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deducciones practicadas en la declaración-liquidación 
correspondiente al último periodo de liquidación de 2008.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo previsto en el presente 
Real Decreto-ley.

Disposición final primera. Título competencial.

Las subvenciones reguladas en los artículos 9 y 10 se 
dictan al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.7.ª 
de la Constitución, que atribuye al Estado competencia 
exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio 
de su ejecución por las Comunidades Autónomas.

Disposición final segunda. Concepto de rehabilitación 
de vivienda en el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas.

En el plazo de tres meses el Gobierno llevará a cabo 
las modificaciones necesarias en la regulación regla-
mentaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para regular el concepto de rehabilitación de 
vivienda, cuando tenga por objeto la reconstrucción de 
la misma mediante la consolidación y el tratamiento de 
las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas, 
de forma similar al establecido en el párrafo cuarto del 
artículo 20.uno.22.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este Real Decreto-ley entrará en vigor el día de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 6995 REAL DECRETO-LEY 3/2008, de 21 de abril, de 
medidas excepcionales y urgentes para garan-
tizar el abastecimiento de poblaciones afecta-
das por la sequía en la provincia de Bar celona.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El agua para consumo humano es un bien de primera 
necesidad, y asegurar su disponibilidad en calidad y can-
tidad suficientes exige a todos los poderes públicos pres-
tar al abastecimiento una atención prioritaria y perma-
nente, con el fin de garantizar el derecho al agua potable 
a todos los ciudadanos, sean cuales fueren el territorio en 
el que habiten o las adversidades meteorológicas que se 
padezcan.

Así lo ha hecho el Gobierno de España en los últimos 
cuatro años, adoptando en cada momento las decisiones 
oportunas, adaptadas a la singularidad de cada situación, 
y que han supuesto una inversión global de 7.700 millo-
nes de euros. Ha sido una política del agua que, pese a la 
gravedad del período de sequía que desde 2005 afecta a 
la península, y con especial intensidad a las cuencas de la 
vertiente mediterránea, ha evitado la imposición de res-
tricciones al consumo humano.

En el contexto del cuarto año de sequía en el conjunto 
de España, Cataluña padece actualmente el período de 

sequía más grave desde que se tienen registros fiables. 
Las medidas adoptadas durante los últimos años han 
podido evitar hasta el momento el establecimiento de 
restricciones al consumo humano. Sin embargo, a pesar 
de que la Generalitat tiene previsto incrementar la dispo-
nibilidad de agua a partir del próximo mes de mayo 
mediante distintas actuaciones complementarias, resulta 
necesario poner en marcha medidas coyunturales de 
refuerzo ante la eventualidad de que se mantengan los 
valores prácticamente inexistentes de precipitaciones, lo 
que produciría un déficit de 3,9 hm3/mes.

Este déficit podrá ser cubierto cuando entre en funcio-
namiento la planta desalinizadora de El Prat (Barcelona), 
prevista para junio de 2009, que va a aportar 5 hm3/mes. 
Se trata por tanto de evitar, durante un período de nueve 
meses en la hipótesis más desfavorable, restricciones en 
la disponibilidad de agua para consumo humano que 
afectarían a los cinco millones de habitantes abastecidos 
por el Sistema Ter-Llobregat.

Ante la situación descrita, y tras analizar las distin-
tas alternativas, el Gobierno considera que la solución 
idónea para cubrir, llegado el caso, el señalado déficit 
de 3,9 hm3/mes, con total garantía y sin impacto 
ambiental significativo, consiste en la optimización de 
los caudales ya regulados mediante la Ley 18/1981, de 1 
de julio, sobre actuaciones en materia de aguas de 
Tarragona.

En efecto, la cuantía de los caudales necesarios para 
evitar una situación de emergencia coinciden con el mar-
gen no aprovechado del volumen de agua que se destina 
al ámbito territorial de Tarragona de acuerdo con lo apro-
bado en 1981, por lo que resulta posible su reasignación 
coyuntural, a través de dos medidas: en primer lugar, se 
aprueba una ampliación del ámbito territorial de la 
Ley 18/1981 al Sistema de Abastecimiento Ter-Llobregat, 
que sirve a las poblaciones afectadas por esta situación 
de emergencia; en segundo lugar, se establece que las 
infraestructuras de conducción que en este mismo real 
decreto-ley se prevén podrán ser utilizadas para los con-
tratos de cesión de derechos de agua regulados en el 
texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, fórmula ya utili-
zada con éxito para la realización de intercambios a través 
de las preexistentes interconexiones Tajo-Segura y Negra-
tín-Almanzora, al amparo del Real Decreto Ley 15/2005, 
de 16 de diciembre.

Estas dos vías de aportación de agua al Sistema Ter-
Llobregat estarán vigentes mientras dure la situación de 
extrema sequía, sin superar en ningún caso el límite cuan-
titativo de 4 metros cúbicos por segundo de caudal 
máximo fijado por la Ley 18/1981 y sin efectuar ningún 
trasvase adicional desde la cuenca del Ebro a las cuencas 
internas de Cataluña.

Debido al riesgo de emergencia, se agilizan asimismo 
todos los trámites necesarios para llevar a cabo las obras 
de la infraestructura de conducción entre el Consorcio de 
Aguas de Tarragona y el Sistema Ter-Llobregat (CAT-ATLL) 
a fin de que estén ultimadas a tiempo para evitar una 
situación de desabastecimiento. Y, con el propósito de 
aunar esfuerzos y recursos en ese reducido horizonte 
temporal, las obras, que se declaran de interés general 
del Estado, se realizarán en el marco de cooperación que 
fije el convenio que al efecto se suscriba entre la Adminis-
tración General del Estado y la Generalitat de Cataluña.

En definitiva, con este real decreto-ley se pretende 
afrontar una situación de emergencia, adoptando con la 
antelación suficiente las medidas necesarias para evitar 
restricciones al abastecimiento, como se ha hecho con 
anterioridad para atender esta misma finalidad esencial 
en otras cuencas de la vertiente mediterránea y como se 
hará en el futuro, si la persistencia de la sequía lo hace 
necesario, tanto en esas mismas cuencas, como en cua-
lesquiera otras del territorio español.
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Bajo estas circunstancias fácticas, la prioritaria necesi-
dad de garantizar el abastecimiento del agua para los cinco 
millones de habitantes potencialmente afectados, satisface 
el presupuesto de la extraordinaria necesidad que habilita 
la aprobación de este real decreto-ley. Asimismo, la urgen-
cia de la medida se justifica en la necesidad de adoptar sin 
demora las decisiones que permitan cubrir el déficit hídrico 
que pudiera producirse a partir del mes de octubre de per-
sistir la actual situación de extrema sequía.

En su virtud, en uso de la autorización contenida en el 
artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra 
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 18 de abril de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto-ley tiene por objeto el estableci-
miento de medidas excepcionales y urgentes con la fina-
lidad de garantizar el abastecimiento de poblaciones y, en 
particular, el abastecimiento domiciliario de agua apta 
para el consumo humano.

Su ámbito de aplicación se extiende a los municipios 
afectados por la sequía en el ámbito territorial de la pro-
vincia de Barcelona.

Los caudales autorizados en este real decreto-ley no 
podrán utilizarse en ningún caso para fines y ámbitos 
territoriales distintos a los determinados en este artículo.

Artículo 2. Aportaciones procedentes de los volúmenes 
de agua del Ebro regulados por la Ley 18/1981, de 1 
de julio, sobre actuaciones en materia de aguas en 
Tarragona.

Los volúmenes de agua del Ebro regulados por la 
Ley 18/1981, de 1 de julio, sobre actuaciones en materia 
de aguas en Tarragona, podrán utilizarse para el abasteci-
miento de poblaciones en el ámbito territorial de la pro-
vincia de Barcelona.

Los caudales a derivar no podrán alterar el régimen de 
explotación y aprovechamiento de los volúmenes efecti-
vamente utilizados en todo momento por el Consorcio de 
Aguas de Tarragona.

En ningún caso se superarán los volúmenes máximos 
establecidos en el artículo 4.

Artículo 3. Aportaciones procedentes de cesiones de 
derechos al uso del agua.

1. La Comunidad Autónoma de Cataluña, directa-
mente o a través de la entidad pública o privada que la 
misma determine, podrá adquirir derechos al uso del 
agua a usuarios de la Demarcación Hidrográfica del Ebro 
en los siguientes términos:

a) Los cedentes deberán ser concesionarios o titula-
res de algún derecho al uso privativo del agua destinada 
a regadíos y usos agrarios.

Los titulares de derechos al uso del agua adscritos a 
las zonas regables de iniciativa pública cuyas dotaciones 
brutas máximas figuren en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Ebro podrán, previo 
informe del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino celebrar los contratos de cesión a los que se 
refiere el artículo 67.1 del texto refundido de la Ley de 
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, sin perjuicio de las formalidades exigidas 
en el artículo 68.2.

Los títulos jurídicos de derechos al uso del agua a que 
se refiere el párrafo anterior se considerarán incluidos en 
el ámbito del artículo 190.a) del Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, a los efectos de su inscripción en el Regis-
tro de Aguas.

Los títulos jurídicos en virtud de los cuales los ceden-
tes hayan adquirido el derecho al uso del agua objeto del 
contrato deberán estar debidamente inscritos en el Regis-
tro de Aguas. En caso de no estarlo, deberá instarse su 
inscripción previa o simultáneamente a la solicitud de 
autorización del contrato ante el órgano competente.

El órgano competente para la inscripción calificará el 
título presentado por el solicitante y en su caso extenderá 
una inscripción provisional, a los solos efectos de la auto-
rización del contrato de cesión, si procede. La inscripción 
definitiva se tramitará conforme a lo previsto en el Regla-
mento del Dominio Público Hidráulico.

b) Los cedentes deberán formar parte de comunida-
des de usuarios pertenecientes a la Demarcación Hidro-
gráfica del Ebro.

2. Para los caudales derivados de los contratos de 
cesión celebrados al amparo de este artículo, podrán uti-
lizarse las instalaciones de captación establecidas en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 18/1981, de 1 de 
julio, y la infraestructura regulada en el artículo 6.

3. Los contratos de cesión y la utilización de las ins-
talaciones e infraestructura previstas en el apartado ante-
rior deberán ser autorizadas por la Dirección General del 
Agua del Ministerio del Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, previo informe de los organismos de cuenca 
afectados y de las restantes entidades mencionadas en el 
artículo 68.2 del texto refundido de la Ley de Aguas, sin 
que a estos efectos resulte de aplicación lo dispuesto en 
el primer inciso del artículo 72 de dicho texto refundido.

4. En lo no previsto en este artículo, será de aplica-
ción lo dispuesto en la Sección Segunda del Capítulo III 
del Título IV del texto refundido de la Ley de Aguas.

Artículo 4. Cómputo de los volúmenes máximos.

1. La suma de los volúmenes que podrán derivarse 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 2 y 3 de este real 
decreto-ley no podrá superar ninguno de los siguientes 
límites:

El límite máximo de cuatro metros cúbicos por 
segundo previsto en el artículo 1.2 de la Ley 18/1981, de 1 
de julio.

El volumen máximo de cincuenta hectómetros cúbi-
cos anuales.

2. Corresponde a la Confederación Hidrográfica del 
Ebro el control de la derivación de aguas regulada en este 
real decreto-ley.

Artículo 5. Régimen económico.

Los caudales utilizados en virtud de lo dispuesto por 
los artículos 2 y 3 de este real decreto-ley estarán sujetos 
al pago, por el destinatario de los mismos, de la tarifa de 
abastecimiento en alta fijada y vigente para el Consorcio 
de Aguas de Tarragona. En todo caso, esta tarifa incluirá el 
importe del canon e incremento del mismo por utilización 
compartida de instalaciones existentes especificadas en 
el artículo 3, apartados 1 y 3, de la Ley 18/1981, de 1 de 
julio. Dicho canon se aplicará a las finalidades expresadas 
en el artículo 3.2 de la misma ley.

