sistema de “bypass” de sediments al Pantà de Riba-roja, com a mesura excepcional amb la finalitat d’aturar l’enfonsament
del Delta de l’Ebre.

En segon lloc, la Comissió declarava que la responsabilitat vers la regressió del Delta de l’Ebre,
quant a l’aplicació de la legislació mediambiental
de la UE a nivell local, així com la responsabilitat
de determinar la necessitat d’estudis per garantir-ne la seva protecció, requeia en les autoritats
espanyoles.

I per últim, però no menys important, es reclamava la possibilitat de creació d’una Directiva
específica de gestió de sediments, en el marc
de les normatives europees. La Campanya pels
Sediments es va emparar en els exemples de
França, Alemanya o Suïssa, on s’hi buiden regularment els embassaments i s’obren les com-

La resposta de la Comissió Europea a les quatre
preguntes plantejades per la Campanya, va determinar el següent [36]:
En primer lloc, la Comissió va afirmar ser conscient de les accions dels diferents grups de la
societat civil espanyola per promoure una millor
gestió dels sediments i millorar la protecció del
Delta de l’Ebre. De fet, ja existeixen altres iniciatives i projectes finançats per la UE que promouen la gestió integrada dels sediments, com
el Danube Sediment Management, en el cas del
Danubi [37], o The International Commission
for the Protection of the Elbe River (ICPER), en
el cas del riu Elba [38]. Tals projectes, suggeria la
Comissió, podien ser d’interès per les autoritats
de la conca hidrogràfica de l’Ebre.

D’altra banda, la Comissió va informar que estava fent el seguiment de les deficiències detectades en l’aplicació dels primers plans, incloent la
manca d’objectius mediambientals relacionats
amb l’aigua per les zones protegides. Va anunciar que si es detectaven problemes sistèmics,
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s’examinaria la possibilitat d’adoptar mesures
addicionals. Aquest procés de seguiment de les
deficiències és fruit de l’avaluació general dels
segons plans hidrològics de conca, adoptats en
virtut de la DMA [40], que s’abordaran més endavant.
La Comissió també va reconèixer que l’objectiu
d’assolir un bon estat ecològic o bon potencial
ecològic en totes les masses d’aigua superficial incloïa, entre altres, indicadors de qualitat
biològics i hidromorfològics. Va afegir que el
transport de sediments és una característica
natural dels sistemes fluvials que pot veure’s
influïda per infraestructures tals com les preses,
de les quals deriven impactes ambientals. Finalment, la Comissió va declarar que les autoritats
hidrològiques tenien l’obligació d’adoptar les
mesures necessàries per complir la legislació de
la Unió Europea, incloent, si fos necessari, solucions per al transport de sediments en trams
fluvials afectats per preses. No obstant, afegia,
de conformitat amb el principi de subsidiarietat,
el funcionament o la inspecció de les preses, fins
i tot des del punt de vista de la seguretat, no era
responsabilitat de la Comissió.
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3. Marc
jurídic sobre
la planificació
hidrològica

La planificació hidrològica permet establir un
full de ruta per poder arribar a uns objectius específics en matèria d’aigües continentals (superficials i subterrànies), de transició i costaneres
- i comporta el seguiment, revisió i actualització
permanent dels plans hidrològics de les demarcacions. Tot i existir una llarga tradició en matèria de planificació hidrològica, la regulació en
matèria d’aigües a l’estat espanyol està delimitada pel dret constitucional a gaudir del medi ambient i el deure a conservar-lo (art. 45 CE), pel
Codi d’Aigües i, més recentment, per la DMA.
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3.1. La Directiva
Marc de l’Aigua

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per
la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació
en l’àmbit de la política d’aigües, aprovada a finals l’any 2000, neix com a resposta a la necessitat d’unificar les accions en matèria de gestió
d’aigua a la Unió Europea. Amb aquesta Directiva es plantejà per primer cop a nivell de la Unió
Europea una regulació global i integrada de les
aigües, que superés el tractament que s’havia
donat fins al moment, alhora que s’incorporaren
noves previsions en vistes d’una gestió sostenible de l’aigua.
La DMA és una norma de marcat caràcter ambiental, de manera que, en sintonia amb la política ambiental de la Unió, s’hi recullen els principis fonamentals: de cautela, d’acció preventiva,
de correcció de la contaminació de la font i de
qui contamina paga, (art. 191.2 TFUE). És en
base a aquests principis i a la política ambiental
de la UE que la DMA pretén aconseguir el seu
objectiu, relatiu a “la conservació, la protecció
i la millora de la qualitat del medi ambient, i la
utilització prudent i racional dels recursos naturals” (Considerant 11 i art. 1).
En el nostre cas concret, cal considerar especialment el principi d’acció preventiva i el principi
de precaució. El principi d’acció preventiva queda recollit en els articles 1.a) i e) i 17 de la DMA.
També queda recollit a la Llei 10/2001, de 5 de
juliol, del Pla Hidrològic Nacional, el qual, en la
disposició addicional desena, relativa al Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre, assenyala:
«5. Si, com a conseqüència del seguiment dels
indicadors ambientals definits en el punt g) de
l’apartat 1 anterior, es detectés alguna situació
de risc per a l’ecosistema del Delta de l’Ebre,
s’adoptaran les mesures preventives i correcto-
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res per part de les administracions competents”.
D’altra banda, a la DMA s’hi estableix una clara prevalença pel vessant ambiental sobre els
aspectes comercials, industrials o d’ordenació
quantitativa de l’aigua. Per això, preval per sobre de tot la garantia de la qualitat de les aigües
com a nucli fonamental del marc de la política hidràulica en el si de la Unió Europea. Això queda
reflectit en l’afirmació que “l’aigua no és un bé
comercial com els altres, sinó un patrimoni que
cal protegir, defensar i tractar com a tal” [41].
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3.2. La
transposició
de la Directiva
d’Aigües

Per analitzar la transposició de la DMA a l’estat
espanyol, és menester constatar dos aspectes
bàsics: d’una banda, la rellevància dels canvis i la
seva progressiva posada en marxa a partir d’una
transposició formal, i de l’altra, el retard en la
seva aplicació i compliment a Espanya.
La transposició de la Directiva a l’ordenament
jurídic espanyol produí la modificació i addició
de diversos preceptes del text refós de la Llei
d’Aigües aprovat per Reial Decret Legislatiu
1/2001, de 20 de juliol (TRLA).

3.2.1 El Codi
d’Aigües [42]
El Codi d’Aigües és un recopilatori de totes les
lleis estatals relacionades en matèria d’aigües.
Hi trobem des de la norma substantiva en l’àmbit territorial general, és a dir, el Text Refós de
la Llei d’aigües (TRLA) passant per normes de
domini públic hidràulic i de les diferents demarcacions hidrogràfiques, inclosa la de l’Ebre – en
tant que la seva conca és interestatal -, seguint
amb lleis de planificació hidrogràfica i fins a
arribar a normes de la qualitat de l’aigua i altres
normes que s’hi poden acabar trobant incidentalment relacionades.

3.2.2 El Pla
Hidrològic Nacional
El Pla Hidrològic Nacional (PHN) [43] és l’instrument jurídic de planificació i harmonització de
les accions encaminades a la bona gestió dels recursos hídrics a l’estat Espanyol. Aquest instru-
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ment, aprovat inicialment per la Llei 10/2001,
de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional (Llei
10/2001) va obrir el debat i la polèmica sobre
els transvasaments dels rius. Un dels transvasaments previstos al PHN era el de riu Ebre, el qual
estableix la transferència de les aigües de la conca del riu Ebre a Catalunya, Comunitat Valenciana, Murcia i Andalusia. Gràcies a la forta pressió
de plataformes ecologistes com la PDE, aquesta
llei es va modificar l’any 2005 [44], derogant les
mesures relatives al transvasament – però no la
interconnexió entre la xarxa del Consorci d’aigües de Tarragona (CAT) i la xarxa d’Aigües Ter
Llobregat (ATLL)- i incloent un pla de mesures
centrades en la dessalinització i en la millora de
gestió i reutilització de l’aigua [45].

3.2.3 El Pla Hidrològic
de l’Ebre. La Revisió
del Pla Hidrològic de
l’Ebre.
Es defineix un Pla Hidrològic de Conca (també
PHC) com aquell instrument de planificació de
conca que inclou la descripció de la demarcació
hidrogràfica, els usos, pressions i incidències antròpiques sobre les aigües i, defineix els mapes
de les zones protegides, les xarxes de control
establertes per al seguiment de l’estat de les
aigües, la llista d’objectius ambientals per a les
aigües i un resum dels programes de mesures
adoptats per arribar als objectius previstos [46].
Cal avançar que l’àmbit territorial del Pla Hidrològic de Conca és coincident amb el de la
demarcació hidrogràfica de cada riu [47], de-

finit per l’article 16 bis de la Llei d’Aigües, com
“aquella zona terrestre i marina composta per
una o varies conques hidrogràfiques veïnes i
les aigües de transició, subterrànies i costeres
associades a dites conques”. Fanlo [48], el qual
considera que el Pla constitueix un supòsit de
remissió normativa, afirma que aquest és un
instrument que concreta les previsions genèriques i abstractes de la Llei a la realitat de cada
conca i, que territorialitza el Dret d’Aigües, acomodant-lo a les característiques hidrològiques
pròpies de cada conca hidrogràfica. Considera
a més a més, que, els plans hidrològics no són
mers instruments de programació d’obres, són
en tot cas, instruments normatius que a partir
de l’anàlisis i diagnòstic de les característiques
de la conca, ordenen la gestió i protecció de
l’aigua com a recurs natural i estableixen el programa d’actuacions necessàries per aconseguir
aquest objectiu.
Amb anterioritat a l’entrada en vigor de la DMA,
la planificació hidrològica de l’Ebre es regia per
mitjà del Reial Decret 1664/1998, de 24 de juliol, pel qual s’aproven els Plans Hidrològics de
conca, que tenia per objecte, de conformitat a la
ja derogada Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües,
l’aprovació dels Plans Hidrològics de conca
d’àmbit intercomunitari.
L’any 2003, l’article 129 de la Llei 62/2003 de
30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social va permetre incorporar
a l’ordenament jurídic intern el contingut de la
DMA al TRLA.
Aquesta transposició a l’ordenament jurídic intern va suposar la modificació del Títol III relatiu
a la planificació hidrològica. Concretament va
modificar els articles 40, 41 i 42 i, va introduir
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l’article 40 bis. També cal recordar que la transposició de la Directiva va suposar la creació del
Consell de l’Aigua de la demarcació, el Comitè
d’Autoritats competents, l’establiment de nous
objectius mediambientals, l’anàlisi de l’estat de
les masses d’aigua i els programes de mesures
per la consecució d’objectius.
L’any 2004, finalitzats els treballs relatius a la
primera etapa de planificació de la DMA, amb la
caracterització de les conques hidrogràfiques i
el registre de zones protegides, el calendari establert sobre la planificació hidrològica preveia
que, per l’any 2009, es redactés el Pla Hidrològic de l’Ebre atenent les exigències de la DMA
transposada a l’ordenament intern. El PHC de
l’Ebre es concebia com el principal instrument
de gestió per la millor dels objectius ambientals,
com també el principal mecanisme d’informació
de la Comissió Europea i del públic en general
per conèixer l’efectivitat de la implantació de la
DMA.
Respecte la demarcació de l’Ebre, el primer procés de planificació un cop transposada la Directiva es va produir en el període comprès entre
l’any 2007 a l’any 2015, que va culminar amb
l’aprovació del PHC per mitjà del Reial Decret
129/2014, de 28 de febrer, pel qual s’aprova
el Pla Hidrològic de la part espanyola de la Demarcació Hidrogràfica de l’Ebre. En tot cas, es
coneix formalment aquest període com el primer període de planificació hidrològica de l’Ebre
comprès entre l’any 2009 a 2015.
El segon període de planificació del riu Ebre,
comprèn els anys 2015 a 2021, i tenia per objecte la revisió i derogació del PHC aprovat en
el primer període per mitjà del R.D 129/2014.
Aquesta segona etapa o període de planificació
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es va iniciar el 23 de maig de 2013, per mitjà
de la Resolució de la Direcció General de l’Aigua per la qual s’anuncia l’obertura del període
de consulta pública dels documents inicials del
procés de planificació hidrològica corresponent
a les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric
occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i
Xúquer i a la part espanyola de les demarcacions
hidrogràfiques del Cantàbric oriental, Miño-Sil,
Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, publicat al BOE
número 124, de data 24 de maig de 2013.
La culminació d’aquest segon període es va produir amb l’aprovació del PHC de l’Ebre per mitjà
del Reial Decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual
s’aprova la revisió dels Plans Hidrològics de les
demarcacions hidrogràfica del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions
hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-sil,
Duero, Tajo, Guadiana i Ebre.
El tercer període o etapa de planificació del Riu
Ebre, formalment comprès entre els anys 2021
a 2027, es va iniciar en data 15 d’octubre de
2018, per mitjà de la Resolució de la Direcció
General de l’Aigua per la qual s’anuncia l’obertura del període de consulta i informació pública
dels documents inicials del procés de planificació hidrològica (revisió de tercer cicle) corresponents a les demarcacions hidrogràfiques
del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta,
Melilla, Segura i Xúquer i a la part espanyola de
les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric
oriental (en l’àmbit de competència de l’Administració General de l’Estat), Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana i Ebre, de data 15 d’octubre de
2018 i publicada al BOE número 253, de data 19
d’octubre de 2018.

