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RESUM 

L’objectiu general del projecte Estudi del projecte del Canal Segarra – Garrigues és analitzar 

amb profunditat un dels projectes hidràulics de regadiu més importants realitzats a 

Catalunya, potser el que ha provocat més controvèrsia a nivell social, per després proposar 

un ús alternatiu a l’inicial que permeti aprofitar i faci viable aquesta infraestructura, la segona 

amb major pressupost destinat per la Generalitat. 

El treball consta de quatre parts principals, la primera de les quals presenta l’objecte 

d’estudi, el canal Segarra – Garrigues, la seva localització i el context històric i polític que 

l’envolta, alhora que descriu els motius pels quals s’ha dut a terme i les característiques 

tècniques i econòmiques de l’obra. A continuació s’explica breument la problemàtica que hi 

ha hagut amb la definició de noves Zones d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA). 

La segona part planteja les incerteses que han sortit al voltant del canal, sobretot referents a 

la manca de disponibilitat d’aigua i a la viabilitat econòmica del projecte, i que podrien fer 

que no fos possible finalitzar i explotar la infraestructura com es preveia inicialment.  

La tercera part s’ha centrat en realitzar una proposta d’ús alternativa del canal, atenent a les 

qüestions que es plantegen al capítol anterior. Amb aquest objectiu s’ha determinat l’aigua 

que estarà disponible a Rialb amb l’horitzó a l’any 2050 tenint en compte la reducció de 

cabals pel canvi climàtic i la reforestació i s’ha calculat l’aigua que potencialment podrien 

consumir els regadius del Segarra – Garrigues. Tot seguit, s’ha realitzat una proposta viable 

d’ús de l’obra centrada en l’abastament d’aigua de consum a diferents municipis de la zona i 

en el regadiu de suport de les hectàrees incloses al projecte inicial. 

Finalment s’ha realitzat un primer model de la conca del Segre fins a l’alçada de Rialb. El 

programa que s’ha utilitzat ha estat l’HEC-HMS 4.0 i les dades de l’any 2010. L’objectiu 

d’aquesta modelització és posar el punt de partida per a altres treballs que busquin simular 

l’escenari futur plantejat, per tal de veure si la proposta realitzada és viable a llarg termini i si 

es compleixen les previsions de reducció de cabals suposades. Finalment s’ha comprovat la 

validesa del model amb les dades meteorològiques i els valors dels cabals del riu Segre de 

l’any 2009. 
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1. GLOSSARI 

ACA Agència Catalana de l’Aigua 

ASG Aigües del Segarra-Garrigues 

CASEGA Societat Estatal Canal Segarra-Garrigues SA 

CEDEX Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques 

CHE Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

DARPAMN Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

DIA Declaració d’Impacte Ambiental 

DMA Directiva Marc de l’Aigua 

EIA Estudi d’Impacte Ambiental 

EMA Estació Meteorològica Automàtica 

ETP Evapotranspiració Potencial 

ICGC Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

MAS Massa d’Aigua Subterrània 

REGSEGA Empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues SA 

SG Segarra – Garrigues 

ZEC Zona d’Especial Conservació 

ZEPA Zona d’Especial Protecció d’Aus 
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2. PREFACI 

Aquest projecte ha estat realitzat en col·laboració amb l’associació Enginyeria Sense 

Fronteres i la plataforma Aigua és Vida. L’objectiu a l’iniciar el projecte era intentar conèixer 

amb profunditat tot el que envolta el Segarra – Garrigues, ja que s’estava començant a 

posar en evidència una altra vegada des d’inicis dels 2000 que hi havia conflictes no resolts 

associats a aquesta infraestructura. 

Un dels documents que va començar a marcar la orientació del treball va ser l’informe que 

va presentar la Plataforma en Defensa de l’Ebre a la fiscalia el dia 6 de febrer del 2014, ja 

que plantejava molts dels dubtes que hi havia i sobre els que s’ha treballat en aquest 

projecte. 

Posteriorment i una vegada analitzada la infraestructura que s’està realitzant, sobretot a 

nivell d’aigua disponible, es va creure interessant realitzar una proposta d’ús d’aquest canal 

que resolgués els problemes plantejats i que ha acabat sent potser la part més important 

d’aquest treball. 

Crec que és important comentar la dificultat d’aconseguir certa informació ja que hi ha 

moltes dades que no es troben disponibles o que no existeixen (sobretot dels darrers anys), 

algunes de les persones o institucions contactades no han respost i molta de la informació 

rebuda a través de comunicacions personals estava clarament orientada en un sentit 

concret, en funció de l’interlocutor. 

Finalment, agrair a totes les persones que m’han ajudat, tutoritzat, aconsellat, recolzat i 

acompanyat el temps que m’han dedicat, perquè sense aquesta ajuda aquest projecte no 

hauria arribat a ser el que és. 
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu general del projecte Estudi del projecte del Canal Segarra – Garrigues és analitzar 

amb profunditat un dels projectes hidràulics de regadiu més importants realitzats a 

Catalunya, potser el que ha provocat més controvèrsia a nivell social, per després proposar 

un ús alternatiu a l’inicial que permeti aprofitar i faci viable aquesta infraestructura, la segona 

amb major pressupost destinat per la Generalitat. 

El projecte s’ha dividit en quatre parts principals. L’objectiu de la primera part ha estat 

establir un marc general que posteriorment permeti identificar els aspectes no resolts o mal 

resolts socialment i ambientalment sobre el canal. Principalment s’ha basat en la recerca 

bibliogràfica. 

En segon lloc, s’han plantejat les incerteses que han sorgit al voltant del canal, sobretot 

referents a la manca de disponibilitat d’aigua i a la viabilitat econòmica del projecte, i que 

podrien fer que no fos possible finalitzar i explotar la infraestructura com es preveia 

inicialment. 

A continuació, atenent a totes les modificacions que ha anat patint el  projecte del Segarra - 

Garrigues, s’ha realitzat una proposta d’ús del canal basada en la disponibilitat real d’aigua i 

amb la voluntat de que sigui útil per la societat que l’envolta. 

Finalment, l’últim capítol del treball s’ha centrat en modelitzar la conca del Segre per poder  

trobar les aportacions d’aigua d’aquest riu a l’embassament de Rialb, des d’on es capta 

l’aigua pel canal. Posteriorment, aquesta modelització permetria conèixer quina és l’aigua 

disponible en diferents escenaris meteorològics i estudiar la viabilitat de la proposta a nivell 

de disponibilitat d’aigua. 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte va des de la contextualització del projecte del canal fins la realització de 

la proposta i una estimació econòmica d’aquesta. A més, s’ha realitzat la modelització de la 

conca del Segre per posar un punt inicial a posteriors estudis que es puguin realitzar sobre 

la quantitat d’aigua d’aquesta zona del territori. 

Hi ha dos aspectes que si bé estan molt relacionats amb el treball realitzat, han quedat fora 

de l’abast d’aquest i que seria convenient tractar per complementar les conclusions que 
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s’han extret. En primer lloc, com es veurà a l’apartat 6.3.2.1, s’ha creat una enquesta 

adreçada a totes les persones relacionades amb l’agricultura de les comarques de la 

Segarra, les Garrigues, la Noguera, el Segrià, l’Urgell i el Pla d’Urgell. El nombre de 

respostes obtingudes ha estat molt baix, però per manca de temps i de recursos no s’ha 

pogut arribar a més gent. En qualsevol cas que es volguessin fer modificacions al projecte 

real caldria assegurar-se que arribés a una part prou important del territori aquesta enquesta 

o alguna similar, per fer-lo realment viable. 

També ha quedat fora del treball l’estudi de l’impacte que té la proposta sobre el Segre 

aigües avall de Rialb i sobre l’Ebre, riu del qual el Segre és afluent. Tot i que és un punt molt 

important, sobretot tenint en compte la vulnerabilitat del Delta de l’Ebre, s’ha exclòs del 

treball considerant que els criteris que s’han utilitzat a l’hora de marcar un ús alternatiu al 

canal són suficients per garantir que suposarà una disminució de la pressió sobre els rius 

respecte el projecte de canal inicial. 

3.3. Fonts d’informació utilitzades 

L’obtenció d’informació ha estat una de les dificultats principals a l’hora de realitzar el treball, 

ja que si bé s’està tornant a parlar del Segarra – Garrigues, la majoria de referències 

actualitzades sobre el canal són notícies periodístiques. 

Els capítols 4 i 4.6 s’han basat en la bibliografia i els articles sorgits principalment durant la 

redacció del projecte i durant els conflictes existents amb la definició de les Zones d’Especial 

Protecció d’Aus (ZEPA) que es detallaran a continuació. Els aspectes més concrets s’han 

extret directament del projecte del canal, consultat el dia 18 de juliol del 2014 al Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DARPAMN) de la Generalitat. 

Els capítols 6 i 7 s’han redactat a partir d’informació obtinguda majoritàriament fruit del 

contacte amb diferents persones i institucions relacionades amb el canal. Aquesta 

informació s’ha citat com a comunicació personal i amb la data d’aquesta comunicació. A 

l’annex A es mostren tots aquests contactes, tot i que per respectar la privacitat, no s’han 

inclòs els noms ni la informació personal. Per aquests apartats també s’han obtingut dades 

del servei de consulta de dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i del 

OpenStreetMap, un projecte que ofereix mapes lliures. 

Per últim, les dades per la simulació s’han extret dels Anuaris de dades meteorològiques 

2009 i 2010 del Servei Meteorològic de Catalunya i de la informació que disposa l’Institut 

Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). 
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4. EL PROJECTE INICIAL DEL CANAL SEGARRA – 

GARRIGUES 

Aquesta primera part del treball busca situar el context general del canal Segarra – 

Garrigues i exposar les característiques del projecte aprovat inicialment, per tal de veure en 

apartats posteriors les modificacions que ha patit i analitzar alguns dels dubtes que han 

sorgit sobre el mateix. És important remarcar, per ser conscients de la grandària del 

projecte, que la transformació a regadiu que implica el canal representava l’any 2007 la 

segona inversió pública més important de Catalunya i que es tracta de la infraestructura 

agrària més gran feta a Catalunya en els últims 100 anys (Aldomà, 2009, 1; Comunicat de 

premsa de la Generalitat de Catalunya, 10 de juliol 2003). 

4.1. Localització i caracterització de la zona del canal 

El canal Segarra – Garrigues (SG) es troba a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el 

Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, a la província de Lleida a Catalunya. La Figura 1 

mostra la seva situació concreta: 

 

Figura 1. Situació del canal Segarra-Garrigues  
(Font: Comunicat de premsa de la Generalitat, 10 de juliol 2003) 
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És molt important quan es parla d’agricultura, com en aquest cas, tenir en compte la 

climatologia de la zona. Les sis comarques anteriors tenen un clima mediterrani continental 

sec, caracteritzat per tenir una precipitació mitjana anual baixa amb els màxims de pluja a la 

primavera i a la tardor. Pel que fa a les temperatures, hi ha una amplitud tèrmica alta essent 

els hiverns freds i els estius molt calorosos (Servei Meteorològic de Catalunya, 2010). 

D’altra banda, a la Figura 2 es mostren els usos del sòl de l’any 2002. Concordant amb el 

tipus de climatologia que s’ha esmentat, s’observa que la zona on es situa el Segarra – 

Garrigues, sense tenir accés al regadiu, principalment es destina el sòl a l’agricultura de 

secà, tant a conreus herbacis com a arbres fruiters de secà. 

 

 

Figura 2. Usos del sòl de l'any 2002 (Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2008) 
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4.2. Context històric i polític del canal 

La construcció del SG s’emmarca en un seguit de polítiques territorials que busquen 

modernitzar les àrees rurals de Catalunya. Aquesta modernització s’ha concretat en dos 

eixos principals: la industrialització de la ramaderia i la intensificació de la producció agrícola, 

caracteritzada en part per l’impuls del regadiu a les terres cultivables, estructurat en tres 

períodes.  

El primer període, fins a mitjans dels anys 50, es caracteritza per un augment progressiu de 

les superfícies de regadiu. És en aquesta etapa que es construeix el principal antecedent al 

SG, el canal d’Urgell. Les obres d’aquest van ser iniciades l’any 1829 i van finalitzar el 1865, 

i l’objectiu era el de transportar aigua del Segre per transformar cultius de secà a regadiu a 

les comarques de l’Urgell, la Noguera, el Segrià i les Garrigues (Batalla, 1987).  

El segon període, va suposar un cert estancament del sector que va durar fins a finals de 

segle passat i, finalment, el tercer període, fins a dia d’avui, s’ha caracteritzat per la millora 

dels regadius ja existents, a nivell estatal concretada actualment en la Estrategia Nacional 

para la Modernización de los Regadíos H2015 i per la proposta de nous projectes de 

regadiu, emmarcats en el Plan Nacional de Regadíos - Horizonte 2008 i el Pla de Regadius 

de Catalunya 2008 – 2020. (Ricart i altres, 2011). Als subapartats que segueixen s’ha descrit 

breument el caràcter d’aquests dos documents. 

Tot i aquestes diferents etapes del regadiu al territori català, a l’apartat 4.4 es veurà que el 

canal Segarra-Garrigues té una dimensió històrica molt més gran, encara que ha estat en 

els darrers vint anys que s’ha produït la concreció del projecte i la materialització de l’obra. 

4.2.1. El Plan Nacional de Regadíos – Horizonte 2008 

L’article 149.1.13 de la Constitució espanyola estableix que les bases i la coordinació de la 

planificació general de l’activitat econòmica són competència exclusiva de l’Estat, i és en 

virtut d’aquest article que neix el Plan Nacional de Regadíos – Horizonte 2008. L’any 1994 

van començar les estudis necessaris per redactar-lo i l’any 1996 en va sortir el primer Avanç 

que contemplava actuacions fins l’any 2005. Posteriorment, per motius de finançament es va 

ampliar aquest horitzó fins l’any 2008 i es va acabar aprovant amb el Real Decret 329/2002, 

de 5 d’abril. 

 Algunes de les orientacions que aporta aquest pla a la política de regadiu són: 

- Apostar per la millora, modernització i consolidació dels regadius existents. Es 

contemplen només noves transformacions en comarques rurals desafavorides i es 
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determina que es continuaran les transformacions en execució atenent criteris de 

rendibilitat, optimització de les inversions realitzades i sostenibilitat. 

- Compartir l’execució de les actuacions entre les diferents administracions públiques 

amb competències en matèria de regadiu. 

- Reforçar la coresponsabilitat dels regants en les actuacions que els afectin. 

En el moment de l’aprovació d’aquest pla, es contempla dins d’aquest la transformació a 

regadiu de 111.980 hectàrees a Catalunya que ja estaven en execució , 70.150 dels quals 

corresponen a la zona del SG. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

2002) 

4.2.2. Pla de Regadius de Catalunya 2008 – 2020 

El Pla de Regadius de Catalunya 2008 – 2020 sorgeix de la voluntat d’incrementar la 

competitivitat del sector agrari català. Una dada important a considerar inclosa al text del Pla 

és que el sector agrícola suposa la demanda hídrica més gran de Catalunya i un 51% 

d’aquesta demanda correspon als regadius del Segre. 

Els objectius de la Generalitat en matèria de regadius, inclosos en aquest Pla són: 

- Transformar en regadiu totes aquelles àrees que tinguin un potencial agrícola 

important i que amb el regadiu puguin consolidar-lo. 

- Modernitzar els regadius històrics per tal de millorar l’eficiència del regadiu i la seva 

gestió. 

- Recolzar les Comunitats de Regants per millorar la seva capacitat de funcionament. 

- Posar en valor els sòls agrícoles i concretament els regadius. 

Concretament, a nivell de superfícies agrícoles el Pla de Regadius preveu la posada en 

regadiu de 126.000 ha de secà i la modernització de 178.000 ha amb reg tradicional. 

(Generalitat de Catalunya, 2012) 

4.3. Justificació de l’existència del Segarra – Garrigues 

El canal Segarra-Garrigues té diferents raons de ser, totes elles emmarcades dins el pla de 

regadius comentat a l’apartat anterior: 

- A nivell agrícola, el reg permet noves alternatives de cultius, mantenir collites, 

millorar la qualitat dels productes i diversificar les produccions. Alhora assegura una 

certa independència del clima i la pluviometria i fa que la pagesia no sigui tan 

vulnerable en termes econòmics. 
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- La concentració parcel·lària i la millora dels camins suposa una reducció dels costos 

de producció i una ràpida millora de la productivitat del treball i, per tant, de la renda 

agrària. 

- El regadiu suposa un increment molt positiu per tota l’economia de les comarques 

beneficiades, ja que potencia les indústries i cooperatives relacionades amb el sector 

agroalimentari i crea ocupació al territori. Una conseqüència esperada és que 

disminueixi l’abandonament de zones rurals i l’envelliment de la població, al permetre 

a la gent jove que visqui de l’agricultura i de les activitats econòmiques que se’n 

deriven. (Comunicat de premsa de la Generalitat de Catalunya, 10 de juliol 2003) 

Com es veurà més endavant, algunes de les principals incerteses giren sobre la qüestió de 

si el canal acabarà realment aportant aquestes millores socials i econòmiques a les zones 

que se’n beneficiïn o de si realment les transformacions que produeixi suposaran una 

millora. 

4.4. Història del canal 

Els primers estudis on apareix esmentat el Canal Segarra-Garrigues daten del segle XVIII, 

tot i que no és fins a principis del segle XX quan comença a planificar-se la seva execució.  

A la Figura 3 es mostra el Pla d’Aprofitament Integral dels Rius a Catalunya (1930), en el 

qual ja s’hi pot observar la proposta de canal, molt semblant a la que s’està desenvolupant 

actualment (Generalitat de Catalunya, 2012). 

 

 Figura 3. Pla d'Aprofitament Integral dels Rius a Catalunya, 1930 
(Font: Generalitat de Catalunya, 2012) 
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Durant la Segona República, l’any 1936, el projecte de regadiu del Canal Segarra-Garrigues 

va ser inclòs en el Pla Hidrològic de la Generalitat de Catalunya però, amb la Guerra Civil 

que va continuar, no se’n va tornar a parlar fins uns vint anys després, quan l’any 1959 la 

Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) va redactar el Plan de aprovechamiento total del 

río Segre para los riegos de la Segarra y las Garrigas que preveia la construcció del canal i 

de tres embassaments, dels quals només es va construir el d’Oliana. Posteriorment, l’any 

1971 es va redactar l’estudi de l’embassament de Rialb, que hauria de ser l’origen de l’aigua 

del SG, que finalment es va aprovar l’any 1977 (Báguena, 2003). 

L’any 79 el president Terradellas va crear una comissió per treballar el tema del SG i el 81 la 

Generalitat va aprovar destinar una partida pressupostària per la realització de 

l’avantprojecte del canal, que finalment va ser redactat l’any 1983 per l’enginyer López 

Bosch. 

Onze anys més tard, l’article 73 de la Llei 42/1994 de 31 de desembre declara que el Canal 

Segarra – Garrigues és una obra d’interès general, fent això que passés a ser competència 

de l’Estat el desenvolupament d’aquest i que s’inclogués al Plan Hidrológico de la Cuenca 

del Ebro aprovat pel Reial Decret 1664/1998. El 27 de setembre del 1999 es va aprovar el 

Protocol general de col·laboració entre el Ministerio de Medio Ambiente i la Generalitat de 

Catalunya per la realització de les obres del canal, en virtut del qual es van distribuir les 

actuacions que assumia cada Administració i uns dies després, al novembre, es va signar el 

Protocol de col·laboració entre la CHE i la Comunitat de Regants del SG per a la construcció 

i l’explotació del projecte de posada en regadiu del canal. 

El 18 de gener del 2000 i el 12 de març del 2002 es van constituir la Sociedad Estatal Canal 

de Segarra-Garrigues SA (CASEGA) i l’empresa pública Reg Sistema Segarra-Garrigues 

SA (REGSEGA), amb convenis amb el Ministerio de Medio Ambiente i la Generalitat 

respectivament. També el mes de març del 2002 es va redactar el Proyecto del regadío y de 

la concentración parcel·laria del Segarra – Garrigues, que és el que actualment s’està 

executant.  

Finalment, el 23 de desembre del 2002 es va adjudicar l’obra a la unió temporal d’empreses 

Aigües del Segarra-Garrigues, integrada per FCC Construcción SA, Copisa, Constructora 

Calaf SA, M&J Grúas SA, COPCISA, Benito Arnó SA, Aqualia Gestión Integral de Agua SA, 

Romero Polo SA, Áridos Romá, SAU, SOREA SA i ACSA AGBAR SA. El 10 de juliol de 

2003 es va iniciar formalment la construcció de la xarxa de distribució i l’1 de març del 2005 

van començar les obres del sistema de reg. (Muñiz, 2005) 

És important parlar, en aquest període, del Manifest de Vallbona. El 29 de maig de 2004 un 

conjunt de persones i col·lectius preocupats per com avançava el tema del SG, entre ells 

pagesos de la comunitat de regants, sindicats i membres de la Universitat, es van reunir a 
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Vallbona de les Monges per reclamar un replantejament del canal que tingués en compte 

aspectes territorials, econòmics, socials i ambientals. Aquesta iniciativa va sortir després de 

que l’octubre del 2003 només un 7% dels regants haguessin fet efectiva la derrama que 

havia acordat CASEGA amb la Comunitat de Regants, fet que va mostrar el poc suport que 

tenia el projecte. (Aldomà, 2009) Dels debats que es van originar i les propostes que van 

sortir el dia 15 de desembre de 2007 a Tàrrega es va signar el Compromís per Lleida, un 

manifest més ampli que tenia l’objectiu d’impulsar les comarques lleidatanes segons el 

model que s’havia anat desenvolupant a les diferents trobades. 