Artículo 6. Infraestructura de conexión del Sistema 
del Consorcio de Aguas de Tarragona con el Sistema 
de Abastecimiento del Ter-Llobregat («Conducción 
CAT-ATLL»).

1. Se declaran de interés general las obras de la infra-
estructura «conducción CAT-ATLL» necesaria para hacer 
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efectivos el abastecimiento de poblaciones y la derivación 
de caudales autorizados por este real decreto-ley.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 9, 10, 11 y 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 
de diciembre de 1954, dichas obras se declaran de utilidad 
pública y de urgencia a efectos de la ocupación de los 
bienes afectados.

3.  Las obras de la «conducción CAT-ATLL» tendrán 
la consideración de obras de emergencia, a los efectos 
previstos en el artículo 72 del texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

4. No será de aplicación a estas obras lo dispuesto 
en el artículo 46.5 del texto refundido de la Ley de Aguas.

5. La financiación de estas obras se realizará con 
cargo a los presupuestos del Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino. Esta inversión tendrá 
la consideración de inversión estatal en infraestructuras a 
los efectos previstos en la Disposición adicional tercera 
de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña.

6. La Administración General del Estado y la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña podrán celebrar convenios 
de colaboración para la realización de estas obras.

Disposición adicional primera. Exclusión del trámite de 
evaluación de impacto ambiental de la infraestructura 
«conducción CAT-ATLL».

1. Por los motivos excepcionales derivados de la 
urgente necesidad de garantizar el abastecimiento a 
poblaciones, y de acuerdo con el apartado 1 de la disposi-
ción adicional segunda del texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, la 
infraestructura de «conducción CAT-ATLL» queda excluida 
del trámite de evaluación de impacto ambiental.

2. Esta infraestructura se someterá a consulta de la 
Comunidad Autónoma de Cataluña en lo relativo a los 
potenciales impactos ambientales.

Esta forma alternativa de evaluación se pondrá a dis-
posición de las personas interesadas y se comunicará a la 
Comisión Europea, junto con la restante información a 
que se refiere el apartado 2 de la disposición adicional 
segunda del texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de Proyectos.

Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios.

Para la financiación de lo dispuesto en artículo 6.5 de 
este real decreto-ley, se realizarán las modificaciones pre-
supuestarias que procedan, de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria aplicando, en su caso, recursos del Fondo 
de Contingencia de ejecución presupuestaria.

Disposición adicional tercera. Tasas por la utilización 
especial de instalaciones portuarias y por el servicio 
de señalización marítima.

1. La cuota de la tasa por la mercancía aplicable a la 
carga y descarga de agua a granel para abastecimiento a 
poblaciones será la establecida en el apartado 5.1 del 
artícu lo 24 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régi-
men económico y de prestación de servicio de los puertos 
de interés general, a la que se aplicará una bonificación 
del 80 por ciento, sin que a dicha tasa le sea de aplicación 
ninguna otra reducción o bonificación de las establecidas 
en la citada ley.

2. A los buques que transporten agua a granel para 
abastecimiento a poblaciones se les aplicará el 50 por 
ciento de la cuota de la tasa del buque que corresponda, 
de conformidad con lo establecido en el apartado 5.1 del 

artículo 21 de la Ley 48/2003, sin que a dicha tasa le sea de 
aplicación ninguna otra reducción o bonificación de las 
previstas en la citada ley.

3. Los buques previstos en el apartado anterior esta-
rán exentos del pago de la tasa por servicio de señaliza-
ción marítima.

4. Las bonificaciones de los apartados 1 y 2 no se 
tendrán en cuenta a los efectos del cómputo del límite 
conjunto para el importe total de bonificaciones, regula-
das en el apartado 3.d) del artículo 27 de la Ley 48/2003.

5. Las bonificaciones y exención a que se refieren los 
apartados anteriores se aplicarán con independencia de 
los puertos de origen o de destino utilizados en el trans-
porte, así como de la nacionalidad de los buques emplea-
dos en el mismo.

Disposición adicional cuarta. Situaciones de emergen-
cia en otros ámbitos territoriales.

El Gobierno adoptará análogas medidas cuando sean 
necesarias para garantizar el abastecimiento de poblacio-
nes de otros ámbitos territoriales cuando, por circunstan-
cias excepcionales de sequía extrema, se produzcan 
situaciones de emergencia similares a las que han moti-
vado la aprobación de este real decreto-ley.

Disposición final primera. Desarrollo normativo y eje-
cución.

El Gobierno, en el ámbito de sus competencias, podrá 
dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 149.1, 22.ª y 24.ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Vigencia.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y 
lo previsto en el mismo mantendrá su vigencia hasta que 
se cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

1.º La superación de las circunstancias de extraordi-
naria necesidad que han motivado la aprobación de este 
real decreto-ley.

2.º El transcurso de treinta días desde la entrada en 
pleno funcionamiento de la planta desalinizadora del 
Área Metropolitana de Barcelona.

Dado en Madrid, el 21 de abril de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 6996 INSTRUMENTO de ratificación del Protocolo 
Facultativo a la Convención sobre los derechos 
de las personas con discapacidad, hecho en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006.

Por cuanto el día 30 de marzo de 2007, el Plenipotencia-
rio de España nombrado en buena y debida forma al 
efecto, firmó en Nueva York el Protocolo Facultativo a la 
Convención sobre los derechos de las personas con disca-
pacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006,
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DECRET

84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures ex-
cepcionals i d’emergència en relació amb la uti-
lització dels recursos hídrics.

La insuficiència de les pluges esdevingudes
en tot el país ha determinat una important dis-
minució dels cabals efluents als rius, nivells
d’aqüífers i, en els cursos regulats, la consegüent
reducció de les reserves d’aigua, la qual cosa fa
preveure, si es manté la situació actual, que es
puguin produir problemes en la satisfacció ade-
quada de les demandes d’aigua per a l’abasta-
ment de poblacions en moltes de les conques
hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos
arreu del territori.

Per tal d’assegurar al màxim els usos de l’ai-
gua per a l’abastament de població i altres usos
declarats prioritaris per la llei, en les comarques
de Catalunya, resulta imprescindible adoptar
amb immediatesa les mesures correctores que
intensifiquin l’estalvi i un aprofitament encara
més eficient de l’aigua emmagatzemada fins que
els recursos superficials i subterranis i, especi-
alment les reserves embassades, recuperin els
nivells necessaris.

Per superar les situacions de necessitat pro-
vocades per sequeres severes, l’article 31.2.c)
del Text refós de la legislació en matèria d’ai-
gües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, habilita el Govern
per a l’adopció de les mesures que calguin en
relació amb la utilització del domini públic
hidràulic, encara que hagi estat objecte de con-
cessió.

Per tal d’afrontar aquesta escassetat de recur-
sos hídrics cal apel·lar a totes les administraci-
ons amb competències en la matèria i aconse-
guir un alt grau de col·laboració de la ciutadania.
Per aquest motiu, i en aplicació del principi de
solidaritat, el Govern de la Generalitat ha adop-
tat un seguit de mesures tendents a racionalit-
zar i economitzar l’ús de l’aigua des del seu ori-
gen fins a la seva utilització pel consumidor final
amb la indispensable cooperació dels ens locals
que són els responsables de prestar el servei
d’abastament domiciliari d’aigua apta per al
consum humà.

Atesa l’escassetat dels recuros, la intensitat
de les mesures a prendre per a fomentar l’estalvi,
reduir les dotacions i aplicar restriccions als
diversos usos, s’han de produir de forma seqüen-
cial i progressiva, cercant la proporcionalitat de
les mesures preses amb la gravetat de la situa-
ció comparant reserves i demandes a servir per
tal que siguin efectives en intensitat i en el mo-
ment d’aplicació. Per aquest motiu en aquest
Decret es defineixen dos escenaris d’intensifi-
cació de les mesures excepcionals a aplicar so-
bre les demandes, on es produeix una afecció
dels usos i restriccions mediambientals que no
són l’abastament d’aigua apte pel consum humà,
i un tercer escenari de mesures d’emergència,
en el qual les restriccions afecten les dotacions
d’abastament.

En compliment dels principis de la gestió
pública de l’aigua que imposa l’explotació raci-
onal i conjunta de les aigües superficials i sub-
terrànies, aquest Decret incorpora determina-
des mesures de gestió d’aqüífers d’obligat
compliment.

En aquest sentit, aquest Decret estableix
mesures d’aplicació directa per economitzar
l’aigua emmagatzemada en els embassaments,
com ara el règim de dotacions a derivar dels em-
bassaments més greument afectats o la reutilit-
zació d’aigües depurades per al reg agrícola,
entre altres, i habilita l’Administració hidràu-
lica de Catalunya per adoptar mesures excep-
cionals en casos concrets, amb la intensificació
de les facultats d’intervenció i control dels apro-
fitaments hidràulics i dels abocaments i amb
l’establiment de les condicions perquè, a sol·-
licitud de les entitats locals o entitats d’abasta-
ment interessades, es puguin assolir unes dota-
cions mínimes d’aigua per a usos domèstics,
destinant a aquest efecte aigües concedides per
a altres usos.

D’altra banda, aquest Decret declara que no
generen dret a indemnització, amb les excepci-
ons que expressament s’hi preveuen, les mesures
orientades a l’estalvi de l’aigua disponible i a
l’optimització de la seva utilització atès que te-
nen per objecte canalitzar l’esforç comú per fer
front a la situació de la sequera, i es produeix una
modificació en els supòsits determinants de
l’atorgament de les concessions que permet la
seva revisió, d’acord amb l’article 65.1.a) del
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües,
revisió que no atorga al concessionari dret a ser
indemnitzat.

Igualment, per fer front a aquesta situació de
persistent sequera durant el darrer trienni hidro-
lògic (octubre 2004 a l’actualitat) i que en el
decurs del darrer hivern s’ha agreujat, es reque-
reix la realització immediata de diverses actu-
acions destinades a garantir l’abastament a la
població i, en la mesura que sigui possible, pal·-
liar els gravíssims efectes de la manca de recursos
hídrics.

Per tant, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Habitatge, d’acord amb l’informe
favorable del Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de l’Aigua i amb la delibe-
ració prèvia del Govern,

DECRETO:

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit territorial

1.1 Aquest Decret té per objecte establir, a
l’empara de l’article 31.2.c) del Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, les normes i les mesures excepcio-
nals i d’emergència per a l’aprofitament dels
recursos hidràulics escassos en l’àmbit de les
conques dels rius que discorren íntegrament pel
territori de Catalunya, definides per l’article 6
del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
i per garantir la prestació adequada dels serveis
del cicle de l’aigua i en especial l’abastament
domiciliari d’aigua apta per al consum humà en
tot el territori de Catalunya.

1.2 El Govern promourà davant l’Adminis-
tració General de l’Estat les iniciatives neces-
sàries per tal que s’adoptin les mesures d’inter-
venció en l’ús dels recursos hidràulics que siguin

de competència de l’Estat amb l’objecte d’assolir
les finalitats d’aquest Decret.