Aquest tercer període, el qual comprèn el segon
període de revisió del PHC de l’Ebre aprovat
l’any 2014, té per objecte la consecució d’objectius ambientals i socioeconòmics tal i com els
agrupa i defineix la DMA ja en l’any 2001. Respecte els primers es preveu el següent:
• Quant a les aigües superficials, s’estableixen com a objectius, de forma àmplia,
la prevenció del deteriorament de l’estat
de les masses d’aigua i la conseqüent millora del seu estat i, l’assoliment dels objectius relatius a l’eliminació o reducció de la
contaminació per substàncies perilloses i/o
prioritàries.
• Quant a les aigües subterrànies, s’estableixen com a objectius, de forma anàloga
a les aigües superficials, la millora de l’estat
de les aigües i la prevenció o limitació de la
contaminació i inversió de les tendències
actuals, entenent per tals, la gestió i ús de
les mateixes.
• Quant les zones protegides, s’estableixen
com a objectius, el compliment de les normes de protecció aplicables a les zones
declarades protegides i l’assoliment dels
objectius ambientals fixats, tot donant
compliment a les normes de protecció.
• Quant a les masses artificials i molt modificades (tal i com les anomena denomina el
document inicial), s’estableixen com a objectius la protecció i la millora de les masses d’aigua, la millora de la potencialitat
ecològica d’aquestes aigües i la millora del
seu estat químic.
Respecte els objectius socioeconòmics, el document inicial preveu la racionalització de les
demandes d’aigua per satisfer amb garantia,
eficàcia i eficiència els diferents usos de l’aigua

requerits per la societat, a través de processos
de verificació de compliment dels criteris de garantia en els subministraments.
Pel que fa aquest tercer període aquest tercer
període de planificació i, a data del present informe, s’ha elaborat per part de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre, el document inicial, el
qual s’ha sotmès a consulta pública per un termini de sis mesos de conformitat a la Resolució
de la Direcció General de l’Aigua, de data 15
d’octubre de 2018.
Transcorregut aquest període de consulta pública, i dintre de la primera fase de planificació,
l’organisme competent per l’elaboració del PHC
ha d’elaborar en l’actualitat l’Esquema Provisional de Temes Importants en matèria de gestió
d’aigües, el qual s’ha de sotmetre a consulta
pública per un període de sis mesos. L’elaboració d’aquest document i el corresponent tràmit
d’informació pública estan previstos per a l’any
2020.
Finalitzada la consulta pública sobre l’Esquema
de Temes Importants, preveu l’organisme de
conca respecte la resta de fases que comprenen
la revisió de la planificació hidrològica de l’Ebre,
el següent:
1. Elaboració del projecte del PHC de l’Ebre
durant l’any 2021, el qual s’haurà de sotmetre a consulta pública per un període de
sis mesos.
2. Procediment d’aprovació de la revisió del
Pla Hidrològic de l’Ebre, el qual haurà d’entrar en vigor abans del 22 de desembre de
2021.
3. Enviament del PHC de l’Ebre a la Comissió
Europea abans del dia 22 de març de 2022.
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4. Establiment del programa de mesures, el
qual haurà d’estar actualitzat abans del dia
22 de desembre de 2021.
5. Redacció de l’informe intermedi sobre
l’aplicació del programa de mesures, el
qual s’haurà d’enviar a la Comissió abans
del dia 22 de desembre de 2024.
6. Elaboració del Programa de mesures operatives, el qual deu estar en funcional l’any
2024.
7. Compliment dels objectius mediambientals, els quals s’hauran de complir abans
del desembre de 2027.
En tot cas, el procediment de revisió actual del
PHC de l’Ebre, es sotmetrà paral·lelament a diferents línies d’actuació com el programa de mesures, el PHC, la participació pública i l’avaluació
ambiental estratègica.
Tot i que encara no es té accés a l’avaluació ambiental estratègica, és important recordar que
aquesta té per objecte la integració d’aspectes
ambientals als plans i programes públics, com
és el cas, amb la finalitat d’evitar o almenys corregir els impactes ambientals associats a certes
actuacions en una fase prèvia d’execució.
Finalment i relacionat amb el PHC de l’Ebre,
trobem el Pla Especial de Sequeres de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre, actualment vigent,
l’actualització del qual està prevista abans de la
finalització de l’any 2023. També s’ha de fer esment del Pla de Gestió del Risc d’Inundació de
la demarcació hidrogràfica de l’Ebre, vigent en
l’actualitat i, el qual ha de ser sotmès a actualització abans del 2021.

30

4. Anàlisi de la
regulació en
l’ordenament
jurídic dels
sediments
i propostes
d’actuació
4.1. La regulació
dels sediments
als ordenaments
jurídics europeus

Una de les definicions que estableix la DMA és el
concepte de “norma de qualitat mediambiental”,
que es recull com “la concentració d’un determinat contaminant o grup de contaminants en
l’aigua, els sediments o la biota, que no s’ha de
superar en ares de la protecció de la salut humana i el medi ambient” [49]. Per tant, es contempla que els sediments siguin part en l’àmbit de la
protecció de les aigües.
L’article 4 de la DMA, que regula els objectius
mediambientals, estableix la necessitat de garantir el bon estat de les aigües superficials i
subterrànies en tota la UE i evitar el deteriorament de l’estat de les aigües a nivell comunitari
[50]. Remet aquest objectiu als Estats membres, en afirmar que són ells qui han de tractar
d’aconseguir l’objectiu mínim del bon estat de
les aigües, mitjançant la definició i aplicació de
les mesures necessàries dins dels programes integrats de mesures, tenint en compte els requisits comunitaris existents [51].
També s’assenyala que “en aplicar els apartats
3, 4, 5, 6 i 7, cada Estat ha de vetllar per tal que
aquesta aplicació no posi en perill l’assoliment
dels objectius de la Directiva en altres masses
d’aigua de la mateixa demarcació hidrogràfica i
també perquè vagi d’acord amb l’aplicació d’altres normes comunitàries en matèria de medi
ambient” [52]. Així mateix, la DMA assenyala
que s’han de prendre les mesures necessàries
per assegurar que l’aplicació de les noves disposicions, incloent la dels apartats 3, 4, 5, 6 i 7,
garanteixin com a mínim el mateix nivell de protecció que les normes comunitàries vigents [53].
Els Estats membres queden obligats a vetllar
per l’establiment de programes de seguiment de
l’estat de les aigües, amb l’objectiu de tenir una
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visió general coherent i completa de l’estat de
les aigües en cada demarcació hidrogràfica [54].
A més, s’assenyala expressament l’obligació dels
Estats membres de vetllar perquè s’estableixi
per a cada demarcació hidrogràfica, o per la
part d’una demarcació hidrogràfica internacional situada en el seu territori, un programa de
mesures, que tingui en compte els resultats de
les anàlisis exigides d’acord amb l’article 5, per
tal d’assolir els objectius establerts en l’article 4
[55]. Aquests programes fan referència a mesures derivades de la legislació adoptada a nivell
nacional i que cobreixin la totalitat del territori
d’un Estat membre. A més, es preveu que “si és
el cas, un Estat membre pot adoptar mesures
aplicables a totes les demarcacions hidrogràfiques i/o a les parts de demarcacions hidrogràfiques internacionals situades al seu territori”.
Les zones protegides, per la seva part, s’entenen com “aquelles zones incloses en cada demarcació hidrogràfica que hagin estat declarades objecte d’una protecció especial en virtut
d’una norma comunitària específica relativa a
la protecció de les seves aigües superficials o
subterrànies, o a la conservació dels hàbitats i
les espècies que depenen directament de l’aigua”. És el cas del Delta de l’Ebre. Les mesures
de l’Estat per aconseguir el compliment de totes
les normes i objectius, tal com disposa la DMA,
són qüestionables ja que, malgrat la seva adopció, les zones protegides del Delta de l’Ebre, a
dia d’avui, estan en greu perill com a efecte de la
regressió que està patint.
Certament, doncs, la DMA aborda molt per sobre la importància del transport de sediments i
de garantir la protecció d’espais naturals dependents de l’aigua. No obstant, estableix programes i mesures “excepcionals” que han d’incloure
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els Plans Hidrològics de conca i que podrien corregir l’alteració en el transport de sediments a
causa dels pantans, en contemplar la necessitat
de gestionar els recursos hídrics a nivell de conca hidrogràfica.
Si bé la DMA fa alguna menció ocasional als sediments, la Llei d’aigües espanyola [56] ni tan sols
fa menció d’aquesta paraula. Sí la menciona, en
canvi, el RDPH en alguna ocasió. Per exemple,
l’art. 126.5 del RDPH determina que per a l’atorgament de noves autoritzacions o concessions
d’obres transversals a la llera del riu, que per la
seva naturalesa i dimensions puguin afectar significativament al transport de sediments, serà
exigible una avaluació d’impacte de tals obres
sobre el règim de transport de sediments de la
llera. En l’explotació de les obres s’han d’adoptar
mesures per minimitzar aquest impacte. També
el RDPH recull en el seu art. 245.5. la definició
que cal entendre com a norma de qualitat ambiental: “la concentració d’un determinat contaminat o grup de contaminants en l’aigua, en els
sediments o en la biota, que no ha de superar-se
per tal de protegir la salut humana i el medi ambient”. Aquesta és la redacció calcada que trobem a la DMA.
Per la seva banda, el Reglament de Planificació
Hidrològica estableix que una de les informacions que cada demarcació hidrogràfica ha de
recopilar en un inventari és l’estimació d’incidències antropogèniques significatives en els
sediments contaminats [57]. I així mateix, el
Real Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre
les normes de qualitat ambiental en l’àmbit de
la política d’aigües, defineix com a sediment
“aquell material sòlid orgànic o mineral en forma
de partícules, grans o petits blocs, dipositat en el
llit d’una massa d’aigua superficial”.