D’altra banda, en els darrers anys, el nombre d’hectàrees que s’havien de transformar al 

regadiu s’ha anat reduint progressivament, per la coincidència amb zones incloses a la 

Xarxa Natura 2000, una iniciativa europea que impulsa la creació d’una xarxa d’àrees 

d’especial protecció. Al capítol següent s’ha aprofundit en aquestes modificacions, ja que 

han estat molt importants a l’hora de determinar quina és la situació actual del canal. 

Arran de diversos episodis de sequera entre els anys 2006 i 2008, el Govern espanyol i la 

Generalitat van acordar que el canal també serviria per abastir d’aigua potable municipis de 

Segarra, l’Urgell i les Garrigues i a principi del 2008 es va posar en marxa l’estació 

potabilitzadora de Ratera (Plans de Sió), que inicialment es proveiria d’aigua del canal 

d’Urgell, però que a partir del 2009 s’alimentaria del Segarra-Garrigues. (Sabaté, 2009)  

Coincidint amb la crisi econòmica, l’any 2012 les obres de la xarxa secundària es van aturar 

i no es van reprendre fins a finals del 2013. Tot i que llavors estava tot a punt perquè es 

reguessin 12.000 hectàrees només se n’aprofitaven 3.000 i actualment, hi ha reg efectiu a 

unes 5.000.  

Aquest fet, entre d’altres, va portar a que el febrer del 2014 la Plataforma en Defensa de 

l’Ebre posés una denúncia a la fiscalia, posant en dubte la viabilitat ambiental, social i 

econòmica del projecte. Alhora, s’expressava el temor de que el canal estigui 

sobredimensionat i que, per tant, tota l’aigua que porti que no s’utilitzi per regar es transvasi 

a les conques internes de Catalunya per abastir l’àrea metropolitana de Barcelona. 

4.5. Projecte inicial del Segarra – Garrigues (2002) 

En aquest apartat s’han recollit les característiques del projecte inicial, tant pel que fa als 

aspectes tècnics i econòmics, com als que fan referència a la gestió del projecte. És 

convenient recordar que el projecte ha patit nombroses modificacions però s’ha cregut 

interessant com a punt de partida descriure els aspectes inicials per entendre els dubtes que 

s’han plantejat en els últims anys al voltant del SG.  
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4.5.1. Característiques de la xarxa de regadiu 

El canal Segarra-Garrigues està dimensionat per repartir l’aigua necessària per permetre el 

reg de 70.150 hectàrees de conreus de les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla 

d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.  

En total, ha de portar aigua a 68 municipis d’aquestes comarques que s’han dividit en els 15 

sectors de reg que s’observen a la Figura 4. La relació completa dels municipis es pot trobar 

a l’Annex B. 

 

Alhora aquests 15 sectors de reg estan agrupats en 4 grans zones regables: els regs del 

marge dret del Segarra - Garrigues, els regs del marge esquerre del Segarra - Garrigues, els 

regs del Baix Segre i els regs de l’embassament de l’Albagés. Aquesta divisió està feta 

principalment tenint en compte les captacions de l’aigua de cada zona, que es detallaran 

més endavant. (Muñiz, 2010) 

Pel que fa a la quantitat d’aigua, s’han determinat tres tipus de dotacions diferents. En primer 

lloc, al projecte inicial hi ha 47.110 hectàrees que s’han anomenat hectàrees de 

transformació i que han de poder rebre una quantitat de 6.500 m3/ha/any. D’altra banda, hi 

ha 22.410 hectàrees de suport, que rebran una dotació de 1.500 m3/ha/any, amb l’objectiu 

d’evitar que es perdi la collita en períodes de sequera. Finalment, s’ha contemplat un reg de 

Figura 4. Sectors de reg del canal SG.  
(Font: Infraestructures.cat, comunicació personal, 05/08/2014) 
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3.500 m3/ha/any de suport al cereal d’hivern per diverses parcel·les. Això fixa que el 

dimensionament inicial del canal SG contempli que s’han de subministrar 342 hm3 d’aigua 

anualment. (Aldomà, 2009; Muñiz, 2005)  

A la Taula 1 es mostren un resum de la relació de superfícies i volums demandats en funció 

del punt de subministrament: 

Zona Tipus de reg 
Dotació Superfície Volum demandat

(m3/ha/any) (ha) (hm3) 

Canal Segarra 
– Garrigues 

(Sectors 1-9) 

Reg de transformació 6.500 32.750 212,9 

Reg d'hivern 3.500 630 2,2 

Reg de suport 1.500 15.510 23,3 

Sumes canal Segarra - Garrigues - 48.890 238,3 

Regs de 
l’Albagés 

(Sectors 10, 11 
i 15) 

Reg de transformació 6.500 4.760 30,9 

Reg de suport 1.500 2.500 3,8 

Sumes regs de l'Albagés - 7.260 34,7 

Regs del Baix 
Segre (Sectors 

12, 13 i 14) 

Reg de transformació 6.500 9.600 62,4 

Reg de suport 1.500 4.400 6,6 

Sumes regs del Baix Segre - 14.000 69,0 

Total sistema Segarra - Garrigues - 70.150 342,0 

4.5.2. Origen de l’aigua 

L’aigua per als regadius del canal SG és aigua que es derivarà del riu Segre i que es 

regularà amb els embassaments de Rialb i d’Albagés, aquest últim encara en construcció. 

Concretament l’aigua provindrà directament de l’embassament de Rialb i de dues captacions 

directes situades als municipis d’Albatàrrec i d’Aitona. (Muñiz, 2005). 

A la Taula 2, s’observa com quedarien distribuïts els cabals de captació en funció de l’origen 

de l’aigua: 

Dotació hm3 

Reserva de cabals de l’embassament de Rialb 225 

Dotació complementària amb sobrers de Rialb 48 

Dotació per bombar directament del Segre 69 

Total de la dotació prevista per al canal 342 

Taula 1. Relació de superfícies i volums demanats en funció del punt 
(Font: Manifest de Vallbona, 2004) 

Taula 2. Dotació calculada per abastar la demanda del canal Segarra - Garrigues 
(Font: Aldomà, 2009) 
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4.5.3. Infraestructures necessàries i gestió de les obres 

Les obres que s’han realitzat en el context del canal SG han estat (Vendrell, 2008): 

- Impulsió i connexió de la presa de Rialb al Canal. Inclou les conduccions, les 

instal·lacions elèctriques i de bombeig, els automatismes pertinents i una conca de 

dissipació d’energia perquè l’aigua entri al canal amb un règim laminar. 

- Canal Principal. El tram principal del canal Segarra-Garrigues comença a 

l’embassament de Rialb i acaba a l’embassament d’Albagés. Té una llargada de 

84,76 km amb una capacitat de transport de 35 m3/s a l’inici i 15 m3/s al final. 

- Embassament d’Albagés. Ha de tenir una capacitat d’aproximadament 80 hm3 i és 

un element de regulació de la xarxa de regadiu. 

- Concentració parcel·lària. Aquest procediment consisteix en reestructurar les 

propietats que rebran reg de transformació per a fer més eficient el sistema de 

regadiu. Implica, a més, la construcció d’una nova xarxa de camins i desguassos. 

- Xarxa secundària de regadiu. Consisteix en les instal·lacions necessàries per a 

portar l’aigua des del canal o els punts de captació del riu fins a peu de finca. 

Concretament, aquestes instal·lacions són: 3.500 km de canonades, 43 basses de 

regulació i 17 estacions de bombament. 

Com ja s’ha esmentat a l’apartat 4.4, a finals de setembre de 1999 es va signar el protocol 

de col·laboració entre el Ministerio de Medio Ambiente i la Generalitat de Catalunya, que 

distribuïa que les obres de regulació i transport, les pròpiament declarades d’interès general, 

anaven a càrrec de CASEGA, mentre que  la concentració parcel·lària, la transformació de 

la xarxa secundària i la posterior explotació i manteniment quedaven sota responsabilitat de 

la Generalitat de Catalunya, a través de l’empresa pública REGSEGA. 

4.5.4. Aspectes econòmics 

El pressupost de totes les actuacions que cal realitzar per portar l’aigua del Segarra- 

Garrigues des de Rialb fins a cada finca és aproximadament de 1.368,49 milions d’euros1. 

La xarxa de regulació realitzada per CASEGA implica una inversió de 444,75 milions 

d’euros, de la qual els regants han de pagar el 50%, 222.375.000 € a través de la tarifa de 

l’aigua. 

D’altra banda, les actuacions a realitzar per ASG tenen un cost de 923,74 milions d’euros 

que es distribuirà de la següent manera: 

                                                 
1 Tots els preus d’aquest apartat són amb l’IVA exclòs. 
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- Xarxa de distribució secundària: en el cas de reg de transformació els regants 

hauran de pagar un 30% del cost i en el cas de reg de suport un 15% i la resta va a 

càrrec de la Generalitat. En aquest cas, el pagament es fa per poder accedir al reg i 

és de 1.550 €/ha en cas de reg de suport i de 3.100 €/ha en cas de reg de 

transformació. (RuralCat) 

- Concentració parcel·lària: la Generalitat assumeix el 100% del cost. 

4.6. Modificació de les zones regables per l’ampliació de les 

zones ZEPA 

Com s’ha vist a l’apartat anterior inicialment estava previst que el canal Segarra-Garrigues 

regués 70.150 hectàrees. En aquest apartat es detallarà la modificació del nombre 

d’hectàrees per l’ampliació de la Xarxa Natura 2000 fins arribar al nombre d’hectàrees 

actuals. 

4.6.1. La Xarxa Natura 2000 

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que té per objectiu la 

protecció de la biodiversitat. Es concreta en dos tipus d’espais: les Zones d’Especial 

Conservació (ZEC) i les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). 

L’objectiu de les ZEC és el de garantir la ‘conservació favorable’ dels hàbitats i espècies 

d’interès comunitari. Aquests espais, estan regulats per la Directiva Europea 92/43/CEE, de 

21 de maig, relativa a la conservació dels hàbitats i fauna i flora silvestre. 

D’altra banda, els espais ZEPA estan regulats per la Directiva Europea 79/409/CEE, de 2 

d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres. Són els diferents Estats els 

que han d’aprovar aquestes zones i, immediatament, aquestes passen a formar part de la 

Xarxa Natura 2000. (Muñiz, 2010). Els apartats que segueixen s’han centrat en la interacció 

d’aquests espais amb les zones regables del Segarra-Garrigues. 

4.6.2. El conflicte entre el regadiu i la designació de noves ZEPA 

En primer lloc és important esmentar que a la plana de Lleida hi ha dotze espècies d’aus 

estèpiques, que es veurien amenaçades pel canvi de secà a regadiu. La Taula 3 mostra la 

relació d’aquestes espècies amb el seu nom científic i el seu nom comú en català. 
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Nom científic Nom català 

Circus aeruginosus Arpella 

Circus pygargus Esparver cendrós 

Falco naumanni Xoriguer petit 

Tetrax tetrax Sisó 

Pterocles orientalis Xurra 

Pterocles alchata Ganga 

Coracias garrulus Gaig blau 

Chersophilus duponti Alosa becuda 

Melanocorypha calandra Calàndria 

Calandrella brachydactyla Terrerola vulgar 

Calandrella rufescens Terrerola rogenca 

Lanius minor Trenca 

 La definició de ZEPA no es troba en conflicte amb el Segarra-Garrigues fins l’any 2001 

quan la Sociedad Española de Ornitología, SEO/Birdlife, una organització que treballa per la 

defensa de les aus silvestres i els seus hàbitats, junt amb altres entitats ambientalistes, van 

impulsar una queixa a la Unió Europea per la insuficient designació de ZEPA davant del 

projecte del canal. Davant aquesta denúncia i la demanda de la Unió Europea el maig del 

2002 es va presentar l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) del projecte de reg i el novembre la 

Generalitat va aprovar la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA). Tot i les mesures aprovades 

en aquesta declaració, la Comissió Europea va continuar sostenint que les zones 

declarades ZEPA eren insuficients i va obrir un procediment d’infracció contra la Generalitat. 

Els anys següents es van dur a terme nombroses reunions amb la Comissió Europea, però 

no va ser fins l’any 2009 que aquesta va donar un ultimàtum a la Generalitat i al Govern 

Espanyol, exigint una ampliació immediata de les ZEPA. La darrera ampliació va tenir lloc el 

setembre del 2009, declarant 42.144 ha zones de protecció d’aus. Aquest fet va posar en 

alerta als regants del canal, ja que la zona protegida suposava un 60% de la zona de 

regadiu. A la  Figura 5  es mostren les zones de regadiu i les ZEPA definitives. 

 Taula 3. Ocells estèpics de la plana de Lleida 

(Font: Espinal, 2013) 
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A finals del 2009, el Departament de Medi Ambient i Habitatge va encarregar la redacció del 

Pla de Gestió dels espais protegits en l’àmbit del canal SG a l’empresa Limonium i el procés 

participatiu a X3 Estudis Ambientals, ja que la Comissió Europea va afirmar que les ZEPA 

no eren incompatibles amb el reg. L’11 d’octubre de 2010 el Govern va aprovar el pla de 

gestió, coincidint amb l’aprovació de la nova DIA del projecte de regadiu. (Jordi, 2013). 

A dia d’avui, la revisió de les ZEPA continua sent una de les principals reivindicacions d’una 

bona part de la pagesia, ja que es considera que la quantitat d’hectàrees protegides i les 

limitacions que s’han establert per aquestes són massa conservadores i limiten el 

desenvolupament del territori. (Canal Parlament, 15/05/2013) 

4.7. Impacte ambiental del projecte inicial del SG 

El document més actualitzat que fa referència a l’impacte ambiental del SG és la Declaració 

d’Impacte Ambiental del Projecte de Regadiu i Concentració parcel·lària del Segarra – 

Garrigues, publicada a la resolució MAH/3644/2010. L’objectiu d’aquesta declaració és 

Figura 5. Mapa amb les zones de regadiu i les ZEPA 
(Font: Sabaté, 2010) 
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analitzar la viabilitat ambiental del projecte i les condicions addicionals atenent al que es 

considera a l’Estudi d’impacte ambiental del regadiu Segarra – Garrigues (DMAH, 2010). 

En aquest estudi es plantegen diferents mesures correctores per reduir els impactes envers: 

els hàbitats estèpics, la hidrologia superficial i subterrània, els sòls, la vegetació natural, 

l’atmosfera i la gestió de residus. Concretament, es proposen diferents tipologies de reg dins 

les ZEPA, que busquen reduir l’impacte cap a les aus anomenades a la Taula 3:  

- Reg de suport al cereal d’hivern amb dotació màxima de 3.500 m3/ha/any. 

- Regs històrics en ZEPA, amb manteniment de les condicions concessionals actuals i 

la incorporació de millores que permetin la modernització. 

- Reg de suport a l’arbrat amb dotacions de 1.500 m3/ha/any. 

- Reg de suport al mosaic: combina el reg de suport a l’arbrat existent amb el reg de 

suport al cereal. 

- Reg d’alta eficiència dins de ZEPA amb condicionants agronòmics, amb dotacions 

de 6.500 m3/ha/any. 

Als subapartats que segueixen s’ha aprofundit en els diferents apartats de la DIA. 

4.7.1. Causes i magnituds dels impactes  

Les principals causes d’impacte que s’analitzen a la DIA fan referència a les tipologies de 

reg citades i a les infraestructures i obres que cal realitzar per dur a terme el projecte. A 

continuació s’han detallat aquestes causes i la magnitud de l’impacte que suposa cada una. 

4.7.1.1. Concentració parcel·lària 

Suposa una desaparició del mosaic agrícola propi del territori, fet que repercuteix sobre la 

fauna i la flora pròpies d’aquest. També suposa la desaparició de bona part dels marges que 

hi ha entre finques, habitualment zona de refugi i d’alimentació d’algunes espècies. D’altra 

banda, comporta l’eixamplament i adequació de camins, fet que suposarà que el trànsit hi 

sigui major perjudicant a les espècies més sensibles a la presència humana. 

4.7.1.2. Reg de suport al cereal 

Tot i mantenir-se les espècies cultivades l’aplicació del reg suposa una transformació de 

l’hàbitat i el cultiu que pot afectar a les espècies d’ocells estèpics. Alhora, es desconeix 

l’efecte que poden tenir els diferents sistemes de reg, sobretot per les espècies que 

nidifiquen dins el cereal. Es proposa la realització d’una prova pilot de regadiu de suport al 

cereal per analitzar la compatibilitat amb la conservació d’aus estèpiques. 
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4.7.1.3. Regs històrics 

Les superfícies regades pels regs històrics i el volum d’aigua consumida actualment per 

aquests regs és inferior al que està marcat per la concessió. Si es materialitzés la proposta 

de l’Estudi d’impacte ambiental augmentarien la superfície irrigada i la quantitat d’aigua 

efectiva fent perillar la conservació d’alguns nuclis de població d’aus estepàries, com per 

exemple el sisó. 

El fet que es modernitzessin els regs a nivell pràctic tindria el mateix efecte que l’increment 

de dotació, de manera que caldria recalcular el volum d’aigua assignada a aquests regs. 

4.7.1.4. Prova pilot 

El projecte contempla la realització d’una prova pilot per determinar si existeixen possibilitats 

d’aplicació de reg de suport amb condicions que permetin fer-lo compatible amb la 

conservació de les espècies d’aus estèpiques. Atenent al principi de precaució, no es pot 

realitzar aquesta prova a la ZEPA de Plans de Sió com es proposava, ja que afecta els 

hàbitats més adequats per diverses espècies estèpiques.  

4.7.1.5. Reg d’alta eficiència 

Aquesta tipologia de reg comporta canvis en els usos del sòl i en les espècies cultivades, de 

manera que es considera incompatible amb la conservació de la fauna estèpica. En cas que 

s’apliqui en zones protegides els objectius de conservació de les quals no són aus 

estèpiques, es considera compatible si s’adopten les mesures concretades a la DIA. 

4.7.1.6. Reg de suport a l’arbrat 

El reg de suport a l’arbrat amb l’aplicació de certes pràctiques agrícoles com l’eliminació de 

la capa herbàcia pot suposar un impacte sobre els espècies que utilitzen aquests ambients i 

en especial sobre el gaig blau, que s’hi reprodueix. Dins de les ZEPA es pot implantar si es 

consideren les mesures establertes a la DIA i fora d’aquestes en qualsevol cas excepte que 

s’afectin hàbitats importants per espècies protegides. 

4.7.1.7. Línies elèctriques 

Per transformar els diferents sectors cal construir línies elèctriques d’alta i mitja tensió. La 

primera d’aquestes, la línia de 110 kV entre les subestacions de Mollerussa i Tàrrega 

disposa de Declaració d’Impacte Ambiental amb data 2 de juny de 2009, on es considera 

que no té impactes significatius si s’apliquen les mesures establertes a l’Estudi i a la 

Declaració d’impacte ambiental esmentada. 
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La segona línia a considerar és la línia de 110 kV entre les subestacions de Tàrrega i Mont-

Roig. Després d’una DIA desfavorable amb data 3 de novembre de 2009 es va modificar el 

traçat de manera que no provoca cap impacte important. 

Finalment, respecte les línies de 25 kV es considera que existeix un potencial risc de col·lisió 

i electrocució sobre poblacions amb regressió, de manera que al pas per la Xarxa Natura 

2000 no es considera adient la proposta efectuada ja que existeixen altres opcions tècniques 

amb només efectes temporals. 

4.7.1.8. Préstecs i abocadors 

Aquest tipus d’actuacions, tot i ser temporals, suposen una destrucció total de l’hàbitat i 

encara que es restauri, el procés és llarg fins assolir una recuperació plena. Es desaconsella 

la ubicació d’aquestes activitats dins la Xarxa Natura si hi ha possibilitat de localitzar-les en 

localitzacions amb una incidència menor sobre el medi. 

4.7.1.9. Basses de regulació 

Les basses de regulació poden provocar la mort no natural d’individus per ofegament en cas 

de caiguda accidental. Aquest impacte es pot eliminar si s’adopten mesures que permetin la 

sortida dels animals.  

La construcció d’aquestes basses també suposa la pèrdua de l’hàbitat potencial equivalent a 

la superfície efectiva, per aquest motiu, és convenient localitzar-les fora de les zones 

protegides. 

4.7.1.10. Impacte acumulatiu del projecte de regadiu del SG 

Respecte a l’impacte del Projecte de xarxa de transport i regulació del canal Segarra – 

Garrigues, si es duen a terme les mesures proposades a la DIA de la xarxa de transport i 

distribució, no es preveuen impactes acumulatius entre els dos projectes. 

Respecte a l’aeròdrom de Lleida, les mesures correctores i compensatòries que 

s’estableixen a la DIA que hi fa referència suposen una millora dels hàbitats estèpics que 

comporten la recuperació i conservació de les aus estepàries i el seu hàbitat associat. 

L’impacte acumulatiu amb el projecte de regadiu del SG es considera no significatiu, ja que 

no incideixen en les mateixes poblacions i hàbitats que el SG. 

Respecte a la variant de la carretera C-13, el principal impacte d’aquest és sobre la trenca. 

El regadiu no inclou la zona afectada per la infraestructura, de manera que l’impacte 

acumulatiu no es considera significatiu, ja que no provoca una transformació dels hàbitats on 

es troba la població de la trenca. 
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Finalment, respecte a la transformació en regadiu d’Algerri – Balaguer, sector B, s’observa 

que aquest té escassa incidència sobre els hàbitats adequats i de major potencial per les 

aus estepàries.  

4.7.2. Magnitud dels impactes 

Impactes compatibles o compatibilitzables amb mesures correctores: 

- Pèrdua d’hàbitat per reg de suport a l’arbrat. 

- Línies elèctriques de 25 kV, estacions de bombament, basses, préstecs i abocadors. 