Article 2
Definicions

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Escenari d’excepcionalitat de nivell 1: si-

tuació en la qual, atesa l’excepcional escassetat
de recursos hídrics, cal que s’adoptin les mesures
d’estalvi en relació amb els usos i el medi pre-
vistes en aquest Decret per tal de garantir l’abas-
tament a mitjà termini.

b) Escenari d’excepcionalitat de nivell 2: si-
tuació en la qual, atesa la intensificació de l’estat
d’excepcional escassetat de recursos hídrics, cal
que s’adoptin les mesures restrictives en relació
amb els usos i el medi previstes en aquest De-
cret per tal de garantir l’abastament a curt ter-
mini.

c) Escenari d’emergència: situació en la qual,
atesa l’excepcional manca de recursos hídrics,
cal establir restriccions i limitacions extraordi-
nàries en els usos de l’aigua a fi i efecte de ga-
rantir-ne l’abastament.

d) Indicador: variable establerta en l’annex
1 per tal de definir els escenaris d’estat hidro-
lògic en funció de cada sistema o conca hidro-
gràfica.

e) Llindar: valor de l’indicador a partir de
l’assoliment del qual s’activa o desactiva cadas-
cun dels escenaris d’actuació. Els llindars per
cada conca s’estableixen en l’annex 2 d’aquest
Decret. La comparació dels valors de l’indica-
dor amb els llindars es realitzarà segons la pe-
riodicitat que s’especifiqui en aquest Decret.

f) Escenari d’emergència en xarxes d’abas-
tament amb recurs no regulat: l’entrada en es-
cenari d’emergència en el conjunt del territori
no abastit per xarxes de recurs procedent de sis-
temes regulats, es produirà en l’àmbit munici-
pal o supramunicipal, i ve determinat per la falli-
da dels respectius sistemes locals d’abastament.

La sortida d’aquest escenari es produeix un
cop superada aquesta fallida.

g) Xarxes d’abastament amb recurs proce-
dent de sistemes regulats: sistema d’abastament
que depèn totalment o parcialment de recursos
procedents directament d’embassaments. Als
efectes d’aquest Decret, els municipis integrats
a les diferents xarxes d’abastament regulades
són els que figuren a l’annex 3.

h) Fallida dels sistemes locals d’abastament:
situació que es produeix en un sistema d’abas-
tament local quan les demandes d’aigua amb
destinació a l’abastament a satisfer són superiors
als recursos disponibles.

i) Unitat de gestió de l’emergència: àmbit de
gestió dels recursos i dels usos de l’aigua, d’abast
municipal o supramunicipal amb capacitat per
poder determinar les fonts pròpies d’abasta-
ment, o susceptibles de ser-ho i, si s’escau, els
punts de subministrament des de les xarxes re-
gionals, que ha estat declarat en situació d’emer-
gència. Aquestes unitats han de complir la con-
dició d’integrar xarxes de subministrament,
recursos i usos amb característiques homogènies.

j) Conques/trams regulats/ades: conca hidro-
gràfica o tram fluvial amb presència d’embas-
saments que permeten l’alteració del règim hi-
drològic natural, i desvinculen parcialment la
satisfacció de les demandes dels episodis de
manca d’aportacions.

k) Conques/trams no regulats/ades: conca
hidrogràfica o tram fluvial sense presència d’em-
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bassaments, amb demandes en directa depen-
dència de les aportacions en règim hidrològic
natural.

l) Cabal de continuïtat fluvial: en els trams
afectats per aprofitaments hidràulics és el cabal
mínim instantani que ha de circular pels esmen-
tats trams en els termes de l’annex 4 d’aquest
Decret.

Article 3
Caràcter no indemnitzable de les mesures adop-
tades

3.1 Les mesures que estableix aquest Decret
i les que s’adoptin en la seva aplicació no donen
dret a cap tipus d’indemnització, llevat de les ex-
cepcions que expressament s’hi preveuen.

3.2 Les decisions relatives a la modificació
o substitució de cabals assignats a l’abastament
de poblacions, que siguin adoptades per Aigües
del Ter-Llobregat en exercici de les potestats de
servei públic de competència de la Generalitat,
donaran lloc únicament en els termes que ho
autoritzi l’administració titular del servei domi-
ciliari a la revisió de les tarifes corresponents.

Article 4
Règim concessional, abocaments i sancions

4.1 Els drets concessionals afectats per les
mesures que estableix aquest Decret i les que
s’adoptin en la seva aplicació restaran modifi-
cats mentre aquest mantingui la seva vigència
en la forma que s’hagi establert. L’incompliment
de les esmentades mesures es considerarà infrac-
ció tipificada a l’article 116.c) del Reial decret
legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’aigües, la qual se san-
cionarà en el seu grau màxim d’acord amb els
criteris de l’article 117 del Reial decret legisla-
tiu 1/2001, de 20 de juliol, sens perjudici del que
preveu l’article 12 d’aquest Decret.

4.2 L’Agència Catalana de l’Aigua podrà
ordenar la suspensió temporal o la clausura dels
abocaments que puguin ocasionar interrupcions
en les operacions de captació i tractament d’ai-
gua per a l’abastament o un deteriorament sen-
sible de la qualitat dels recursos. Les infraccions
en què puguin incórrer els titulars dels esmen-
tats abocaments es qualificaran de molt greus
d’acord amb els articles 116 i 117 del Reial de-
cret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 5
Exercici de la funció de policia

5.1 Es faculta el personal de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua amb atribucions en matèria de
policia de lleres per vetllar per la correcta apli-
cació del que estableix aquest Decret, i adoptar
les mesures adreçades al cessament de les con-
ductes infractores. A aquest efecte, els titulars
dels aprofitaments hidràulics hauran de facili-
tar en tot moment l’accés de l’esmentat perso-
nal a les instal·lacions o a les parts d’aquestes on
es trobin els aparells de mesura directa o bé
indirecta.

5.2 La policia local, els agents rurals, els
mossos d’esquadra i la resta de cossos i forces
de seguretat, en el marc dels seus respectius
àmbits competencials, col·laboraran en les tas-
ques de vigilància i de control del compliment
del que estableix aquest Decret, i comunicaran
el resultat de la seva actuació a l’Agència Cata-
lana de l’Aigua amb la màxima celeritat possi-
ble.

Article 6
Declaració d’utilitat pública

L’aprovació de les mesures que s’adoptin en
aplicació d’aquest Decret duu implícita la decla-
ració d’utilitat pública de les obres a efectes
d’ocupació temporal i d’expropiació forçosa, i
la urgent necessitat de l’ocupació, d’acord amb
el que preveuen l’article 31.2.c) del Decret le-
gislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l’article 58
del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 7
Contractació

Els expedients de contractació d’obres, sub-
ministraments i assistències que es realitzin en
aplicació d’aquest Decret seran objecte de tra-
mitació d’emergència als efectes que preveu
l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2000, de
16 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes de les administracions públi-
ques.

Article 8
Obres i actuacions prioritàries

Les obres i actuacions que consten en la re-
lació de l’annex 5 d’aquest Decret es considera-
ran urgents i prioritàries i, per tant, es contracta-
ran pel procediment establert a l’article anterior.

Article 9
Ús d’aigües procedents d’estacions depuradores
d’aigües residuals

9.1 La utilització d’aigües procedents d’es-
tacions depuradores d’aigües residuals, en subs-
titució de recursos convencionals es realitzarà
de conformitat amb el que estableixen els arti-
cles 13 i 18 i l’annex 6 d’aquest Decret i d’acord
amb el que estableix l’article 272 del Reglament
de domini públic hidràulic, aprovat per Reial
decret 849/1986, d’11 d’abril.

9.2 Quan es vulguin destinar aigües proce-
dents d’estacions depuradores d’aigües residuals
per a usos no recollits a l’annex 6 caldrà acom-
plir les condicions que estableix l’informe vin-
culant del Departament de Salut per tal de pre-
servar les garanties sanitàries així com les que
puguin establir els informes dels departaments
competents per raó de la matèria.

9.3 En cas que l’aigua depurada sigui des-
tinada a usos industrials amb les condicions que
estableixen els apartats anteriors, es podran
revisar les autoritzacions d’abocament de l’eflu-
ent de procés per tal de fer compatibles els va-
lors dels paràmetres de control al nou recurs

emprat, sempre que aquest abocament no posi
en perill recursos destinats a l’abastament, se-
gons el que estableix l’article 4.2 d’aquest De-
cret.

9.4 Es podran atorgar autoritzacions
d’emergència per a la reutilització d’aigües pro-
cedents de depuradora d’aigües i per a la rea-
lització de les obres associades d’acord amb el
procediment que preveu l’article 76 del Reial
decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova
el Reglament del domini públic hidràulic.

En la tramitació de les sol·licituds d’autorit-
zació d’emergència a què fa referència l’apar-
tat anterior s’haurà d’emetre un informe de vi-
abilitat sobre l’ús de l’aigua pretès i la seva
disponibilitat. La resolució establirà els límits
qualitatius que hauran de ser respectats per
l’usuari en el punt d’aplicació de l’aigua d’acord
amb el que s’estableix en l’annex 6 d’aquest De-
cret.

9.5 Les administracions titulars o gestores
dels sistemes de sanejament posaran els cabals
depurats a disposició dels usos autoritzats en
compliment de la resolució que a aquest efec-
te dicti el/la director/directora de l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Article 10
Comunicacions entre els usuaris de l’aigua i
l’Agència Catalana de l’Aigua

10.1 Durant la vigència d’aquest Decret,
l’Agència Catalana de l’Aigua publicarà les
dades sobre l’estat i l’evolució dels paràmetres
més significatius sobre la situació hidrològica i
les reserves de cada sistema.

10.2 En concret, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua quinzenalment farà públics els valors dels
diferents indicadors establerts per cada conca
o sistema, l’assoliment dels llindars establerts i
la consegüent entrada i sortida dels diferents
escenaris descrits en el Decret, comparant els
valors reals a dia 1 i 16 de cada mes amb els llin-
dars establerts pel darrer dia del mes anterior
i el dia 15 del mes en curs respectivament en cada
cas, d’acord amb l’annex 2 i farà públic el llis-
tat dels municipis declarats en situació d’emer-
gència per a l’abastament mitjançant la seva
publicació a la pàgina web de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua.

10.3 Igualment, un cop al mes l’Agència Ca-
talana de l’Aigua farà pública la informació
prevista en l’anterior apartat mitjançant la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.

10.4 Les entitats subministradores dels ser-
veis d’abastament d’aigua apta per al consum
humà en alta i de distribució domiciliària infor-
maran a l’Agència Catalana de l’Aigua sobre la
captació del recurs en el seu àmbit amb expressió
del seu origen, i la previsió de demanda en funció
de l’origen del recurs i amb la periodicitat que
s’indica a la taula següent on el límit és la pobla-
ció de fet del municipi o conjunt de municipis
abastits:

Ús Límit Periodicitat declaració captacions Periodicitat declaració previsions
Abastaments De 2.000 a 10.000 habitants Setmanal -
Abastaments > 10.000 habitants Diària Mensual
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A la xarxa de l’àmbit Ter-Llobregat, descri-
ta a l’annex 3, resten obligats a fer aquesta de-
claració totes les entitats subministradores dels
serveis d’abastament de distribució domicilià-
ria que en conjunt captin més de 1.000 m3/dia
independentment de la població dels municipis
abastits.

Ús Límit Periodicitat
Industrials De 1.000 a 5.000 m3/dia Setmanal
Industrials > 5.000 m3/dia Diària
Regadius > 100 ha Setmanal

10.5 La resta de titulars d’aprofitaments
d’aigües comunicaran a l’Agència Catalana de
l’Aigua les seves dades de captació distingint
l’origen del recurs, en els supòsits i amb la pe-
riodicitat que s’indiquen a la taula següent on
el límit és el volum diari conjunt de les seves
captacions:

10.6 Mensualment, les entitats subministra-
dores del servei d’abastament de distribució do-
miciliària esmentades a l’apartat 10.4, restaran
obligades a declarar per cada municipi servit els
volums consumits, distingint per fraccions els
usos o destins d’aquesta aigua.

10.7 Així mateix, els titulars d’aprofita-
ments i usuaris a què fan referència els apartats
anteriors comunicaran mensualment a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua les mesures d’estalvi
d’aigua adoptades en aplicació d’aquest Decret.