Pel cas que ens ocupa, el PHN contempla les
mesures necessàries per a la coordinació dels
diferents plans hidrològics de conca i conté la
delimitació caracterització de les masses d’aigua subterrània que es comparteixen entre dues
o més demarcacions hidrogràfiques. Aquesta
norma és d’una importància cabal, doncs com es
veurà al següent apartat, condiciona el contingut dels Plans hidrològics de conca [58].
Tenint en compte que la demarcació hidrogràfica de cada riu compren les zones terrestres i
marines [59], pel que fa el Delta de l’Ebre, a la
disposició addicional desena del PHN es preveu l’aprovació del Pla Integral de protecció del
Delta de l’Ebre (PIPDE). Una de les finalitats del
PIPDE és la de “preservar i millorar els ecosistemes del delta, evitar la seva regressió i garantir
la seva sostenibilitat” [60] i es preveu que aquest
disposi, entre d’altres mesures, aquelles “necessàries per evitar la subsidència i regressió del
Delta, com l’aportació de sediments”. Així doncs,
aquest document presenta una clara vocació
ambiental i coincideix en gran mesura amb la
DMA. La disposició addicional també estableix
que els indicadors ambientals integrats en el Pla
hauran de tenir en compte també paràmetres
quantitatius i qualitatius atenent a, entre d’altres, la falca salina, la subsidència i regressió del
Delta i la badia dels Alfacs i del Fangar.
L’any 2003 es va redactar un primer esborrany
i al juliol de 2006 es va publicar el primer document base [61]. El procés d’elaboració d’aquest
document ha estat lent. L’any 2007, l’Institut
d’Investigació de Tecnologies Agroalimentàries
de la Generalitat de Catalunya (IRTA) va realitzar un estudi per a determinar els cabals ambientals o ecològics – és a dir, el règim hídric
mínim necessari per a mantenir els ecosistemes

de l’entorn [62] – al tram final del riu Ebre. Més
endavant aquest mateix institut va analitzar la
validesa de les distintes propostes de cabals ambientals mitjans anuals pel tram baix del riu Ebre
i, finalment, l’any 2010, a la planificació hidrològica per a l’horitzó 2010-2015, es va proposar el
règim de cabals ambientals per a la desembocadura del riu Ebre. Si bé el PIPDE és considerat
com un pla de gestió integrada de l’aigua i del
territori, amb l’arribada de la crisi, tot i mantenir
la seva vigència, les mesures previstes encara
no s’han implementat en la seva totalitat [63].
En tot cas, la importància d’aquest Pla rau en la
definició dels cabals que s’incorporaran al Pla
Hidrològic de Conca [64].
Com es veurà de seguida, l’organisme de conca
encarregat d’aprovar el Pla Hidrològic de l’Ebre
(PHE), de gestionar el seu seguiment i revisió,
així com de regular i mantenir el bon estat de
les aigües de la Conca Hidrogràfica de l’Ebre és
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).
Aquesta conca és intercomunitària, és a dir,
excedeix de l’àmbit territorial d’una Comunitat
Autònoma, però a més a més es comparteix amb
França i Andorra. Els organismes que regulen
aquest tipus de conca s’anomenen Confederacions hidrogràfiques i la primera en crear-se,
l’any 1926, va ser justament la CHE [65]. La CHE,
pel que fa les seves competències, hauria de regular assumptes relacionats amb la conca com
és la gestió dels sediments, però actualment no
existeix una norma o instrument jurídic que reguli aquest tema. És important destacar que la
CHE també és la responsable del funcionament
dels embassaments i les preses de l’Ebre i que al
seu torn aquest organisme depèn del Ministeri
per a la Transició Ecològica (MITECO). Aquesta
informació és rellevant doncs, pel cas que ens
ocupa, el MITECO i la CHE tenen competèn-
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cies en la gestió adequada, per exemple, de les
comportes de fons de les preses de Mequinensa
i Riba-Roja que són gestionades actualment per
Endesa.
Respecte l’elaboració i el contingut del Pla
Hidrològic de Conca, l’article 4 del RPH, en
consonància a l’article 42 del TRLA defineixen
els aspectes essencials que han de contenir
obligatòriament els plans hidrològics de conca. D’acord amb l’article 40 del TRLA, els plans
hidrològics són públics i vinculants, i seran sotmesos a actualitzacions i revisions periòdiques
justificades.
El contingut obligatori del Pla Hidrològic de
Conca ha d’incloure, tal i com preveu l’article
81 del RPH, la Memòria del Pla Hidrològic de
Conca, la qual es pot acompanyar dels annexos
oportuns per les característiques singulars de
cadascuna de les demarcacions hidrogràfiques.
Igualment s’ha d’acompanyar de la normativa
que regularà aspectes tals com usos, concessions, demarcació, qualitat de les aigües, cabals ecològics i d’altres aspectes necessaris per
l’afectació antropogènica. Altrament, l’article
82 del RPH estableix que el Ministeri de Medi
Ambient podrà dictar les instruccions i recomanacions tècniques complementàries per l’elaboració dels plans hidrològics que consideri convenients per la homogeneïtzació i sistematització
dels treballs.
D’acord amb l’exposat a l’anterior paràgraf,
l’Ordre ARM/2656/2008, de 10 de setembre,
per la qual s’aprova la instrucció de planificació
hidrològica, estableix els criteris d’homogeneïtzació i sistematització dels treballs d’elaboració
dels plans hidrològics de conca per als àmbits intercomunitaris i, té per objecte l’establiment de
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criteris tècnics per la homogeneïtzació i sistematització dels treballs d’elaboració dels plans
hidrològics de conca, de conformitat a l’article
82 del RPH, el qual estableix que el Ministeri
de Medi Ambient podrà dictar les instruccions i
recomanacions tècniques complementàries per
l’elaboració dels plans hidrològics que consideri
convenients.
Alguns autors com Caro-Patón [66] consideren que el contingut de la memòria posseeix un
caràcter merament informatiu, ja que no exigeixen la inclusió de resums en la seva majoria,
quedant reservat el contingut normatiu als programes de mesures. Altres, com Fanlo [67], consideren que el contingut obligatori dels plans
hidrològics és de naturalesa bàsica d’acord amb
la Sentència del Tribunal Constitucional número
227/2008 de data 21 de juliol de 2008 [68].
Altrament cal dir que la Llei d’Aigües estableix
que les Administracions públiques competents
han d’elaborar un programa de mesures bàsiques i complementàries, regulat a l’article 92
quàter del mateix text normatiu. Aquest programa es defineix com aquell instrument que ha
de posseir necessàriament cada demarcació hidrogràfica, en el qual s’enumeraren els resultats
dels estudis previs realitzats en relació amb les
característiques de la demarcació, les repercussions de l’activitat humana en les seves aigües,
la identificació de les masses d’aigua en risc i
també, l’estudi econòmic o els cost de l’ús de l’aigua. La seva finalitat és establir els objectius mediambientals fixats principalment per la DMA.
En tot cas, la doctrina considera que el programa de mesures és un document independent del
pla hidrològic de conca respecte el pla hidrològic
de conca. La particularitat del primer rau en que

la seva elaboració correspon en la major part
dels casos a les confederacions hidrogràfiques
de cada una de les conques existents al territori.
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4.2 La
participació
activa i la
participació
pública en el
procés de revisió
del PHE

El present apartat té per objecte determinar
quines són les etapes per les quals les persones
interessades i el públic en general estan legitimades per accedir a la informació pública i presentar al·legacions, suggeriments o comentaris
al procés de revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre,
envers la problemàtica dels sediments al tram
final del Riu Ebre. S’ha de discernir entre el concepte de participació activa respecte el concepte de participació pública, atès que les persones
intervinents en cadascun d’aquests processos
reben un tractament jurídic diferent.
Cal recordar que la normativa reguladora de la
planificació hidrològica garanteix la participació
pública en els processos d’aprovació i de revisió
del Plans Hidrològics, els quals són regulats en la
secció 3ª, del Capítol I, del Títol II, de la RPH. En
conseqüència, l’article 72 del RPH atribueix als
organismes de conca el deure de materialitzar
i fer efectiva la participació pública en els processos de planificació hidrològica, a través d’instruments tals com els cronogrames, els mètodes
i les tècniques de participació en les diferents
fases del procés.
Com ja mencionàvem en apartats anteriors, els
drets reconeguts en la LAAIPAJ relatius al dret
d’accés a la informació pública ambiental i el
dret de participació pública en assumptes ambientals s’engloben en matèria de planificació
hidrològica dintre dels conceptes de consulta
pública i informació pública, però no s’inclouen
en el concepte de participació activa. A més a
més, en les diferents fases del procediment en
les quals es preveu la consulta pública i la participació activa es distingeixen de forma clara les
persones considerades interessades i les persones pertanyents al públic en general, tenint
aquest últim grup, una intervenció que podem
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considerar ínfima respecte la integritat del procés planificador.
Com a exemple, trobem la definició que el MITECO presenta en el seu portal web [69] en referència a la consulta pública, la qual la defineix
com:
“La consulta pública dels documents de la planificació hidrològica és un procés formal obligatori requerit tant per la Directiva Marc de l’Aigua com pel
text refòs de la Llei d’Aigües, i el desenvolupament
en l’article 74 del Reglament de la Planificació Hidrològica.”
En tot cas, el MITECO considera que la consulta
pública s’engloba dintre el procés de participació pública.
A més a més, s’ha de tenir en compte que els
plans hidrològics han de ser objecte d’avaluació ambiental estratègica, instrument en el qual
s’exigeix la celebració de processos d’informació i de consulta pública.
En aquest sentit, es pretén determinar en
aquest capítol quines són les fases en les quals
està previst l’exercici del dret d’accés a la informació pública i la participació pública en el procediment d’avaluació ambiental estratègica. Si
recordem, l’avaluació ambiental estratègica és
un instrument creat per la Directiva 2001/42/
CE del Parlament Europeu i del Consell, que
va ser incorporat i transposat a l’ordenament
jurídic intern per mitjà de la Llei 9/2006, de 28
d’abril sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, la
qual va ser derogada per la Llei 21/2013, de 9 de
desembre, d’avaluació ambiental (LAA). Aquest
instrument té com a finalitat avaluar l’afecció al