- Afecció al medi hidrològic i hidrogeològic. 

- Afecció al medi atmosfèric. 

- Afecció al patrimoni arqueològic i historicoartístic. 

- Impacte acumulatiu del Projecte del canal, amb declaració d’impacte ambiental 

favorable. 

- Impacte del reg d’alta eficiència i suport a l’arbrat sobre les zones de dispersió juvenil 

de l’àliga cuabarrada. 

- Afecció a hàbitats d’interès per a la conservació i hàbitats d’interès comunitari. 

- Prova pilot i reg de suport al cereal. 

- Reg de suport al cereal i reg d’alta eficiència a Plans de Sió. 

Principalment, les mesures correctores fan referència a la pèrdua d’hàbitat d’aus estèpiques. 

Aquestes no s’han adjuntat per la seva extensió, però es poden consultar a la pàgina 84.730 

del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5.759 (19/11/2010). 

Impactes incompatibles en les condicions del Projecte que preveu l’Estudi d’impacte 

Ambiental: 

- Pèrdua directa d’hàbitat potencial d’espècies estepàries fora de les ZEPA 

- Degradació i pèrdua directa d’hàbitat en les poblacions d’ocells esteparis per 

concentració parcel·lària i proposta de reg en les ZEPA: 

o Regs de suport al cereal (mosaic) en les ZEPA DE Mas de Melons – Alfés i 

Segrià - Utxesa.  

o Modernització del reg en els regs històrics. 
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5. PUNTS CONFLICTIUS DEL PROJECTE INICIAL 

DEL CANAL 

L’objectiu d’aquest capítol és analitzar alguns dels punts que actualment provoquen 

incerteses al voltant del projecte del Canal Segarra - Garrigues per tal de procurar que 

quedin resolts amb la proposta que es detallarà al capítol següent. Principalment aquests 

dubtes giren entorn a la viabilitat del regadiu per temes de disponibilitat d’aigua i entorn de la 

dimensió econòmica del projecte i posen en qüestió el projecte sencer. El Manifest de 

Vallbona és potser el document més important en aquest sentit i també les propostes i 

demandes que inclou. 

5.1. Referents a la disponibilitat d’aigua 

Tot i que en el projecte del Canal sembla que l’accés a l’aigua necessària estigui garantit, hi 

ha una part d’aquesta que està subjecte a unes condicions que deu anys més tard de l’inici 

de les obres encara no s’han materialitzat, fet que porta a haver de replantejar si quan 

s’acabi la construcció de tota la infraestructura necessària hi haurà suficient aigua per abastir 

la demanda de la xarxa del regadiu.  

Aquestes condicions són que, en primer lloc, perquè el Segarra – Garrigues disposi de tota 

l’aigua que necessita s’han d’haver finalitzat les obres de l’embassament d’Albagés, 

l’embassament de cua del canal. La funció d’aquesta presa és regular l’aigua per regar el 

territori del tram final del canal i està previst que estigui acabada entre els anys 2016 i 2017. 

(Culleré, 28/01/2014) 

La segona condició és que s’ha d’haver dut a terme l’harmonització de la Noguera Pallaresa 

amb el Segre. Aquesta harmonització consisteix a transvasar aigua de la conca de la 

Noguera Pallaresa a la conca del Segre per abastir als regants del canal d’Urgell de manera 

que queda més aigua del Segre disponible per al Segarra – Garrigues. A l’apartat 5.1.1 

s’han analitzat els dubtes que provoca aquesta harmonització. 

En funció d’aquests condicionants es presenten dos escenaris de reserves de cabals 

diferents, aprovats per la CHE el 18 de juny de 2001 per tal de preveure les demandes 

assenyalades a la proposta del Plan Hidrológico del Ebro del 9 d’abril de 1996. 

- Escenari 1: cronològicament és el primer escenari que es dóna i correspon a la 

situació actual en que encara no s’han finalitzat la construcció de l’embassament 

d’Albagés i no s’ha dut a terme l’harmonització. En aquest cas les reserves de cabals 

són les que es mostren a la Taula 4. 
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Dotació Cabal reservat (hm3/any) 

Millora de dotacions de regadius a través dels Canals d'Urgell 492 

Nous regadius del Urgell 40 

Millora de l'abastament de poblacions i indústries de les 
comarques d'Urgell, Segarra-Garrigues 

16 

Cabals ambientals 114 

Regs de compensació a l'eix del riu Segre2 18 

Segarra-Garrigues 100 

TOTAL 780 

- Escenari 2: correspon a l’escenari final que es donaria en cas que s’hagués realitzat 

l’harmonització i s’hagués finalitzat la construcció de la presa d’Albagés. Aquests 

requisits són indispensables perquè el canal SG disposi de l’aigua necessària per 

tota la superfície de regadiu. A la Taula 5 s’han detallat la reserva de cabals en 

aquest cas. 

Dotació  Cabal reservat (hm3/any) 

Millora de dotacions de regadius a través dels Canals d'Urgell 423 

Nous regadius del Urgell 40 

Millora de l'abastament de poblacions i indústries de les 
comarques d'Urgell, Segarra-Garrigues 

16 

Cabals ambientals 114 

Regs de compensació a l'eix del riu Segre 18 

Segarra-Garrigues 225 

TOTAL 836 

                                                 
2 Dotació assignada per compensar les pèrdues de terreny i productivitat provocada per la inundació 

de superfícies de diferents municipis propers a l’embassament de Rialb.   

Taula 4. Reserva de cabals de l'embassament de Rialb per a l'escenari 1  
(Font: Miranda i Servià, 2002) 

Taula 5. Reserva de cabals de l’embassament de Rialb per a l’escenari 2 
(Font: Miranda i Servià, 2002) 
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Per tant, és evident que l’harmonització de la Noguera Pallaresa amb el Segre és un dels 

punts importants a resoldre per poder regar tota la superfície que abasta el SG, entenent 

que tot i que es pogués allargar en el temps, la construcció de l’embassament d’Albagés 

estarà finalitzada en els propers anys. Així i tot, hi ha certs aspectes, desenvolupats al 

subapartat 5.1.1, que fan dubtar de aquest transvasament s’acabi duent a terme, fet que 

posaria en compromís la disponibilitat d’aigua. 

El document Estudio piloto de prognosis de una Cuenca con el Plan Hidrológico 2010-2015: 

Aplicación a la Cuenca del Río Segre, publicat per la CHE el març del 2011, conclou que si 

es realitza un balanç mensual entre les aportacions del riu Segre a Oliana per diferents 

períodes de temps i els consums previstos al sistema en el segon escenari hi ha anys en 

que no hi hagués hagut aigua suficient. A la taula següent s’observen els resultats amb 

aquestes conclusions: 

Període Nº anys amb dèficit hídric % anys amb dèficit hídric 

1973 - 2009 8  22% 

1989 - 2009 7  35% 

1999 - 2009 5  50% 

D’altra banda, com s’ha detallat a la Taula 2, hi ha un total de 273 hm3 de l’aigua del canal 

que hauria de sortir de l’embassament de Rialb que són els 225 hm3 reservats per la CHE 

que s’indiquen a la Taula 5 més els 48 hm3 provinents de sobrers d’aigua3 del mateix 

embassament. Aquesta última dotació és una dotació teòrica que seria possible únicament 

en els anys en que aquests sobrers existissin.  

Un altre punt a tenir en compte és la prioritat a l’hora d’utilitzar l’aigua. Segons el que 

estableix l’article 60 del capítol III de la Llei d’Aigües del Govern l’ordre de preferències d’ús 

de l’aigua és: 

                                                 
3 Si bé aquesta és la terminologia que s’utilitza per les institucions a l’hora de parlar d’aquesta dotació 

hi ha molts col·lectius, sobretot de la Nova Cultura de l’Aigua, que defensen que no es pot parlar de 

sobrers ja que l’aigua que no s’utilitza és aigua que de manera natural circula per la conca dels rius. 

Segons aquests col·lectius el fet de considerar que hi ha conques excedentàries i deficitàries ve donat 

per la lògica capitalista que busca introduir les lleis de mercat a la gestió de l’aigua. (Martínez, 1997)  

Taula 6. Conclusions de l'estudi de dèficit hídric contemplant les demandes de Rialb i 
l'històric d'aportacions del riu Segre a Oliana (Font: CHE, 2011) 
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1. Abastament de població, incloent a la seva dotació la necessària per indústries de poc 

consum d’aigua situades als nuclis de població i connectades a la xarxa municipal. 

2. Regadius i usos agraris. 

3. Usos industrials per producció d’energia elèctrica. 

4. Altres usos industrials no inclosos als apartats anteriors. 

5. Aqüicultura  

6. Usos recreatius 

De la mateixa manera i sobre els cabals ambientals, l’article 59 estableix que: 

Els cabals ecològics o demandes ambientals no tindran el caràcter d’ús a efectes del 

previs en aquest article i següents, havent de considerar-se com una restricció que 

s’imposa amb caràcter general als sistemes d’explotació. En qualsevol cas, s’aplicarà 

també als cabals mediambientals la regla sobre supremacia d’ús per abastament de 

poblacions recollida al paràgraf final de l’apartat 3 de l’article 60 (esmentat anteriorment). 

Els cabals ecològics es fixaran en els Plans Hidrològics de conca. Pel seu establiment, 

els organismes de conca realitzaran estudis específics per cada tram de riu. 

Per tant, en casos d’anys en que el volum d’aigua disponible no fos suficient per abastir 

totes les dotacions, abans del Segarra-Garrigues s’hauria de continuar garantint 

l’abastament a les poblacions, els cabals de manteniment i els regadius del canal d’Urgell, ja 

que segons l’article 46 del Real Decret 129/2014, de 28 de febrer, pel que s’aprova el Pla 

Hidrològic de la part espanyola de la demarcació Hidrogràfica de l’Ebre aquests tenen 

prioritat respecte a tots els regs que depenguin del Segarra – Garrigues. Això faria que en 

cas d’anys amb dèficit hídric serien aquests últims els que no disposarien de tota l’aigua 

assignada. 

Tot seguit s’ha aprofundit lleugerament en l’harmonització de la Noguera, perquè un dels 

principals dubtes respecte la disponibilitat d’aigua pel SG gira entorn la possibilitat de que no 

s’acabi duent a terme. 

5.1.1. Harmonització de la Noguera Pallaresa 

Un estudi de la CHE defineix el concepte d’harmonització de la manera següent: 

“Per l’harmonització Segre – Noguera Pallaresa entenem complementar els cabals del 

riu Segre amb dotacions de la Noguera Pallaresa, a fi de poder atendre amb garanties 

els cabals compromesos i/o previstos a la planificació, per abastaments de poblacions i 

industries, regadius, mediambientals i altres”. (CHE, 2011, p.178) 
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Com s’ha explicat anteriorment, el que implica aquesta harmonització és que es transvasarà 

aigua de la conca de la Noguera Pallaresa a la conca del Segre, principalment per destinar-

la al canal d’Urgell. Actualment, l’expedient amb aquesta resolució està pendent de que la 

CHE el resolgui. 

A nivell pràctic cal tenir en compte que l’ús més important de l’aigua de la Noguera Pallaresa 

és la producció d’electricitat. A la Figura 6 es mostra la distribució de centrals 

hidroelèctriques en aquest riu: 

 

Figura 6. Distribució de les centrals hidroelèctriques a la conca de la 
Noguera Pallaresa (Font: CHE, 2011) 
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El fet d’extreure aigua del riu faria que es disminuís la quantitat que es pot turbinar. 

Concretament, l’afectació al sistema hidroelèctric de la Noguera Pallaresa d’Endesa s’ha 

fixat en 80 hm3/any i, per tant, en el cas que es produís l’harmonització s’haurien de 

compensar les pèrdues que aquesta suposi amb allargament de concessions, 

indemnitzacions o similars. 

D’altra banda, al Real Decret 129/2014 s’especifica que el cost d’aquest projecte, segons la 

Comunitat de Regants de l’Urgell quantificat en 51.000.000 €, en cap cas haurà de revertir 

en els regants dels canals d’Urgell. Per tant, fins que no es resolgui l’expedient determinant 

qui haurà d’assumir aquest cost queda a l’aire la pregunta de si realment s’acabarà 

desenvolupant aquesta harmonització. (Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, 

2009). 

5.2. Aspectes socials i econòmics 

El segon gran dubte al voltant del Segarra-Garrigues fa referència a tots els aspectes 

econòmics que l’envolten i que poden fer que no s’arribi a finalitzar la construcció del canal. 

Principalment aquests dubtes afecten a la xarxa de distribució, que és la part que ha de 

construir la Generalitat, ja que un 90% de la part responsabilitat de l’Estat ja està finalitzada. 

De la part que depèn del DARPAMN només estan finalitzats els sectors 1, 2, 3 i una part del 

12, essent això una superfície d’unes 12.500 hectàrees aproximadament (18% de la 

superfície regable total); d’altra banda, actualment s’estan construint els sectors 6, 9.2 i la 

part que resta del 12 (Infraestructures.cat, comunicació personal, 15/07/2014). 

El primer indicador que qüestiona la existència del canal tal com està projectat és que de les 

hectàrees amb accés al reg, a dia d’avui només hi ha reg efectiu a 5.000 ja que els 

propietaris de la resta de territori no s’han adherit al reg.  

El motiu principal d’això és que els regants per poder començar a regar han de contribuir 

amb 3.100 euros per hectàrea en cas de tractar-se de reg de transformació i amb 1.550 

euros per hectàrea en cas de tractar-se de reg de suport. Abans de la Llei Òmnibus 

10/2011, del 29 de desembre aquesta aportació es feia en forma de diners i actualment, es 

pot escollir també executar una part de les obres proporcional a aquest valor. Això, 

juntament amb el fet de que per començar les obres d’un sector es demana que hi hagi un 

80% d’adhesió dels possibles regants fa que no sigui possible determinar amb exactitud 

quan s’arribarà a regar tota la superfície i, ni tan sols, si s’arribarà a regar tota. Cal no 

oblidar, que tot i que les xarxes secundàries i terciàries no estan finalitzades, si que ho està 

pràcticament la xarxa de regulació, dimensionada per portar el volum inicial de l’aigua. 
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D’altra banda, tot i que no hi ha confirmació de la Generalitat, segons una notícia del País de 

3 de març de 2013, un informe d’Aigües del Segarra-Garrigues (ASG) anomenat Estimació 

import sistema Segarra-Garrigues, parla d’una desviació de pressupost  de fins un 81%, sent 

el valor final igual a 1.928 milions d’euros (Cordero, 03/03/2013). A més, la mateixa ASG, a 

la seva memòria del 2012 diu que amb el pressupost de 923 milions d’euros compromès per 

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat), a l’afegir les 

modificacions tècniques determinades per la Declaració d’Impacte ambiental de l’any 2010, 

només es podrien transformar a regadiu 24.174 hectàrees, un 35% de la superfície total 

susceptible de ser regada. (ASG, 2012) 

Per tant, en cas que es confirmés aquesta informació, el context de crisi econòmica actual 

segurament farà que calgui replantejar el canal ja que els regants no poden assumir una 

inversió més gran per accedir al reg. (Comunicació personal) 

5.3. Anàlisi DAFO 

A mode de recopilació i com a punt de partida per realitzar una nova proposta d’ús del canal, 

s’ha realitzat una anàlisi DAFO del projecte inicial del SG. Aquesta anàlisi consisteix en 

detectar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del projecte, diferenciant entre 

els factors interns i els factors externs que l’afecten, de manera que es faciliti la presa de 

decisions. 

ANÀLISI INTERNA 

DEBILITATS FORTALESES 

AIGUA: 

- Justificació hídrica del projecte inicial poc 
contrastada i amb deficiències que en 
qüestionen la viabilitat. 

INFRAESTRUCTURA: 

- Actualment manca la construcció de més 
d’un 60% de la xarxa secundària. 

ECONOMIA: 

- El preu d’accés al reg és massa elevat per 
molts regants. 

- El preu de l’aigua resulta excessiu per molts 
regants. 

- Increment del pressupost del projecte. 

 

 

AIGUA: 

- Accés a aigua de bona qualitat en zones amb 
l’accés a l’aigua compromès. 

ECONOMIA: 

- L’accés al reg permet assegurar collites. 

- Millora de la rendibilitat econòmica dels 
conreus. 

- Diversificació de conreus. 

- Impuls a les activitats econòmiques 
associades a l’agricultura. 

SOCIETAT: 

- Pot ser que es redueixi l’abandonament de 
zones agrícoles. 
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SOCIETAT: 

- Poc recolzament social al projecte actual. 

- Manca d’interès dels regants potencials per 
afegir-se al reg. 

TERRITORI: 

- Pèrdua del paisatge típic de secà a les zones 
a transformar. 

- Pèrdua de la cultura agrícola de secà a les 
zones a transformar. 

- La concentració parcel·lària produeix una 
transformació irreversible del territori. 

 

ANÀLISI EXTERNA 

AMENACES OPORTUNITATS 

AIGUA: 

- Reducció de les aportacions del riu Segre a 
l’embassament de Rialb (pel canvi climàtic o 
altres) i la conseqüent manca d’aigua 
suficient per tota la superfície del SG. 

- No materialització de l’harmonització de la 
Noguera Pallaresa amb el Segre i 
conseqüent manca d’aigua disponible per 
tota la superfície del SG. 

- Introducció d’indústries o agroindústries 
aigües amunt que amenacin la qualitat de les 
aigües aportades pel SG. 

ECONOMIA:  

- Pèrdua explotacions agrícoles familiars. 

- Especulació territorial. 

- Context econòmic desfavorable. 

AIGUA: 

- Es pot fer servir el canal per millorar 
l’abastament d’aigua potable d’alguns 
municipis. 

ECONOMIA: 

- Impuls als productes d’alt valor afegit: oli o vi. 

- Creació de turisme associat al 
desenvolupament rural, sobretot al relatiu als 
productes anteriors. 
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6. PROPOSTA D’ÚS DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES 

Un cop analitzada tota la informació dels apartats anteriors, en aquest apartat s’ha realitzat 

una proposta d’ús del canal, considerant que: 

1. La infraestructura principal del canal ja està construïda i que, per tant, s’ha de buscar 

una manera de utilizar-la per millorar les condicions dels habitants dels territoris 

propers, integrant-la a l’entorn social i natural de manera que l’impacte que produeixi 

sigui el mínim possible. 

2. Per tot el que s’ha descrit als apartats anteriors, no es preveu que en els propers anys 

sigui viable donar l’ús al canal pel qual havia estat dissenyat. 

Principalment, la proposta que es detalla a continuació s’ha centrat en quatre aspectes 

principals: 

- Valoració de l’aigua realment disponible, tenint en compte les aportacions històriques 

i la reducció en els propers anys del recurs, tant pels efectes del canvi climàtic com 

pels efectes de la reforestació. 

- Valoració dels cabals ambientals que s’han de garantir per reduir l’impacte del canal 

sobre l’estat ecològic del Segre aigües avall de Rialb i a la part baixa de l’Ebre, 

entenent que si han de ser superiors als marcats per la CHE, això implicaria 

modificar les reserves que es mostraven a la Taula 5 i reduir el consum pels altres 

usos.  

- Apostar pels regadius de suport als conreus de secà en cas que no hi hagi aigua 

disponible per dur a terme la transformació de secà a regadiu que estableix el 

projecte inicial. 

- Augmentar els municipis abastits pel Canal Segarra-Garrigues, fet que comportaria 

una garantia d’abastament molt més bona pel que fa a quantitat d’aigua i a qualitat 

d’aquesta. Moltes poblacions que actualment s’abasteixen d’aigües subterrànies 

contaminades per nitrats passarien a abastir-se amb una aigua de molt bona qualitat. 

Per últim, abans d’entrar més en detall en l’anàlisi dels diferents aspectes comentats, cal 

remarcar que totes les decisions que s’han pres i es prenen al voltant del canal són 

principalment polítiques, de manera que tot i que el SG no acabés consumint tota l’aigua que 

es preveia, segurament amb les polítiques actuals no es destinaria aquesta aigua a millorar 

els cabals ecològics. 
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6.1. Càlcul de les aportacions d’aigua del Segre a Rialb 

Per determinar quina és l’aigua disponible a l’hora de proposar un o més usos pel canal 

Segarra-Garrigues s’ha partit de les aportacions d’aigua del riu Segre a l’embassament de 

Rialb, ja que com s’ha vist anteriorment, aquest és el principal origen de l’aigua. 

Normalment a l’hora de realitzar càlculs hídrics es parteix de sèries històriques a partir de les 

quals se n’obtenen els valors mitjans. (ACA, comunicació personal). En aquest cas s’ha 

treballat amb les aportacions dels anys 1940 a 2011.  Els valors fins l’any al 2005/06 s’han 

obtingut de l’annex 2 del Plan Hidrológico del Ebro 2010-2015 (Apèndix 3, p. 876-877), 

mentre que les aportacions dels anys 2005/06 al 2010/11 s’han obtingut de la base de 

dades del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX). A l’annex C es 

poden trobar totes les dades mensuals. 

A continuació es mostra el diagrama de punts de les dades obtingudes en funció de l’any, 

amb una regressió lineal que s’ha ajustat per tal de veure la tendència que segueixen 

aquestes dades. 
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Figura 7. Diagrama de punts amb les aportacions d'aigua del Segre a Rialb respecte l'any 

(Font: elaboració pròpia a partir de dades del Plan Hidrológico del Ebro 2010 – 

2015 i del CEDEX)
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Tot i que la dispersió és molt gran sembla que les aportacions del Segre a Rialb tendeixen a 

disminuir amb el pas dels anys, fet que seria conseqüent amb els models de canvi climàtic 

previstos per diferents organismes (ACA, Aigua i Canvi Climàtic). És per aquesta disminució 

que s’ha considerat necessari en primer lloc corroborar-la amb la mitjana per dos períodes 

diferents, del 1940 al 2010 i del 1980 al 2010 per veure la dimensió d’aquesta reducció de 

cabal. 