10.8 No obstant això, ateses l’evolució de
les reserves embassades i dels recursos no re-
gulats i la tipologia de les unitats de gestió de
l’emergència, l’Administració hidràulica podrà
establir una freqüència més gran en la realització
de les esmentades comunicacions, i, fins i tot,
establir uns límits de població o de consum di-
ferents i obligar els titulars i usuaris a dur a terme
el control i el registre automàtic i telesupervi-
sió compartida dels volums captats i/o consu-
mits.

10.9 L’Agència Catalana de l’Aigua habi-
litarà i farà públics els instruments adreçats a fa-
cilitar aquesta comunicació.

CAPÍTOL II
Mesures de caràcter general

Article 11
Aplicació de les mesures de caràcter general

Les mesures de caràcter general previstes en
aquest capítol són d’aplicació durant tot el pe-
ríode de vigència del Decret, sens perjudici de
la possibilitat de modular-les per tal d’adaptar-
les als diferents escenaris previstos.

Article 12
Utilització de l’aigua per a subministrament
domiciliari

12.1 Els titulars dels serveis d’abastaments
d’aigua apta per al consum humà en alta i dis-
tribució domiciliària que prestin serveis a una
població superior a 20.000 habitants restaran
obligats a presentar a l’Agència Catalana de
l’Aigua en un termini màxim d’un mes a comp-
tar des de l’activació de l’excepcionalitat de
nivell 1 els plans de contingència amb el contin-
gut de l’annex 7 que caldria aplicar en relació
amb les seves respectives zones de subministra-
ment en el supòsit que la situació evolucionés
cap a escenaris de restricció d’usos domèstics.

12.2 Els esmentats plans seran revisats per
l’Agència Catalana de l’Aigua amb l’objecte de
determinar les dotacions mínimes que caldrà ga-
rantir i valorar l’estalvi de recursos que repre-
sentarien les restriccions.

12.3 Constatada l’excepcionalitat a una
conca o sistema, i per tal d’evitar el consum ex-
cessiu d’aigua, els volums lliurats per a abasta-
ment urbà als dipòsits de capçalera municipal
o zones de subministrament en baixa, respon-
dran a un valor màxim equivalent a 270 litres
per habitant i dia, incloent les fraccions servi-
des des dels recursos propis municipals. S’ha-
bilita l’Agència Catalana de l’Aigua perquè
mitjançant resolució motivada pugui modificar
en àmbits concrets el valor màxim equivalent
quan així ho exigeixi l’interès públic.

12.4 En exercici de les seves competènci-
es en matèria de distribució domiciliària d’ai-
gua apta per al consum humà i de policia admi-
nistrativa d’activitats, els ajuntaments i altres
autoritats competents dictaran les disposicions
adreçades a assegurar l’estalvi de l’aigua i l’ús
racional pel que fa al manteniment i reaprofi-
tament de l’aigua de les piscines d’ús públic i
privat, restricció del reg de jardins particulars
i optimització de l’ús de l’aigua en els parcs
aquàtics i altres instal·lacions de caràcter lúdic,
i vetllar, en tot cas, per l’acompliment dels re-
queriments sanitaris d’aplicació. Aquestes dis-
posicions locals han de preveure la prohibició
de destinar aigua apta per al consum humà per
a la pràctica dels esmentats usos quan s’activi
l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2, amb les
excepcions que, motivadament, estableixin.

12.5 A petició de les entitats locals afecta-
des, i en el cas que aquestes no puguin exercir
les potestats administratives que els atribueixen
les lleis, el director de l’Agència Catalana de
l’Aigua podrà ordenar, previ informe vinculant
de l’autoritat sanitària competent, la destina-
ció a l’abastament de població amb caràcter
temporal de cabals d’aigua concedits per a al-
tres usos. Aquesta disposició queda limitada,
amb caràcter general, a garantir a les poblaci-
ons afectades una dotació per al consum domès-
tic de 160 litres per habitant i dia, en els termes
i amb els efectes que preveu l’article 120 de la
Llei d’expropiació forçosa.

12.6 L’Agència Catalana de l’Aigua podrà
autoritzar, a instància de les entitats locals o de
les entitats gestores de l’abastament afectades,
previ informe vinculant de l’autoritat sanitària

competent, derivacions o captacions d’aigua
d’emergència i la realització de les obres asso-
ciades per atendre l’abastament d’aigua de po-
blacions d’acord amb el procediment que pre-
veu l’article 76 del Reial decret 849/1986, d’11
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del do-
mini públic hidràulic. Les autoritzacions s’ator-
garan pel temps indispensable i la seva vigèn-
cia quedarà limitada a la durada de la situació
de necessitat. L’entitat autoritzada resta obligada
a indemnitzar els perjudicis efectius que es pu-
guin produir en altres aprofitaments preexistents
de comú acord amb el titular del dret afectat o,
si manca, en els termes que estableixi l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua en un expedient en què
es donarà audiència a les parts.

12.7 Igualment, amb caràcter temporal i
mentre persisteixi la situació de sequera s’auto-
ritza la requisa dels drets d’aigües privades pro-
cedents de fonts, brolladors, pous, galeries i
mines de captació d’aigua a l’empara del que
estableix l’article 120 de la Llei d’expropiació
forçosa amb la finalitat de garantir l’abastament
públic.

12.8 Així mateix, de conformitat amb l’ar-
ticle 31.2.b) del Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel De-
cret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i l’ar-
ticle 61.3 del Text refós de la Llei d’aigües, apro-
vat per Reial decret legislatiu 1/2001, l’Agència
Catalana de l’Aigua podrà imposar la substitució
de tot o part dels cabals concedits per altres de
diferent origen o punt de presa.

En aquest supòsit, l’Agència Catalana de l’Ai-
gua donarà trasllat al titular del dret a l’ús dels
cabals que han de ser substituïts d’una proposta
de resolució en la qual s’especificaran les con-
dicions de la substitució, i, si s’escau, els límits
qualitatius que han de ser respectats pels usu-
aris en el punt d’aplicació de l’aigua perquè
aquell faci les observacions oportunes en el ter-
mini de 5 dies, a la vista de les quals l’Agència
Catalana de l’Aigua resoldrà. La resolució au-
toritzarà, si s’escau, les obres necessàries per a
dur a terme la substitució de cabals.

La substitució de cabals a què fa referència
aquest apartat també podrà acordar-se a instàn-
cia de part.

12.9 Per tal de preservar els volums d’aigua
dels embassaments i els recursos dels aqüífers
al·luvials necessaris per a l’abastament a la po-
blació, l’Agència Catalana de l’Aigua, durant la
vigència d’aquest Decret, vetllarà pel manteni-
ment dels cabals de continuïtat fluvial fixats a
l’annex 4 sempre que sigui compatible amb la
garantia d’abastament i amb les condicions con-
cessionals.

Article 13
Utilització de l’aigua per les entitats locals amb
finalitats diferents de l’abastament domiciliari

13.1 Les entitats locals no podran destinar
aigua apta per al consum humà per al funciona-
ment de fonts ornamentals.

13.2 Només es recorrerà a la utilització d’ai-
gua apta per al consum humà per a neteja de
carrers quan sigui imprescindible per mantenir
les condicions higièniques i sanitàries adients i,
en aquest cas, se n’utilitzarà el mínim indispen-
sable.

13.3 La utilització d’aigua apta per al con-
sum humà per al reg de jardins públics es reduirà
al mínim indispensable, i amb un límit màxim
de 450 m3/ha/mes.
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13.4 Quan es destinin aigües no aptes per
al consum humà per als usos esmentats, caldrà
que estiguin prèviament desinfectades i es man-
tingui el mateix efecte de manera residual o es-
tigui controlada microbiològicament la seva in-
nocuïtat.

13.5 Les entitats locals vetllaran per l’ús ra-
cional i l’estalvi de l’aigua i a aquests efectes
promouran, dins de l’àmbit de les seves com-
petències, mesures de difusió i informació al
respecte.

13.6 Les administracions locals vetllaran per
l’operativitat dels dipòsits i les boques d’extinció
d’incendis i, en la mesura que sigui possible,
caldrà substituir l’aigua apta per al consum humà
destinada a proveir els hidrants d’extinció d’in-
cendis per aigua regenerada que compleixi les
condicions establertes amb caràcter orientatiu
a l’annex 6 d’aquest Decret.

Article 14
Abastaments excepcionals

14.1 L’Agència Catalana de l’Aigua habi-
litarà els recursos necessaris per tramitar urgent-
ment les sol·licituds d’autorització de noves cap-
tacions per abastament d’àmbit local.

14.2 La Generalitat de Catalunya pot con-
tribuir al sosteniment de les despeses extraor-
dinàries, enteses com a sobrecostos a l’abasta-
ment ordinari, que les entitats locals es vegin
obligades a suportar per a la prestació del ser-
vei d’abastament d’emergència d’aigua apta per
al consum humà mitjançant el seu transport per
vehicles cisterna o similars durant el període de
vigència d’aquest Decret. A aquest efecte, els
esmentats abastaments d’emergència es poden
acollir a la convocatòria de subvencions desti-
nades a finançar les despeses extraordinàries re-
alitzades pels ens locals i generades pel trans-
port d’aigua destinada al consum domèstic,
mitjançant vehicles cisterna o similars, feta pú-
blica per Resolució MAH/2451/2006, de 19 de
juliol (DOGC núm. 4683 de 25 de juliol de 2006)
i modificada per Resolució MAH/73/2007, de 4
de gener (DOGC núm. 4805, de 3 de gener de
2007).

14.3 La contribució de la Generalitat de
Catalunya a què fa referència aquest article,
restarà condicionada, però, al fet que les enti-
tats locals destinatàries hagin adoptat en exer-
cici de les seves competències les mesures d’es-
talvi previstes en aquest Decret que els siguin
d’aplicació, i en especial, les relatives a l’ús d’ai-
gua amb finalitats diferents a l’abastament do-
miciliari.

14.4 Les entitats titulars d’instal·lacions de
producció d’aigua apta per al consum humà
resten obligades a permetre aquest subministra-
ment d’acord amb el règim de prestació del ser-
vei de la seva competència i amb subjecció a les
condicions econòmiques aplicables.

14.5 L’Agència Catalana de l’Aigua podrà
autoritzar la utilització de recursos de diferent
origen a satisfer les demandes per altres usos
sempre que reuneixin les garanties establertes
per l’autoritat sanitària, i amb l’aplicació dels
controls que aquesta determini.

Article 15
Règim d’explotació dels aqüífers subterranis

15.1 L’Agència Catalana de l’Aigua fixarà
per a cada aqüífer subterrani o unitat hidroge-
ològica delimitada el règim d’explotació dels re-
cursos disponibles.

15.2 A aquest efecte podrà ordenar reduc-
cions dels volums d’extracció amb caràcter ge-
neral o dels cabals que es destinen als diferents
tipus d’usos, ateses la protecció del recurs i la sa-
tisfacció dels usos declarats prioritaris per la llei.

15.3 La resolució es dictarà en un expedi-
ent de tramitació urgent en el qual es donarà au-
diència a la/les corresponent/s comunitat/s d’usu-
aris o de regants legalment constituïda/es.

Article 16
Règim dels cabals de continuïtat fluvial

Per tal de preservar que el règim de cabals i
les làmines d’aigua al riu en cadascuna de les
captacions d’abastament siguin estables els usu-
aris de l’aigua hauran d’adaptar l’explotació dels
seus aprofitaments de manera que es mantingui
el cabal de continuïtat fluvial establert a l’annex
4 d’aquest Decret.

Article 17
Aprofitaments hidroelèctrics

17.1 Els aprofitaments hidroelèctrics que no
siguin de peu de presa i que, d’acord amb el seu
títol concessional, puguin embassar aigua i no
disposin de contraembassament, funcionaran en
règim estrictament fluent sense provocar oscil·-
lacions en el règim de cabals circulants del riu.