medi ambient de l’aplicació de plans i programes,
tals com podria ser el Pla Hidrològic de l’Ebre.
Tanmateix, l’article 5 de la LAA concep l’avaluació ambiental com un procés a través del qual
s’analitzen els efectes significatius que tenen
o puguin tenir els plans, programes i projectes,
abans de la seva adopció, aprovació o autorització sobre el medi ambient, incloent en aquest
anàlisi els efectes sobre la població, la salut de
les persones, la flora, la fauna, la biodiversitat,
la geodiversitat, la terra, el sòl, el subsòl, l’aire,
l’aigua, el clima, el canvi climàtic, el paisatge, els
béns materials, en els quals s’inclou el patrimoni
cultural i la interacció entre tots aquests factors.
Gullón Muñoz-Repiso [70] defineix l’avaluació
ambiental estratègica com un procés sistemàtic per l’avaluació dels efectes sobre el medi
ambient derivats de les decisions preses en els
nivells de formulació de polítiques, plans o programes. Per l’autora, l’avaluació ambiental estratègica suposa estendre i anticipar l’avaluació
ambiental a etapes de planificació més generals
i anteriors a la redacció de projectes, introduint
els criteris de sostenibilitat en els processos de
planificació i presa de decisions estratègiques
[71].
L’avaluació ambiental estratègica facilita la incorporació dels criteris de sostenibilitat en la
presa de decisions estratègiques i garanteix una
adequada prevenció dels impactes ambientals
concrets que es puguin generar, al temps que
estableix mecanismes de correcció o compensació. Aquest instrument, de conformitat amb
la normativa d’aigües, ha de coordinar-se amb la
planificació hidrològica.
Per la seva banda, l’article 72 del RPH exigeix
als organismes de conca que en l’elaboració o
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revisió dels plans hidrològics, existeixi una coordinació real amb el procés d’avaluació ambiental
estratègica, per tal d’harmonitzar els objectius
ambientals dels plans hidrològics.
Es preveu que l’avaluació ambiental estratègica
s’iniciï a la vegada que es consolidin els documents inicials i es finalitzi la consulta pública
d’aquests. En posterioritat, a partir d’un document inicial elaborat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, anomenat “document inicial
estratègic”, l’organisme ambiental, en aquest
cas la Direcció General de la Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del MITECO, amb
la finalitat que serveixi de base per a que el promotor pugui desenvolupar l’Estudi Ambiental
Estratègic, que deurà estar finalitzat simultàniament al projecte de revisió del pla hidrològic de
l’Ebre. Posat a disposició del públic, pel període
d’almenys sis mesos, el procediment d’avaluació
ambiental estratègica finalitzarà amb la Declaració Ambiental Estratègica, les quals s’hauran
de tenir en compte en el contingut definitiu de
la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre que es sotmeti a aprovació del Govern.
Gullón Muñoz-Repiso considera que els plans
hidrològics són el nexe d’unió entre la DMA i la
Directiva EAE, atès que aquest instrument està
subjecte a dos Directives europees en certa
forma complementàries i, que en molts casos
inclús es solapen amb contingut, com pot ser
per exemple, la recollida d’informació sobre el
medi ambient, l’avaluació d’impactes de l’activitat humana, les mesures correctores, els procediments de seguiment, o els procediments de
participació pública.
El paral·lelisme i la simultaneïtat entre aquests
dos procediments garanteix i atribueix, almenys
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de manera formal, rellevància en els aspectes
ambientals dintre del procés de planificació i de
la presa de decisions.
Per tot això, considerem que el procediment
d’avaluació ambiental resulta essencial per
l’exercici del dret de participació pública en totes aquelles qüestions relatives a la problemàtica dels sediments, entenen que es tracta d’un
instrument que preveu la minimització dels impactes ambientals en la planificació i la millora
de les condicions ambientals de la demarcació
hidrogràfica de la conca.

4.2.1 Les fases de
participació activa en
el procediment de
revisió del PHE
La participació activa, encara que amb l’actual
normativa no inclou els processos de participació pública de la ciutadania, sí que es constitueix
com un mecanisme idoni perquè associacions i
organitzacions sense ànim de lucre, representants dels interessos generals i la ciutadania,
puguin participar activament en el procediment
de revisió del PHE en condició d’interessats. Si
recordem, l’article 2 de la LAAIPAJ considerava
persones interessades totes aquelles persones
jurídiques sense ànim de lucre que persegueixin
finalitats de caire ambiental.
En aquest sentit, es considera que aquestes associacions o organitzacions sense ànim de lucre,
que tinguin com a finalitat la protecció del medi
ambient, o més concretament la protecció ambiental del Riu Ebre, afavoreixen la participació

del públic en general quan actuen com un canal
conductor de les inquietuds ambientals de la
societat.
Respecte les fases del procediment de revisió
del Pla Hidrològic de l’Ebre previstes en l’actual
RPH, cal dir que no existeix una regulació exacta
que determini quines són les fases d’intervenció
dels interessats en aquest procés de planificació, ja que el RPH, concedeix discrecionalitat
als Organismes de Conca per tal que elaborin
i formulin el procés de participació activa com
analitzarem en paràgrafs posteriors.
D’aquesta forma, la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre va preveure en el “Document inicial del tercer cicle de planificació hidrològica
(2021-2027)” elaborat en data 19 d’octubre de
2018 [72], en el seu punt 5.4.3 sobre participació activa, els instruments de participació dels
agents interessats en el procediment de revisió
del pla hidrològic. Bàsicament es preveu que la
participació activa es materialitzi per mitjà dels
següents instruments:
•
•
•
•
•

Reunions informatives.
Grups de treball temàtics.
Taules sectorials.
Jornades Territorials Participatives.
Processos de concertació.

Aquests instruments han de permetre ampliar
el coneixement dels actors involucrats i rebre
eficaçment les seves aportacions, comentaris i
sensibilitats sobre la documentació que conforma el procés d’elaboració del Pla Hidrològic.
Tots ells, amb l’objectiu d’intercanviar coneixements i experiències, aproximar el PH a la realitat del territori, consensuar i anticipar possi-

bles conflictes, establir canals de comunicació
i fomentar la implicació dels agents interessats
en la planificació hidrològica i, amb la finalitat
d’identificar objectius comuns entre els agents
interessats, analitzar-los i poder resoldre diferències entre les diferents parts intervinents.
D’acord amb el Document inicial previst per
aquest tercer cicle, els processos de participació
activa representen una oportunitat perquè hi
hagi una implicació plena dels agents interessats, els quals es considera que han d’integrar-se
en la seva totalitat i desenvolupar un treball eficaç al llarg de tot el procés participatiu.
Amb el cas dels Documents inicials del tercer
cicle de planificació del Pla Hidrològic de l’Ebre,
es considera que són interessats en la planificació totes aquelles persones físiques o jurídiques
amb dret, interès o responsabilitat, que desitgin
participar en la presa de decisions. Considera la
Confederació Hidrogràfica, que els interessats
reben aquesta condició pels següents motius:
• Motius econòmics: entenen que són persones interessades aquelles persones que es
beneficien o perden econòmicament arrel
de la decisió presa.
• Motius d’ús: entenen que són persones
interessades aquelles persones que les
decisions adoptades en el si del procés de
revisió poden tenir afectació sobre els usos
de l’aigua o de l’ecosistema.
• Motius de competència: entenen que són
persones interessades aquelles a les quals
les decisions els atribueixen responsabilitat sobre els seus administrats.
• Motius de proximitat: entenen que són
persones interessades aquelles que les
decisions adoptades en el procés de revisió
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els provoca un impacte ambiental sobre els
seus dret i interessos.
Per la seva banda, es determina per aquest tercer cicle de planificació de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre que, existiran tres nivells de
participació activa atenen les condicions i característiques dels actors, encara que, el Document
Inicial no determina quins són els criteris de
classificació en cadascun dels grups següents:
• Participant actiu: actors que poden incidir
de forma directa en les decisions adoptades i els quals les seves recomanacions
tenen una importància notòria en la fase
d’elaboració del Pla.
• Especialista: actors que aporten coneixements tècnics i científics a les activitats a
realitzar, influint de manera directa en les
decisions adoptades, i els quals únicament
poden emetre recomanacions quan són reclamats expressament.
• Observador: actors que estan interessats
en ser informats i pretenen seguir el transcurs del procediment i, exclusivament manifesten la seva opinió en actes públics o
mitjançant algun tipus de manifest escrit,
però mai participen de forma directa al
procés de revisió del Pla.
La CHE es comunicarà amb les parts interessades per mitjà d’un sistema efectiu i equitatiu
amb els participants, que aglutinarà les activitats i demés aspectes bàsics per fer efectiva la
participació activa. Aquesta comunicació s’iniciarà per mitjà d’una llista inicial de parts interessades la qual indicarà el seu grau de participació, i que s’haurà de publicar per tal que els no
inclosos sol·liciten la seva inclusió i el seu grau
de participació. Amb el cas del procediment de
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revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre, encara no
es disposa d’aquesta d’informació, però podem
trobar un exemple de la llista d’interessats en
el procés de participació activa en l’àmbit de la
demarcació hidrogràfica de la conca del Segura
[73].
En tot cas, els articles 79 i 80 del RPH, sens perjudici dels diferents mètodes de participació
que pugui preveu la CHE durant el transcurs
d’elaboració de la revisió del Pla Hidrològic de
l’Ebre, preveu la participació activa dels interessats concretament en les següents fases:
• Participació activa en l’esquema de temes
importants en matèria de gestió de les aigües de la demarcació (art. 79.5 del RPH).
Aquest document s’haurà de posar a disposició dels interessats en el procés de revisió del PHC de l’Ebre amb una antelació
mínima de dos anys respecte l’inici del procediment d’aprovació, els quals disposaran
d’un termini de tres mesos per presentar
les propostes i suggeriments que considerin oportuns.
• Participació activa respecte el projecte de
pla hidrològic de conca (art. 80.3 del RPH)
i l’informe de sostenibilitat ambiental, amb
una antelació mínima d’un any respecte
l’inici del procediment d’aprovació de la revisió del pla hidrològic, perquè en el termini de tres mesos interposin les propostes i
els suggeriments que considerin oportuns.
Aquesta fase és la última de les fases previstes de participació activa durant el procediment d’elaboració del pla hidrològic de
l’Ebre.

