Aportacions de l’Agència Catalana de l’Aigua a les mesures proposades per a l’àmbit de participació 1 (Riu Daró, Riu Onyar i Riera de Tossa)
Mesures proposades pels assistents al Taller de la Bisbal d’Empordà

Codi

M1

Títol

Descripció

Responsables

Control
d’extraccions.

Control de punts de captació. Pous amb
comptadors. Estudi de l’estat de l’aqüífer
per saber quina quantitat d’aigua es pot
extreure, a partir del “Pla de Banyeres”.

Agència
Catalana de
l’Aigua.

M2

Revisió de
concessions.

M3

Canvi de model
agrícola.

Els nivells dels pous han baixat degut a
l’extracció diària d’aigua per a regadiu. Es
necessària una revisió de les concessions
(p.ex. bassa Certiplant), com a continuació
de l’estudi proposat a la M1.
Canvi de l’ús agrícola i del sistema de
regadiu (de manta a goteig). Promoure el
canvi a través de subvencions que fomentin
uns usos i pràctiques adequades a les
característiques del territori.

M4

Control d’abocaments de fertilitzants i
d’explotacions ramaderes.

M5

Programa educatiu centrat en el riu Daró a
tota la conca, dirigit a escoles i públic
general (p.ex. possibles continguts i formats:
panells informatius, itineraris saludables,
destacar valors positius del riu, explicar d’on
ve l’aigua, l’existència d’espècies exòtiques
invasores, etc.)

Programa educatiu.

Viabilitat

Resposta ACA
L’ACA demana la instal·lació de comptadors
en tots els pous quan demanen concessió. I
realitza estudis i modelitzacions dels aqüífers
per saber quina quantitat d’aigua es pot
extreure. Mitjançant el personal d’inspecció
realitza el control dels punts de captació.
Qualsevol persona que detecti punts de
captació que no tenen concessió pot fer una
incidència o queixa a través de la web o el
telèfon de l’ACA i s’inspeccionarà.

ACA

Els interessos personals i
polítics són un obstacle
per la revisió de
concessions.

Es pren nota i s’estudiarà.

Departament
d’agricultura.

Conflicte amb el sector
agrícola i manca de
voluntat política.

Fora de les competències de l’ACA.

Departament
d’agricultura.

Consorci de les
Gavarres i
Municipis.

La dificultat de portar a
terme el control.

El desinterès de la gent
en podria limitar
l’eficàcia.

Fora de les competències de l’ACA. L’ACA
treballa en coordinació amb el Departament
d’Agricultura
L’ACA té recursos pedagògics a la web. I si
les escoles ho demanen pot enviar personal de
l’ACA a fer xerrades de sensibilització a les
escoles.

Codi
M6

Títol
Desincentivar
l’agricultura
inapropiada.

Descripció

Responsables

Viabilitat

Resposta ACA

Implantar un cànon (per trams) agrícola més
elevat.

ACA

Conflicte social amb
sector agrícola.

S’estudiarà. Passem la informació a l’àrea
tributària

M7

Eliminar espècies
invasores.

El consorci ha identificat zones amb
espècies invasores. En aquest sentit es
considera important fer un manteniment de
la zona renaturalitzada.

ACA i municipi.

El Programa de mesures del Pla de Gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya 20162021 preveu diferents mesures encaminades al
control i la mitigació d’espècies invasores
(Capítol A4, que inclou 20 mesures i preveu
1,64M€ d’inversió). Dintre d’aquestes
mesures, la mesura A4.011 – Millora del
coneixement per a la regionalització i
priorització d’actuacions de prevenció,
eradicació i control d’espècies exòtiques al
DCFC ha de permetre identificar trams
prioritaris d’actuació. Quan es licitin els
treballs, l’ACA informarà sobre la
problemàtica detectada al Daró en aquesta
taula de treball.
A banda, el 2018 l’ACA ha tret una línia de
subvencions per actuacions de recuperació de
riberes lligada a la custòdia del territori. Dintre
d’aquest marc, en zones on s’hagi signat un
acord o conveni de custòdia amb el propietari
(si és propietat privada) o l’administració (si és
DPH), es poden subvencionar actuacions fins a
100.000 €, entre les quals s’hi inclou
l’eliminació d’espècies invasores si el resultat
és la millora de la morfologia i l’estat ecològic
de la massa d’aigua. L’ordre de subvenció
preveu ajudes fins a 1,5 M€ en tres anys
(2018-2020).

M8

Incentivar
pràctiques
d’estalvi.

Subvencions als aprofitaments d’aigües
pluvials.

ACA+ municipi.

S’estudiarà. Passem la informació a l’àrea
d’abastament

Codi

Títol

Descripció

Responsables

M9

Divulgar l’evolució del nivell de l’aqüífer (o
Divulgació de
nivell de pous...) públicament en un lloc
l’estat dels aqüífers.
important del municipi.

M10

Aturar processos
d’erosió.

Estudi geomorfològic per corregir l’erosió
(llera i laterals) a tota la conca del Daró.

ACA i
municipis.

M11

Promoció de
l’implicació social.

Incentivar la implicació social en la gestió
de l’aigua.

Ciutadania.

Ajuntament
(web).

Viabilitat

Resposta ACA
A banda del què pugui publicar l’Ajuntament,
les dades del control de les masses d’aigua
subterrànies estan disponibles a la pàgina web
de l’ACA. Principalment poden consultar-se
dues aplicacions informàtiques que contenen
informació complementària:
Resultats del control de les masses d’aigua: es
Es posa en dubte que un
poden consultar els controls efectuats en cada
marcador públic de
punt de mostreig (pou)
l’evolució de l’aqüífer
Estat de les masses d’aigua a Catalunya: es pot
sigui viable políticament.
consultar la valoració qualitativa de l’estat de
les masses d’aigua, feta a partir de la
interpretació de les dades del control dels
diferents cicles de 6 anys.
També hi ha informes sobre les afeccions
piezomètriques associades als episodis de
sequera
Aquesta és una mesura que va més enllà de les
competències de l’ACA. L’ACA pot executar
Es posa en dubte la
estudis i projectes de millora del medi fluvial. I
viabilitat econòmica de la es pren nota per a tenir en compte aquest estudi
proposta.
a la conca del Daró. Però per treballar en tota
la conca cal implicar també altres
administracions.
La manca de motivació
social pot ser un obstacle
Fora de les competències de l’ACA
per a la seva efectiva
implementació.

