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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA
RESOLUCIÓ TES/2660/2018, de 13 de novembre, per la qual es fan públics el programa i calendari de treball
del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027, així com la declaració
de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació.
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, obliga les autoritats nacionals a l'adopció d'una
sèrie de mesures adreçades a que les masses d'aigua de la Comunitat assoleixin una sèrie d'objectius
mediambientals. La manera d'assolir els esmentats objectius és la planificació hidrològica, la qual s'ha
d'elaborar a partir d'una diagnosi de l'estat de cadascuna de les masses d'aigua, amb la participació activa de
les parts interessades en l'aplicació de les mesures establertes en l'esmentada planificació.
Per tal d'assegurar la participació pública en l'elaboració de la planificació hidrològica, l'esmentada Directiva
estableix en el seu article 14 l'obligació que els estats membres vetllin perquè a cada demarcació hidrogràfica
es publiquin i es posin a disposició del públic, entre d'altres, un calendari i un programa de treball sobre
l'elaboració del pla hidrològic de conca amb inclusió de les mesures de consulta que cal que s'adoptin. Aquests
documents han de publicar-se amb una antelació d'almenys tres anys abans de l'inici del període al qual es
refereixi el Pla.
De conformitat amb aquest mandat, tant la disposició addicional dotzena del text refós de la Llei d'aigües,
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, com l'article 14 del Reglament de la planificació
hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d'octubre, estableixen el deure de l'Administració hidràulica de
preparar, publicar i posar a disposició de la ciutadania un calendari, un programa de treball i una declaració de
les mesures de consulta que s'adopten en l'elaboració del Pla de gestió o Pla hidrològic de conca com a mínim
amb tres anys d'antelació a la data prevista per a la publicació i entrada en vigor del Pla.
L'Administració hidràulica ha de concedir un termini mínim de sis mesos per a la presentació d'observacions per
escrit sobre els esmentats documents, de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de la disposició
addicional dotzena del text refós de la Llei d'aigües.
Atès que el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Administració hidràulica de les conques
internes de Catalunya, en la sessió de 6 de novembre de 2018, ha pres coneixement del programa i calendari
de treball i de les mesures de consulta previstes per a l'elaboració i aprovació del Pla de gestió del districte de
conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027;

Ateses les facultats que com a director de l'Agència Catalana de l'Aigua m'atribueix l'article 11.11 del text refós
de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,

Resolc:

—1 Fer públics el programa i calendari de treball del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per
al període 2022-2027, així com la declaració de les mesures de consulta que s'adopten en la seva tramitació.

—2 Aquesta informació està disponible a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i a la plana web de
l'Agència Catalana de l'Aigua, per a la presentació d'observacions durant un termini de sis mesos a comptar a
partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 13 de novembre de 2018

Jordi Agustí i Vergés
Director

(18.318.035)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