17.2 Les derivacions de cabals per a apro-
fitament hidroelèctric hauran de realitzar-se de
manera que es respecti un cabal fluent igual o
superior al cabal de manteniment establert en
el corresponent títol concessional.

En tot cas, s’ha de mantenir el cabal de la
continuïtat fluvial d’acord amb el que preveu
l’annex 4 d’aquest Decret.

Article 18
Usos agrícoles i ramaders

18.1 L’Agència Catalana de l’Aigua pot
substituir tots o part dels cabals destinats a reg
agrícola per aigües residuals regenerades,
d’acord amb el que preveu l’article 12.8. Amb
aquesta finalitat caldrà que es presentin progra-
mes de control qualitatiu de l’aigua regenera-
da adaptats als criteris establerts amb caràcter
orientatiu a l’annex 6 d’aquest Decret. En tot
cas, s’aplicaran els valors dels paràmetres de
qualitat i els sistemes de control que s’escaiguin
a efectes de mantenir les adequades garanties
sanitàries i agronòmiques de conformitat amb
l’informe previ i vinculant de l’autoritat sanitària
competent i amb la intervenció del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

18.2 L’Agència Catalana de l’Aigua podrà
autoritzar derivacions o captacions d’aigua
d’emergència i la realització de les obres asso-
ciades per atendre l’abastament d’aigua al bes-
tiar d’acord amb el procediment que preveu l’ar-
ticle 76 del Reial decret 849/1986, d’11 d’abril,
pel qual s’aprova el Reglament del domini pú-
blic hidràulic. El sol·licitant haurà de justificar
documentalment que l’Ajuntament respectiu no
disposa de recursos hídrics suficients per a co-
brir la seva demanda. Les autoritzacions s’ator-
garan pel temps indispensable i la seva vigèn-
cia quedarà limitada a la durada de la situació
de necessitat.

18.3 La Generalitat de Catalunya pot con-
tribuir al sosteniment de les despeses extraor-
dinàries, enteses com a sobrecostos a l’abasta-
ment d’aigua al bestiar de conformitat amb el
que estableix l’article 38.2 d’aquest Decret.

Article 19
Usos recreatius

19.1 Només s’autoritzarà la celebració de
proves esportives que impliquin desembassa-
ments en trams regulats sempre que aquests no
afectin ni quantitativament ni qualitativament
els recursos extrets per les captacions d’aigua
existents entre embassaments.

19.2 La utilització d’aigua per part dels ti-
tulars de drets d’ús de l’aigua no procedent de
depuradora d’aigües residuals per al reg de
camps de golf i instal·lacions anàlogues queda
condicionada a la presentació davant de
l’Agència Catalana de l’Aigua i a la posterior
aprovació, per part d’aquest organisme, d’un
programa de millora de l’estalvi i l’eficiència.
L’aprovació de l’esmentat programa suposarà
la modificació temporal de les condicions del
corresponent títol administratiu, de conformi-
tat amb el que estableix l’article 4 d’aquest
Decret.

CAPÍTOL III
Mesures específiques en situació d’excepciona-
litat

Article 20
Activació de les mesures

20.1 Les mesures establertes en aquest ca-
pítol són d’aplicació quan se superen els llindars
d’excepcionalitat de l’annex 2, en qualsevol dels
nivells d’intensitat establerts per cada sistema.

20.2 Aquestes mesures també seran d’apli-
cació en aquells sistemes o conques que no es
trobin en situació d’excepcionalitat sempre que
el beneficiari de la seva aplicació sigui un usu-
ari d’un altre sistema o conca en el qual s’hagi
declarat un escenari d’excepcionalitat.

Article 21
Mesures a adoptar en la conca de la Muga

21.1 Quan, de conformitat amb els indica-
dors, en la conca de la Muga se superi el llindar
d’excepcionalitat de nivell I establert en l’annex
2, s’establiran mesures sobre els valors desem-
bassats en concepte de cabals circulants a peu
de presa i per a ús de reg que no podran supe-
rar els valors totals de la següent taula:
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Demandes màximes desembassables en hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Cabal circulant 0,36 0,33 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36
Regadius 0 0 0 2,25 2,25 5,00 6,00 5,40 1,72 0 0 0

21.2 Quan, de conformitat amb els indicadors, en la conca de la Muga se superi el llindar d’excepcionalitat de nivell II establert en l’annex 2, els valors
màxims per cada concepte seran els següents, en què els valors són els equivalents a les dotacions de regadiu de supervivència per a fruiters i espècies
llenyoses:

Demandes màximes desembassables en hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des
Cabal circulant 0,36 0,33 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36 0,36 0,35 0,36 0,35 0,36
Regadius 0 0 0 0 0,24 0,51 0,51 0,51 0,24 0 0 0

21.3 L’aprofitament hidroelèctric a peu de presa de l’embassament de Boadella adequarà la seva explotació a les necessitats de desembassament
que determini l’Agència Catalana de l’Aigua. En cas que no fos possible regular els cabals proposats a través de la turbina, i a fi i efecte d’evitar pro-
blemes d’estabilitat i continuïtat del flux d’aigua, es deixarà de turbinar i s’alliberaran pels òrgans de desguàs de presa els cabals que s’assenyalen en la
taula dels apartats 1 o 2 d’aquest article en funció del nivell activat.

Article 22
Mesures a adoptar en el sistema Ter-Llobregat

22.1 Quan, de conformitat amb els indicadors, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d’excepcionalitat de nivell I establert en l’annex 2,
s’establiran les següents mesures sobre els valors desembassats en concepte de cabals circulants a peu de presa, per a ús de reg i hidroelèctric exclusiu
que no podran superar els valors totals de la següent taula:

Demandes màximes desembassables en hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des
Regadius Baix Ter 0 0 0 0 0 11,09 18,89 18,89 11,09 2,33 1,58 1,63
Regadiu sèquia de Manresa 0,54 0,50 0,54 0,52 0,80 1,04 1,07 1,07 0,78 0,54 0,52 0,54
Regadiu Canal de la Dreta del Llobregat 1,07 0,97 1,07 1,04 1,49 1,81 1,87 1,87 1,43 1,07 1,04 1,07
Desembassament exclusiu per ús hidroelèctric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabal circulant 5,36 4,84 5,36 5,18 5,36 5,18 5,36 5,36 5,18 5,36 5,18 5,36

22.2 Quan, de conformitat amb els indicadors, en el Sistema Ter-Llobregat se superi el llindar d’excepcionalitat de nivell II establert en l’annex 2,
els valors màxims per cada concepte seran els següents:

Demandes màximes desembassables en hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Regadius Baix Ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,30 15,85 15,85 9,30 1,96 1,32 1,37
Regadiu sèquia de Manresa 0,44 0,41 0,44 0,43 0,66 0,85 0,88 0,88 0,64 0,44 0,43 0,44
Regadiu Canal de la Dreta del Llobregat 0,88 0,83 0,88 0,86 1,23 1,49 1,54 1,54 1,18 0,88 0,86 0,88
Desembassament exclusiu per ús hidroelèctric 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cabal circulant 0,80 0,73 0,80 0,78 0,80 0,78 0,80 0,80 0,78 0,80 0,78 0,80

22.3 La derivació de la sèquia de Manresa no podrà superar un cabal mitjà mensual d’1 m3/s, ni d’1,2 m3/s com a valor instantani. Un cop descomp-
tats els volums desembassats per al reg i els destinats a l’abastament, caldrà que la suma mensual dels volums retornats al riu Cardener i al riu Llobregat
sigui igual o superior als valors mensuals que s’estableixen a la següent taula:

Volums mínims retornats hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Retorn sèquia de Manresa 1,36 1,30 1,41 1,39 1,09 0,67 0,64 0,68 0,98 1,32 1,27 1,37

22.4 La derivació del canal de la Dreta del
Llobregat no podrà superar el cabal mitjà men-
sual equivalent als volums desembassats per
aquesta captació i que figuren a les taules ante-
riors d’aquest article. En qualsevol cas, aquest
canal no podrà derivar un cabal instantani su-
perior a 0,8 m3/s al nivell I o 0,6 m3/s al nivell II.
Això no obstant, atesa la incidència d’aquesta
captació a aprofitaments preferents, l’Agència
Catalana de l’Aigua adoptarà les mesures opor-
tunes per tal de substituir i/o complementar el
cabal d’aigua superficial captat pel canal de la
Dreta del Llobregat, de conformitat amb el que
estableixen els articles 12.8 i 18 d’aquest Decret.

22.5 El compliment d’aquests cabals mitjans
mensuals màxims en la sèquia de Manresa i el canal
de la Dreta del Llobregat es consideren en còm-
put mensual en els casos en els quals les actuaci-
ons de manteniment requereixin la reducció, per

un període inferior a 15 dies, del cabal màxim es-
tablert, sempre que aquestes actuacions siguin
comunicades a l’Agència Catalana de l’Aigua amb
més d’una setmana d’antelació i s’hagin informat
favorablement per part d’aquesta.

22.6 Els aprofitaments hidroelèctrics a peu
de presa dels embassaments de la Baells, Sant
Ponç i Pasteral adequaran la seva explotació a
les necessitats de desembassament que determi-
ni l’Agència Catalana de l’Aigua. En cas que no
fos possible regular els cabals proposats a tra-
vés de la turbina, i a fi i efecte d’evitar proble-
mes d’estabilitat i continuïtat del flux d’aigua,
es deixarà de turbinar i s’alliberaran pels òrgans
de desguàs de presa els cabals que s’assenyalen
en la taula dels apartats 1 o 2 d’aquest article en
funció del nivell activat.

22.7 Quan, de conformitat amb els indica-
dors de volum embassat, en el Sistema Ter-

Llobregat se superi el llindar d’excepcionalitat
de nivell I establert en l’annex 2, se substituirà
parcialment el recurs superficial a l’estació de
tractament d’aigües potables de Sant Joan
Despí per recurs subterrani de l’aqüífer del
Baix Llobregat, amb uns cabals mínims ex-
traïbles en còmput mensual que figuren a la
taula següent, condicionats a l’estat de les re-
serves de l’aqüífer. La determinació de l’estat
de les reserves de l’aqüífer, reflectit per l’estat
piezomètric, està establert a l’annex 8 d’aquest
Decret.

C: Cabal objectiu (m3/s)

Estat piezomètric C
Estat piezomètric 1 2,0
Estat piezomètric 2 1,0
Estat piezomètric 3 0,5
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22.8 Quan, de conformitat amb els indica-
dors de volum embassat, en el Sistema Ter-
Llobregat se superi el llindar d’excepcionalitat
de nivell II establert en l’annex 2, se substitui-
rà parcialment el recurs superficial a l’estació de
tractament d’aigües potables de Sant Joan Despí
per recurs subterrani de l’aqüífer del Baix Llo-
bregat, amb uns cabals mínims extraïbles en
còmput mensual que figuren a la taula següent,
condicionats a l’estat de les reserves de l’aqüí-
fer. La determinació de l’estat de les reserves de
l’aqüífer, reflectit per l’estat piezomètric, està
establert a l’annex 8 d’aquest Decret.

Estat piezomètric C
Estat piezomètric 1 2,5
Estat piezomètric 2 2,0
Estat piezomètric 3 1,0

22.9 En qualsevol cas, els cabals màxims ins-
tantanis extraïbles de l’aqüífer per a substituir
el recurs superficial a l’estació de tractament
d’aigües potables de Sant Joan Despí, no podran
superar els 3,2 m3/s.

22.10 Per als valors inferiors als mínims de
l’indicador piezomètric establert a l’annex 8 per
l’aqüífer del Baix Llobregat no existiran condi-
cionants de cabals mínims extraïbles, i el con-
cessionari del servei d’abastament haurà de
presentar a l’Agència Catalana de l’Aigua un
programa d’explotació dels pous que garanteixi
la sostenibilitat a curt termini.