Anys Aportació mitjana anual (hm3) 

1940 - 2010 1.099,15 

1980 - 2010 990,62 

Com s’observa a la taula anterior entre la mitjana de la sèrie completa i la dels últims 30 

anys hi ha una variació del 14,86%. Al pretendre que els usos del canal proposats siguin 

viables a llarg termini a l’apartat que segueix s’analitzarà el paper que juguen el canvi 

climàtic i la reforestació en la reducció de cabals del Segre.  

6.1.1. Reducció de les aportacions pel canvi climàtic i reforestació 

El descens de les aportacions causat pel canvi climàtic i la reforestació, s’ha extret 

principalment de dos informes diferents. 

El primer informe, de Beniston, Stoffel i Hill, s’ha realitzat en el marc del projecte ACQWA 

(Assessing climate impacts on the quantity and quality of water) i ha determinat l’afectació de 

l’augment de vegetació i de temperatura sobre el riu Aragón fins l’any 2050. Les conclusions 

extretes són d’interès per la gran similitud entre aquest riu i el Segre, principalment pel fet de 

ser els dos rius nascuts als Pirineus i part de la conca de l’Ebre, de manera que es pot 

considerar que el canvi climàtic i la reforestació seran semblants pels dos rius. L’equip del 

projecte ha determinat que l’augment de vegetació a la conca podria fer disminuir el cabal 

anual en un 16%, mentre que l’efecte del canvi climàtic podria fer que aquest disminuís un 

13,8%. Per tant, aquests dos efectes combinats farien que el cabal total es reduís un 29,6% 

(Beniston, Stoffel i Hill, 2013). 

D’altra banda, López-Moreno et al. (2014) conclouen que per el període 2021 – 2050 

l’escenari de canvi climàtic i reforestació porta a un descens anual entre el 19 i el 32% en 

cinc conques pirenaiques diferents (conques dels rius Aragón, Gállego, Cinca, Ésera i 

Noguera Ribagorçana). Els punts de partida en els quals basen aquest estudi pel que fa al 

canvi climàtic són l’increment de temperatura, la disminució de la pluviometria i la disminució 

de la quantitat i la durada de la neu. D’altra banda, pel que fa a la reforestació l’estudi parteix 

Taula 7. Aportació mitjana anual del riu Segre a Rialb per al període 1940 - 

2010 i per al període 1980 - 2010 (Font: elaboració pròpia) 
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de que les superfícies agrícoles abandonades acaben evolucionant cap a boscos de 

coníferes; alhora, també considera un increment de l’alçada límit dels boscos degut a una 

menor pressió ramadera i a un augment de les temperatures. Concretament, aquest estudi 

determina per la Noguera Ribagorçana una reducció del cabal mitjà del 14% pel canvi 

climàtic i una reducció del 26% per la combinació d’efectes de la reforestació i el canvi 

climàtic, del període 2021-2050 respecte el període de referència (1970 – 2000). 

Al tractar-se la Noguera Ribagorçana d’un riu que té també característiques molt similars al 

Segre pel que fa a l’origen i al clima i a que tots dos rius tenen un règim hidrològic nival en el 

seu primer tram i nivo-pluvial a la resta, i tenint en compte que geogràficament és més 

pròxim, són aquests els valors que s’han utilitzat. En els apartats següents, per tant, es farà 

la hipòtesis de que pel mateix horitzó la disminució del cabal en aquest serà també del 26% 

si es consideren la reforestació i el canvi climàtic i del 14% si es considera només el canvi 

climàtic.  

Per últim, a l’haver decidit que es realitzarà la proposta contemplant aquests valors de 

reducció, aquesta es farà a partir d’estimacions pel període del 2021 al 2050. Cal tenir en 

compte que tot i que els estudis ho indiquin, els efectes del canvi climàtic no es poden 

preveure amb exactitud. De tota manera, segons les previsions, si no canvia el model 

mundial de producció i consum el canvi climàtic continuarà i per tant podria ser que aquestes 

aportacions es continuïn reduint. 

6.2. Càlcul de l’aigua disponible 

A l’hora de comptabilitzar l’aigua disponible per fer la proposta d’ús del canal s’ha de tenir en 

compte que el Segarra-Garrigues ha de compartir l’aigua de Rialb amb el canal d’Urgell, el 

principal consumidor d’aigua del Segre. D’altra banda també cal tenir en compte que s’ha 

d’assegurar un cert cabal de manteniment a la sortida de Rialb, per assegurar que l’estat 

ecològic del riu aigües avall no es vegi afectat per manca d’aigua. Als subapartats que 

segueixen s’han analitzat aquests aspectes que han permès posteriorment determinar 

l’aigua que es podria utilitzar per al Segarra-Garrigues.  

6.2.1. Cabals ambientals o de manteniment 

El motiu pel qual s’ha inclòs un apartat al treball únicament per tractar els cabals ambientals 

és que la CHE i l’ACA proposen valors diferents per aquests i, per tant, tot i que les 

competències per fixar-los són de la CHE, s’ha cregut oportú valorar quin hauria de ser 

aquest cabal per tal que la proposta que es realitzi en permeti l’assoliment.  
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La primera divergència respecte els cabals ambientals o cabals de manteniment es troba en 

la pròpia definició del concepte. La Directiva Marc de l’Aigua4 (DMA) no esmenta pròpiament 

aquest concepte en el seu text, però determina tres possibles estats del règim hidrològic: 

- Molt bon estat: el cabal i la hidrodinàmica del riu així com la connexió resultant a les 

aigües subterrànies reflecteixen totalment o gairebé totalment les condicions 

inalterades. 

- Bon estat: condicions coherents amb la consecució d’uns valors dels indicadors 

biològics que mostrin valors baixos de distorsió causada per l’activitat humana, però 

només es desviïn lleugerament dels valors normalment associats amb el tipus de 

massa d’aigua superficial en condicions inalterades. 

- Estat acceptable: condicions coherent amb la consecució d’uns valors dels 

indicadors biològics que mostrin valors moderadament desviats dels valors 

normalment associats amb el tipus de massa d’aigua, significativament més 

pertorbats que en les condicions corresponents al bon estat.  

I segons la mateixa directiva els Estats han de protegir, millorar i regenerar totes les masses 

d’aigua superficial a fi d’assolir un bon estat de les aigües superficials al més tard quinze 

anys després de l’entrada en vigor de la Directiva (Romaní i Queralt, 2006). Per tant, el 

primer requisit que hauran de complir els cabals de manteniment és garantir aquest 

assoliment del bon estat. 

A nivell estatal, la llei que regula aquests aspectes és la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial 

Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. En aquest text es consideren els cabals ecològics 

com aquells que mantenen com a mínim la vida piscícola que de manera natural habitaria o 

podria habitar al riu, així com la vegetació de la riba; i s’estableix que es determinaran al Pla 

Hidrològic de cada conca. En aquest cas per tant, correspon a la CHE establir-los. 

Alhora, l’ACA també ha realitzat un estudi de les conques internes de Catalunya i ha 

proposat uns cabals de manteniment en 81 punts de la conca de l’Ebre. Si bé aquests 

cabals no s’han de garantir, es consideren un llindar per sota el qual el sistema fluvial entra 

en estat crític, i es recomana en conseqüència no extreure més aigua del sistema.  

6.2.1.1. Determinació del cabal ambiental a garantir a la proposta 

Tant en el cas dels cabals marcats per la CHE com en els marcats per l’ACA els valors s’han 

obtingut combinant mètodes hidrològics amb mètodes biològics.  

                                                 
4 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 política d’aigües. 
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La CHE determina que per al riu Segre el cabal de manteniment ha de ser igual a 114 hm3. 

A nivell hidrològic es fixa que el cabal mínim és el 10% de les aportacions en règim natural, 

essent aquest l’esmentat prèviament. Posteriorment, es confirma que aquest cabal garanteix 

entre el 30% i el 50% de l’Hàbitat Potencial Útil (HPU)5 màxim per les espècies objectiu 

escollides pel tram estudiat. Aquests percentatges de manteniment de l’HPU són els que es 

demana en cas de masses d’aigua alterades, com és la present. 

A la Taula 8 es mostren els resultats proporcionats per l’ACA de les corbes HPU – cabal (Q) 

per les espècies objectiu del tram que va de l’embassament de Rialb fins al riu Llobregós, en 

els quals es basa també l’estudi de la CHE. (CHE, 2013, Annex 5) 

Massa d'aigua Espècie objectiu Estadi 

Resultats corbes HPU – Q 
(m3/s) 

Q80% 
HPU 
màx. 

Q50% 
HPU 
màx. 

Q30% 
HPU 
màx. 

Riu Segre des de la presa de 
Rialb fins al riu Llobregós 

Salmo trutta (Truita 
comuna) 

Adult 2,12 0,69 0,28 

Juvenil 2,11 0,99 0,57 

Squalius cephalus 
(Bagra) 

Adult - - - 

Juvenil 2,57 1,12 0,58 

Aleví 0,97 0,42 0,19 

Chondrostoma miegii 
(Madrilla de l'Ebre) 

Adult 5,57 2,62 1,59 

Juvenil 2,74 1,33 0,63 

Aleví 1,54 0,50 0,21 

Salaria fluviatilis 
(Bavosa de riu) 

Ad/Juv/Aleví 4,16 1,67 0,65 

A continuació es mostra la distribució de cabals ecològics mensuals mitjans establerts per la 

confederació. El valor anual resultat de ponderar els cabals de cada mes en funció dels dies 

del mateix més és igual a 3,65 m3/s. Per tant, aquest cabal proposta compleix amb el requisit 

de garantir el 50% de l’HPU de totes les espècies escollides, si bé no garanteix el 80% de 

l’HPU de la madrilla de l’Ebre adulta ni de la bavosa de riu, en cap dels seus estadis.  

 

                                                 
5 L’HBU es defineix com l’equivalent al percentatge de l’hàbitat, expressat com a superfície del curs 

del riu inundat o com a amplada per unitat de longitud del riu, que pot ser potencialment utilitzat amb 

una preferència màxima per una població o comunitat fluvial. (Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir). 

Taula 8. Cabals mínims obtinguts a partir de les corbes HPU - Q 

(Font: CHE, 2013) 
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Mes Oct. Nov. Dec. Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 

Règim 
ecològic 

(m3/s) 
3,76 3,74 3,70 3,59 3,30 3,39 3,78 4,43 4,14 3,35 3,26 3,38 

En canvi, els valor proposat per l’ACA és 259 hm3/any (8,21 m3/s) distribuïts com mostra la 

taula següent: 

Mes Oct Nov Des Gen. Feb. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. 

Règim 
ecològic 

(m3/s) 
8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 10,68 10,68 8,21 6,57 6,57 6,57 

En aquest cas, el valor ha estat obtingut a partir de realitzar la mitjana entre el valor que 

garanteix el 80% de l’HPU per totes les espècies objectius i el valor resultat del mètode 

hidrològic escollit. En el cas d’aquest tram el mètode és el M25, que consisteix en trobar la 

mitjana mòbil de 25 dies. (ACA, 2008) 

Al tractar-se aquest d’un mètode més adaptat al tram del Segre després de Rialb, al realitzar 

la proposta d’ús del canal s’intentarà garantir que hi hagi suficient aigua perquè el cabal 

ambiental sigui el proposat per l’ACA. De tota manera, al tractar-se d’un valor molt allunyat 

del que proposa la CHE s’ha cregut oportú tenir en compte també el valor de cabal que 

garanteix el 80% de l’HPU, 5,57 m3/s o 175,6 hm3/any. 

6.2.2. Demandes d’aigua de Rialb prèvies al Segarra-Garrigues 

Les demandes d’aigua de Rialb són les que es mostren a la Taula 5. Recuperant el que s’ha 

esmentat a l’apartat 5.1, tenen prioritat d’ús l’abastament a municipis, les compensacions i 

els regadius del Canal d’Urgell. Per tant, això vol dir que s’hauran de tenir en compte totes 

aquestes reserves a l’hora de realitzar els càlculs de disponibilitat. 

  

Taula 9. Règim ecològic mitjà mensual (Pla Hidrològic de l'Ebre 2010 - 2015) 

Taula 10. Règim ecològic mitjà mensual (ACA, 2008) 



Estudi del projecte del Canal Segarra - Garrigues  Pág. 43 

 

6.2.3. Demanda d’aigua pels regs del Segarra - Garrigues 

Amb motiu de les ampliacions de les ZEPA explicades al capítol 4.6 la superfície regable del 

sistema del SG actualment és inferior a la prevista al projecte tècnic de l’obra. Això 

juntament amb la disminució de la dotació assignada a algunes parcel·les fa que la quantitat 

d’aigua necessària en aquestes condicions sigui menor a la que calia inicialment. En aquest 

apartat s’ha calculat aquesta quantitat per tal de veure posteriorment si afegint els 

condicionants dels apartats anteriors és viable que es reguin tal com està previst. 

Les dades de la superfície regable del SG en hectàrees són les que es mostren a la Taula 

11: 

DOTACIÓ 
(m3/ha/any) 

6.500  
6.500 
(dins 

ZEPA) 
3.500 

3.500 
(dins 

ZEPA) 
1.500  

1.500 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 
superfície 
reg (ha) 

Zones 
excloses 
del reg 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 

superfície 

(ha) SECTOR 

1 1.623 42 0 0 0 0 1.665 0 1.665 

2 1.432 195 0 0 0 0 1.627 0 1.627 

3 3.745 52 0 630 0 0 4.427 0 4.427 

4.1 1.873 1.969 0 1.520 0 0 5.362 3.352 8.714 

4.2 3 967 0 3.482 450 0 4.902 826 5.728 

5 1.717 345 50 1.872 2.045 0 6.029 1.585 7.614 

6 2.672 1.181 0 1.415 1.419 0 6.687 341 7.028 

7 757 0 0 2.378 1669 0 4.804 1.632 6.436 

8 2.163 0 0 416 1.577 135 4.291 21 4.312 

9.1 1.598 0 0 0 1.083 113 2.794 0 2.794 

9.2/15 2.172 0 0 0 2.921 13 5.106 0 5.106 

10/11/14 2.730 0 0 0 2.237 897 5.864 1.274 7.138 

12.1 2.490 0 0 227 0 3 2.720 291 3.011 

12.2 2.627 0 0 905 811 171 4.514 1.995 6.509 

13 3.402 0 0 734 1.927 1.790 7.853 1.414 9.267 

TOTAL 31.004 4.751 50 13.579 16.139 3.122 68.645 12.731 81.376 

L’aigua que cal segons la superfície dels sectors i les dotacions assignades a aquests s’ha 

calculat amb la suma del producte de cada dotació per la superfície que es regarà, essent el 

total igual a 309 hm3/any. 

D’aquesta aigua, la corresponent als sectors 12, 13 i 14 hauria de sortir directament del 

Segre. Això implica que s’han d’extreure els 69 hm3 resultants del càlcul de l’aigua total que 

requereix el regadiu d’aquesta zona. Per tant, des de Rialb s’haurien de subministrar 240 

Taula 11. Superfície regable del SG per sector i dotació (ha) 
(Font: DARPAMN, comunicació personal, 07/07/2014) 
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hm3, 33 hm3 menys que en el projecte inicial, que es descomptaran dels sobrers de Rialb, 

entenent que aquesta és l’aigua amb una garantia menor. En el cas que no s’hagi dut a 

terme l’harmonització de la Noguera, els 48 hm3 anuals dels sobrers es continuarien 

consumint per tal d’abastir una major superfície. 

En aquesta situació, l’origen de l’aigua del Segarra – Garrigues seria el que es mostra a la 

Taula 12: 

Dotació 
Sense harmonització 

(hm3) 
Amb harmonització 

(hm3) 

Reserva de cabals de l’embassament de Rialb 100 225 

Dotació complementària amb sobrers de Rialb 48 15 

Dotació per bombar directament del Segre 69 69 

Total de la dotació prevista per al Canal 217 309 

6.2.4. Càlcul de l’aigua disponible per realitzar la proposta 

Atenent totes les consideracions que s’han fet als subapartats anteriors, s’ha determinat la 

quantitat d’aigua que resta disponible pel canal realitzant el balanç següent (equacions 6.1 i 

6.2) entre les entrades i les sortides a Rialb. Com que els valors de reducció de cabals per 

canvi climàtic són per al període 2021 – 2050, és per aquest període que es calcularà l’aigua 

disponible. 

	 	  (6.1) 

∗ 100 /100 (6.2) 

on: 

A: mitjana de l’aportació anual del Segre a Rialb (hm3). Com que el període de referència de 

l’estudi que determina el valor de la reducció per canvi climàtic i reforestació és el període 

del 1970 al 2000 la mitjana de les aportacions s’ha calculat pels mateixos anys. 

- A = 1078,77 hm3.  

A’: mitjana de l’aportació anual del Segre a Rialb tenint en compte la reducció de cabal pel 

canvi climàtic i/o reforestació (hm3).  

Taula 12. Dotació calculada per abastar la demanda del canal Segarra - Garrigues  
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r: percentatge de reducció de cabal pel canvi climàtic o pel canvi climàtic i la reforestació. 

Inicialment s’han considerat tres valors diferents per aquesta variable, atenent al que s’ha 

comentat a l’apartat 6.1.1. Aquests tres valors són: 

- r = 0. Cas en que no es contempla ni canvi climàtic ni reforestació. 

- r = 14. Cas en que únicament es contempla el canvi climàtic. 

- r = 26. Cas en que es contempla canvi climàtic i reforestació. 

Camb: cabal ambiental anual (hm3). Com s’ha explicat a l’apartat 6.2.1 s’han considerat tres 

possibles valors: 

- Camb = 114. Considerant el cabal ambiental marcat per la CHE. 

- Camb = 175,6. Considerant el cabal ambiental que garanteix el 80% de l’HPU de totes 

les espècies objectiu. 

- Camb = 259. Considerant el cabal ambiental determinat per l’ACA. 

Rcomp: reserva anual pels regs de compensació (hm3). 

- Rcomp = 18. 

RU: reserva destinada a la millora dels regs d’Urgell (hm3). Inicialment pren dos possibles 

valors: 

- RU = 492. Abans de l’harmonització o si no es produeix aquesta. 

- RU = 423. Si es fa l’harmonització. 

RUn: reserva destinada als nous regs d’Urgell (hm3). 

- RUn = 40.  

M: reserva destinada a abastir municipis (hm3). 

- M = 16. 

Combinant tots aquests paràmetres s’han obtingut els resultats que es mostren a la Taula 

13. Per tenir una idea de la viabilitat de la proposta projectada s’ha determinat també si en 

les diferents condicions hi hauria aigua suficient per abastir el canal amb la demanda 

projectada, tant pel que fa a reserves com pel que fa a sobrers.  

 
 



Pág. 46  Memòria 

 

E
sc

en
a

ri
 

A
 (

h
m

3
) 

r 
(%

) 

A
’ 

(h
m

3
) 

C
am

b
 (

h
m

3 ) 

T
O

T
A

L
 a

ig
u

a 
d

is
p

o
n

ib
le

 r
eg

ad
iu

s 
  i

 
m

u
n

ic
ip

is
 

Demandes 
segures 

A
ig

u
a 

d
is

p
o

n
ib

le
 p

ro
p

o
st

a 
(h

m
3 ) 

A
ig

u
a 

S
eg

ar
ra

-G
ar

ri
g

u
es

 (
se

g
o

n
s 

p
ro

je
ct

e)
 (

h
m

3 ) 

H
i 

h
a 

p
ro

u
 a

ig
u

a 
p

er
q

u
è 

le
s 

re
se

rv
es

 
d

e 
R

ia
lb

 p
er

 a
l S

G
 e

xi
st

ei
xi

n
?

 

A
ig

u
a 

so
b

ra
n

t 
(h

m
3 ) 

H
i h

a 
p

ro
u

 a
ig

u
a 

p
er

 t
en

ir
 e

ls
 1

5 
o

 4
8 

h
m

3
 d

e 
so

b
re

rs
?

 

A
ig

u
a 

d
es

p
ré

s 
tr

eu
re

 s
o

b
re

rs
 (

h
m

3 ) 

R
co

m
p

 (h
m

3 ) 

R
U

n
 (h

m
3 ) 

R
U

 (h
m

3 ) 

M
 (

h
m

3 ) 

1 1078,8 0 1078,8 114 964,8 18 40 492 16 398,8 225 SI 173,8 SI 125,77 

2 1078,8 0 1078,8 114 964,8 18 40 423 16 467,8 225 SI 242,8 SI 227,77 

3 1078,8 0 1078,8 175 903,8 18 40 492 16 337,8 225 SI 112,8 SI 64,77 

4 1078,8 0 1078,8 175 903,8 18 40 423 16 406,8 225 SI 181,8 SI 166,77 

5 1078,8 0 1078,8 259 819,8 18 40 492 16 253,8 225 SI 28,8 NO - 

6 1078,8 0 1078,8 259 819,8 18 40 423 16 322,8 225 SI 97,8 SI 82,77 

7 1078,8 14 927,7 114 813,7 18 40 492 16 247,7 225 SI 22,7 NO - 

8 1078,8 14 927,7 114 813,7 18 40 423 16 316,7 225 SI 91,7 SI 76,74 

9 1078,8 14 927,7 175 752,7 18 40 492 16 186,7 225 NO -38,3 NO - 

10 1078,8 14 927,7 175 752,7 18 40 423 16 255,7 225 SI 30,7 SI 15,74 

11 1078,8 14 927,7 259 668,7 18 40 492 16 102,7 225 NO -122,3 NO - 

12 1078,8 14 927,7 259 668,7 18 40 423 16 171,7 225 NO -53,3 NO - 

13 1078,8 26 798,3 114 684,3 18 40 492 16 118,3 225 NO -106,7 NO - 

14 1078,8 26 798,3 114 684,3 18 40 423 16 187,3 225 NO -37,7 NO - 

15 1078,8 26 798,3 175 623,3 18 40 492 16 57,3 225 NO -167,7 NO - 

16 1078,8 26 798,3 175 623,3 18 40 423 16 126,3 225 NO -98,7 NO - 

17 1078,8 26 798,3 259 539,3 18 40 492 16 -26,7 225 NO -251,7 NO - 

18 1078,8 26 798,3 259 539,3 18 40 423 16 42,3 225 NO -182,7 NO - 

Taula 13. Càlcul de l'aigua disponible en diferents situacions 
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A l’analitzar els valors anteriors, la primera observació que cal fer és que si es compleixen 

les previsions de reducció de cabals per canvi climàtic i reforestació previstes pel període 

estudiat, el Segarra – Garrigues no disposarà de l’aigua necessària per regar tota la 

superfície que inicialment es pretenia (escenaris del 13 al 18). Això juntament amb el fet de 

que no es pot aproximar una data de finalització de les obres pot suposar que hi hagi part de 

la superfície que només es pugui regar durant 20 o 30 anys. Cal tenir en compte també, que 

si continua el model productiu i de consum actual el canvi climàtic no s’aturarà i per tant, 

podria ser que aquesta disminució dels cabals s’accentués encara més. 