4.2.2 Les fases de
participació pública
en el procediment
de revisió del Pla
Hidrològic de l’Ebre
La participació pública en l’actual revisió del
PHC de l’Ebre en el seu tercer cicle es troba
planificada en el Document inicial d’octubre
del 2018, pel qual s’estableix l’organització i
cronogrames dels procediments d’informació
pública, consulta pública i participació activa del
Pla Hidrològic amb coordinació amb el procés
d’avaluació ambiental estratègica. D’aquesta
forma es pretén garantir al públic en general,
informació arran del procés de planificació, el
desenvolupament d’un sistema d’informació
sobre el procés de planificació, una comunicació
fluida entre les diferents administracions i, la
sensibilització i capacitació de la societat sobre
la importància de la protecció i millora d’aigua
i dels ecosistemes a través de la divulgació. Es
preveu assegurar la informació pública a través
de la disponibilitat en paper dels documents
obrants en el procés de revisió, l’accés a aquesta
informació per mitjà de la pàgina web a través
de publicacions divulgatives que informin sobre
aquest procés d’informació, jornades celebrades a tal efecte i, panells informatius i tríptics.
Considerem en tot cas que, el Document inicial
no solament es constitueix com un instrument
previ al projecte de PHC de l’Ebre sinó que entenem envers el seu contingut, que es tracta d’un
instrument que promulga l’accés a la informació
pública i la participació pública, definint en tot
cas, els canals i mitjans de divulgació d’informa-

ció de la planificació i els mètodes de participació pública durant tot el procediment de planificació.
Respecte la consulta pública en cadascuna de les
fases anteriorment exposades que conformen
el procediment de revisió del PHC de l’Ebre, es
preveu que finalitzades es reuniran en un informe que formarà part del projecte de revisió del
pla hidrològic.
Aquesta consulta, d’acord amb el que estableix
el Document inicial en el seu capítol V, es complementarà amb documents de caràcter divulgatiu i enquestes amb l’objecte de facilitar el
procés i la participació dels ciutadans, el quals
seran accessibles a les pàgines web de la CHE i
el MITECO.
El procés de participació pública, fomentat pel
Consell de l’Aigua de l’Ebre, de conformitat a
l’article 35 del TRLA, persegueix garantir la participació de la ciutadania al procés de revisió del
PHE, a través de l’adopció dels següents criteris:
• Transparència de la informació i establiment de canals de comunicació.
• Educar i sensibilitzar a la ciutadania sobre
els temes relacionats amb la gestió de l’aigua.
• Aconseguir consensos i solucions satisfactòries resolent possibles conflictes.
• Millora del coneixement sobre les necessitats, punts de vista i percepcions de les
parts interessades i afectades.
• Promoció de la governança.
El Document Inicial elaborat l’octubre del 2018
per la CHE, afirma que aquest procés de participació pública té per finalitat que tant les parts

La gestió dels sediments a la Conca de l’Ebre: aproximacions jurídiques per a la seva protecció.

41

interessades com la ciutadania en general prenguin consciència del procés i coneguin amb detall suficient cadascun dels seus aspectes, de manera que puguin ser capaços d’influir eficaçment
en el resultat final. Per contra, Ballester Ciuró,
La Calle Marcos, Espluga Trenc, Subirtas, Humet
[74], ja van considerar l’any 2008 que, tot i tractar-se d’un mandat legal de la legislació estatal i
comunitària, la participació s’ha focalitzat en la
participació activa i no tant amb la participació
pública, ja que no s’han desenvolupat mecanismes suficients que fomentin la sensibilització
del públic en general. Consideren que un dels
mecanismes eficaços de sensibilització són les
campanyes informatives a través dels mitjans de
comunicació, a xarxes ciutadanes per enfortir el
procés i contribuir amb la implicació d’una xarxa
social més àmplia en els processos [75].
Aquest procés de participació pública, com ja
s’ha analitzat en apartats anteriors, es conforma
per la informació pública, que representa dintre
la participació el nivell més baix i, únicament té
per finalitat el subministrament efectiu d’informació i, la consulta pública, que representa un
nivell de participació més desenvolupat, amb el
qual es preveu l’aportació per part del públic del
que la normativa sectorial anomena aportacions
o suggeriments en la fase d’elaboració, amb la finalitat d’arribar a consensos al llarg del procediment de planificació, proporcionant un paper
actiu en la presa de decisions en l’elaboració de
documents.
Aquesta planificació del procés de participació
pública es consolida per mitjà de l’article 72 del
RPH, el qual estableix que els organismes de
conca formularan el projecte d’organització i
procediment a seguir per fer efectiva la participació pública en el procés de planificació el qual

42

inclourà:
• L’organització i cronogrames dels procediments d’informació pública, consulta pública i participació activa del pla hidrològic.
• Coordinació del procés d’avaluació ambiental estratègica del pla hidrològic.
• Descripció dels mètodes i tècniques de
participació a utilitzar en les diferents fases del procés.
Els terminis previstos per cada una de les fases
de consulta pública, seran les previstes en la Disposició Addicional dotzena de la següent forma:
• Tres anys abans d’iniciar-se el procediment
per l’aprovació o revisió del corresponent
pla hidrològic, un calendari un programa
de treball sobre l’elaboració del pla, amb
indicació de les fórmules de consulta que
s’adoptaran en cada cas.
• Dos anys abans de l’inici del procediment,
un esquema provisional dels temes importants que es plantegin en la conca hidrogràfica en matèria de gestió de les aigües.
• Un any abans d’iniciar el procediment, els
exemplars del projecte de pla hidrològic de
conca.
Respecte la presentació d’observacions, al·legacions o suggeriments estableix aquesta Disposició Addicional que l’organisme de conca concedirà un termini mínim de sis mesos.
Per tot això, la participació pública en el procediment de revisió del PHC de l’Ebre es situen
temporalment en les següents fases:
1.- Participació pública en el programa de treball
o document inicial (art. 77.5 del RPH): Aquest

estarà a disposició del públic amb una antelació
mínima de tres anys respecte l’inici del procediment d’aprovació del PHC, permetent al públic
pronunciar-se sobre el mateix en un període no
inferior a sis mesos. Com ja avançàvem, el document inicial es va posar a disposició del públic,
en data 19 d’octubre de 2018, a través de la publicació al BOE número 253, de la Resolució de
la Direcció General del Consell d’Aigua, de data
15 d’octubre de 2019, la qual obria el procés de
participació pública per un període de sis mesos.
Cal dir que a data del present document, el procés de participació ciutadana va finalitzar l’abril
del 2019.
2.- Participació pública en l’esquema de temes
importants en matèria de gestió d’aigües (art.
79.5 del RPH): Aquest estarà a disposició del
públic, amb una antelació mínima de dos anys
respecte el procediment d’aprovació del pla, per
tal que en un període no inferior a sis mesos, la
ciutadania pugui formular observacions i suggeriments al mateix. Aquesta fase dintre del procediment de revisió del tercer període de planificació de la demarcació de l’Ebre es preveu que
es celebri l’any 2020.
3.- Participació pública en el projecte d’aprovació de la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre (art.
80.3 del RPH): Aquest estarà a disposició del públic, amb una antelació mínima d’un any respecte el procediment d’aprovació del pla, perquè el
públic en general pugui formular observacions
i suggeriments, per un període no inferior a sis
mesos. Es preveu que l’entrada en vigor de la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre sigui abans del
22 de desembre del 2021.

4.2.3 Les fases
de participació
activa i pública en
el procediment
d’avaluació
ambiental estratègica
de la revisió del Pla
Hidrològic de l’Ebre
El procediment d’avaluació ambiental estratègica de la demarcació de l’Ebre s’iniciarà per sol·licitud de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
a l’òrgan substantiu, en aquest cas, la Direcció
General de l’Aigua depenen del MITECO, amb
la qual s’acompanyarà l’esborrany de la revisió
del Pla Hidrològic de l’Ebre i el seu document
inicial estratègic, de conformitat a l’article 18 de
la LAA.
Si l’òrgan substantiu, la Direcció General de l’Aigua, comprovés que la sol·licitud d’inici no inclou
els documents exigits per la normativa sectorial,
requerirà al promotor perquè en el termini
de deu dies hàbils, acompanyi els documents
preceptius. En cas contrari, si la documentació
presentada compleix les exigències de la LAA i
la resta de normativa sectorial, la Direcció General de l’Aigua remetrà a la Direcció General de
Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural
del MITECO, en la seva condició d’òrgan ambiental, la sol·licitud d’inici i els documents que
l’acompanyen, la qual tindrà un termini de vint
dies hàbils per admetre o inadmetre la sol·licitud.
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La Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural tindrà un termini màxim
de tres mesos a comptar des de la recepció de la
sol·licitud per realitzar les consultes a les Administracions públiques afectades i a les persones
interessades i, elaborar un document d’abast de
l’estudi ambiental estratègic. En posterioritat,
per l’elaboració de l’estudi ambiental estratègic,
la realització de la informació pública i les consultes a les persones interessades i al públic en
general, disposarà d’un termini de quinze mesos
des de la notificació al promotor del document
d’abast.
Finalment, per l’anàlisis tècnic de l’expedient i la
formulació de la declaració ambiental estratègic, l’òrgan ambiental disposarà d’un termini de
quatre mesos, prorrogable per dos mesos més
per causes justificades, a comptar des de la recepció de l’expedient complet i comunicades al
promotor i a l’òrgan substantiu.
En resum, les fases del procediment d’avaluació
ambiental estratègica seran les següents:
• Sol·licitud d’inici.
• Consultes prèvies i determinació de l’abast
de l’estudi ambiental estratègic.
• Elaboració de l’estudi ambiental estratègic.
• Informació pública i consultes a les Administracions públiques afectades i persones
interessades.
• Anàlisis tècnic de l’expedient.
• Declaració ambiental estratègica.
Aquestes fases aniran coordinades temporalment respecte les diverses fases del procés de
revisió del PHC de l’Ebre, d’acord amb el que
determini la Direcció General de l’Aigua del MITECO.
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Respecte la participació activa en el procés
d’avaluació ambiental estratègica, l’article 9.3 de
la LAA, estableix que amb la finalitat de garantir
la participació efectiva, els tràmits d’informació pública i, de consulta a les Administracions
Públiques i a les persones interessades, s’efectuaran per via electrònica i mitjançant anuncis
públics o altres mitjans apropiats que garanteixin la màxima difusió a la ciutadania dins dels
municipis afectats i els col·laterals. Cal recordar
en aquest punt que, el concepte de públic i de
persona interessada reben el mateix tractament
que el previst en la LAAIPAJ, per quan, les associacions o entitats o organitzacions sense ànim
de lucre, amb finalitats de caire ambiental, seran
considerades interessades.
Serà el document inicial de l’inici del procés de
planificació hidrològica, el que defineixi els mètodes de participació pública que es celebraran
en cadascuna de les fases previstes de consulta.
En conseqüència, també es preveu que en les
fases de participació activa del procés d’avaluació ambiental estratègica es puguin celebrar reunions, grups de treball temàtics, taules
sectorials, jornades territorials participatives i
d’altres.
Respecte la participació pública, el mateix
article 9.3 de la LAA, atorga el deure a les Administracions Públiques, d’adoptar mesures
necessàries per garantir que la informació pertinent sigui accessible electrònicament per part
del públic, a través, almenys, d’un portal central
o punts d’accés senzill.
El document inicial de la planificació hidrològica defineix els mètodes de participació pública
següents:

• Publicacions en format paper dels documents elaborats.
• Publicitat digital per mitjà de les pàgines
web dels diferents organismes competents.
• Publicacions divulgatives.
• Jornades d’informació pública.
• Panells informatius i tríptics.
Així en resulta que les diferents fases de participació activa i participació pública són les següents:
Participació activa - Audiència als interessats
del document inicial estratègic i l’esborrany de
la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre i del document inicial estratègic (art. 19 de la LAA): l’òrgan
ambiental sotmetrà aquests dos documents a
consulta de les Administracions públiques afectades i d’aquelles persones que, de conformitat
a a l’apartat g) del punt primer de l’article de la
LAA, tinguin la condició d’interessats, per un
termini de 45 dies hàbils des de la seva recepció.
Transcorregut aquest període, la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi
Natural del MITECO, en la seva condició d’òrgan
ambiental, elaborarà i remetrà al promotor, la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, i l’òrgan
substantiu, la Direcció General de l’Aigua, el document d’abast d’estudi ambiental estratègic, el
qual es posarà a disposició del públic en les seus
electròniques de cadascun dels receptors.
Segons la informació que proporciona el Document Inicial del tercer cicle de planificació
hidrològica, la consulta pública s’havia d’iniciar
en data 1 d’agost de 2019 i finalitzarà en data 31
d’octubre de 2019. No s’han obtingut dades que
corroborin que aquesta consulta s’hagi celebrat
en les dates assenyalades.