22.11 Quan, de conformitat amb els indica-
dors de volum embassat, en el Sistema Ter-
Llobregat se superi el llindar d’excepcionalitat
de nivell I establert en l’annex 2, es potenciarà
l’aprofitament del recurs subterrani de la cubeta
d’Abrera. Per tal de dur a terme aquest apro-
fitament, es realitzaran les actuacions següents
sempre que el valor de les reserves reflectit per
l’indicador piezomètric hagi superat els llindars
establerts a l’annex 9:

a) Els cabals procedents dels pous radials de
Martorell, referenciats a l’annex 10 d’aquest

Decret podran ser derivats a l’estació de trac-
tament d’aigües potables d’Abrera gestionada
per l’ens Aigües del Ter-Llobregat.

b) Els cabals dels pous de Can Moragas, re-
ferenciats a l’annex 10 d’aquest Decret, podran
ser derivats a l’estació de tractament d’aigües
potables d’Abrera, gestionada per l’ens Aigües
del Ter-Llobregat.

22.12 Per als valors inferiors als mínims de
l’indicador piezomètric establert a l’annex 9
d’aquest Decret per la cubeta d’Abrera no exis-
tiran condicionants de cabals extraïbles, i els
concessionaris del servei d’abastament hauran
de presentar un programa d’explotació dels pous
que garanteixi la sostenibilitat a curt termini.

22.13 L’Agència Catalana de l’Aigua resta-
rà habilitada per modificar els valors fixats en
apartats precedents d’aquest article sobre els
cabals extraïbles dels aqüífers del Baix Llobregat
i la cubeta d’Abrera, si del control conjunt re-
alitzat sobre aquests aqüífers es demostrés una
afecció greu de la quantitat o qualitat de les seves
reserves.

22.14 Es potenciarà al màxim la captació a
la riera d’Argentona, aqüeducte de Dosrius, per
tal d’abastir la zona conjunta amb l’àmbit Ter-
Llobregat.

22.15 La gestió dels volums embassats a
cada embassament del sistema Ter-Llobregat es
realitzarà, en la mesura que sigui possible, ga-
rantint les superfícies mínimes de làmina d’ai-
gua per al proveïment d’hidroavions destinats
a l’extinció d’incendis.

22.16 Per al compliment del que preveu
l’apartat 3 de l’article 12, dins de l’àmbit del
servei públic de competència de la Generalitat,
Aigües del Ter-Llobregat fixarà els cabals a
captar o derivar per cadascun dels titulars de
serveis de distribució domiciliària, directament
o a través de les entitats subministradores res-
pectives, atenent les disposicions dels apartats
precedents.

22.17 En el cas que, estant declarada si-
tuació d’excepcionalitat en el Sistema Ter-Llo-

bregat, es produeixi un desequilibri percen-
tual superior al 5% entre els volums embas-
sats a la conca del Ter (embassaments de Sau
i de Susqueda) i els volums embassats a la
conca del Llobregat (embassaments de La
Baells, Sant Ponç i La Llosa del Cavall), es
podran aplicar mesures de gestió específiques
en l’àmbit de cadascuna de les esmentades
conques, adreçades a la intensificació de l’es-
talvi, correcció de la situació de desequilibri
i protecció dels abastaments urbans, sens
perjudici de l’aplicació de la resta de mesu-
res previstes en aquest article.

Article 23
Mesures a adoptar a la conca de la Tordera

Quan, de conformitat amb els indicadors, a
la conca de la Tordera se superi el llindar d’ex-
cepcionalitat establert en l’annex 2, seran
d’aplicació les mesures de caràcter general es-
tablertes al capítol II d’aquest Decret. En
qualsevol cas, serà d’aplicació el que estableix
el Pla d’ordenació d’extraccions i declaració
definida de sobreexplotació de l’aqüífer al·-
luvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de
la baixa Tordera (DOGC núm. 3991, de
20.10.2003; Correcció d’errades DOGC núm.
3997, de 28.10.2003, i modificat per acord del
26 de febrer de 2004, DOGC núm. 4093, de
17.3.2004).

Article 24
Mesures a adoptar en la conca del Foix

Quan, de conformitat amb els indicadors, en
la conca del Foix se superi el llindar d’excep-
cionalitat pluviomètric establert en l’annex 2,
s’aplicaran les mesures generals del capítol 2.
En cas de superar-se el llindar d’excepcionalitat
dels volums embassats a l’embassament de
Foix establert en l’annex 2, els valors desem-
bassats en concepte de cabals per a ús de reg
no podran superar els valors totals de la se-
güent taula:

Demandes màximes desembassables en hm3 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Regadius 0,038 0,038 0,038 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,127 0,038 0,038 0,038

Article 25
Mesures a adoptar en el sistema Gaià-Francolí

Quan, de conformitat amb els indicadors, en
el sistema Gaià-Francolí se superi el llindar d’ex-
cepcionalitat establert en l’annex 2, els cabals
amb diversitat d’origen del recurs necessari pels
processos industrials dels concessionaris per
aquest ús de l’embassament del Catllar hauran
de ser captats prioritàriament de l’embassament
del Catllar, al riu Gaià, amb les condicions de
cabal mitjà mensual màxim que s’estableixen a
continuació, per tal de no afectar altres usuaris
que depenen de l’esmentat embassament:

a) Quan el valor del volum embassat al
Catllar sigui inferior al llindar d’entrada a l’es-
cenari d’excepcionalitat de l’embassament de
l’annex 2, els cabals captats podran tenir un valor
mitjà mensual màxim de 0,3 m3/s.

b) En cas de mantenir-se l’escenari d’excep-

cionalitat a la conca, però superar-se el volum
llindar de sortida de l’escenari d’excepcionali-
tat de l’embassament de l’annex 2, els cabals
captats podran tenir un valor mitjà mensual
màxim igual al concessional.

Article 26
Mesures a adoptar en el sistema Siurana-Riu-
decanyes

26.1 Quan, de conformitat amb els indica-
dors, en el sistema Siurana-Riudecanyes se su-
peri el llindar d’excepcionalitat pluviomètric
establert en l’annex 2, en els municipis de Gra-
tallops, Poboleda, Porrera, Reus, Riudecanyes,
Riudoms i Torroja s’aplicaran les mesures ge-
nerals del capítol 2 d’aquest Decret.

26.2 En qualsevol cas, el volum d’aigua a
preservar en l’embassament de Siurana ha de ser
de 0,3 hm3.

Article 27
Mesures a adoptar en l’àmbit del Consorci d’Ai-
gües de Tarragona

Declarada l’excepcionalitat en les conques de
l’àmbit del Consorci d’Aigües de Tarragona, es
podran destinar recursos procedents del Con-
sorci d’Aigües de Tarragona, amb caràcter tem-
poral i en el marc del règim de prestació del
servei públic, a l’abastament de poblacions en
substitució de recursos locals.

CAPÍTOL IV
Mesures específiques en situació d’emergència

Article 28
Activació de les mesures

28.1 Les mesures que estableix aquest ca-
pítol són d’aplicació en els sistemes regulats
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quan se superen els llindars d’emergència defi-
nits en l’annex 2 d’aquest Decret.

28.2 En el cas del sistema Ter-Llobregat,
l’activació de les mesures de l’escenari d’emer-
gència serà conjunta per a la xarxa d’abastament
de l’àmbit Ter-Llobregat quan el nivell dels em-
bassaments del Ter o del Llobregat sigui igual
o inferior al llindar d’emergència que estableix
l’annex 2.

28.3 Malgrat el que estableix l’apartat an-
terior, les mesures de l’escenari d’emergència
s’activaran de manera independent en l’àm-
bit dels municipis que, de conformitat amb
l’annex 3, estan adscrits a les xarxes d’abas-
tament amb recurs regulat que depenen dels
embassaments de la conca del Ter, quan els
volums embassats en aquesta conca es trobin
per sota del llindar que estableix l’esmentat
annex 2.

28.4 De la mateixa manera, les mesures de
l’escenari d’emergència s’activaran de manera
independent en l’àmbit dels municipis que, de
conformitat amb l’annex 3 d’aquest Decret,
estan adscrits a les xarxes d’abastament amb
recurs regulat que depenen dels embassa-
ments de la conca del Llobregat, quan els
volums embassats en aquesta conca es trobin
per sota del llindar que estableix l’esmentat
annex 2.

28.5 L’activació de l’escenari d’emergència
en els sistemes associats a xarxes d’abastament
amb recursos no regulats es produirà quan
l’ajuntament o ajuntaments afectats declarin que
s’ha produït la fallida del sistema i així hagi es-
tat constatat per part de l’Agència Catalana de
l’Aigua de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 2.h) d’aquest Decret. L’esmentada activació
de l’escenari d’emergència en els sistemes
d’abastament local es publicarà juntament amb
les dades de l’estat dels recursos i seguiment de
la sequera.

Article 29
Recursos procedents de conques regulades

29.1 L’Agència Catalana de l’Aigua dis-
tribuirà els recursos destinats a xarxes d’abas-
tament amb recurs regulat procedent de sis-
temes o conques declarats en emergència amb
l’objectiu de perllongar al màxim les darreres
reserves existents als embassaments per tal de
garantir les necessitats bàsiques. A aquest
efecte, es duran a terme desembassaments de
volums d’aigua equivalents a la satisfacció
d’unes dotacions reduïdes de manera progres-
siva en funció del recurs existent als embas-
saments, per tal que la mesura sigui, en tot
moment, proporcional a la criticitat de l’estat
de les reserves i la probabilitat de recupera-
ció d’aquestes.

29.2 En l’àmbit Ter-Llobregat, de con-
formitat amb el que estableix l’article 28.2
d’aquest Decret pel que fa a la declaració de
l’emergència, quan es produeixi l’activació de
l’emergència en el conjunt del sistema o bé en
una de les dues conques, es procedirà a una
reducció dels volums desembassats destinats
a la xarxa d’abastament amb recurs regulat
que figura a l’apartat 1 de l’annex 3. Aquests
volums tindran un valor màxim setmanal que
consta a la taula següent, on cada interval de
definició dels volums desembassats es defineix
amb el llindar superior en funció de les reser-
ves existents:

Sistema d’embassaments del Ter

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior;
VEE=Volum embassat equivalent (hm3); VMD=Vo-
lum màxim desembassable (hm3)

PRLS VEE VMD
20 80 4,8
15 60 4,2
10 40 3,6
5 20 3,3

Sistema d’embassaments del Llobregat

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior;
VEE=Volum embassat equivalent (Hm3); VMD=Vo-
lum màxim desembassable (hm3)

PRLS VEE VMD
20 43 2,4
15 32 2,1
10 21 1,8
5 11 1,5

En el cas dels valors establerts a la taula an-
terior com a volum màxim desembassable des
dels embassaments del Ter, aquest volum és el
destinat exclusivament a la xarxa d’abastament
del sistema Ter-Llobregat, definida a l’annex 3
d’aquest Decret.

En el cas dels valors establerts a la taula an-
terior com a volum màxim desembassable des
dels embassaments del Llobregat, aquest volum
inclou els volums aportats pel Canal Industri-
al de Berga.

29.3 En aquest mateix àmbit i de conformi-
tat amb l’article 28.3 d’aquest Decret, quan s’ha-
gi activat l’emergència a la conca del Ter, els
volums desembassats per a la satisfacció de les
demandes d’abastament de la xarxa de l’àmbit
del Consorci Costa Brava Centre i xarxa d’abas-
tament de Girona, Salt i Sarrià de Ter que consta
al punt 3 de l’annex 3, seran els que figuren a la
taula següent, segons els mateixos criteris que
els establerts a l’apartat anterior:

Sistema d’embassaments del Ter

PRLS=Percentatge de reserva del llindar superior;
VEE=Volum embassat equivalent (hm3); VMD=Vo-
lum màxim desembassable (hm3)

PRLS VEE VMD
20 80 0,43
15 60 0,39
10 40 0,33
5 20 0,30

En el cas dels valors establerts a la taula an-
terior com a volum màxim desembassable, no-
més podran ser derivats a la captació de l’esta-
ció de tractament d’aigües potables de Montfullà
a la resclosa de Pasteral II a la Cellera de Ter.