De la mateixa manera, si es volen garantir cabals ambientals superiors als que marca la 

CHE, només en el cas que no hi hagués reducció de les entrades a Rialb o en el cas de 

l’escenari 10 seria possible que existís l’aigua suficient pel canal, tot i que a l’escenari 5 no hi 

hauria aigua sobrant. 

Tot i que s’hagin considerat totes les combinacions de variables possibles, a l’hora de 

realitzar les propostes s’han descartat els escenaris següents, pels motius que s’indiquen: 

- Escenaris de l’1 al 6: s’ha considerat inversemblant que no hi hagi reducció ni per 

canvi climàtic ni per reforestació, ja que els informes citats a l’apartat 6.1.1 i la 

tendència que sembla que segueix el cabal d’entrada a Rialb apunten al contrari. 

- Escenaris 7, 8, 13 i 14: s’ha valorat que els valors del cabal ambiental són massa 

baixos i per tant, no garanteixen que la distorsió dels indicadors biològics sigui baixa, 

requisit per assolir el bon estat d’aigua que exigeix la DMA. 

D’altra banda, en les situacions 9 i 11 al no haver-se dut a terme l’harmonització només hi 

ha reservats 100 hm3 de Rialb; per tant, segons els càlculs realitzats, a l’escenari 9 es podria 

disposar de 148 hm3 (100 hm3 de reserva i 48 hm3 de sobrers) i a l’escenari 11 de 102,7 hm3 

(100 hm3 de reserva i 2,7 hm3 de sobrers). 

Per tant, els escenaris pels quals es realitzarà la proposta i l’aigua disponible en cada un 

d’ells són:  

Escenari Aigua disponible proposta (hm3) Escenari Aigua disponible proposta (hm3)

9 148  15 57,3 

10 255,7 16 126,3 

11 102,7 17 -26,7 

12 171,7 18 42,3 

Taula 14. Aigua disponible per la proposta en els diferents escenaris a estudiar 
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Dels escenaris que resten el que suposa un cas pitjor és el 17, ja que contempla la màxima 

reducció de les aportacions a Rialb, manté el cabal ambiental recomanat per l’ACA i 

considera que no s’ha realitzat encara l’harmonització. Inicialment es pretenia realitzar la 

proposta per aquest escenari però observant la Taula 13 la conclusió és que si es complissin 

tots aquests supòsits no hi hauria la possibilitat de que el Segarra – Garrigues serveixi per 

portar aigua de reg i caldria reduir l’aigua proporcionada als canals d’Urgell. 

6.3. Proposta d’ús del canal 

En aquest apartat s’ha redactat una proposta d’ús del canal pels escenaris 9, 10, 11, 12, 15, 

16 i 18. Concretament els usos proposats són l’abastament a municipis i el regadiu, tot i que 

un regadiu diferent al projectat inicialment i amb un objectiu diferent també a l’inicial. Cal 

tenir en compte que darrere la proposta hi ha la voluntat de que el canal que es construeixi 

sigui viable en termes socials, ambientals i econòmics, i per tant, moltes de les justificacions 

que hi ha més endavant van més enllà de l’enginyeria o, com a mínim, d’una enginyeria 

desvinculada del context social.  

6.3.1. Abastament a municipis 

L’objectiu de destinar aigua del Segre a abastir municipis és  que la garantia de disposar 

d’aigua de bona qualitat incrementa notablement, sobretot en poblacions  que actualment 

s’abasteixen d’aqüífers. Un dels problemes principals d’aquest tipus d’abastament a les 

comarques del Segarra – Garrigues és la contaminació de l’aigua per nitrats (NO3
-), 

provinents de dejeccions ramaderes i fertilitzants agraris. Aquest nitrogen passa a l’aigua 

subterrània, que és l’origen de gran part de l’aigua potable d’abastament del territori, fent 

que en moltes ocasions la qualitat de l’aigua sigui baixa. Alhora, els tractaments que cal 

realitzar per eliminar els nitrats són complexos i cars.  

L’aigua del Segre, en canvi, té una qualitat molt bona, ja que és aigua que prové d’alta 

muntanya i el tractament que s’ha de realitzar consisteix únicament en una filtració per 

eliminar sòlids en suspensió i una desinfecció. (ACA, comunicació personal, 04/09/2014) 

6.3.1.1. Selecció de municipis 

El primer que s’ha tingut en compte en aquest apartat és que l’ACA ja està duent a terme un 

projecte d’abastament de municipis amb l’aigua del SG. Aquest projecte inclou 32 municipis, 

la majoria dels quals actualment s’abasteixen del canal d’Urgell i de pous i fonts. Tant en un 

cas com en l’altre, hi ha problemes de disponibilitat per la quantitat d’aigua i perquè el canal 

d’Urgell no està sempre operatiu, a més dels problemes de manca de potabilitat. Per tant, 

aquests municipis s’han inclòs directament a la proposta d’ús del canal i són els que 

segueixen, classificats per comarques. (Generalitat de Catalunya, 16/01/2014) 
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- La Segarra: Cervera, Estaràs, Granyanella, Granyena de Segarra, Guissona, Ivorra, 

Massoteres, Montoliu de Segarra, Montornès de Segarra, Oluges, Plans de Sió, 

Ribera d’Ondara, Sant Guim de Freixenet, Sant Guim de la Plana, Sant Ramon, 

Talavera, Tarroja de Segarra i Torrefeta i Florejacs. 

- L’Urgell: Ossó de Sió, Tàrrega, Verdú i Vilagrassa 

- L’Anoia: Montmaneu i Pujalt 

- La Conca de Barberà: Conesa, Forès, Les Piles, Llorac, Passanant, Santa Coloma 

de Queralt, Savallà del Comtat i Vallfogona de Riucorb. 

D’altra banda, a l’hora de determinar si hi ha altres municipis que s’haurien d’abastir d’aigua 

del SG s’han seguit els criteris següents: 

- S’han considerat únicament els pobles de les comarques properes al canal i que no 

impliquen fer un transvasament entre conques; per tant, només s’han inclòs pobles 

de La Segarra, Les Garrigues, L’Urgell, El Pla d’Urgell, El Segrià i La Noguera. 

- S’afegiran aquells municipis que s’abasteixin total o parcialment d’aigua subterrània 

potencialment contaminada per nitrats, per la dificultat del tractament d’eliminació 

d’aquests.  

Cal tenir en compte que, al ser molt dificultosa l’obtenció de les dades, el procediment 

que s’ha seguit pot ser que porti a resultats diferents dels que s’obtindrien si es pogués 

consultar lliurement tota la informació. Si es donés la situació, seria interessant 

contrastar els resultats d’aquest treball amb els valors dels nitrats de l’aigua de boca als 

diferents municipis. A continuació es mostra un resum de les dades de la població i els 

municipis de les comarques anteriors segons el cens de l’any 2013: 

Comarca Nombre municipis Població (hab.) Superfície (km2) 

El Pla d’Urgell 16 37.253 305,1 

El Segrià 38 210.203 1.396,7 

L’Urgell 20 36.869 579,7 

La Noguera 30 39.785 1.784,1 

La Segarra 21 22.982 722,7 

Les Garrigues 24 20.022 797,7 

TOTAL 149 367.114 5.586 

Taula 15. Resum de les dades principals de les comarques escollides. 
(Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT per l’any 2013) 
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Segons les dades facilitades per l’ACA, d’aquests 149 municipis 74 s’abasteixen en part 

o totalment d’aigua d’origen subterrani. Tot i que per manca de dades no s’ha pogut 

confirmar, s’ha fet la hipòtesis de que els orígens d’aquestes aigües són els aqüífers 

més propers.  

Al territori català hi ha identificades 53 masses d’aigua subterrània (MAS), 5 de les quals 

es situen a la zona d’estudi. (ACA, 2005). Concretament són les masses amb 

identificadors 45, 46, 47, 48 i 49, que s’anomenen: 

- Massa 45: Serres marginals catalanes 

- Massa 46: Al·luvial del Segre Mig 

- Massa 47: Al·luvial del Baix Segre 

- Massa 48: Al·luvial d’Urgell 

- Massa 49: Calcàries de Tàrrega 

A les figures 8 - 12 s’observen les localitzacions de les cinc MAS anomenades (ACA, 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localització MAS 46 Figura 8. Localització MAS 45  
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A nivell europeu, la Directiva 91/676/CEE relativa a la protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries estableix que els estats 

membres han de designar zones vulnerables, que són totes aquelles on el drenatge pot 

ocasionar contaminació per nitrats tant a les aigües subterrànies com a les aigües 

superficials. 

La Generalitat, com a òrgan competent per a designar aquestes superfícies vulnerables, ha 

publicat tres decrets que les determinen, el Decret 283/1998, el Decret 476/2004 i el Decret 

128/2009. De les comarques estudiades 118 municipis dels 147 totals estan inclosos dins 

aquestes zones. A l’hora de realitzar la proposta els que no es citen en aquests decrets 

s’han exclòs de la proposta considerant que la qualitat de l’aigua que consumeixen serà 

bona. Per tant, resten 36 municipis que potencialment s’afegirien a la proposta d’aigua, i són 

aquells que s’abasteixen d’aigua subterrània i inclosos en zones vulnerables. 

Figura 12. Localització MAS 49 

Figura 10. Localització MAS 47 Figura 11. Localització MAS 48 
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Finalment, l’últim pas per acabar de determinar si hi hauria més municipis que s’haurien 

d’abastir del Segarra-Garrigues ha estat el d’analitzar la concentració de nitrats a les 

diferents masses d’aigua, ja que pot haver-hi municipis inclosos a les zones vulnerables 

però que s’abasteixin d’aigua amb baixa contaminació per nitrats. Per això s’han obtingut les 

dades dels últims deu anys de les estacions de la Xarxa de Control situades en aquestes 

superfícies i s’han representat a les gràfiques que es mostren més endavant. S’hagués 

pogut realitzar el mateix procediment amb els aqüífers, però l’ACA únicament disposa 

d’aquestes dades recollides per les conques internes de Catalunya.  

Cal destacar que les superfícies que comprenen les MAS són molt diferents i el nombre de 

punts de control de nitrats també. A la Taula 16 es mostra un resum d’aquestes dades: 

MAS Superfície (km2) Nº estacions de control de nitrats 

45 – Serres marginals catalanes 770 6 

46 – Al·luvial del Segre mig 18 0 

47 – Al·luvial del Baix Segre 191 9 

48 – Al·luvial d’Urgell 275 40 

49 – Calcàries de Tàrrega 793 105 

A continuació s’ha representat la concentració de nitrats pels diferents punts de control de 

cada MAS. L’annex 1 de la Directiva 91/676/CEE considera que les aigües subterrànies 

estan afectades per la contaminació per nitrats si la concentració d’aquests és superior a 50 

mg/l; per tant, aquest és el valor que s’ha fixat per prendre la decisió d’incloure o no els 

municipis que s’abasteixen de les MAS a la proposta d’abastament amb aigua del SG. 

És important tenir en compte que durant el mes de febrer de 2014 es van aturar les sis 

plantes de tractament de purins de Catalunya, deixant 3.000 explotacions ramaderes sense 

opció de donar sortida als purins. Dues d’aquestes plantes estan situades a Juneda (Les 

Garrigues), una a Miralcamp (Alt Urgell), una a Alcarràs (Segrià), de manera que el seu 

tancament podria suposar un perill per l’augment de la contaminació per nitrats en aquestes 

zones. (Grau, 30/06/2014). 

 

 

 

Taula 16. Superfície i nombre d'estacions de control de nitrats per cada MAS estudiada  
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de l'ACA) 
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6.3.1.1.1 MAS 45 – Serres Marginals Catalanes 

 

A la Figura 13 s’observa que només s’han detectat valors per sobre els 50 mg/l al l’estació 

del Segre a Rubió de Baix, al municipi de Foradada i per aquest punt de control s’observa un 

descens de la concentració de nitrats que fa que l’any 2013 aquesta es trobi per sota el límit. 

Per tant, els municipis que reben aigua subterrània d’aquesta MAS no s’inclouran a la 

proposta, ja que es considera que si la situació no varia, la concentració de nitrats 

suficientment baixa la fa apta pel consum humà.  

6.3.1.1.2  MAS 46 – Al·luvial del Segre Mig 

Per aquesta massa d’aigua no hi ha cap punt de control de la concentració de nitrats. D’altra 

banda, només hi ha quatre municipis que parcialment hi queden inclosos i tots es descarten 

per altres motius; aquests municipis són La Baronia de Rialb, Ponts, Foradada i Artesa de 

Lleida. La Baronia de Rialb i Ponts no estan inclosos a les zones vulnerables per 

contaminació de nitrats i per tant, s’han descartat inicialment. Artesa de Lleida si que està 

inclòs a la zona vulnerable per nitrats però s’abasteix d’aigües superficials i per tant, segons 

el que s’ha comentat anteriorment tampoc s’inclou a la proposta d’abastament. Finalment, el 

municipi de Foradada s’abasteix d’aigua subterrània i està considerat superfície vulnerable a 

la contaminació per nitrats però com que quan s’han analitzat les dades de la MAS 45 s’ha 

considerat que no s’ha d’incloure s’ha fet la hipòtesi de que tot i que la massa d’aigua sigui 
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Figura 13. Concentració de nitrats pels diferents punts de control de la MAS 45 dels anys 2005 al 2014 

(Font: elaboració pròpia amb dades de l'ACA) 



Pág. 54  Memòria 

 

diferent, amb tant poca distància no hi haurà canvis significatius en la concentració de 

nitrats.  

6.3.1.1.3 MAS 47 – Al·luvial del Baix Segre 

 

Com es veu a la Figura 14, l’únic punt de control que mostra valors superiors als 50 mg/l és 

el de la font de Butsènit i, com passa amb el pou de la Foradada, els últims dos anys hi ha 

una notable reducció de la concentració de manera que tampoc s’inclourà a la proposta cap 

dels pobles que s’abasteixen d’aquesta massa d’aigua. 

6.3.1.1.4 MAS 48 – Al·luvial d’Urgell 

A la Figura 15, es mostren les concentracions de nitrats de les estacions de l’al·luvial 

d’Urgell. Per aquesta MAS hi ha 40 estacions de control i d’aquestes s’han descartat les que 

tenien menys de tres dades, treballant finalment amb 33 estacions. Els resultats de cada any 

s’han resumit a la taula següent.  
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Figura 14. Concentració de nitrats pels diferents punts de control de la MAS 47 dels anys 2004 al 

2013 (Font: elaboració pròpia amb dades de l’ACA) 
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Any 
Estacions amb 

concentració de nitrats 
> 50 mg/l 

Estacions amb dades 
% d’estacions amb 

nivells de nitrats > 50 
mg/l 

2004 18 33 54,55 

2005 20 32 62,50 

2006 16 31 51,61 

2007 16 27 59,26 

2008 14 28 50,00 

2009 18 27 66,67 

2010 13 26 50,00 

2011 12 26 46,15 

2012 4 11 36,36 

2013 11 17 64,71 

Només hi ha dos anys en que el nombre d’estacions amb nivell de nitrats superiors al límit 

és inferior al 50% i un d’aquests anys es disposa de menys d’una tercera part de dades. 

Alhora, 19 estacions de 33 mostren valors superiors als nitrats en la meitat o més d’anys. 

Per aquests motius, s’ha considerat que aquesta MAS està molt contaminada per nitrats i 

s’han inclòs a la proposta d’abastament els municipis que complint els requisits anteriors en 

capten l’aigua per a consum humà. 

Aquests municipis són: Barbens, Belianes, Bellpuig, Castellnou de Seana, Ivars d’Urgell, 

Sant Martí de Riucorb, Vilanova de Bellpuig i Vila-sana. 
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Taula 17. Resum de les anàlisis de la contaminació de nitrats a les estacions de control de la 
MAS 48 (Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA) 

Figura 15. Concentració de nitrats pels diferents punts de control de la MAS 48 dels anys 

2004 al 2014 (Font: elaboració pròpia amb dades de l’ACA) 
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A les figures 15 i 16 no s’han inclòs les llegendes que indiquen a quin punt de control 

corresponen cada grup de dades ja que són molt extenses i no aporten informació afegida a 

la de les pròpies gràfiques. La informació completa d’aquetes dues MAS s’ha adjuntat a 

l’annex D. 

6.3.1.1.5 MAS 49 – Calcàries de Tàrrega 

Com en el cas anterior, pel gran nombre d’estacions de control de la qualitat d’aquesta MAS 

s’han resumit els resultats a la Taula 18 i a la Figura 16. 

Any 
Estacions amb 

concentració de nitrats 
> 50 mg/l 

Estacions amb dades 
% d’estacions amb 

nivells de nitrats > 50 
mg/l 

2004 57 79 72,50 

2005 52 82 63,41 

2006 53 89 59,55 

2007 35 76 46,05 

2008 40 81 49,38 

2009 45 77 58,44 

2010 51 73 69,86 

2011 44 69 63,77 

2012 14 24 58,33 

2013 13 27 48,15 

2014 7 14 50,00 

 En aquest cas es treballa amb un total de 105 estacions i s’observa que entre els anys 2004 

i 2011 només hi n’hi ha dos en que el número d’estacions amb concentracions de nitrats per 

sota els 50 mg/l és lleugerament inferior al 50%. S’observa també un descens en els dos 

últims anys però no s’ha considerat ja que el nombre d’estacions amb dades de les que es 

disposa és molt baix comparat amb els anys anteriors. 

Per tant, igual que en el cas de la MAS 48 s’ha considerat que cal incloure a la proposta 

d’abastament tots els municipis que s’abasteixen d’aquesta massa d’aigua. 

Els municipis que s’inclouran són: Ciutadilla, Guimerà i Nalec. 

Taula 18. Resum de l'anàlisi de la contaminació de nitrats a les estacions de control de la MAS 49 
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’ACA) 
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Acabades les anàlisis de les MAS, resten dotze municipis els quals s’ha de decidir si 

s’inclouen o no a la proposta. Cal recordar que aquests municipis estan inclosos en zones 

vulnerables per nitrats i s’abasteixen d’aigües subterrànies, tot i que al no incloure cap MAS 

ha estat impossible determinar l’origen i la qualitat de l’aigua subterrània que consumeixen. 

El criteri que s’ha escollit en aquests casos és el de proximitat al Canal o a altres municipis 

que ja s’hagin inclòs a la proposta, per abaratir els costos de la infraestructura a construir. A 

la Taula 19 es mostren aquests municipis i la distància més curta d’aquests al SG.  

Municipi Distància al SG (m) 

Bell-lloc d’Urgell 19.000 

L’Espluga Calba 3.490 

La Floresta 2.430 

Granyena de les Garrigues 12.900 

Juncosa 8.310 

Maldà 860 

Els Omellons 715 

Els Omells de Na Gaia 6.830 

Sarroca de Lleida 20.500 

La Sentiu de Sió 22.800 

Torrefarrera 30.000 

Vallbona de les Monges 4.860 

0,00
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350,00
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Figura 16. Concentració de nitrats pels diferents punts de control de la MAS 49 dels anys 2004 al 

2014 (Font: elaboració pròpia amb dades de l’ACA) 

Taula 19. Distància dels municipis al Segarra - Garrigues (Font: elaboració pròpia a 

partir de dades extretes de l'Open Street Maps) 
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Mirant la situació d’aquests nuclis urbans s’observa que es poden agrupar en dues zones 

territorials. La primera estaria composta per l’Espluga Calba, La Floresta, Maldà, Els 

Omellons, Els Omells de Na Gaia i Vallbona de les Monges, que es situen com es mostra a 

la Figura 17. Com es pot veure, es tracta de municipis molt propers al canal i, per tant, 

resultarà fàcil abastir-los d’aigua d’aquest, fent això que millori la qualitat de l’aigua de boca 

al ser molt més bona l’aigua del SG que la del canal d’Urgell o la de l’aigua subterrània. És 

per aquest motiu que aquests sis municipis s’han inclòs també a la proposta. 

 

D’altra banda, els municipis que resten també es poden agrupar per zones. Sarroca de 

Lleida, Granyena de les Garrigues i Juncosa estan més avall de l’Albagés, quedant molt 

lluny del Canal. És per aquest motiu que s’han exclòs de la proposta. La Figura 18 mostra la 

situació d’aquests pobles. 