Participació pública - Versió inicial de la revisió
del Pla Hidrològic de l’Ebre a informació pública
i de l’estudi ambiental estratègic (art. 21 de la
LAA): La Direcció General de l’Aigua, sotmetrà a
informació pública, previ anunci al BOE, la versió
inicial de la revisió del Pla Hidrològic de l’Ebre
tenint en compte l’estudi ambiental estratègic,
elaborada per la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre, pel període de 45 dies hàbils. S’afegirà
al període d’informació pública d’aquest document, un resum no tècnic de l’estudi ambiental
estratègic.
Cap la possibilitat però que, sigui la mateixa
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la qual realitzi la informació pública en lloc de la Direcció
General de l’Aigua, quan li correspongui la tramitació administrativa del pla.
La data prevista per celebrar la informació pública segons el Document Inicial de la revisió
del Pla Hidrològic de l’Ebre és el dia 1 d’agost de
2020, finalitzant el període en data 31 de gener
de 2021.
Participació activa - Consulta a las Administracions públiques afectades i a les persones
interessades de la versió inicial de la revisió del
Pla Hidrològic de l’Ebre i el seu estudi ambiental (art. 22 de la LAA): simultàniament al tràmit
d’informació pública exposat en l’apartat anterior, la Direcció General de l’Aigua sotmetrà la
versió inicial del pla o programa, acompanyat
de l’estudi ambiental estratègic, a consulta de
les Administracions Públiques afectades i de
les persones interessades que haguessin estat
prèviament consultades, per un període de 45
dies hàbils, a comptar des de que se’ls sotmeti
la versió inicial del pla o programa, acompanyat
de l’estudi ambiental estratègic per emetre els
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informes i al·legacions que estimin pertinents.
Aquestes consultes les podrà realitzar la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en lloc de la Direcció General de l’Aigua, quan li correspongui la
tramitació administrativa del pla.
La data prevista per celebrar la consulta pública
segons el Document Inicial de la revisió del Pla
Hidrològic de l’Ebre és el dia 1 d’agost de 2020,
finalitzant el període en data 31 de gener de
2021.
Per tot l’exposat, considerem que el públic en
general tindrà el dret d’accedir a la informació
pública durant un període avançat de la revisió
del Pla Hidrològic, mentre que la participació
activa es desenvoluparà en un període inicial i
en un període avançat, amb l’accés al document
inicial estratègic, el primer esborrany de la revisió del Pla i la versió inicial de la revisió del Pla
Hidrològic de l’Ebre.

4.2.4 Estat de
tramitació del
procediment
de revisió del
Pla Hidrològic i
el procediment
d’avaluació
ambiental estratègica
en l’actualitat
46

En la data d’elaboració del present document,
la revisió del Pla Hidrològic es troba en una fase
inicial en la qual hem observat que s’ha celebrat
únicament respecte la participació activa i la
participació pública, el procés de participació
pública del Document Inicial, de conformitat a
la la Resolució de la Direcció General del Consell d’Aigua, de data 15 d’octubre de 2018, la
qual obria el procés de participació pública dels
documents inicials del procés de planificació
hidrològica corresponents a les demarcacions
hidrogràfiques del Cantàbric occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i a la
part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric oriental (en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat), Miño-Sil, Duero,
Tajo, Guadiana i Ebre, i que fou publica al BOE
número 253, de data 19 d’octubre de 2019, per
un període de sis mesos.
Cal dir que a data del present document, el procés de participació ciutadana va finalitzar l’abril
del 2019.
La següent fase a celebrar respecte la participació pública i activa, segons la informació obtinguda, és en relació a l’elaboració i consulta de
temes importants en matèria de gestió d’aigües,
que d’acord amb el Document Inicial de la revisió del Pla Hidrològic es tenia que celebrar en
data 1 de juny de 2019 i finalitzar en data 31 de
desembre de 2019.
Respecte l’avaluació ambiental estratègica, segons la informació obtinguda, està pendent de
celebració la consulta a les parts interessades
del Document inicial estratègic, prevista en data
1 d’agost de 2019 fins el dia 31 d’octubre de
2019. Pel que la participació pública en l’àmbit
de l’avaluació ambiental estratègica, està pre-

vista la consulta pública de l’estudi ambiental
estratègic, en data 1 d’agost de 2020, pel període de sis mesos.
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4.3 Altres
propostes des de
la societat civil
organitzada

Com s’ha esmentat al llarg d’aquestes línies, el
Delta de l’Ebre és una zona humida d’importància internacional i “és un dels deltes més extensos del Mediterrani, amb una superfície aproximada de 320 km2 [76]. Ara bé, la rellevància
d’aquest espai natural es manifesta no només
per la seva inqüestionable importància biològica, sinó també per l’estreta relació que manté
amb els ecosistemes que l’envolten. A més a
més, en trobar-se en regions properes al nivell del mar, els deltes són zones que presenten
una elevada vulnerabilitat davant l’emergència
climàtica, doncs presenten major risc d’inundacions.

4.3.1 Aliança amb
altres Xarxes del
territori
En els darrers anys, a l’Ebre han anat sorgint moviments socials que denuncien al Parlament de
Catalunya l’acumulació de sediments als embassaments que no arriben al Delta de l’Ebre, ja que
no s’obren les comportes baixes de desguàs, per
l’interès que hi ha per part de les multinacionals
energètiques.
La primera aliança que podríem mencionar és la
Xarxa per la Sobirania Energètica (Xse), pel que
fa a la gestió hidroelèctrica de l’energia. Aquesta
xarxa està formada per associacions, col·lectius
i ciutadans i ciutadanes d’arreu del territori
català, que treballen per avançar cap a un nou
model energètic distribuït, renovable, democràtic, just i ecofeminista, per mitjà d’assemblees,
diàlegs i tallers. La Xse podria contribuir amb la
definició i promoció de mesures de mitigació en
els sectors socioeconòmics (pesca i aqüicultura,
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indústria, serveis, comerç, turisme, mobilitat i
transport marítim, maquinària agrícola, urbanisme…), que afecten, directa o indirectament,
al Delta de l’Ebre.
D’altra banda, són varis els embassaments que
emmagatzemen i retenen aigua de l’Ebre. Al ser
tan llarg el riu, milers de tones de sediments es
queden a la capçalera i no acaben arribant mai
al Delta. D’aquesta manera s’ofega la biomassa i
es produeixen grans quantitats de gasos d’efecte hivernacle. En els darrers anys, la Plataforma
Aigua és Vida s’ha anat encarregant de reivindicar el bon estat ecològic del riu Ebre, així com la
remunicipalització de la gestió del cicle integral
urbà de l’aigua. Aigua és vida considera la planificació de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
“nefasta, amb un model arcaic i obsolet segrestat per regants i hidroelèctriques (...) que aposta
per un augment de regadius i embassaments
[77].
Per la seva banda, en el marc dels moviments socials, la Plataforma de l’Ebre continua el seu treball amb mobilitzacions, denúncies al Tribunal
Suprem, peticions i queixes al Parlament i la Comissió Europea per preservar el Delta de l’Ebre,
una Reserva de la Biosfera afectada per una
incompressible planificació de més de 400.000
hectàrees de nous regadius i el conseqüent increment de l’incompliment dels cabals ecològics
i, per tant, augment de la regressió, subsidència i
salinització del Delta.

4.3.2 El Delta de
l’Ebre com a subjecte
de drets

Degut a l’elevat grau de vulnerabilitat social i
ambiental que presenten cada vegada més indrets naturals arreu del món, recentment s’han
conegut sentències que busquen dotar a rius
de drets propis – com els rius Ganges i Yamuna
a l’Índia, el riu Whanganui a Nova Zelanda o el
riu Atrato a Colòmbia i les seves conques- als
parcs naturals – com el parc Te Urewera també
a Nova Zelanda- o fins i tot la pròpia Amazonia
[78]. De fet, el riu Ganges desemboca en el Delta més gran del món, el Delta del Ganges. En tot
cas, la importància d’aquestes resolucions judicials rau en què es tracta de sentències que, tot
i trobar-se en contextos jurídics diferents, reconeixen la inevitable interrelació entre els éssers
humans i la naturalesa, la plasmen en un reconeixement jurídic concret i impulsen mesures
de protecció que semblen ser més efectives pels
ecosistemes en risc de desaparèixer i que alhora impliquen activament a les comunitats que
els habiten. És a dir, sense el paper de la societat civil organitzada, dels pobles indígenes -els
Maories a Nova Zelanda, els indígenes Embera
i les comunitats Afrodescendents al riu Atrato - i
de les noves generacions -com els nens i nenes
pel cas de l’Amazonia- aquestes decisions no haguessin estat possibles.
L’estructura jurídica sobre la que es basen
aquests pronunciaments jurisprudencials és, en
primer lloc, considerar el dret al medi ambient
com un dret fonamental que està permanentment interconnectat amb els principis ambientals de precaució, equitat intergeneracional
(drets de les generacions futures) i solidaritat.
La irreversibilitat del dany a l’ecosistema i el criteri ecocèntric – és a dir, considerar que l’ésser
humà no és preponderant a l’entorn ecosistèmic- són alguns dels arguments base per considerar vulnerat el principi d’equitat intergene-
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racional. Segon, ressaltar la interdependència
entre naturalesa, territori i comunitats, és a dir,
reconèixer els drets bioculturals com aquells
que unifiquen el drets als recursos naturals i a la
cultura. Així, per exemple, la Cort constitucional
colombiana, a la sentència del Riu Atrato, emet
sis ordres destinades a protegir el riu, així com
la creació d’una comissió de “guardians” del riu
Atrato. En tercer lloc, es considera el riu com a
subjecte de drets i, conseqüentment, es reconeix el seu dret a la conservació, al manteniment
i a la restauració.
D’aquesta manera, els ecosistemes d’especial
importància i interrelació amb el territori passen de ser considerats objectes d’explotació a
subjectes d’especial protecció. En el mateix sentit que succeeix amb el riu Atrato o l’Amazònia,
el Delta de l’Ebre està permanentment vinculat
a les poblacions que l’habiten així com a les formes de vida i de cultures que existeixen i que en
depenen.
Pel cas que ens ocupa, aquestes experiències de
dret comparat nascudes a través d’iniciatives
de col·lectius amb una forta base social i relació ambiental, són transgressores en el context
del Dret Internacional al Medi Ambient i poden
obrir nous camins en la protecció del medi ambient a l’ordenament jurídic espanyol, doncs no
oblidem que encara avui en dia l’enfoc antropocèntric de l’article 45 de la constitució espanyola és preponderant, és a dir, l’ésser humà s’ubica
al centre de la protecció ambiental.
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5. Experiències
comparades
sobre la temàtica
5.1 Iniciatives
que promouen la
gestió integrada
dels sediments a
la Unió Europea