29.4 Els volums desembassats destinats a la
resta de xarxes d’abastament regulades que
consten a l’annex 3 seran equivalents a unes
dotacions reduïdes amb la mateixa progressió
que l’establerta per als casos anteriors, i sempre
en funció del percentatge de recurs existent als
embassaments que les abastin.

29.5 La regulació dels cabals desembassats
es farà pels dispositius de desguàs de presa que
determini l’Agència Catalana de l’Aigua en fun-
ció de les circumstàncies i l’interès general.

29.6 En cas de recursos no regulats des d’un
embassament o sistema d’embassaments, només
es podran destinar a ús agrícola aquelles aigües que
no compleixin les condicions de prepotabilitat.

Article 30
Autoritzacions especials

30.1 En el repartiment dels recursos dispo-
nibles se seguirà l’ordre establert a les prelaci-
ons d’usos previstes en la planificació hidrolò-
gica i en la legislació bàsica en matèria d’aigües,
i es garantirà sempre la prioritat absoluta de l’ús
per a abastament a poblacions.

30.2 No obstant el que s’estableix a l’apartat
anterior, un cop estigui garantit aquest ús pri-
oritari, l’Administració hidràulica, a petició del
departament de la Generalitat competent per
raó de la matèria, amb la sol·licitud prèvia dels
interessats adreçada a aquest, ateses les especials
circumstàncies d’interès públic, podrà atorgar
en favor de l’esmentat departament autoritza-
cions especials per a la utilització de recursos
hídrics, de conformitat amb l’article 59.5 del Text
refós de la Llei d’aigües, aprovat pel Reial de-
cret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Article 31
Obligacions dels ens gestors directes del servei
d’abastament en alta

31.1 Els ens gestors de l’abastament en alta,
de conformitat amb les competències que els
atribueixen les seves normes de creació o de
regulació són els responsables de dur a terme les
següents funcions:

a) Repartir els recursos hídrics a la seva xarxa
de distribució.

b) Garantir el subministrament de dotacions
equitatives a tots els dipòsits de capçalera i d’al-
tres punts de lliurament d’aigua a titulars del
servei de distribució domiciliària als quals presti
servei.

c) Comunicar, amb la periodicitat que s’es-
tableixi, les dades de la seva explotació i activitat
al coordinador de la Unitat de Gestió d’Emer-
gència designat a aquest efecte.

31.2 Per al compliment de les finalitats
d’aquest capítol les entitats gestores directes de
l’abastament en alta podran fixar els cabals a
captar o derivar per a cadascun dels serveis de
distribució domiciliària.

31.3 Així mateix, en l’àmbit de la xarxa
d’abastament del sistema Ter-Llobregat, l’ens
gestor directe podrà adoptar decisions sobre el
repartiment i assignació a cada àmbit de submi-
nistrament de les dotacions d’aigua disponibles,
tot considerant la disponibilitat de recursos de
gestió local.

Article 32
Substitució de recursos locals per recursos pro-
cedents de les xarxes regionals

Declarada l’emergència en una Unitat de Gestió
de l’Emergència, es podran destinar recursos pro-
cedents de xarxes regionals, amb caràcter temporal
i en el marc del règim de prestació del servei pú-
blic, a l’abastament d’aquelles poblacions en subs-
titució de recursos de gestió local

Article 33
Utilització de l’aigua per a subministrament
domiciliari en xarxes d’abastament amb recurs
regulat

33.1 Constatada l’emergència a una conca
o sistema, i per tal de preservar la dotació ne-
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cessària, els volums lliurats per a abastament als
dipòsits de capçalera municipal o zones de sub-
ministrament en baixa, respondran a un valor
màxim de dotació en litres per habitant i dia,
incloent les fraccions servides des dels recursos
de gestió municipal, segons el que s’estableix a
la taula següent, on cada interval de definició de
les dotacions es defineix amb el llindar superi-
or en funció de les reserves existents als seus
embassaments de regulació:

PRLS = percentatge de reserva del llindar superior;
DM = Dotació màxima (l/hab/dia)

PRLS DM
20 230
15 210
10 180
5 160

Aquests volums es computaran a escala mu-
nicipal i també global en tot l’àmbit de submi-
nistrament de cada xarxa d’abastament en alta.

33.2 S’habilita l’Agència Catalana de l’Ai-
gua perquè mitjançant resolució motivada dic-
tada en un expedient de tramitació urgent, pugui
modificar el valor màxim equivalent a escala
municipal quan així ho exigeixi l’interès públic
per motius d’un aprofitament millor dels recur-
sos disponibles. En qualsevol cas, aquestes mo-
dificacions puntuals no implicaran un augment
de les dotacions de la taula anterior en còmput
global en tot l’àmbit de subministrament de cada
xarxa d’abastament en alta.

Article 34
Obligacions dels ens locals titulars del servei de
distribució domiciliària

34.1 Els ens locals titulars del servei de dis-
tribució domiciliària, en exercici de les seves
competències en matèria de distribució domi-
ciliària d’aigua apta per al consum humà i de
policia administrativa, són els responsables de:

a) Distribuir els recursos hídrics disponibles,
incloent-hi els recursos de gestió local, de la
manera més eficient per cobrir les demandes.

b) Dictar els bans, ordenances i altres norma-
tives adreçades a assegurar, mitjançant les limi-
tacions, restriccions o prohibicions pertinents,
que l’aigua apta per al consum humà disponi-
ble es destina a la satisfacció de la demanda
d’abastament i que no es produeixen consums
excessius. Igualment, aquests instruments po-
dran disposar de manera justificada la suspen-
sió temporal de la prestació del servei d’abas-
tament, que requerirà la informació prèvia als
afectats.

c) Executar, pel seu compte o mitjançant
delegació en entitats habilitades a aquest efecte,
les mesures adients per adequar els consums a
les dotacions assignades, en el còmput de les
quals caldrà incloure l’aprofitament dels recur-
sos locals.

d) Col·laborar en les tasques de control del
compliment de les obligacions que estableix
aquest Decret i de totes aquelles altres dictades
en el seu àmbit competencial.

e) Sancionar, de conformitat amb el que
estableixin les seves ordenances o els seus re-
glaments reguladors de la prestació d’aquest
servei públic, aquells comportaments que con-
travinguin les disposicions dictades en el seu
àmbit competencial i adoptar les mesures exe-
cutives necessàries per restituir les situacions

irregulars al marc legal, amb la possibilitat de
sancionar els consums que excedeixin els límits
establerts.

f) Informar l’Administració hidràulica, en el
termini més breu possible, d’aquells comporta-
ments que infringeixin les disposicions generals
quan la seva sanció ultrapassi l’àmbit de les seves
competències.

g) Informar l’Administració hidràulica, quan
aquesta ho requereixi, del volum d’aigua emprat
per a la prestació dels diferents serveis públics
i altres activitats de competència local.

h) Adoptar també les mesures d’informació
i difusió oportunes.

i) Facilitar la informació requerida pel coor-
dinador de la Unitat d’Emergència i col·laborar
amb ell en la resolució de les situacions que
requereixin de la seva intervenció.

34.2 Els titulars dels serveis de distribució
domiciliària a què fa referència l’article 12.1
d’aquest Decret, aplicaran les mesures establer-
tes al pla de contingència. Entre les mesures
previstes en aquests plans de contingència, es
podrà preveure la possibilitat de suspendre tem-
poralment la prestació del servei d’abastament.

34.3 Sens perjudici del que estableixen els
apartats 1 i 2 d’aquest article i de conformitat
amb l’article 53.1.m) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’alcalde/l’alcaldessa podrà adoptar les mesures
necessàries i adequades, determinant dotacions
limitants a destinació per a cada tipologia d’ús
que depengui de la xarxa, i donar-ne compte de
manera immediata al Ple.

34.4 En qualsevol cas, aquestes dotacions
limitants es gestionaran amb l’objectiu de dis-
posar d’una dotació nominal de 100 l/habitant/
dia, de conformitat amb la disposició addicio-
nal primera del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

34.5 Els titulars dels serveis de distribució
domiciliària afectats per l’emergència hauran de
declarar al coordinador de la unitat de gestió de
l’emergència les seves previsions de volums
requerits quinzenalment amb detall diari amb
una antelació mínima d’una setmana, distingint
el pla d’explotació de recursos propis i les ne-
cessitats de recursos provinents del seu abasta-
dor en alta. En cas de no efectuar aquesta decla-
ració, els gestors directes del servei d’abastament
en alta podran realitzar la seva previsió de de-
mandes a partir de la població de dret.

34.6 Els titulars del servei de distribució do-
miciliària podran sol·licitar per als usos indus-
trials dependents de la seva xarxa d’abastament
la presentació d’un pla de contingència indus-
trial.

Article 35
Utilització de l’aigua per les entitats locals amb
finalitats diferents de l’abastament domiciliari

35.1 Excepcionalment es podrà destinar ai-
gua apta per al consum humà a finalitats de
neteja de carrers quan sigui imprescindible per
mantenir les condicions higièniques i sanitàri-
es bàsiques, i en aquest cas se n’utilitzarà la
mínima indispensable.

35.2 Per a la resta d’usos, l’Agència Cata-
lana de l’Aigua, amb la sol·licitud prèvia del be-
neficiari, podrà autoritzar la utilització d’aigua
no apta per al consum humà o d’aigua depura-
da que compleixi les garanties establertes per

l’autoritat sanitària i amb l’aplicació dels con-
trols que aquesta determini, i de conformitat
amb el que preveu l’article 13 d’aquest Decret.

CAPÍTOL V
Aspectes econòmics

Article 36
Internalització de les despeses derivades de l’apli-
cació del Decret

36.1 Les decisions relatives a la modificació
o substitució de cabals assignats a l’abastament
de poblacions donaran lloc únicament, en els
termes que autoritzi l’administració titular del
servei domiciliari, a la revisió de les tarifes cor-
responents.

36.2 L’adopció de les mesures derivades de
les obligacions que estableix aquest Decret per
part dels titulars del servei d’abastament podrà
motivar la revisió de les tarifes corresponents.

Article 37
Aportació econòmica de l’Agència Catalana de
l’Aigua

37.1 L’Agència Catalana de l’Aigua assumi-
rà amb caràcter extraordinari els costos derivats
de l’adequació, millora o instal·lació d’elements
de control i gestió dels recursos hídrics dispo-
nibles al medi a tot el territori de Catalunya, així
com les instal·lacions de tractament d’aigües re-
generades per a la seva reutilització que impliqui
una substitució substancial del recurs de caràcter
estratègic per les xarxes d’abastament de siste-
mes regulats. Amb aquesta finalitat es formu-
laran per l’òrgan competent les propostes d’ajus-
tament del pressupost de l’entitat.

37.2 Les dotacions per fer front a les despe-
ses derivades de la realització de les obres i ac-
tuacions prioritàries previstes en aquest Decret
per a les situacions d’excepcionalitat i emergèn-
cia que no puguin ser finançades amb càrrec als
crèdits pressupostaris disponibles del pressupost
vigent seran autoritzades mitjançant un o di-
versos acords de Govern. Aquests acords han
d’especificar els imports màxims i les transferèn-
cies de crèdit que s’autoritzen per al seu fi-
nançament.

Les esmentades actuacions podran ser objec-
tes de finançament per altres administracions.

