
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/757/2019, de 22 de març, per la qual es revisa la declaració de les zones sensibles del
Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres.

La Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals
urbanes, incorporada a l'ordenament espanyol mitjançant el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, i el
Reial decret 509/1996, de 15 de març, que el desenvolupa, estableix el deure dels estats membres de designar
les zones sensibles a la contaminació per nutrients, de conformitat amb els criteris establerts al seu annex II.
Aquesta designació s'ha de revisar cada quatre anys. L'article 7.3 de l'esmentat Reial decret llei 11/1995
reserva a l'Estat la declaració de zones sensibles en les conques hidrogràfiques que excedeixin l'àmbit
territorial d'una comunitat autònoma i atribueix a les comunitats autònomes la declaració en els restants
supòsits.

Les zones sensibles de les conques internes de Catalunya i les zones sensibles per eutrofització potencial en les
zones costaneres van ser objecte d'una primera designació mitjançant el Pla de sanejament de Catalunya,
aprovat per l'Acord del Govern de 7 de novembre de 1995, que va ser publicada mitjançant la Resolució
MAB/124/2002, d'11 de gener. L'esmentada designació ha estat objecte de revisions periòdiques, de
conformitat amb les previsions de la Directiva 91/271/CEE i del Reial decret llei 11/1995.

La darrera revisió de les zones sensibles de Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres, en
aplicació dels criteris de l'annex II de la Directiva 91/271/CEE, es va realitzar mitjançant l'Acord GOV/5/2014,
de 21 de gener. Les zones sensibles designades per aquest Acord han estat recollides al Pla de gestió del
Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016 – 2021, aprovat pel Decret 1/2017, de 3 de gener, i
pel Reial decret 450/2017, de 5 de maig.

Ara, un cop passats quatre anys, correspon de conformitat amb els criteris establerts a l'annex II de la
Directiva 91/271/CEE, del Consell, de 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les aigües residuals urbanes,
i a la seva normativa de transposició. En aplicació d'aquests criteris, i efectuada la corresponent valoració dels
resultats obtinguts del Programa de seguiment i control, aprovat per l'Acord GOV/139/2013, de 15 d'octubre,
s'han concretat les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres, sense
que en aquesta revisió s'hagi identificat cap zona com a menys sensible, com ja va succeir en les revisions
anteriors.

Correspon a la Generalitat de Catalunya designar les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya
i de les zones costaneres, i dur a terme les corresponents revisions d'aquesta designació, de conformitat amb
l'article 7.3 del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen normes de tractament de
les aigües residuals urbanes.

L'article 11.7.k) del text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, estableix que correspon al Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
elaborar i proposar a la persona titular del Departament competent en matèria d'aigües la declaració de zones
sensibles.

Atesos els resultats del Programa de seguiment i control, aprovat per l'Acord GOV/139/2013, de 15 d'octubre, i
d'acord amb la proposta acordada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 7 de març de
2019, els resultats de la informació pública celebrada entre el 20 de setembre de 2018 i el 21 d'octubre de
2018, i el dictamen del Consell per a l'Ús Sostenible de l'Aigua de 7 de gener de 2019,

 

Resolc:

 

—1 Revisar les zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres. La llista
completa d'aquestes zones resultant de la revisió és la que figura a l'annex.
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—2 Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

—3 Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de
reposició davant l'òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
així com l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

Alternativament, contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos
comptadors des de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat
amb el que preveu l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i 10, 14, 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es
consideri procedent.

 

Barcelona, 22 de març de 2019

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex

Zones sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones costaneres

 

Rius

 

Codi de la
massa d'aigua

Localització de la massa d'aigua

Muga

2200010 Capçalera de la Muga fins a l'embassament de Boadella

2200020 Riu Arnera aigües amunt de Boadella

2200040 Capçalera del Llobregat de la Muga fins al Ricardell

2200070 El Llobregat de la Muga des del Ricardell fins a la Muga

2200100 Riu Manol i riera d'Àlguema

2200110 Riera de Figueres

2200090 La Muga des de la confluència del Llobregat de la Muga fins al mar

2240020 Rec Madral des de l'entrada als Aiguamolls de l'Empordà fins al mar

2100130 Rec Sirvent

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7842 - 28.3.20192/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19085035-2019



 

Fluvià

2100020 El Fluvià entre el Gurn i la riera de Bianya

2100030 Riera de Bianya i riera de Riudaura

2100040 El Fluvià entre la riera de Bianya i el Llierca (inclosa la riera de Castellar)

2100070 Conca del Llierca

2100060 El Fluvià des de la confluència del Llierca fins al mar

 