A més a més de les iniciatives de dret comparat
sorgides a diferents parts del món i reconegudes
en seu jurisprudencial, no sembla descabellat
fixar-nos en pràctiques enfocades en un àmbit
més tècnic i de regulació jurídica concreta en el
context de la UE.
Un primer exemple el trobem a països com Suïssa o França, on diferents organitzacions i grups
afectats pel canvis en les aportacions de material sòlid pels rius, juntament amb les autoritats
responsables de la gestió dels embassaments,
tracten de conciliar els diferents usos dels rius.
Entenent que aquests usos no tenen perquè ser
antagònics en la consecució d’un ús sostenible
a llarg termini, en aquests dos països, la tècnica
més generalitzada és el buidatge total anual. Si
bé cal tenir en compte que en aquests països la
pluviositat és molt més elevada que a Espanya,
el fet que l’aigua sigui un bé escàs al territori espanyol fa pensar que potser seria més recomanable un buidatge parcial, tal i com es realitza,
per exemple, a la presa Huber del riu Colorado,
als Estats Units.
A nivell normatiu, les legislacions suïssa i francesa regulen la gestió de sediments als embassaments. França, per exemple, exigeix controls almenys una vegada cada deu anys en els elements
de seguretat de les grans preses i estableix un
cabal mínim de buidatge, evitant la mortalitat de
peixos a causa de la gran quantitat de sediment
evacuat en períodes de temps tan curts.
En comparació, pel cas que ens ocupa, a l’estat
espanyol no existeix una reglamentació específica que determini com ha de ser aquest cabal en
cada cas. Cada Comunitat Autònoma, en el desenvolupament de les seves competències sobre
medi ambient, ha començat a promulgar dispo-
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sicions relatives als cabals mínims necessaris
per satisfer els condicionants ecològics en cada
cas particular. La llei d’aigües, en el seu art. 33
determina que correspon a la Comissió de Desembassament deliberar i formular propostes al
president de l’organisme sobre aquest buidatge
d’embassaments.
Un segon exemple el trobem en el context de
l’aprovació de la DMA, on alguns països han començat també a configurar el marc normatiu pel
que fa la gestió dels sediments als ecosistemes
deltaics. És el cas del riu Danubi que, amb més
de 700 grans preses al llarg del seu curs [79],
travessa deu estats membres de la UE i del seu
delta, el Delta del Danubi. Ubicat principalment
a Rumania, és el delta més gran d’Europa (amb
una superfície de 3.446 km2) declarat zona
Ramsar l’any 1974, patrimoni de la Humanitat
per la Unesco des de l’any 1991 i, més recentment, reserva de la Biosfera [80].

que les parts implicades [81] elaborin programes per monitorar les condicions del riu Danubi
i de les seves àrees, incloses la qualitat i quantitat d’aigua i sediments. Així, la Declaració del
Danubi de l’any 2016 [82] ja avança la manca
d’un balanç sedimentari a la conca del Riu Danubi i dóna suport, entenent-ho prioritari, en
prendre mesures adequades per tal de garantir
aquest balanç. Entre aquestes mesures, es troba
l’actualització del Pla de gestió de la Conca del
riu Danubi (DRBM Plan per les seves sigles en
anglès) aprovat l’any 2009, la seva adaptació a la
DMA i a la Directiva sobre Inundacions. Aquest
Pla estarà vigent fins l’any 2021 i, tot i que el seu
objectiu principal és orientar les mesures que
es prenguin a nivell nacional, contempla també
com a mesura estratègica el Danube Sediment
Project (DSP) [83] que, com es veurà de seguida,
consisteix en una proposta que permet analitzar
la situació de la conca a nivell holístic i restaurar
el balanç sedimentari al llarg de tot el riu.

Danubi, la qual va entrar en vigor l’any 1998.
L’àmbit d’aplicació d’aquesta convenció també
inclou les activitats que poden afectar l’ecosistema i la gestió dels sediments (Art.3) i preveu

El DRBM Plan reconeix que un riu necessita de
sediments com a font de vida i proposa com a
mesures que garanteixin la quantitat dels sediments i la continuïtat d’aquests riu avall, millo-

Romania Danube Delta
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rar tècnicament les barreres ja existents i evitar
afegir de noves. Per arribar a aquest objectiu,
però, es planteja com a prerequisit indispensable disposar de base de dades fidedignes per tal
de prendre decisions futures sobre la gestió dels
sediments a la conca.
Tornant al DSP, cal senyalar que aquest projecte
inicià el gener de 2017 i finalitzarà al novembre
del 2019, moment en que es coneixerà els resultats dels seus dos objectius principals: el primer,
disposar de més informació sobre els sediments
transportats a través del riu Danubi; el segon,
enfortir la governança i preparar la “Guia per la
gestió dels sediments al Danubi”, document que
contribuirà al tercer pla de gestió del riu Danubi
i pel segon pla d’inundacions del riu Danubi. De
moment es coneixen quatre documents [84] que
han estat publicats recentment i que llencen les
primeres conclusions d’aquest projecte. Tot i ser
documents força tècnics, destaquem algunes
importants conclusions dels estudis pel que fa el
Delta del Danubi i que poden ser interessants en
el cas que ens ocupa:
• És indispensable una aproximació quantitativa i qualitativa de les dades disponibles sobre sediments a tots els estats on té
presència el riu Danubi. Disposar de bases
de dades a través del monitoratge i de mesures adequades en aquest sentit, permet
prendre millors decisions pel que fa la governança.
• Històricament, es comprova que existeix
una disminució significativa de sediments
al Delta del Danubi. Es reconeix que
aquesta disminució està directament relacionada amb la construcció de les plantes
hidroelèctriques [85].
• Un dels factors clau que ocasionen el des-

equilibri sedimentari a la conca del Danubi
són les problemàtiques pel transport dels
sediments. La manca de balanç sedimentari a la conca del Danubi representa un gran
risc de patir inundacions.
• Degut a la naturalesa dinàmica i altament
variable del règim sedimentari, cal una resposta específica, entenent les pressions i
dinàmiques de cada conca [86].
Cal destacar que les tasques de monitoratge
(en aquest cas de la de la subsidència del Delta
de l’Ebre) i per tant mesures preventives, les ha
portat a terme, durant aquests darrers anys, el
projecte Life+Ebro-AdmiClim. Ara bé, diferents
actors i sectors que han treballat la problemàtica, entenen que pel cas que ens ocupa és necessari portar a terme accions correctores per tal
de revertir la regressió que està patint el Delta
de l’Ebre. En aquest sentit, recordem que degut
a les competències de gestió de la conca intercomunitaria, les mesures pel que fa els cabals
ambientals del riu Ebre per protegir el Delta,
com per exemple l’aprovació del Pla de Gestió
integral dels Sediments correspon a la CHE.
Aquest fet que pot arribar a dificultar - i de fet
ho està fent- la presa de mesures concretes per
transportar els cabals líquids i sòlids que aquest
ecosistema necessita, tot i que es preveu que
aquest Pla s’incorpori a la revisió del Pla Hidrològc de la Conca de l’Ebre (2021-2027).
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5.2. La gestió dels
sediments en
altres països

Com s’ha esmentat anteriorment, el monitoratge permet detectar les mancances d’un determinat territori o ecosistema per poder establir
mesures de control de la qualitat ambiental i
facilitar la definició d’accions que permetin mitigar, prevenir i conservar tal regió. A nivell comparat, per exemple, la regió d’Orellana, a Equador, ha anat fent estudis periòdics de la qualitat
de l’aire, l’aigua i els sediments a la seva província [87]. A través de monitoratges en punts
considerats ambientalment sensibles d’aquesta
regió amazònica de l’Equador, es van prendre
com a matrius principals l’aigua, l’aire i els sediments, i es van definir accions per mitigar els
efectes nocius de la contaminació sobre la salut
de les persones, les activitats socioeconòmiques
i la conservació d’espècies de fauna i flora presents a la regió. La definició dels sediments que
feia l’informe era “la fase intermitja que separa
l’escorça terrestre (sòlida) del cos hídric (líquid)”,
és a dir, una barreja sòlid-líquid. Concretament,
l’enfocament dels sediments era respecte la
seva contaminació, que es considerava en el
moment que “s’hi troben substàncies o energia
en quantitats i temps que poden causar danys a
l’ambient”.
Els sediments juguen un paper rellevant en el
cicle elemental del medi aquàtic, ja que són
els encarregats de transportar una proporció
important de nutrients i contaminants. En un
altre estudi realitzat per la Universitat de Cuenca (Equador), sobre el control de la qualitat de
l’aigua i l’anàlisi de sediments a partir d’una microconca d’un riu equatorià, s’hi afirmava que
l’estudi de sediments fluvials en suspensió és important, per la necessitat d’avaluar els fluxos de
nutrients i contaminants als llacs i oceans [88].
Els sediments en suspensió són aquells que no
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queden dipositats a la llera del riu, sinó que són
transportats per un flux d’aigua i es troben a la
columna d’aquesta. Aquest estudi de la Universitat de Cuenca també reconeix el problema de
la ràpida reducció de la capacitat d’emmagatzematge dels dipòsits degut a la sedimentació. Algunes activitats econòmiques, com la ramaderia
i la mineria, solen accelerar l’erosió i afectar el
calat d’un riu. Així mateix, l’enriquiment gradual
de nutrients de les aigües derivat de pràctiques
agrícoles, condueix a una major sedimentació
de matèria orgànica, procedent de la columna
d’aigua [89].
El mateix informe conclou que els sediments
dipositats en el llit de grava poden interrompre
la producció d’insectes i altres organismes que
són bàsics per a la cadena alimentària o, pitjor
encara, no es dóna l’eclosió de peixos. I és que,
tal i com es comentava entre les diferents problemàtiques dels sediments, una d’elles és la de
la contaminació dels mars pels microplàstics,
que s’acumulen a les zones de les platges i en els
sediments de les desembocadures. Les bones
pràctiques ambientals en l’agricultura, que poden incloure corbes a nivell i terrasses, ajuden a

la protecció per reduir la pèrdua de sòl i la contaminació de les aigües superficials [90].
D’altra banda, pel que fa les mesures correctores en relació amb la gestió de sediments, un
informe espanyol va constatar principis de la
dècada dels 2000 la necessitat de dur a terme
mesures per limitar la sedimentació als embassaments, i avaluar els efectes que aquesta produeix tant en el propi embassament (capacitat,
preses, desguassos, etc), com en en el cabal en
el qual s’assenta [91]. L’ús de mètodes com els
buidatges a través de desguassos i els túnels de
deriva de sediments presenta dos problemes.
D’una banda, cal dotar els embassaments de les
infraestructures adequades, complint els requisits tècnics per evacuar els sediments. L’informe
conclou que s’hauria d’evitar que el sediment
transportat circuli pel cabal situat aigües avall
de la presa, ja que pot tenir un impacte negatiu
tant en la qualitat de l’aigua com en el propi cabal.
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5.3. La gestió
dels sediments
a les conques
intracomunitàries