Igualment passa amb els tres restants que són Torrefarrera, la Sentiu de Sió i Bell-lloc 

d’Urgell, situats prop de Lleida. Aquesta zona del territori també ha quedat descartada per 

afegir-la a la proposta, per la seva llunyania. A la Figura 19 es pot veure la localització 

d’aquests municipis.  

Figura 17. Territori candidat a ser abastit pel Segarra - Garrigues (Font: OpenStreetMap) 
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Figura 18. Territori descartat per la proposta d'abastament (Font: OpenStreetMaps) 

Figura 19. Territori descartat per la proposta d'abastament (Font: OpenStreetMaps) 
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En resum, el SG hauria d’abastir 49 pobles de les comarques de l’Anoia, la Conca de 

Barberà, les Garrigues, el Pla d’Urgell, la Segarra. 

A l’annex E s’ha adjuntat una taula amb tots els municipis que es valoraven inicialment, les 

dades sobre les quals s’han pres les decisions i el motiu pel qual han estat descartats o 

inclosos a la proposta.  

6.3.1.2. Càlcul de l’aigua per abastir als municipis 

El valor més aproximat de consum d’aigua en alta és 250 litres d’aigua per persona i dia. 

Aquesta quantitat porta implícits els consums dels serveis municipals, les indústries i les 

empreses, entre d’altres. (ACA, comunicació personal, 04/09/2014) 

Com que l’ús que s’està proposant s’està basant en dades per als anys 2020 – 2050 s’han 

fet dues aproximacions de la població dels municipis seleccionats per l’any 2050. Davant la 

incertesa de les prediccions d’aquest tipus s’han plantejat dos possibilitats diferents, que la 

població augmenti o que la població disminueixi. 

En el cas de creixement de la població, l’estimació s’ha realitzat a partir de projeccions que 

ha realitzat l’Institut d’Estadística de Catalunya per cada comarca fins l’any 2021 en base a 

l’any 2008. Hi ha dades per tres escenaris diferents, un escenari de creixement baix 

(escenari A), un de creixement mitjà (escenari B) i un de creixement alt (escenari C). Per 

tant, el càlcul de l’aigua també s’ha realitzat per aquestes tres possibilitats diferents, ja que 

és interessant conèixer quina serà la demanda d’aigua en els diferents casos. A partir 

d’aquestes projeccions s’ha extrapolat per trobar la població aproximada l’any 2050 i s’ha 

calculat el creixement de la població respecte l’any 2013, ja que aquest és l’últim pel qual hi 

ha dades al cens. A la Taula 20 es mostren els percentatges de creixement per cada 

comarca: 

Comarca 
Creixement (%) 

 Escenari A  Escenari B  Escenari C  

Anoia 31,74 50,08 67,98 

Conca de Barberà 17,63 32,72 48,63 

Garrigues -6,94 3,54 19,38 

Pla d'Urgell 7,93 32,01 52,11 

Segarra 3,00 18,01 38,14 

Urgell 8,73 24,17 39,16 

Taula 20. Creixement de la població en el període 2013 - 2050 per diferents escenaris 
(Font: elaboració pròpia) 
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A l’annex F s’han adjuntat les regressions per cada comarca juntament amb les dades 

utilitzades i els valors obtinguts. 

D’altra banda, el cas de decreixement de la població (escenari D) s’ha realitzat emprant el 

valor del decreixement de la població obtingut a partir d’una projecció del Instituto Nacional 

de Estadística dels anys 2012 al 2052. Aquesta predicció estima un decreixement de la 

població espanyola del 9,24% entre els anys 2013 i 2050 i per tant, aquest és valor que s’ha 

fet servir. 

A continuació es mostra una taula resum amb els totals de població i d’aigua per cada 

escenari. Els valors obtinguts per cada municipi s’han inclòs a l’annex G.  

Estimacions any 2050 Escenari A Escenari B Escenari C Escenari D 

Població (hab.) 61.096 70.219 80.172 51.793 

Consum d'aigua (hm3) 5,58 6,41 7,32 4,73 

L’aigua per abastament de poblacions té assignada una reserva de 16 hm3 d’aigua de Rialb 

i, per tant, com que en cap dels escenaris plantejats es supera aquesta quantitat es pot 

afirmar que la garantia d’abastament als municipis seleccionats serà del 100%. 

6.3.1.3. Estimació del pressupost de la xarxa d’abastament 

Per estimar el cost que suposaria fer arribar l’aigua des del canal principal s’han trobat les 

distàncies més curtes dels nuclis urbans al canal principal amb un editor d’OpenStreetMap 

anomenat JOSM.  

La relació aproximada cost – metre és de 100 €/m en cas de municipis amb menys de 200 

habitants i de 130 €/m en cas de municipis amb més de 200 habitants. A més, al cost 

calculat se li ha d’afegir un 20% per tenir en compte les estacions de bombeig, els dipòsits i 

altres. (ACA, comunicació personal, 04/09/2014) 

En aquestes condicions, el pressupost total obtingut és aproximadament de 60,4 milions 

d’euros. A l’annex G s’han afegit els costos per cada municipi. Cal tenir en compte que 

segurament es podria reduir la inversió a realitzar si s’aprofitessin les infraestructures 

creades per al reg. 

 

 

Taula 21. Estimacions de població i consum d'aigua dels municipis inclosos a la 
proposta per l'any 2050. (Font: elaboració pròpia) 
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6.3.2. Regadiu  

La segona part de la proposta consisteix principalment en apostar pel reg de suport a 

l’agricultura de secà. Això suposa en primer lloc un trencament amb la política de 

transformació territorial que proposa el Segarra – Garrigues i d’altra banda, implica que 

caldria repensar tot el projecte i la xarxa de regadiu. 

Hi ha diversos motius pels quals  s’ha considerat que aquesta proposta seria més viable que 

el reg de transformació. El primer d’aquests motius és que, com s’ha vist a l’apartat 6.2, en 

cas que es compleixin les hipòtesis plantejades, no hi hauria suficient aigua per abastir el 

canal tal com està dissenyat.  

El segon motiu és que els costos de la infraestructura són molt superiors en cas de que es 

dimensioni per transformar el territori de secà a regadiu, fet que reverteix en el preu que han 

de pagar els regants. En cas de voler accedir al reg de transformació els pagesos han de 

pagar 3.100 €/ha, un preu molt més elevat que els 1.550 €/ha que han de pagar els que 

volen disposar de reg de suport, i que per una part dels regants potencials és inassumible. 

En tercer lloc, cal tenir en compte la contaminació del territori amb nitrats provinents de 

l’activitat agrícola. Tornant a les masses d’aigua subterrànies que s’han analitzat a l’apartat 

anterior, a les fitxes de caracterització realitzades per l’ACA es parla de la magnitud de la 

pressió sobre l’estat químic de l’aigua per les dejeccions ramaderes i per l’agricultura 

intensiva. Aquestes magnituds, l’any de realització de la caracterització, el 2003, eren: 

MAS 
Pressió per 
dejeccions 
ramaderes 

Pressió per 
agricultura 
intensiva 

Sòl urbà i 
industrial 

(%) 

Sòl 
agrícola 
de secà 

(%) 

Sol 
agrícola 

de 
regadiu 

(%) 

Massa 
forestal 

(%) 

45 – Serres marginals 
catalanes 

Baixa Baixa 0,1 27,7 0,7 70,3 

46 – Al·luvial del 
Segre mig 

Alta Alta 3,8 18,9 52,4 25 

47 – Al·luvial del Baix 
Segre 

Alta Alta 3,7 6,1 77,2 12,9 

48 – Al·luvial d’Urgell Moderada Alta 2,6 19,3 72,7 5,5 

49 – Calcàries de 
Tàrrega 

Baixa No existeix 1,1 92,2 0 6,7 

Observant les dades de la taula anterior es pot veure una clara relació entre la quantitat de 

sòl de regadiu i la pressió sobre les masses d’aigua. En els tres casos en que la pressió 

deguda a l’agricultura intensiva és alta es deu sobretot a la contaminació per nitrats 

Taula 22. Pressions sobre les MAS i ocupacions del sòl (Font: elaboració pròpia amb dades de l'ACA) 
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provinents de fertilització orgànica i mineral i aigües de reg. Aquesta contaminació és més 

elevada en el cas de conreus de regadiu, ja que el tractament químic que requereixen és 

superior. Referent a l’agricultura de secà, específicament la fitxa de la MAS 49 (ACA, 2005) 

diu que aquesta no està inclosa com a potencial font de contaminació sobre l’estat químic. 

Un altre motiu per repensar el canal és el canvi de model territorial que suposarà la 

transformació de secà a regadiu. El cost de fer arribar l’aigua a les parcel·les sembla que 

podria ser massa elevat per molta part de la pagesia de manera que les grans empreses 

agroalimentàries o grans propietaris podrien arrendar o comprar les terres passant a estar la 

major part del territori en poques mans. Cal tenir en compte també que en el moment en que 

arriba l’aigua a peu de finca aquesta augmenta el seu valor de manera que, segons fonts 

d’Infraestructures de la Generalitat, pot passar d’arrendar-se per 50 - 100 €/ha a arrendar-se 

per 500 - 800 €/ha (Infraestructures.cat, comunicació personal, 15/07/2014). Això pot 

provocar que comencin a produir-se moviments especulatius associats al Segarra – 

Garrigues, del qual qui menys se’n beneficiaria serien les petites produccions familiars. 

D’altra banda i com es pot observar a les zones que ja reguen, s’està tendint als monocultius 

en gran part de blat de moro. L’automatització d’aquest tipus d’agricultura és molt elevada, 

de manera que no sembla evident que el canal faci que augmenti l’ocupació, un dels 

indicadors principals per analitzar l’impuls del territori. Cal qüestionar-se també, en cas que 

es generés, com seria aquesta ocupació, ja que si es complissin les prediccions que posen 

la propietat i explotació de les terres en grans empreses, possiblement es tendiria a un 

treball assalariat i cada vegada més precari, com ja està passant en altres sectors. 

A més, cal tenir en compte també que, fent referència al cultiu d’arbres fruiters, el preu de la 

fruita depèn completament de la demanda que n’hi hagi i de les preferències de la població. 

D’aquesta manera, caldria fer un anàlisi detallat de com afectaria afegir producció en un 

mercat tan poc estable com és el de la fruita, tenint en compte quin és el sostre de demanda 

per cada producte. Tot i que el potencial econòmic és molt més elevat, també les 

fluctuacions de demanda són més elevades que en el cas dels productes de secà (vi o oli, 

per exemple), com ha quedat demostrat en nombroses ocasions, la última amb el boicot de 

Rússia a la indústria alimentaria europea (ACN Lleida, 07/08/2014). 

Finalment, la introducció del regadiu pot arribar a suposar per una banda que s’alteri de 

manera irreversible el paisatge de les comarques lleidatanes i per l’altra que es produeixi un 

trencament amb la cultura agrària i el patrimoni que hi és associat. 

6.3.2.1. Apropament al territori 

De les entrevistes amb diferents agents implicats se’n va desprendre la sensació de que la 

gestió del projecte s’està fent d’una manera molt allunyada del territori. Per aquest motiu i 
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amb l’objectiu de realitzar una proposta integrada a la zona s’ha dissenyat una enquesta 

dividida en els blocs següents: 

- Bloc 1 (a respondre per tothom), inclou tres apartats sobre: 

o  Necessitat del SG 

o Gestió i presa de decisions al voltant del canal 

o Model territorial 

- Bloc 2 (per regants potencials), preguntes separades en tres parts: 

o Tipus d’agricultura 

o Aspectes relacionats amb l’aigua 

o Aspectes econòmics 

- Bloc 3 (per tothom), sobre el futur del canal. 

Si bé l’objectiu era que respongués a aquesta un volum important de gent relacionada amb 

l’agricultura de Les Garrigues, La Segarra, La Noguera, El Segrià, L’Urgell i el Pla d’Urgell, la 

falta de mitjans ha fet que menys d’una desena de persones hagin respost. En qualsevol 

cas, pràcticament totes les persones que han respost es mostren escèptiques respecte la 

gestió del canal i el benefici que suposarà per la gent de la zona. El detall de l’enquesta i les 

respostes a aquesta es troben a l’annex H.  

També s’ha observat que l’interès principal per tenir accés al reg és assegurar les collites i 

diversificar la producció. Aquesta última voluntat seria impossible amb el reg de suport, ja 

que si la diversificació es vol fer en forma d’arbres fruiters, horta o blat de moro no hi ha 

suficient aigua. És per aquest motiu que hi ha persones de les que tenen accés al reg que 

han manifestat no estar interessades en la dotació de suport en cas de ser impossible la 

dotació de transformació. Tot i que per tots els arguments que s’han exposat anteriorment, 

als apartats següents és aquesta la principal tipologia de reg que s’ha projectat en cap cas hi 

ha la voluntat de que es faci un altre projecte desvinculat de la gent del territori. Per tant, 

caldria debatre amb totes les persones que hauran de conviure amb el canal, què es 

necessita i com es necessita i realitzar un Pla Estratègic que tingués en compte tots els 

aspectes que es veuen afectats pel Segarra – Garrigues. 

6.3.2.2. Proposta de reg per sectors 

En aquest apartat s’han determinat quines zones de reg s’inclouran a la proposta i quina 

serà la dotació que rebran. En primer lloc s’han establert els següents criteris: 

- A l’hora de decidir en què s’ha d’utilitzar l’aigua disponible s’intentarà donar prioritat a 

les zones que ja estan posades en reg o que s’estan desenvolupant amb la dotació 

que actualment hi ha establerta. Tot i que sigui contradictori amb el que s’ha exposat 

a l’inici d’aquest apartat s’ha considerat que redefinir aquestes dotacions podria 

perjudicar a les persones que hagin fet la inversió per accedir a l’aigua i que hagin 
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canviat els seus cultius. En cas de sequera però, s’hauria de repartir l’aigua 

disponible de manera que beneficiés a la major quantitat de gent possible, podent 

implicar això que s’haurien de disminuir les dotacions. 

- A continuació s’assegurarà el reg de suport a tota la superfície regable, tot i que a 

nivell pràctic s’hauria de determinar l’interès dels potencials regants, per si hi hagués 

zones que no estiguessin interessades en aquest tipus de reg. 

6.3.2.3. Càlcul de l’aigua per reg 

En aquest subapartat s’ha determinat la necessitat d’aigua per abastir als sectors que ja 

s’estan desenvolupant o estan desenvolupats i per abastir tots els sectors restants amb 

dotació de suport. A partir d’aquesta necessitat i amb la quantitat d’aigua disponible, 

posteriorment es calcularà la superfície real que es podria abastir. 

6.3.2.3.1 Aigua pels sectors finalitzats o en desenvolupament 

Els sectors que actualment estan en situació de regar són els sectors 1, 2, 3 i una part del 

12 i s’estan desenvolupant els sectors 6, 9.2 i l’altra part del 12. Aquest últim sector 

s’abasteix directament del riu Segre i per tant, no s’inclou a la proposta d’ús del canal. A 

continuació s’adjunta una extracció de la Taula 11 amb les superfícies que corresponen a la 

resta de sectors: 

DOTACIÓ 
(m3/ha/any) 

6.500  
6.500 
(dins 

ZEPA) 
3.500  

3.500 
(dins 

ZEPA) 
1.500  

1.500 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 
superfície 
reg (ha) 

Zones 
excloses 
del reg 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 

sup. (ha) SECTOR 

1 1.623 42 0 0 0 0 1.665 0 1.665 

2 1.432 195 0 0 0 0 1.627 0 1.627 

3 3.745 52 0 630 0 0 4.427 0 4.427 

6 2.672 1.181 0 1.415 1.419 0 6.687 341 7.028 

9.2/15 2.172 0 0 0 2.921 13 5.106 0 5.106 

TOTAL 11.644 1.470 0 2.045 4.340 13 19.512 341 19.853 

No es disposa de les superfícies dels sectors 9.2 i 15 separats, de manera que s’ha deduït a 

partir dels dos mapes que es mostren a la pàgina següent, facilitats per Infraestructures de 

la Generalitat. 

Taula 23. Superfícies dels sectors de reg finalitzats i en desenvolupament (ha) 
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Figura  20. Sectors de reg (Font: Infraestructures.cat, comunicació 

personal, 05/08/2014) 

Figura  21. Zones de reg segons la dotació prevista (Font: Infraestructures.cat, 

comunicació personal, 05/08/2014) 
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Com es pot observar a les figures 20 i 21 es pot considerar que el sector 9.2 correspon a la 

zona de dotació completa que indica la Taula 23 i que el sector 15 correspon a la zona amb 

dotació de suport. Per tant, i afegint el còmput de l’aigua, el consum final de cada sector 

seria el que s’indica a la taula següent: 

DOTACIÓ 
(m3/ha/any) 

6.500  
6.500 
(dins 

ZEPA) 
3.500 

3.500 
(dins 

ZEPA) 
1.500  

1.500 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 
superfície 
reg (ha) 

Zones 
excloses 
del reg 
(dins 

ZEPA) 

TOTAL 

sup. 

(ha) 

Consum 
d’aigua 
(hm3)  

SECTOR 

1 1.623 42 - - - - 1.665 - 1.665 10,82 

2 1.432 195 - - - - 1.627 - 1.627 10,58 

3 3.745 52 - 630 - - 4.427 - 4.427 26,89 

6 2.672 1.181 - 1.415 1.419 - 6.687 341 7.028 32,13 

9.2 2.172 - - - 2.172 - 2.172 14,12 

TOTAL 11.644 1.470 - 2.045 1.419 - 16.578 341 16.919 94,53 

El volum total d’aigua per abastir anualment aquests sectors és igual a 94,53 hm3. 

6.3.2.3.2 Aigua pels regs de suport 

Els sectors que no estan inclosos a l’apartat anterior són els que rebran dotació de suport; 

aquests sectors són els sectors 4.1, 4.2, 5, 7, 8, 9.1, 10, 11 i 15. Com en el cas anterior, a la 

Taula 11 es mostren les superfícies dels sectors 10 i 11 juntament amb les del sector 14. 

S’ha determinat a partir dels mapes de la pàgina anterior que els sectors 10 i 11 

corresponen a les zones amb dotació de transformació i les zones incloses a la Xarxa 

Natura amb dotació de suport. 

A continuació es mostren les superfícies en hectàrees i l’aigua que implicaria afegir aquests 

sectors amb reg de suport: 

  

Taula 24. Superfície (ha) i consum d’aigua (hm3) de les zones finalitzades i en desenvolupament 
(Font: elaboració pròpia) 
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DOTACIÓ 
(m3/ha/any) 

1.500  
1.500  

(dins ZEPA) 

TOTAL 
superficie 
reg (ha) 

Zones 
excloses 
del reg 

(dins ZEPA) 

TOTAL 
superficie 

(ha) 

Consum 
d’aigua 
(hm3) SECTOR 

4.1 3.842 1.520 5.362 3.352 8.714 8,04 

4.2 453 4.449 4.902 826 5.728 7,35 

5 3.812 2.217 6.029 1.585 7.614 9,04 

7 2.426 2.378 4.804 1.632 6.436 7,21 

8 3.740 551 4.291 21 4.312 6,44 

9.1 2.681 113 2.794 - 2.794 4,19 

15 2.921 13 2.934 - 2.934 4,40 

10/11 2.730 897 3.627 1.274 4.901 5,44 

TOTAL 22.605 12.138 34.743 8.690 43.433 52,11 

El volum d’aigua que caldria per proporcionar reg de suport a aquests sectors és de 52,11 

hm3.  

Per tant, tenint en compte els resultats obtinguts a les taules 24 i 25 la proposta implica un 

consum anual total de 146,64 hm3 d’aigua.  

6.3.2.4.  Adaptació de la proposta als diferents escenaris previstos 

Els escenaris plantejats a la Taula 13 impliquen situacions de disponibilitat d’aigua molt 

diverses i, per tant, s’ha hagut d’adaptar la proposta d’ús a cada cas. Cal recordar que 

aquesta adaptació només s’ha de realitzar per l’aigua destinada al reg, ja que a l’apartat 

6.3.1.2 s’ha demostrat que l’aigua per abastir municipis està garantida amb la reserva de 16 

hm3 de Rialb. 

6.3.2.4.1 Escenaris 9, 10 i 12 

En aquests casos l’aigua disponible és superior a la que es necessita per dur a terme la 

proposta de reg efectuada. Per tant, es podran desenvolupar els diferents sectors tal com 

s’ha indicat a l’apartat anterior. 

6.3.2.4.2 Escenaris 11 i 16 

Als escenaris 11 i 16  hi ha 102,7 hm3 i 126,3 hm3 d’aigua disponibles respectivament. Això 

fa que calgui replantejar quin ús cal donar a aquesta aigua, ja que no es poden garantir els 

146,64 hm3 de la proposta inicial. 

Taula 25. Superfície (ha) i consum d’aigua (hm3) dels sectors de reg de suport  
(Font: elaboració pròpia) 
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En aquest cas el que s’ha fet per reduir el consum d’aigua és proporcionar dotacions de 

6.500 m3/any i de 3.500 m3/any només a les persones que ja s’han adherit al reg. Segons el 

diari Segre, únicament el 51% dels propietaris de les zones ja regables del Segarra – 

Garrigues han signat per rebre l’aigua (H.C., 20/09/2014). Com que no es disposa de les 

dades per cada sector ni de les dades de pagesos disposats a regar a les zones que estan 

en desenvolupament s’ha estimat que la proporció de regants serà la mateixa a cada sector. 

Aplicant el 51% a la superfície de 16.578 ha, calculada a la Taula 24 s’obté que dels sectors 

desenvolupats o en desenvolupament 8.455 ha s’haurien adherit al reg i 8.123 ha no s’hi 

haurien afegit. Per tant, suposant que les zones que s’han afegit reben la màxima dotació i 

les que no rebin reg de suport, la quantitat d’aigua que cal garantir és de 67,14 hm3 anuals6. 