Ter

2000140 El Ges des de la confluència del Fornès fins al Ter

2000150 El Ter entre el Ges i el Gurri

2000170 Capçalera de la riera de Sorreigs fins a Angelats (límit del PEIN)

2000180 Riera de Sorreigs des d'Angelats (límit del PEIN) fins al Ter

2000190 Capçalera del Gurri fins a la confluència amb la riera de Tona

2000195 Riu Gurri entre la riera de Tona i la riera de Rimentol, incloses la riera de Tona, la conca del Mèder i
la riera de Rimentol

2000200 Riu Gurri des de la confluència de la riera de Rimentol fins al Ter (inclòs el torrent de Folgueroles)

2000210 El Ter entre el Gurri i la cua de l'embassament de Sau

2000230 Riera de les Gorgues

2000240 Riera Major

2000250 Riera de Rupit

2000280 El Ter des del Pasteral fins a la confluència de l'Onyar

2000330 Capçalera de l'Onyar fins a la confluència de la riera de Gotarra

2000340 Rieres de Gotarra, Verneda i Benaula

2000360 Riu Onyar des de la confluència de la riera de Gotarra fins a l'entrada al nucli urbà de Girona,
incloses les rieres de Bugantó i de Celrà

2000370 Riu Onyar a Girona

2000380 El Ter entre l'Onyar i el Terri

2000390 Capçalera del Terri fins a la confluència del Revardit

2000410 Riu Terri des de la confluència del Revardit fins al Ter

2000420 El Ter des de la confluència del Terri fins a Flaçà

2000435 Riera de Sant Martí
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2000460 El Ter des de Flaçà fins al mar

 

Daró

1900020 El Daró entre el torrent de la Marqueta i el Rissec (tram urbà de la Bisbal)

1900030 Riu Daró des de la confluència del Rissec fins al mar, inclosos el Rissec, la riera de Rupià, la riera
Grossa i el torrent de la Revetlla

 

Tordera

1400030 La Tordera des de la resclosa de Viladecans fins a l'EDAR de Sant Celoni

1400040 Riera de Vallgorguina

1400060 La Tordera des de l'EDAR de Sant Celoni fins a la confluència de la riera d'Arbúcies

1400110 Riera de Breda

1400140 Tram baix de la riera d'Arbúcies

1400150 La Tordera entre la riera d'Arbúcies i la riera de Santa Coloma

1400170 Riera de Santa Coloma des de Santa Coloma fins a l'inici del tram inclòs a la xarxa Natura 2000

1400190 Séquia de Sils

1400200 El Reclar i riera de Pins

1400230 La Tordera des de la confluència de la riera de Santa Coloma fins a la confluència de la riera de
Vallmanya

1400240 La Tordera des de la confluència de la riera de Vallmanya fins al mar

 

Besòs

1100020 Capçalera del Congost fins a l'EDAR d'Aiguafreda

1100040 Riu Congost des de l'EDAR d'Aiguafreda fins a l'EDAR de la Garriga

1100050 Riu Congost des de l'EDAR de la Garriga fins a la confluència amb la riera de Carbonell, riera de
Carbonell inclosa

1100060 Riu Congost des de la confluència de la riera de Carbonell fins a la confluència amb el Mogent

1100070 Capçalera del Mogent fins a la potabilitzadora d'ATLL

1100080 Riu Mogent des de la potabilitzadora fins a l'EDAR de Vilanova del Vallès

1100100 Riera de Cànoves des de la presa de Vallforners fins al Mogent

1100110 Riu Mogent des de l'EDAR de Vilanova del Vallès fins a la confluència amb el Congost

1100180 El Besòs des de la confluència Congost-Mogent fins a la confluència del Ripoll
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1100120 Capçalera del Tenes fins a la confluència del torrent del Villar (EDAR de Sant Feliu de Codines)

1100140 Riu Tenes des de l'EDAR de Sant Feliu de Codines fins a l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana

1100160 Riu Tenes des de l'EDAR de Santa Eulàlia de Ronçana fins a l'inici del tram endegat

1100170 Riu Tenes des de l'inici del tram endegat fins al Besòs, inclosa la riera Seca

1100190 Capçalera de la riera de Caldes fins a l'EDAR de Caldes de Montbui

1100200 Riera de Caldes des de l'EDAR de Caldes de Montbui fins al Besòs

1100205 Capçalera de la riera de Sentmenat fins a Sentmenat

1100207 Riera de Sentmenat des de Sentmenat a la riera de Caldes

1100210 Riera Seca

1100220 Capçalera del Ripoll fins al límit del Parc de Sant Llorenç del Munt

1100230 Riu Ripoll des del límit del Parc de Sant Llorenç del Munt fins a l'EDAR de Castellar del Vallès

1100240 Riu Ripoll des de l'EDAR de Castellar del Vallès fins a l'EDAR de Sabadell

1100250 Riu Ripoll des de l'EDAR de Sabadell fins al Besòs

1100260 Riu Sec (Besòs)

1100280 Riera de Sant Cugat (Besòs)

1100300 El Besòs des de la confluència del Ripoll fins al mar

 

Llobregat

1000010 Capçaleres del Llobregat i l'Arija fins a la confluència entre tots dos

1000020 El Llobregat entre l'Arija i el Bastareny

1000040 Riu Bastareny i riu de Gréixer

1000050 El Llobregat des de la confluència del Bastareny fins a la cua de l'embassament de la Baells

1000060 Riu de Saldes

1000080 Riu de Peguera

1000090 Riu Merdançol i riera de Vilada

1000130 El Llobregat des de la Colònia Rosal fins a l'EDAR de Balsareny

1000270 El Llobregat des de l'EDAR de Balsareny fins a la confluència de la riera Gavarresa

1000350 Riera Gavarresa des de l'EDAR d'Avinyó fins al Llobregat, inclòs el riu Sec

1000400 El Llobregat entre la riera Gavarresa i el Cardener

1000410 Riera de la Golarda i riera de Castellnou
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1000440 Riu d'Or

1000530 Riu Negre

1000560 Riera de Navel i Rasa de l'Hospital

1000640 Riu Cardener des de Súria fins a l'EDAR de Manresa

1000700 Riu Cardener des de l'EDAR de Manresa fins al Llobregat

1000710 El Llobregat des de la confluència del Cardener fins a l'EDAR de Monistrol de Montserrat

1000740 El Llobregat des de l'EDAR de Monistrol fins a l'EDAR d'Abrera

1000760 El Llobregat des de l'EDAR d'Abrera fins a la confluència de l'Anoia

1000800 Riu Anoia des de l'EDAR d'Igualada fins a la confluència de la riera de Carme, inclosa la riera de
Castellolí

1000820 Riu Anoia entre la riera de Carme i el riu de Bitlles

1000840 Riu de Bitlles des de l'EDAR de Riudebitlles fins a l'Anoia

1000850 Riu Anoia des de la confluència del riu de Bitlles fins al Llobregat

1000860 Riera de l'Avernó i torrent dels Brivons

1000870 Torrent de la Fontsanta

1000880 El Llobregat entre l'Anoia i la riera de Rubí

1000890 Riera de Rubí i riera de les Arenes

1000900 El Llobregat des de la confluència de la riera de Rubí fins a Sant Joan Despí

1000950 El Llobregat des de Sant Joan Despí fins al mar

 

Foix

0800020 El Foix i la riera de Pontons des de Sant Martí Sarroca fins a la confluència de la riera de Llitrà

0800040 Capçalera de la riera de Llitrà fins a l'EDAR de Vilafranca

0800050 El Foix des de la confluència de la riera de Llitrà fins a la cua de l'embassament de Foix, inclòs el
tram baix de la riera de Llitrà des de l'EDAR de Vilafranca

0800060 Riera de Marmellar

 

Rieres de Calafell-Torredembarra 

0700010 Riera de la Bisbal

 

Gaià

0600010 Capçalera del Gaià fins a Pontils, inclòs el riu de Boix
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0600020 El Gaià des de Pontils a la cua de l'embassament del Catllar

 

Francolí

0500030 El Francolí entre el riu Sec i el riu d'Anguera

0500050 El Francolí entre el riu d'Anguera i el Brugent

0500070 El Francolí entre el Brugent i el torrent del Puig

0500080 Torrent del Puig

0500090 El Francolí entre el torrent del Puig i la riera de la Selva

0500120 El Glorieta des de l'EDAR d'Alcover fins al Francolí

0500140 El Francolí des de la confluència de la riera de la Selva fins al mar

 

 

Embassaments

 

Codi de l'embassament Nom de l'embassament

Muga

2200015 Darnius Boadella

 