Les conques intracomunitàries són aquelles
que es troben íntegrament en el territori d’una
Comunitat Autònoma. Si ens fixem en la planificació hidrològica de les conques a Catalunya,
pel que fa les intracomunitàries la Generalitat
té competència exclusiva i, pel que fa les intercomunitàries, es preveu la seva participació a
la planificació que porti a terme l’Administració
General de l’Estat [92].
A continuació es repassen alguns estudis que relacionen la gestió dels sediments amb els cabals
ecològics i les problemàtiques ambientals que
afecten els ecosistemes de les conques intracomunitàries a Catalunya.
En primer lloc, cal destacar, l’estudi publicat per
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) l’any 2017,
que analitza la interacció entre l’aigua i els sediments – és a dir, la dinàmica existent entre les
lleres i les riberes- i els rius com a “sistemes
naturals de màxima dinàmica i complexitat”
[93]. Pel que fa la gestió dels sediments, l’estudi
proposa, entre d’altres, accions encaminades a
la gestió d’aquests en els embassaments, per tal
de promoure la mobilitat aigües avall d’aquest
cabal sòlid. També es suggereix la eliminació
d’estructures que suposin la retenció dels sediments. Més recentment, l’any 2018 l’Agència
Catalana de l’Aigua va encarregar un estudi
que investiga propostes per a la gestió de sediments a embassaments de les conques internes
[94] centrades a les conques del Llobregat i el
Ter. L’estudi tindrà per objectiu proposar mesures per millora l’alliberament de sediments
que es troben ubicats en grans infraestructures dels rius [95]. Per altra banda, i mentre que
surt a la llum els resultats preliminars d’aquest
estudi, instituts reconeguts ja esmentat com
l’IRTA, proposen l’elaboració de plans de ges-
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tió integral de sediments, confirmen l’afectació
que pateixen els cabals dels rius pels embassaments, i reconeixen la difícil gestió global de
l’aigua que existeix a Catalunya i que té el seu
origen, per exemple, en les diferents realitats
que presenten comparativament les conques
internes i la conca de l’Ebre. L’any 2017, l’IRTA
també recordava que, per exemple, el PHE havia
assignat un cabal ecològic al tram final supeditat al sistema d’explotació i no al revés, tal i com
exigeix la DMA [96]. Aquest fet ha implicat que
el cabal ecològic assignat hauria de ser més del
doble de l’actual – 100m3/s – per tal de garantir
un bon estat ecològic de les masses d’aigua [97].
Finalment, destaquem el ja esmentat projecte
europeu Life Ebro Admiclim, que busca precisament frenar la subsidència i regressió del Delta
a través de la mobilització dels sediments retinguts als embassaments i els fangs que resultin
del procés de potabilització de la planta CAT a
l’Ampolla.

Mequinensa i Riba-Roja, gestiones per Endesa,
són les que retenen la major part dels sediments
que no arriben al Delta. Finalment, també s’ha
impulsat el Pla de gestió del risc d’inundacions
a la comarca de la Garrotxa on es preveu com
a mesura de prevenció de les inundacions i del
manteniment de les lleres del riu la redistribució
dels sediments.

A banda dels estudis encarregats, també existeixen algunes aplicacions pràctiques. D’una
banda, l’ACA al maig del present any va decidir
injectar de forma controlada vuitanta metres
cúbics de sediments al riu Llobregat, just a sota
de l’altura de la presa de la Baells (Berguedà),
amb l’objectiu de simular els efectes que tindria
la mobilització dels sediments que es troben
actualment retinguts a la presa [98]. Més recentment, al setembre d’aquest any s’ha donat
a conèixer una prova pilot que busca frenar
l’avanç de la mosca negra dipositant sediments a
la llera del riu, equilibrant d’aquesta manera l’estat ecològic de l’aigua al tram final del riu Ebre.
Es preveu que aquesta prova inici l’any 2020 i
que els sediments arrossegats provinguin del
fons del pantà de Riba-Roja [99]. Aquesta podria ser una bona notícia, doncs les preses de
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6. Conclusions

6.1. El Delta de l’Ebre és un territori únic. Es
tracta d’un ecosistema fluvial d’una gran importància ambiental, doncs d’ell en depenen
incomptables espècies de plantes i animals, en
especial, centenars d’aus. La seva rellevància
socioeconòmica també és notable, degut a les
més de 50.000 persones que hi habiten i als diferents tipus d’agricultura que s’hi practiquen,
com els cultius de regadiu i arbres fruiters; també la pesca, l’aqüicultura i el turisme. Però molt
particularment, el Delta de l’Ebre és essencial
pel cultiu d’arròs.
6.2. Els efectes dels impactes ambientals es
veuen agreujats per la disminució dels cabals.
L’aportació d’un cabal ecològic suficient és un
tema essencial per garantir la preservació del
Delta de l’Ebre, i així ho recull el PHN. S’han
de controlar i disminuir els impactes en concordança amb els objectius de la DMA, és a dir,
s’han d’adoptar mesures correctores urgents,
doncs actualment existeixen molts factors que
posen en risc el Delta de l’Ebre.
6.3. L’adequada gestió dels sediments retinguts
als embassaments és una tasca important que
caldrà abordar ineludiblement aquest segle
XXI. Es tracta d’una mesura d’adaptació que
permet minimitzar els impactes motivats per
les actuacions a la llera. El cas de l’Ebre és especialment sensible, amb un delta en retrocés i
doblement amenaçat pel canvi climàtic i la pujada del nivell del mar. No obstant, no és possible restaurar totalment les condicions naturals
existents abans de la construcció d’una presa,
si bé és veritat que els buidatges regulars que
tracten de simular avingudes naturals tendeixen
a reproduir les condicions preexistents.
6.4. La normativa d’aigües, tant europea com
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estatal, no és prou precisa amb la protecció
dels sediments. De fet, s’ha pogut constatar que
no se’n fa cap referència expressa.
6.5. A nivell comparat, es comença a tenir cada
vegada més en compte el paper que els sediments retinguts juguen aigües avall dels rius.
Arreu del món, hem vist algunes experiències
amb la gestió dels sediments, en què els gestors
comencen a plantejar-se la necessitat d’establir
protocols d’actuació, establint grups de treball
que seleccionen les metodologies i tècniques
més adequades per a una gestió òptima dels
embassaments, tenint en compte la sostenibilitat de la conca i dels rius. No semblaria estrany,
doncs, actuar en concordança a la Conca Hidrogràfica de l’Ebre.
6.6. És important que existeixi un balanç sedimentari a la conca del riu Ebre. En primer
lloc, per garantir el bon estat del riu Ebre i de
la conca. En segon lloc, perquè redueix els riscos d’inundacions, i per tant, no es posa en risc
la vida de les persones i el bon estat dels regadius. En tercer lloc, perquè es millora l’estat dels
embassaments. A més, facilita la protecció d’un
ecosistema estratègic com és el Delta, i per tant,
pot evitar la seva desaparició.
Pels motius exposats, es proposen les següents
recomanacions:
1. Elaborar un pla de gestió de sediments a la
conca hidrogràfica de l’Ebre.
2. Exigir el balanç sedimentari per part de la
ciutadania:
a) A través de vies jurídiques de participació activa i participació pública: en
el marc del procediment d’aprovació
de la revisió del PHE i en el marc del

procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica, per tal d’incloure criteris de
sostenibilitat i mesures integrades en la
planificació hidrològica que afavoreixin
el transport de sediments fins al Delta
de l’Ebre. Els principals instruments de
participació activa i pública en les quals
es considera que ha d’haver una implicació de tots els agents de la societat
són les reunions informatives, els grups
de treball temàtics, les taules sectorials,
les jornades territorials participatives i
els processos de concertació.
b) A través del seguiment d’estudis elaborats per part de les plataformes afectades, i de la participació en les accions de
sensibilització i incidència que aquestes
porten a terme.
c) A través de la difusió d’aquest estudi i
les fonts iniciatives en què es basa.
3. Implicar activament tots els actors socials
i econòmics, i totes les administracions
involucrades, en el desenvolupament sostenible del territori, per mitjà d’un procés
transparent i participatiu que faciliti la millora en les formes de governança.
4. Implantar uns cabals ambientals al riu Ebre
per tal de mantenir l’estructura i funcionament del riu i l’estuari, i la restauració del
flux sedimentari.
5. Dissenyar un model de gestió preventiva
per a l’estudi, la modelització i la planificació, amb l’objectiu de conèixer la producció i el tipus de sediment, les entrades i la
gestió dels embassaments per permetre’n
l’evacuació periòdica.
6. Dissenyar un model de gestió correctora
per a l’extracció de sediments, ja sigui per
mitjans hidràulics (crescudes controlades,
gestió d’avingudes, buidat periòdic), mecà-
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nics (dragat, excavació, aspiració) o estructurals (millora dels sistemes d’evacuació,
augment de la capacitat de desguàs).
7. Intercanviar experiències en la gestió de
deltes i estuaris amb altres conques espanyoles i europees, abordant el tema dels
sediments, la gestió integrada dels deltes,
l’estat ecològic, la sensibilització social
sobre la seva importància i la proposta de
polítiques sostenibles.
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7. Abreviatures

ACA: Agència Catalana de l’Aigua.
ATLL: Aigües Ter Llobregat.
CAT: Consorci d’aigües de Tarragona.
CE: Constitució Espanyola (1978).
CHE: Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
CMAAP: Comissió de Medi Ambient, agricultura i Pesca.
DMA: Directiva Marc de l’Aigua. Directiva
2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit
de la polític d’aigües.
DRBM Plan: Pla de gestió de la Conca del riu
Danubi.
DSP: Danube Sediment Project.
ESF: Associació Catalana d’Enginyeria Sense
Fronteres.
IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
LIC: Lloc d’Importància Comunitària.
Miteco: Ministeri per a la Transició Ecològica.
PHN: Pla Hidrològic Nacional.
PDE: Plataforma en Defensa de l’Ebre.
PIPDE: Pla Integral de protecció del Delta de
l’Ebre.
PNL: Proposicions no de Llei.
PGISCE: Pla de Gestió Integral de Sediments de
la Conca de l’Ebre.
TRLA: Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de
juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Aigües.
UE: Unió Europea.
URV: Universitat Rovira i Virgili.
Xse: Xarxa per la sobirania energètica.
ZEPA: Zones d’Especial Protecció de les Aus.
ZEC: Zones d’Especial Conservació.
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A Enginyeria Sense Fronteres (ESF) creiem que la transformació social tant
en el Nord com en el Sud és necessària i és una de les claus per aconseguir
un desenvolupament integral. Així, la col·lecció d’estudis Esferes pretén
oferir materials i instruments per a la reflexió i l’anàlisi crítica. L’objectiu és
facilitar l’aprofundiment en les causes de les desigualtats del patró actual de
desenvolupament per contribuir a millorar l’acció política i educativa en el Nord
dels moviments socials, universitaris, ONGD i altres actors de la cooperació
internacional.
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