La resta de sectors, com s’ha proposat, rebran aigua de suport, però si es compleixen les 

hipòtesis de l’escenari 11 no es podrà garantir l’aigua per tota l’extensió de terreny. A 

continuació es mostren les superfícies i les quantitats d’aigua necessàries en aquests casos. 

ESCENARI 11 

Xarxa completada o en desenvolupament Xarxa no 
iniciada 

(dotació de 
suport) 

TOTAL 

Superfície adherida al 
reg (dotació completa) 

Superfície no adherida al 
reg (dotació de suport) 

Superfície (ha) 8.455 8.123 23.705 40.283 

Aigua (hm3) 54,96 12,18 35,56 102,70 

Com s’observa a la Taula 26, en aquesta situació hi hauria 11.038 ha que no es podrien 

regar, un 16% de la superfície del projecte inicial. Cal considerar però, que s’està treballant 

amb prediccions i que, per tant, és possible que hi hagi anys en que la quantitat d’aigua sigui 

superior a l’estimada i es pugui abastir tota la superfície. Això implicaria un consum de 16,56 

hm3 a afegir als anteriors.  

                                                 
6 Cal tenir en compte que en aquestes situacions hi hauria una part de la xarxa que estaria 

dimensionada per poder regar a dotació completa i que només rebria dotació de suport. Això és 

conseqüència d’una mala planificació i comportaria que s’haurien gastat més recursos dels 

estrictament necessaris en una infraestructura de dimensions innecessàries. 

Taula 26. Superfície i quantitat d'aigua destinada a la proposta a l’escenari 11 

(Font: elaboració pròpia)
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A la Taula 27 es presenta el cas de l’escenari 16, que és similar a l’11 amb la diferència de 

que tota la superfície del SG podria disposar d’aigua, tot i que en condicions diferents a les 

planificades. 

 

ESCENARI 16 

Xarxa completada o en desenvolupament Xarxa no 
iniciada 

(dotació de 
suport) 

TOTAL 

Superfície adherida al 
reg (dotació completa) 

Superfície no adherida al 
reg (dotació de suport) 

Superfície (ha) 8.455 8.123 34.743 51.321 

Aigua (hm3) 54,96 12,18 52,11 119,26 

6.3.2.4.3 Escenari 15 

Si es compleix l’escenari 15 hi ha 57,3 hm3 d’aigua disponibles. En aquest cas s’ha optat per 

l’opció d’abastir inicialment la superfície que està afegida al reg i al moment en que s’hagin 

amortitzat les inversions realitzades pels pagesos baixar la dotació a 1.500 m3/any i repartir 

l’aigua fins a abastir una superfície màxima de 38.200 ha. En aquest cas hi hauria 

aproximadament un 19% de la superfície que no es podria regar. 

A la Taula 28 es mostren les dues opcions: 

SITUACIÓ INICIAL  
(abans d’amortitzar 

les inversions 
realitzades) 

Xarxa completada o en desenvolupament 
Xarxa no 
iniciada 
(dotació 

de suport) 

TOTAL 
Superfície adherida al reg 

(dotació completa) 
Superfície no adherida al 
reg (dotació de suport) 

Superfície (ha) 8.455 1.560 0 10.015 

Aigua (hm3) 54,96 2,34 0 57,30 

SITUACIÓ FINAL 
(després 

d’amortitzar les 
inversions 
realitzades) 

Xarxa completada o en desenvolupament Xarxa no 
iniciada 
(dotació 

de suport) 

TOTAL 
Superfície adherida al reg 

(dotació de suport) 
Superfície no adherida al 
reg (dotació de suport) 

Superfície (ha) 8.455 8.123 21.625 38.203 

Aigua (hm3) 12,68 12,18 32,44 57,30 

Taula 27. Superfície i quantitat d'aigua destinada a la proposta a l’escenari 16 
(Font: elaboració pròpia) 

Taula 28. Superfície de reg abastida pel canal en funció de l'amortització de les inversions realitzades 
(Font: elaboració pròpia) 
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6.3.2.4.4 Escenari 18 

En aquest escenari la disponibilitat d’aigua és encara inferior a l’anterior, ja que només es 

pot disposar de 42,3 hm3 d’aigua anualment per al Segarra – Garrigues. Si es preveiés que 

s’ha de produir aquesta situació caldria plantejar-se l’opció d’aturar la construcció de la xarxa 

secundària, ja que tot i que totes les dotacions fossin de suport, només es podrien regar 

28.200 ha de les 51.321 que es consideraven al projecte inicial (aproximadament un 55%). 

6.3.2.5. Estimació del pressupost de la xarxa de reg 

Al no disposar de les dades del cost real per hectàrea s’ha realitzat l’aproximació del 

pressupost partint del preu per hectàrea que han de pagar els regants i de la part del cost 

que han d’assumir. L’inconvenient principal és que no es disposa la diferència de cost entre 

el reg de transformació i el reg de suport i per tant, resulta que el projecte inicial té el mateix 

pressupost que els escenaris 9, 10 i 12. 

Al ser 1.550 € un 15% i 3.100 € un 30% del cost per hectàrea, s’ha estimat que el preu de 

convertir una hectàrea és igual a 10.333 €/ha. 

Per tant, en base a aquest càlcul, s’ha trobat el pressupost dels sectors que obtenen aigua a 

través del canal segons el projecte inicial i per cada escenari dels plantejats anteriorment. 

Els resultats s’han adjuntat a la Taula 29 : 

Escenari 
Superfície reg 

transformació (ha) 
Superfície reg suport 

(ha) 
Cost (M€) 

Projecte inicial 27.236 24.085 530,32 

9 13.114 38.207 530,32 

10 13.114 38.207 530,32 

11 8.455 31.828 416,26 

12 13.114 38.207 530,32 

15 8.455 29.748 394,76 

16 8.455 42.866 530,32 

18 0 28.200 291,40 

  

Taula 29. Cost de la xarxa de regadiu en funció de l'escenari 
 (Font: elaboració pròpia) 



Pág. 72  Memòria 

 

6.4. Impacte ambiental de la proposta 

A l’hora d’estudiar l’impacte ambiental de la proposta s’ha partit de l’impacte ambiental del 

projecte inicial. El procediment utilitzat ha estat: detecció dels impactes que es veuen 

modificats, avaluació d’aquests en funció dels que es produïen inicialment i finalment, 

avaluació de l’impacte global de la proposta. 

6.4.1. Detecció i avaluació dels impactes ambientals 

El principal impacte que s’ha detectat és causat per la no transformació dels conreus de 

secà a regadiu i afecta a diferents àmbits. A continuació s’han detallat els impactes que 

s’han detectat sobre el medi determinant també la magnitud d’aquests per, posteriorment, 

poder valorar globalment l’impacte ambiental de la proposta. 

6.4.1.1. Impacte sobre les aus estèpiques 

 A l’apostar únicament o majoritàriament pel reg de suport no es realitza la transformació 

dels conreus de secà a regadiu de manera que no s’altera l’hàbitat de les diferents espècies 

d’aus estèpiques existents al territori. Això comporta que aquest impacte sigui positiu 

respecte el que es produiria executant el projecte inicial. 

6.4.1.2. Impacte sobre els hàbitats d’interès comunitari 

Com en el cas anterior, amb la nova proposta realitzada els hàbitats d’interès comunitari es 

veuen menys afectats que en el cas anterior, ja que la transformació a agricultura de regadiu 

modifica completament la flora i la fauna de les zones regades; a l’apostar per una 

agricultura de secà aquesta modificació no es produeix. Per aquest motiu també s’ha valorat 

que l’impacte és positiu. 

6.4.1.3. Impacte sobre el medi hidrològic i hidrogeològic 

El medi hidrològic i hidrogeològic és segurament sobre el que tindria més impacte la 

realització de la proposta per diverses raons. En primer lloc, la reducció de la quantitat 

d’aigua destinada al regadiu faria que es pogués millorar el cabal ambiental del riu Segre 

aigües avall de Rialb. 

D’altra banda, l’agricultura intensiva de regadiu necessita més tractament químic que la de 

secà, adaptada ja al territori on es conrea. Per tant, a l’apostar per conreus de secà la 

contaminació de les aigües subterrànies serà menor, sobretot pel que fa a la quantitat de 

nitrats, provinents dels purins que en nombroses ocasions s’utilitzen com a fertilitzants. 
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Per últim, el fet d’abastir a través del SG els municipis que actualment s’abasteixen d’aigües 

subterrànies amb altes quantitats de nitrats, faria que la pressió sobre aquests disminuís i, a 

llarg termini, la concentració de contaminants als aqüífers es reduiria. 

Per tot això, s’ha valorat que l’impacte sobre el medi hidrològic i hidrogeològic al 

desenvolupar la proposta seria positiu. 

6.4.1.4. Impacte sobre el paisatge 

En cas que es dugués a terme el SG en les condicions proposades el paisatge es veuria 

menys alterat que en el cas en que es dugués a terme la transformació agrícola prevista 

inicialment. No es pot afirmar que aquesta alteració no existís, ja que podria ser que l’accés 

al reg de suport  fes que es modifiquessin els conreus, però en qualsevol cas sempre serien 

els propis de la zona. Per tant, s’ha valorat que l’impacte sobre el paisatge també és positiu. 

6.4.2. Avaluació de l’impacte ambiental global de la proposta 

Com a conclusió, i atenent als impactes determinats a l’apartat anterior, es pot afirmar que 

l’impacte ambiental global de la proposta és positiu. A més, tot i que no s’ha inclòs en aquest 

projecte per quedar fora del seu abast, seria interessant també analitzar l’impacte que té el 

projecte del Segarra – Garrigues sobre el Delta de l’Ebre, ja que el Segre és un dels 

principals afluents d’aquest. En qualsevol cas, al disminuir l’aigua per al regadiu implica que 

els dos rius tindrien més aigua i, per tant, l’impacte únicament pot ser positiu. 
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7. MODELITZACIÓ DE LA CONCA DEL SEGRE 

AIGÜES AMUNT DE RIALB 

En aquest capítol es detalla el calibrat d’un primer model de la conca del Segre aigües 

amunt de Rialb. Aquesta modelització persegueix dos objectius concrets; en primer lloc, si 

es disposés del model meteorològic previst per un període a mitjà o llarg termini que 

contemplés les variacions pel canvi climàtic es podria combinar amb el model de la conca 

per veure com es reduirien les aportacions en funció d’aquest. D’altra banda, també 

permetria estudiar la viabilitat de la proposta realitzada en base a les aportacions del riu 

Segre a Rialb obtingudes mitjançant diferents simulacions.  Pel volum de feina i les dades 

necessàries aquest treball s’ha cenyit a la realització d’un primer model. 

És important remarcar que els resultats obtinguts en cap cas es podrien donar per definitius, 

ja que el procés que caldria per fer-ho ha quedat fora de l’abast del treball. De tota manera, 

s’ha cregut convenient afegir-ho com a un bon punt de partida per posteriors projectes i com 

a exercici acadèmic i d’aprenentatge.  

El programa emprat ha estat l’HEC-HMS 4.0, desenvolupat pel Centre d’Enginyeria 

Hidrològica de l’exèrcit dels Estats Units, i s’ha escollit perquè es pot disposar d’ell 

gratuïtament directament des de la seva pàgina web.  

Per la facilitat d’accés a les dades s’ha treballat amb valors de l’any 2010. L’objectiu ha 

estat, amb els valors de la meteorologia d’aquest any i introduint els paràmetres de la conca, 

obtenir els valors simulats a diferents punts del riu Segre aigües amunt de Rialb i comparar-

los amb els valors reals, proporcionats per la CHE. 

Als apartats que segueixen s’ha detallat el procés seguit per la modelització i l’anàlisi dels 

resultats obtinguts. 

7.1. Procés de calibratge del model 

Per calibratge s’entén el procés d’ajustar els paràmetres hidrològics del model perquè 

davant un esdeveniment o seguit d’esdeveniments s’aproximi el màxim possible als valors 

reals coneguts.  

La metodologia que s’ha seguit per realitzar aquest calibratge ha estat: creació del model de 

la conca, introducció dels valors del model meteorològic, obtenció de resultats i comparació 

d’aquests amb els cabals reals. En aquest apartat s’han explicat tot el que cal entrar al 

programa perquè aquest pugui realitzar la simulació. 
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A nivell general l’HEC-HMS té sis components que contenen tota la informació necessària 

per efectuar els càlculs. Aquests components són el model de la conca, el model 

meteorològic, les especificacions de control, les sèries temporals de dades, les taules de 

dades aparellades i les dades en graelles. Pel cas que s’està treballant l’únic component que 

no s’utilitza és el de les dades en graelles, ja que no s’ha pogut trobar aquesta informació 

lliure. Cal esmentar que el fet d’aconseguir aquesta informació faria millorar la qualitat del 

model, ja que es podrien obtenir resultats no només en funció del temps, sinó també en 

funció de la posició geogràfica. 

7.1.1. Model de la conca 

El primer pas que s’ha fet per obtenir el model de la conca ha estat crear l’estructura de la 

conca, és a dir, col·locar els elements corresponents al riu Segre, als seus afluents i els 

enllaços pertinents. Per realitzar aquesta acció s’ha partit d’un esquema hidràulic de la 

conca del Segre fins Oliana que es mostra a l’estudi de la CHE esmentat anteriorment i s’ha 

contrastat amb els mapes que ofereix l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

per Internet. La Figura 22 mostra l’estructura de la conca: 

 

Com s’observa a la figura hi ha diferents elements, que són els que es mostren a la llegenda 

a la part inferior dreta de la imatge. A continuació s’han especificat els valors que cal 

Figura 22. Model de la conca del riu Segre fins a l'entrada de l'embassament de Rialb 
(Font: elaboració pròpia amb el programa HEC-HMS) 
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determinar per les subconques, els trams de riu i l’embassament, ja que ni la unió ni la 

sortida comporten cap càlcul hidrològic associat. 

7.1.1.1. Subconques 

S’ha creat un element subconca per cada afluent del Segre que es considera. La principal 

característica d’aquest element és que no té cap cabal d’entrada i un cabal de sortida, que 

es calcula aplicant pèrdues i transformacions a les aportacions meteorològiques i 

contemplant el cabal base que flueix per la conca. A continuació es detalla tota la informació 

que s’ha afegit als elements d’aquesta tipologia per realitzar la simulació. Tota la informació 

sobre el programa o sobre el significat de cada paràmetre s’ha extret del Manual d’Usuari 

d’HEC-HMS 4.0 (Scharffenberg, 2013). 

7.1.1.1.1 Superfície de la subconca 

El primer que cal especificar per aquests elements és la superfície de la subconca. Aquestes 

dades s’han recuperat de la base de dades de la CHE i s’han contrastat fent ús de les eines 

d’edició de mapes per Internet de l’ICGC. Els valors emprats s’han adjuntat a l’annex I. 

7.1.1.1.2 Pèrdues 

Les pèrdues d’aigua de la subconca contemplen la infiltració que es produeix a la conca. Hi 

ha diversos mètodes disponibles però per la seva simplicitat i per l’adequació al tipus de 

simulació que es vol realitzar s’ha escollit el mètode de definició del dèficit d’aigua i pèrdues 

constants. Aquest mètode empra una única capa de sòl per contemplar la variació de la 

humitat i necessita que s’introdueixin quatre valors: dèficit d’aigua inicial del sòl (mm), dèficit 

màxim d’aigua del sòl (mm), coeficient de pèrdues (mm/h) i impermeabilitat (%). 

- Dèficit d’aigua màxim (mm): és la quantitat d’aigua màxima que el sòl pot retenir. El 

límit superior es pot aproximar amb el resultat del producte de la profunditat de la 

capa activa del sòl per la porositat. En aquest cas ha sigut impossible obtenir dades 

diferenciades per cada subconca, de manera que s’han utilitzat els mateixos valors 

per totes. La profunditat de la capa activa del sòl s’ha obtingut d’un estudi del Grup 

de Recerca Paisatge i paleoambients a la muntanya mediterrània de la UB on 

s’estima que aquesta té un valor aproximat de 20 cm al Pirineu Oriental. D’altra 

banda, la porositat s’ha considerat del 48%, similar a l’obtinguda en un estudi per la 

comarca del Berguedà. (Rubio, 2005). Per tant, el dèficit màxim d’aigua és igual a 96 

mm. 

- Dèficit inicial d’aigua (mm): és la quantitat d’aigua que manca per saturar el sòl al 

moment d’iniciar la simulació. Aquest valor no és important en el cas de treballar amb 

simulacions de períodes de temps tan llargs, per tant i davant de la impossibilitat de 

conèixer-lo per l’any estudiat, s’ha establert que és de 20 mm. 
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- Coeficient de pèrdues (mm/h): determina la infiltració quan el sòl es troba saturat. 

S’ha estimat amb la conductivitat hidràulica en saturació que Rubio (2005) determina 

pel sòl d’una terrassa del Berguedà sota bosc, igual a 0,2 mm/h. 

- Impermeabilitat (%): és la proporció de sòl que no pateix infiltració a causa de la seva 

impermeabilitat. Davant la impossibilitat de determinar aquest valor s’ha pres el que 

es mostra al manual d’usuari, igual al 5%, ja que s’ha valorat que és un valor que 

possiblement resulti proper al real. 

7.1.1.1.3 Vegetació 

El component de vegetació busca reproduir la presència de plantes a la superfície de la 

conca, ja que aquestes retenen part de l’aigua de la pluja abans que s’infiltri i extreuen aigua 

amb el procés d’evapotranspiració. Per la seva simplicitat s’ha escollit el mètode de 

representació simple, que suposa que la vegetació reté la quantitat d’aigua necessària per 

arribar al valor màxim de retenció i després la pluja passa directament al sòl. D’altra banda, 

les plantes també extrauran l’aigua per evapotranspiració segons el que s’estableixi al model 

meteorològic que s’emprarà.  

- Emmagatzematge inicial (%): correspon a la capacitat inicial d’emmagatzematge 

plena a l’inici de la simulació. En el cas present s’ha fixat a 0. 

- Emmagatzematge màxim (mm): és la quantitat màxima d’aigua que pot 

emmagatzemar la vegetació abans de que l’aigua passi directament a terra. S’ha 

emprat el valor utilitzat a l’exemple, igual a 5,1 mm. 

7.1.1.1.4 Transformació 

El component de transformació ajusta l’escorrentia que es produeix a la subconca. El 

mètode escollit ha estat el de l’Hidrograma Unitari de Clark que computa el retard produït pel 

trànsit de l’aigua al llarg de la conca, considerant que aquesta funciona com un dipòsit. 

(Sánchez). 

Els paràmetres que cal introduir a HEC-HMS són el temps de concentració (TC) i el 

coeficient d’emmagatzematge (R), els dos en hores. Per trobar aquests dos valors s’han 

emprat dues equacions determinades per algunes conques de l’estat d’Illionois (Straub, 

Melching i Kocher, 2000), entenent que tot i que els coeficients de les equacions variaran pot 

resultar com a primera aproximació. Aquestes equacions són: 

1,54 , ,  (7.1) 

16,4 , ,  (7.2) 
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on: 

L: longitud del corrent d’aigua principal de la conca (mi). S’han obtingut amb les eines 

d’edició de mapes de l’ICGC i s’ha realitzat el canvi d’unitats pertinent. 

S: pendent del corrent d’aigua principal (ft/mi). S’han obtingut amb les eines d’edició de 

mapes de l’ICGC i s’ha realitzat el canvi d’unitats pertinent. 

A l’annex I s’han adjuntat els resultats obtinguts. 

7.1.1.1.5 Cabal base 

El cabal base representa el cabal subterrani que circula per la conca. El mètode escollit per 

l’adequació al problema que es vol resoldre i per la seva simplicitat ha estat el que consisteix 

en escollir un cabal base constant mensual. 

El cabal base és aquell que arriba més lentament a la sortida de la conca i que és degut 

principalment a la infiltració. Per fer una primera aproximació al valor d’aquest cabal s’ha 

emprat el mètode de la línia recta, que consisteix en determinar quina quantitat de l’aigua 

que circula és conseqüència de les precipitacions que es produeixen un cert temps 

determinat abans i quina és la que circula en règim permanent per la conca. (Rivas i altres) 

Per fer aquesta determinació s’ha determinat per cada subconca i per cada mes de l’any 

2010 el cabal mínim que hi circula, els resultats s’han adjuntat també a l’annex I. A la Figura 

23 s’observa la representació d’aquest cabal base. 

 

Figura 23. Determinació del cabal base (Font: Rivas i altres) 
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7.1.1.2. Trams de riu 

Els trams de riu són elements que poden tenir més d’una entrada provinents de 

subconques, embassaments o altres trams de riu i una sortida. El càlcul hidrològic que s’ha 

afegit a aquests elements ha estat el càlcul de la sortida en funció de la circulació de l’aigua 

pel tram. El mètode que s’ha escollit per compatibilitzar aquest trànsit ha estat el mètode de 

Muskingum. 

En cas de canals oberts, el mètode de Muskingum té en compte l’emmagatzematge que es 

produeix en cada tram per tal de determinar el cabal de sortida d’aquest. (Ayuso, 1990) 

Aquest emmagatzematge es representa com un prisma i una cunya, com es mostra a la 

figura següent: 

 

Com s’observa a la figura el volum emmagatzemat total és igual a: 

 (7.3) 

on: 

K: coeficient de proporcionalitat conegut com a factor d’emmagatzematge (h). El seu valor 

es pot aproximar com el temps de viatge de l’aigua dins el tram del canal, calculat a partir de 

la velocitat de desplaçament dels rius i la longitud dels trams estudiats. 