Ter

2000220 Sau

2000223 Susqueda

2000227 El Pasteral

 

Tordera

1400075 Santa Fe

 

Llobregat

1000070 Baells

1000480 La Llosa del Cavall

1000510 Sant Ponç

1000785 Sant Martí de Tous
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Besòs

1100090 Vallforners

 

Foix

0800070 Foix

 

Gaià

0600060 Gaià

 

Riudecanyes

0200020 Riudecanyes

 

 

Estanys (llacs)

 

Codi de l'estany Nom de l'estany

Ter

0450401 Banyoles

 

 

Badies i aigües costaneres

 

Codi de la massa d'aigua Nom de la massa d'aigua

Aigües costaneres

C37 Port de Tarragona

 

Badies

T01 El Fangar

T03 Els Alfacs

 

 

Zones humides

 

Codi de la zona humida Nom de la zona humida sensible
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Rieres del Cap de Creus

H1500010 Estanyols del Pla dels Estanyets

H1500020 Sorrals de Can Pomac

 

Muga

H1030010 Estanys de les Alberes-Estanys de Canadal

H1030020 Estanys de les Alberes-Estanys de Cantallops

H1030030 Estanys de les Alberes-Estanys de Gutina

H1030040 Estanys de les Alberes-Estanys dels Torlits, Cardonera i d'en Pous

H1030050 Estanyols de Mas Margall (Estanyol Tramuntana)

H1030060 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany d'en Túries

H1030070 Aiguamolls de l'Alt Empordà-La Rogera, la Serpa i la Fonda

H1030080 Aiguamolls de l'Alt Empordà-La Llarga

H1030090 Aiguamolls de l'Alt Empordà-La Massona

H1030100 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Cortalet

 

Fluvià

H1040010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Meandres del riu Fluvià

H1040020 Clot d'Espolla-Platja d'Espolla

H1040030 Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor-Estanyols temporanis petits

H1040040 Estanyols de la Vall de Sant Miquel de Campmajor-La Coromina

H1040050 Basses d'en Broc i Aiguamoixos de la Deu Vella

H1040060 Basses de Can Jordà

 

Rec Madral (riera de Garriguella)

H1002010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Est.de Vilaüt-Bassa Rodona

H1002020 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany de Palau de Baix

H1002030 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany d'Aigua Clara

H1002040 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Estany del Tec

H1002050 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Aiguamolls de la Rubina nord
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Rieres del Montgrí-Empúries

H1600010 Aiguamolls de l'Alt Empordà-Riu Vell

 

Daró

H1006010 Estanyets de Pals

H1006020 Aiguamolls del Baix Empordà-Basses d'en Coll

 

Rieres del Cap de Begur-Blanes

H1618010 Platja Castell

 

Ter

H1100020 Aiguamolls del Baix Empordà-El Ter Vell

H1100030 Aiguamolls del Baix Empordà-Bassa del Frare Ramon

 

Tordera

H1050010 Estany de Sils

H1050020 Estany de Bancells

H1050030 Estanys de Tordera-Estany de la Júlia

H1050040 Estanys de Tordera-Braç esquerre de l'illa del Tordera

H1050050 Estanys de Tordera-Estany de Can Raba

H1050060 Estanys de Tordera-Estany de Can Torrent

H1050070 Desembocadura del riu Tordera

 

Llobregat

H1789010 Delta de Llobregat-Ca l'Arana

H1789020 Delta de Llobregat-Cal Tet

H1789030 Delta del Llobregat-La Magarola

H1789040 Delta del Llobregat-Estany de la Ricarda

H1789050 Delta del Llobregat-La Roberta

H1789060 Delta del Llobregat-El Remolar, les Filipines i la Vidala

 

Rieres de Garraf
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H1800010 Delta del Llobregat-Riera de Sant Climent

H1800020 Delta del Llobregat-Estany de la Murtra

 

Rieres de Calafell-Torredembarra

H1833010 Platja de Torredembarra

 

Rieres del Baix Camp

H1900010 Séquia Major

 

Gaià

H1015010 Desembocadura del riu Gaià

 

Rieres de Llaberia-Vandellòs

H1913010 Desembocadura del riu Llastres

 

Rieres de Calafat

H1944010 Desembocadura del torrent del Pi

H1944020 Desembocadura del torrent de l'Estany

H1944030 Desembocadura del torrent de Santes Creus

 

(19.085.035)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7842 - 28.3.201911/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19085035-2019