I i Q: cabals d’entrada i sortida respectivament. 

x: factor de ponderació comprès entre 0 i 0,5. En canals oberts, com en el cas que es tracta, 

el valor mig és de 0,2. 

Figura 24. Emmagatzematge en prisma i cunya en un tram del canal 
(Font: Ayuso, 1990) 
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 Cal tenir en compte que perquè es pugui realitzar el càlcul cal que es doni la condició 

d’estabilitat de l’equació 7.3 ja que en cas contrari el programa mostra un error al moment de 

simular: 

∆
 (7.4) 

en aquest cas ∆t correspon a l’increment de temps pel qual es calcula la variació de volum i 

el cabal de sortida del tram. Un altre factor restrictiu perquè es pugui realitzar de simulació 

és que l’increment de temps ha de ser inferior a tots els valors de K.  El valor mínim d’aquest 

paràmetre correspon al tram que va entre els rius La Guàrdia i Pallerols al riu Tost i és 

aproximadament igual a 0,1 hores. Per tant, l’interval de temps per a realitzar la simulació 

s’ha pres de 6 minuts. 

Per tant, resta ajustar el paràmetre K. El que es fa en aquest cas és dividir el tram en tants 

subtrams com calgui perquè es compleixi la condició d’estabilitat. A l’annex I es mostren els 

valors de K, x i el nombre de subtrams introduïts al programa. 

7.1.1.3. Embassament 

L’últim element que cal caracteritzar és l’embassament. A la modelització de la conca, 

només s’ha afegit l’embassament d’Oliana, ja que l’interès en l’embassament de Rialb està 

en les seves entrades, que es poden trobar a partir del cabal de sortida de la unió del riu 

Segre amb la Ribera Salada i el riu Rialb. 

Aquest element s’ha representat amb les seves sortides, calculades en funció del volum 

d’aigua emmagatzemat. En aquest cas, cal introduir una taula de dades aparellades que 

s’han calculat a partir de l’històric de dades de l’embassament d’Oliana. Cal tenir en compte 

que les sortides dels embassaments poden ser conseqüència de nombroses variables, ja 

que al ser possible la seva regulació és la CHE qui decideix quan i quina quantitat d’aigua es 

desembassa a més del cabal ambiental mínim.  

A continuació es mostra la regressió lineal ajustada en funció del volum d’aigua 

emmagatzemat al pantà. Tot i que l’equació obtinguda no representi correctament la realitat 

s’ha considerat acceptable per realitzar aquesta primera aproximació al model. 
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 A l’annex I es mostra la taula de dades obtinguda. 

7.1.2. Model meteorològic 

El model meteorològic és el que representa les entrades al model de la conca realitzat. Les 

dades per crear aquest model s’han obtingut de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques 

Automàtiques (EMA) de Catalunya. Per fer més acurada la simulació caldria disposar de les 

dades diàries per cada subconca estudiada però al no estar aquestes disponibles, s’ha 

treballat amb les dades mensuals. 

Els fenòmens meteorològics que permet introduir el programa i que s’han treballat són les 

precipitacions, l’evapotranspiració i la fusió de la neu. A continuació s’ha detallat com s’ha 

obtingut la informació que necessita l’HEC-HMS. 

7.1.2.1. Precipitació 

La determinació de la precipitació de cada subconca s’ha realitzat assignant pesos a cada 

estació meteorològica. El primer pas a realitzar ha estat la preparació de les dades 

d’aquestes estacions, ja que aquestes proporcionen la quantitat d’aigua acumulada cada 

mes. Al necessitar dades diàries, s’ha distribuït aquesta aigua en funció dels episodis de 

y = 0,474x - 4,2345
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Figura 25. Relació entre el volum d'aigua emmagatzemada a l'embassament d'Oliana i les sortides   
(Font: elaboració pròpia a partir de dades de la CHE) 
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pluja que es mostren als butlletins mensuals del Servei Meteorològic de Catalunya. És 

important remarcar que aquesta distribució ha sigut la mateixa per totes les estacions, ja que 

la informació que ofereixen els butlletins no es prou acurada per detectar les diferències en 

una zona de la mida estudiada. 

Una vegada distribuïda la pluja en episodis, s’han determinat els pesos de les estacions per 

cada subconca aplicant el mètode de les distàncies inverses (Cunderlik i Simonovic, 2004). 

Aquest mètode consisteix en determinar el pes de l’estació més propera de cada quadrant 

trobant el pes de l’invers de la distància al quadrat respecte la suma dels inversos de les 

distàncies dels quatre quadrants; a continuació es mostra un cas genèric: 

 

En aquest cas, el pes assignat a l’estació C (wC) en funció de la distància a l’estació X (dx) és 

igual a: 

 (7.5) 

Aquest mètode també s’ha emprat per determinar l’evapotranspiració i la fusió de la neu. 

7.1.2.2. Evapotranspiració 

En el cas de l’evapotranspiració, s’ha assignat un valor mensual constant a cada conca, 

calculat prèviament a partir de les dades de les EMA. Cal tenir en compte que el valor de 

l’evapotranspiració que es pot calcular és el de la evapotranspiració potencial (ETP); els 

Figura 26. Representació del mètode de la distància inversa  

(Font: Cunderlik i Simonovic, 2004) 
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valors de l’evapotranspiració reals són lleugerament més baixos, però no hi ha cap manera 

de determinar-los exceptuant l’experimental.  

Aquest càlcul s’ha realitzat amb el mètode de Turc, que proposa obtenir l’ETP pel mes i en 

funció de la temperatura mitjana, la insolació relativa i la humitat relativa, amb la relació que 

es mostra a continuació (Almorox, 2007): 

50  (7.6) 

on: 

fi: factor de correcció mensual pel mes i. Pren els següents valors: 

- fi = 0,37 pel mes de febrer. 

- fi = 0,4 per la resta de mesos. 

Tmi: temperatura mensual del mes i (°C). 

Ri: radiació solar global mitjana al terra del mes i (cal/cm2/dia). 

ci: factor de correcció per zones seques. Varia en funció de la humitat relativa: 

- ci = 1 si HR > 50 %. 

- ci = 1 + [(50 – HRi)/70] si HR < 50 %. 

Obtinguts els valors de l’ETP mensual mitjana s’ha calculat aquesta per cada conca aplicant 

el mètode de les distàncies inverses. Finalment, s’ha assignat a cada dia el valor mitjà del 

mes corresponent. 

7.1.2.3. Precipitació en forma de neu i fusió de la neu 

L’últim fenomen meteorològic que cal tenir en compte és la precipitació que cau en forma de 

neu i que després es fon, augmentant el volum d’aigua circulant. El mètode que s’ha escollit 

utilitza índex de temperatures i és una extensió del mètode grau – dia emprat per modelitzar 

una capa de neu. 

Els valors dels que es precisa s’han obtingut de les recomanacions del manual d’usuari del 

programa i són la temperatura a partir de la qual la precipitació cau en forma de neu (Tx), la 

temperatura base o de congelació (Tb) i la taxa de fusió humida, que és la constant que 

relaciona la fusió de la neu amb la temperatura quan la precipitació és en forma de pluja 

(WMR). Els valors utilitzats són els següents: 
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- Tx = 0,8 °C 

- Tb = 0 °C 

- WMR = 3,3 mm/°C/dia 

D’altra banda, cal introduir una taula de dades aparellades que representi l’evolució del 

coeficient de fusió en funció d’una acumulació de graus – dia de calor. La funció emprada 

utilitza el que s’anomena Índex d’Antecedents de Temperatura – Coeficient de fusió (ATIMR, 

per les seves sigles en anglès). Molts estudis s’han basat en una ATIMR proporcionada pel 

cos d’enginyers de l’armada dels Estats Units que és la que s’ha emprat en aquest cas. S’ha 

demostrat que hi ha altres mètodes que proporcionen resultats més ajustats a la realitat a 

l’hora de determinar l’esmentada funció però no es disposa de les dades suficients per 

reproduir-los en el cas treballat (Fazel, Scharffenberg, Bombardelli, 2014).  

Per cada subconca cal especificar també les temperatures diàries, que s’han obtingut de les 

mitjanes mensuals de les EMA i s’han ponderat segons el mètode de la distància inversa. 

Per últim, cal afegir com a mínim una superfície elevada per cada subconca. Per la poca 

precisió de les dades que hi ha únicament s’ha afegit una banda per conca i se li ha assignat 

l’alçada del centroide de la conca. Pel que fa a la neu inicial, s’ha ponderat segons els pesos 

anteriors la neu de les estacions meteorològiques del desembre de l’any 2009 i s’ha assignat 

aquest valor resultant a cada conca. El valor que s’introdueix al programa és l’equivalent en 

aigua de la neu, que es pot aproximar multiplicant el valor de la profunditat de la neu per la 

densitat de la neu i dividint-lo per la densitat de l’aigua. Per la densitat de la neu s’ha pres un 

valor de 100 kg/m3. 

7.1.3. Especificacions de control 

Les especificacions de control necessàries per la simulació són els temps inicials i finals 

d’aquesta i l’interval de temps. La simulació s’ha realitzat des de les 0:00 hores del dia 1 de 

gener de l’any 2010 fins les 23:59 del dia 31 de desembre del mateix any. Com s’explica a 

l’apartat 7.1.1.2 a dalt l’interval de temps utilitzat és de 6 minuts. 

7.2. Validació del model 

Una vegada realitzada la simulació s’han comparat els resultats obtinguts amb les dades 

reals de les quals es disposa a partir de les estacions del riu Segre de la CHE. A continuació 

es mostren els valors del cabal real, el cabal simulat i l’error produït per cada mes i cada 

estació de control d’aforament. 
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Mes 

Segre a Puigcerdà 
(entre Querol i Reür) 

Segre a Isòvol 
(entre Duran i Alp) 

Segre a La Seu d'Urgell  
(entre Valira i Cerc) 

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal real 
(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

1 3,44 3,21 6,69 12,90 10,17 21,16 20,80 16,30 21,64 

2 2,47 2,42 1,87 8,45 6,79 19,60 13,71 11,90 13,22 

3 6,76 3,21 52,49 22,87 14,42 36,96 34,19 24,41 28,61 

4 9,78 7,45 23,84 24,76 20,84 15,85 36,59 30,35 17,06 

5 19,17 22,54 17,57 64,30 70,00 8,87 96,01 104,27 8,60 

6 17,15 10,79 37,07 61,34 41,14 32,94 95,29 55,26 42,01 

7 11,04 4,61 58,23 33,29 17,72 46,78 40,86 20,98 48,65 

8 3,51 3,05 13,25 11,24 6,00 46,65 13,08 7,34 43,89 

9 2,11 2,80 32,51 7,32 5,51 24,68 8,33 6,50 22,01 

10 5,73 3,60 37,11 17,54 9,30 46,97 25,58 15,12 40,90 

11 4,22 3,11 26,44 14,05 9,58 31,84 17,76 13,30 25,10 

12 3,71 2,59 30,02 12,05 7,79 35,41 18,46 13,33 27,79 

TOTAL 89,1 69,38 22,13 290,11 219,24 24,43 420,67 319,06 24,15 

Mes 

Segre a Organyà 
(entre Perles i Cabó) 

Segre a Oliana 
(entre Oliana i Rialb) 

Aportacions del Segre a Rialb

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal 
(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Entrades 
reals 
(hm3) 

Entrades 
simulades 

(hm3) 

Error 
(%) 

1 55,36 42,09 23,96 74,20 41,76 43,72 87,20 47,97 44,99 

2 34,32 31,97 6,86 34,04 38,92 14,35 37,30 43,53 16,71 

3 74,81 52,23 30,19 66,60 50,77 23,77 73,10 57,46 21,39 

4 90,80 76,30 15,97 87,47 65,41 25,22 113,10 72,26 36,11 

5 172,30 219,80 27,57 175,55 169,68 3,34 181,50 178,48 1,66 

6 188,89 137,78 27,06 218,80 156,32 28,56 252,80 162,94 35,54 

7 91,50 55,07 39,81 92,00 116,78 26,94 117,20 121,48 3,65 

8 36,81 29,48 19,92 54,78 63,80 16,48 65,90 67,48 2,39 

9 28,51 27,05 5,12 40,30 40,55 0,60 49,20 45,84 6,82 

10 47,86 42,32 11,58 46,27 45,46 1,75 55,40 51,89 6,34 

11 38,59 30,18 21,79 43,59 40,58 6,90 41,90 44,63 6,51 

12 40,86 34,11 16,54 48,83 39,88 18,32 48,10 45,13 6,17 

TOTAL 900,63 778,38 13,57 982,42 869,92 11,45 1.122,70 939,09 16,35 

Com s’observa, la diferència entre el valor obtingut a la simulació i el valor real oscil·la entre 

un 24,43 % i un 11,45 %. Com ja es preveia l’error és molt elevat, fet que implica que no es 

pugui prendre aquest model com a definitiu. Aquest error es reduiria si s’obtinguessin les 

dades acurades per cada tram o subconca.  

Taula 30. Resultats de la simulació per l’any 2010 
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Tot i aquesta diferència entre els valors reals i els simulats, s’ha cregut important realitzar 

una simulació amb les dades meteorològiques de l’any 2009 per comprovar que l’error es 

mantingui aproximadament dins els mateixos marges. La Taula 31 mostra els resultats de la 

simulació per aquest any i s’observa que amb les dades que es disposa es pot afirmar que 

els resultats de la simulació es comporten de la mateixa manera pels dos anys.  

 Mes 

Segre a Puigcerdà  
(entre Querol i Reür) 

Segre a Isòvol  
(entre Duran i Alp) 

Segre a La Seu d'Urgell 
(entre Valira i Cerc) 

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal real 
(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

1 3,59 3,21 10,52 8,70 10,17 16,80 16,20 16,30 0,59 

2 4,45 2,42 45,60 11,37 8,30 26,98 17,88 11,90 33,44 

3 - 5,70 - 16,79 17,86 6,37 24,96 24,41 2,22 

4 - 8,11 - 32,30 30,52 5,50 51,04 30,35 40,53 

5 - 12,44 - 87,50 47,79 45,38 117,55 104,27 11,30 

6 11,35 10,23 9,91 35,46 39,64 11,79 40,90 55,26 35,11 

7 5,73 4,32 24,69 16,58 16,87 1,74 18,53 20,98 13,19 

8 1,85 3,12 68,75 7,55 6,26 17,11 7,93 7,34 7,44 

9 1,84 2,89 56,79 7,02 5,79 17,60 9,38 6,50 30,74 

10 2,62 3,02 15,02 10,79 7,92 26,59 14,92 15,12 1,36 

11 4,12 3,36 18,55 15,86 10,24 35,47 18,51 13,30 28,12 

12 4,02 2,59 35,43 13,34 7,89 40,86 22,31 13,33 40,25 

TOTAL 39,58 61,40 55,15 263,28 209,25 20,52 360,12 319,06 11,40 

Mes 

Segre a Organyà  
(entre Perles i Cabó) 

Segre a Oliana  
(entre Oliana i Rialb) 

Aportacions del Segre a 
Rialb 

Cabal 
real 

(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Cabal 
(hm3) 

Cabal 
simulat 
(hm3) 

Error 
(%) 

Entrades 
reals 
(hm3) 

Entrades 
simulades 

(hm3) 

Error 
(%) 

1 39,80 40,91 2,79 49,66 39,22 21,01 48,30 45,02 6,78 

2 43,86 36,25 17,36 56,71 39,54 30,28 67,80 44,11 34,94 

3 60,59 67,15 10,84 56,94 57,49 0,96 69,20 63,95 7,59 

4 98,13 151,43 54,31 74,73 100,43 34,40 102,40 108,55 6,00 

5 213,50 149,52 29,97 218,34 145,80 33,22 227,80 153,42 32,65 

6 94,79 118,09 24,59 91,08 130,71 43,51 113,20 135,22 19,45 

7 46,93 49,59 5,68 49,87 95,72 91,94 58,60 100,22 71,03 

8 31,95 31,68 0,87 37,44 56,86 51,86 41,70 61,04 46,37 

9 31,78 28,42 10,58 36,39 37,37 2,69 39,40 42,62 8,18 

10 42,80 35,76 16,45 37,69 37,67 0,03 36,60 43,56 19,00 

11 45,93 33,54 26,98 45,33 36,71 19,03 46,90 40,64 13,34 

12 58,63 33,58 42,73 59,59 35,32 40,73 68,10 41,46 39,12 

TOTAL 808,68 775,91 4,05 813,78 812,86 0,11 920,00 879,81 4,37 

Taula 31. Resultats de la simulació per l'any 2009 
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8. PRESSUPOST DEL PROJECTE 

Els costos del projecte realitzat es poden desglossar en tres conceptes diferents: recursos 

humans, recursos materials i elaboració de la documentació; a la Taula 32 es mostra el 

detall d’aquests. 

Concepte Detall Quantitat Preu unitari Preu total 

Recursos 
humans 

Enginyera supervisora del projecte 20 h 60,00 €/h 1.200,00 € 

Enginyera redactora del projecte 
(estudiant) 

600 h 30,00 €/h 18.000,00 €

Recursos 
materials 

Desplaçament en cotxe 582 km 0,45 €/km7 261,90 € 

Desplaçament en transport públic 2 T-10 10,30 €/T-10 20,60 € 

Ordinador 10% d’utilització8 500,00 € 50,00 € 

Software emprat: Microsoft Office, 
llicència estudiant 

10% d’utilització 119,00 € 11,90 € 

Material d'oficina - - 30,00 € 

Documentació 

Impressió 260 pàgs. 0,07 €/pàg. 18,20 € 

Enquadernació 2 u. 10,00 €/u. 20,00 € 

CD 5 u. 0,80 €/u. 4,00 € 

 
PRESSUPOST TOTAL 19.616,60 €

                                                 
7 El preu per kilòmetre s’ha extret d’un estudi publicat pel CEDEX. Tot i que aquest valor ha variat, 

s’ha considerat una aproximació del que seria el valor real. 
8 Tant en el cas de l’ordinador com en el cas del software s’ha considerat un període d’utilització de 6 

mesos i un període d’amortització de 5 anys. 

Taula 32. Costos de realització del projecte 
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CONCLUSIONS 

El plantejament actual del Canal Segarra – Garrigues fa que sigui un projecte de dubtosa 

viabilitat principalment pel que fa a la disponibilitat d’aigua i als aspectes econòmics que 

l’envolten. Això queda demostrat amb la baixa adhesió de regants als sectors de reg ja 

desenvolupats. 

La disponibilitat d’aigua a l’embassament de Rialb és funció de les aportacions del riu Segre. 

Hi ha estudis que indiquen que, considerant el canvi climàtic i la reforestació, aquestes 

entrades es podrien veure reduïdes fins un 26% en el període 2020 – 2050, fent que calgui 

distribuir l’aigua de l’embassament de manera diferent a com s’està fent actualment. 

A l’hora de realitzar la proposta s’ha valorat que el cabal ambiental que fixa la CHE a la 

sortida de Rialb no és suficient per garantir el bon estat ecològic que exigeix la Directiva 

Marc de l’Aigua. Per tant, s’ha determinat que caldria augmentar aquest cabals fins a 259 

hm3/any o com a mínim, fins a 175 hm3/any. 

Que el Segarra – Garrigues pugui disposar de l’aigua que necessita per al reg depèn 

principalment de l’entrada anual d’aigua a Rialb, del valor que es fixi pels cabals ambientals i 

de si s’ha realitzat o no l’harmonització de la Noguera Pallaresa amb el riu Segre. Plantejant 

els diferents escenaris possibles s’ha conclòs que en la majoria de casos no hi hauria prou 

aigua per a que el Segarra – Garrigues serveixi pel que estava projectat inicialment i per 

tant, s’ha realitzat una proposta d’ús alternatiu, basada en l’abastament a municipis i en el 

reg de suport. 

En aquest projecte es proposa abastir 49 municipis que actualment tenen problemes de 

garantia a l’abastir-se d’aigua subterrània amb una concentració de nitrats superior als 50 

mg/l, que és la quantitat a partir de la qual es considera que l’aigua no és potable. Aquest 

abastament està assegurat al 100% amb la reserva de Rialb destinada a aquest propòsit. 

Pel que fa al reg, observant els diferents escenaris, s’ha apostat per l’agricultura de secà ja 

que al consumir menys aigua fa que una major part del territori se’n beneficiï. Tot i això, en 

primer lloc cal assegurar l’aigua als propietaris de les finques que ja s’han adherit al reg, com 

a mínim fins que hagin amortitzat la inversió realitzada. 

L’impacte ambiental global de la proposta s’ha valorat positiu, al suposar una millora de la 

conservació dels hàbitats de les aus estèpiques i del medi hidrològic respecte el projecte 

inicial del Segarra – Garrigues. 
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PERSPECTIVES DE FUTUR 

En cas que es volgués continuar treballant en el Segarra – Garrigues es podrien seguir dues 

línies diferents. En primer lloc, seria interessant aconseguir que una bona part del territori 

respongués a l’enquesta presentada a l’annex H i que es fessin jornades de debat amb els 

diferents agents implicats per tal de consensuar el model territorial que es vol. A partir 

d’aquí, caldria adequar la proposta a les decisions que s’haguessin pres col·lectivament. 

D’altra banda, es podria actualitzar el model per ajustar-lo millor a la realitat. En cas de 

prendre aquest camí, caldria poder accedir a dades diàries per cada conca i, possiblement, 

prendre mesures sobre el terreny. Un cop aconseguit un bon model de la conca caldria 

desenvolupar un model meteorològic que inclogués els canvis previstos pel canvi climàtic i 

amb aquest, realitzar una simulació a llarg termini. A partir dels resultats d’aquesta simulació 

es podria reduir el nombre d’escenaris possibles i plantejar un redimensionament del canal 

en funció d’aquests. 
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