37.3 L’Agència Catalana de l’Aigua gesti-
ona els recursos habilitats, sens perjudici de la
participació dels departaments competents en
matèria d’assistència a les entitats locals per a
la prestació de serveis de la seva titularitat. Les
actuacions a realitzar s’han de regular mitjan-
çant convenis en els quals s’ha d’especificar l’òr-
gan o entitat responsable de les actuacions o
serveis, el règim de cofinançament i les condi-
cions de gestió.

Article 38
Habilitació de recursos econòmics addicionals

38.1 El Govern, a proposta de la Comissió
Interinstitucional de l’article 39, i amb l’infor-
me favorable previ del Departament d’Econo-
mia i Finances, aprovarà els plans d’actuació i
d’altres mesures sectorials on es fixin les obres
i actuacions necessàries per fer front a la situ-
ació de sequera i habilitarà les dotacions econò-
miques addicionals corresponents.

38.2 El Govern podrà habilitar, a proposta
de la Comissió Interinstitucional, les dotacions
econòmiques addicionals adreçades a sufragar
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les despeses derivades d’aquest Decret corres-
ponents a serveis o intervencions de competèn-
cia dels diversos departaments de la Generalitat.
En tots els supòsits les aportacions econòmiques
requeriran la formalització d’un conveni que
establirà l’òrgan o entitat responsable de l’ac-
tuació, el règim de cofinançament, si s’escau, i
les condicions de gestió. La dotació establerta,
que podrà ser ampliada en supòsits degudament
justificats, serà gestionada pel departament o ens
competent per raó de la matèria i donarà compte
a la Comissió Interinstitucional.

CAPÍTOL VI
Aspectes organitzatius

Article 39
La Comissió Interinstitucional de seguiment de
la sequera

39.1 Per tal de fer el seguiment de l’evolu-
ció dels diferents escenaris i efectuar propostes
d’actuacions i del seu finançament, es constituirà
una comissió interinstitucional integrada per
membres del Departament de Governació i Ad-
ministracions Públiques, el Departament d’Agri-
cultura, Alimentació i Acció Rural, el Departa-
ment de Salut, el Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa, el Departament d’Eco-
nomia i Finances, el Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, l’Agència
Catalana de l’Aigua, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, la Federació de Muni-
cipis de Catalunya i l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus.

39.2 Quan calgui afrontar una eventual si-
tuació de desabastament generalitzat d’aigua per
al consum humà com a conseqüència de la man-
ca de disponibilitat de recursos superficials i sub-
terranis, la Comissió definirà i endegarà les ac-
tuacions dirigides a garantir els drets bàsics dels
ciutadans en matèria d’abastament.

Article 40
Els coordinadors de les unitats de gestió d’emer-
gència

40.1 El director de l’Agència Catalana de
l’Aigua podrà designar per a cada Unitat de
Gestió de l’Emergència un coordinador com a
responsable de vetllar per l’administració equi-
tativa de l’aigua en l’esmentada unitat.

40.2 Els coordinadors seran nomenats pel
director de l’Agència Catalana de l’Aigua en-
tre el seu personal. En l’àmbit de gestió del siste-
ma Ter-Llobregat, el director de l’Agència tam-
bé podrà nomenar com a coordinadors membres
del personal de l’Ens d’Abastament Aigües Ter-
Llobregat.

40.3 Els coordinadors de les unitats de ges-
tió d’emergència tenen en els seus respectius àm-
bits les funcions següents:

a) Valorar el nivell de recursos disponibles
a la unitat i les diferents demandes a satisfer.

b) Assessorar i formular propostes al/s ens
titular/s del servei d’abastament i/o de les xar-
xes d’abastament en alta sobre possibles fonts
alternatives d’abastament.

c) Assessorar l’/els ens titular/s de les xarxes
d’abastament en alta i formular propostes sobre
els criteris de distribució dels recursos per als
diferents usos i les mesures a adoptar per assolir
un grau més gran d’estalvi i/o d’eficiència en la
gestió dels recursos.

d) Assessorar el/els titular/s del servei d’abas-
tament domiciliari d’aigua potable i sotmetre a
la seva consideració els criteris de distribució
dels recursos per als diferents usos i les mesu-
res a adoptar per assolir un grau més gran d’es-
talvi i/o d’eficiència en la gestió dels recursos.

e) Arbitrar les decisions a prendre en la ges-
tió conjunta de recursos locals i recursos regu-
lats des de les xarxes d’abastament en alta en-
tre l’/els ens titular/s del servei de distribució
domiciliària d’aigua i/o de les xarxes d’abasta-
ment en alta.

f) Dictar, prèvia delegació del director de
l’Agència Catalana de l’Aigua, amb audiència
als afectats, les resolucions corresponents als
procediments a què es refereixen els apartats 3
i 5 de l’article 12, i donar-ne compte al director
de l’Agència.

40.4 Per a l’exercici de les funcions descri-
tes a l’apartat anterior, llevat de l’establerta a la
lletra f), el coordinador podrà convocar un re-
presentant de cada ens d’abastament de la seva
respectiva Unitat i un representant de les comu-
nitats d’usuaris legalment constituïdes que fa-
cin ús de recursos locals vinculats a les xarxes
d’abastament.

40.5 Les resolucions dictades pels coordina-
dors en exercici de les funcions delegades són
impugnables davant els òrgans de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
Els deures d’informació i comunicació que

aquest Decret imposa a les entitats d’abasta-
ment, es duran a terme per part de l’Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tracta-
ment de Residus quan es refereixin a abasta-
ments corresponents a municipis situats dins del
seu àmbit. Igualment podrà efectuar la decla-
ració corresponent a cadascun dels municipis del
seu àmbit de gestió a què es refereix l’article 10.6
d’aquest Decret.

Segona
D’acord amb el Reial decret 140/2003, de 7

de febrer, correspon a les autoritats sanitàries
vigilar que les aigües de consum humà reunei-
xin les condicions de qualitat que exigeix la
normativa vigent.

Tercera
Es constitueix el Centre d’intercanvi de drets

d’ús de l’aigua de les conques internes de Ca-
talunya a l’empara de l’article 71 del Reial de-
cret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües.
L’Agència Catalana de l’Aigua resta faculta-
da per realitzar ofertes públiques d’adquisició
de drets d’ús de l’aigua, amb l’objecte de des-
prés cedir-los a altres usuaris mitjançant el preu
que ella determini o de destinar els cabals ad-
quirits d’aquesta manera a actuacions d’emer-
gència.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
S’habilita el conseller de Medi Ambient i

Habitatge i la resta de consellers competents

quan s’escaigui en funció de la matèria per dictar
les disposicions i adoptar les mesures que siguin
necessàries per a l’aplicació d’aquest Decret.

Segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de

la seva publicació al DOGC i la seva vigència
s’estendrà fins al 31 de desembre de 2007 llevat
que les reserves d’aigua a totes les conques de
l’annex 2 superin els llindars de sortida de l’es-
cenari d’excepcionalitat nivell I, moment en el
qual esgotarà la seva vigència.

Barcelona, 3 d’abril de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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ANNEX 1

Definició dels indicadors d’evolució hídrica

Sistema/conca Indicador Dades emprades
Muga Reserves mensuals embassades Volums a l’embassament de Boadella
Ter-Llobregat Reserves mensuals embassades Volum dels embassaments de Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç,

conjunts o independents en Ter i Llobregat
i nivells piezomètrics mensuals Xarxa de piezòmetres del Baix Llobregat, cubeta d’Abrera i unitat Anoia

Tordera Pluviometria mensual acumulada Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita a la conca
i nivells piezomètrics mensuals Xarxa de piezòmetres dels aqüífers al·luvials i fluviodeltaics de la Tordera

Foix Pluviometria mensual acumulada Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita a la conca
i reserves mensuals embassades Volums a l’embassament de Foix

Gaià-Francolí Pluviometria mensual acumulada, Xarxa de pluviòmetres SAIH adscrita al sistema
reserves mensuals embassades Volums a l’embassament del Gaià

Siurana-Riudecanyes Reserves mensuals embassades Volums conjunts dels embassaments de Siurana i Riudecanyes
Resta de conques
no regulades a les CIC Pluviometria mensual acumulada Xarxa de pluviòmetres del Departament de Medi Ambient i Habitatge

CIC: Conques Internes de Catalunya.
Pluviometria mensual acumulada: calculada com a valor mitjà de la pluja total acumulada en els darrers 30 dies en l’interval de mesura de tots els plu-
viòmetres de una conca.
Reserves embassades: valor de volum de les reserves d’un embassament, o suma algebraica de volums d’un sistema d’embassaments.
Nivells piezomètrics: valor del nivell de l’aigua d’un piezòmetre (cota absoluta en m) o perfil piezomètric expressat com suma algebraica dels piezò-
metres escollits, com és el cas dels indicadors N i M esmentats en aquest Decret.

ANNEX 2

Llindars d’activació dels escenaris per conca o sistema

Totes els valors mensuals expressats a les taules d’aquets annex generen el canvi a finals del mes en curs.

a) Conca de la Muga
La declaració de cada escenari es realitzarà segons els valors del volum embassat a Boadella quan se superin els llindars establerts a la següent taula:

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat I 24 25 25 25 25 25 25 23 22 22 22 23
Sortida
Excepcionalitat I 26 27 27 27 27 27 27 25 24 24 24 25
Entrada
Excepcionalitat II 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Sortida
Excepcionalitat II 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Entrada/Sortida
Emergència 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

b) Sistema Ter-Llobregat
La declaració de cada escenari es realitzarà segons els valors del volum embassat conjuntament a Sau, Susqueda, la Baells, la Llosa del Cavall i Sant

Ponç quan se superin els llindars establerts a la taula següent:

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat I 205 195 200 270 270 270 270 265 250 245 240 225
Sortida
Excepcionalitat I 235 225 230 300 300 300 300 295 280 275 270 255
Entrada
Excepcionalitat II 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
Sortida
Excepcionalitat II 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
Entrada/Sortida
Emergència 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

En particular, per a la restricció d’usos dependents de cadascun dels subsistemes, Ter o Llobregat, els escenaris es declaren segons els valors del vo-
lum embassat superin els llindars establerts a la taula següent:
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Ter

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat I 158 150 154 208 208 208 208 204 193 189 185 173
Sortida
Excepcionalitat I 178 170 174 228 228 228 228 224 213 209 205 193
Entrada
Excepcionalitat II 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
Sortida
Excepcionalitat II 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Entrada/Sortida
Emergència 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Llobregat

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat I 62 61 64 104 104 104 104 100 90 86 83 72
Sortida
Excepcionalitat I 72 71 74 114 114 114 114 110 100 96 93 82
Entrada
Excepcionalitat II 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Sortida
Excepcionalitat II 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
Entrada/Sortida
Emergència 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

c) Conca de la Tordera
La declaració de l’escenari d’excepcionalitat

es determina quan la precipitació acumulada
dels tres darrers mesos anteriors es troba per
sota del 80% de la mitjana històrica 1996-2004
de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de
sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició
que la precipitació acumulada dels tres darrers
mesos anteriors es troba per sobre del 120% de
la mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels
mateixos mesos. A la taula següent s’establei-
xen els valors llindar en mm en cada cas.

E: Entrada excepcionalitat (mm); S: Sortida excepci-
onalitat (mm)

Conca E S
Gener 197 295
Febrer 196 294
Març 180 270
Abril 139 208
Maig 135 202
Juny 157 236
Juliol 173 260

Conca E S
Agost 137 205
Setembre 114 172
Octubre 124 185
Novembre 164 247
Desembre 181 271

d) Conca del Foix
La declaració de l’escenari d’excepcionalitat

es determina quan la precipitació acumulada
dels tres darrers mesos anteriors es troba per
sota del 80% de la mitjana històrica 1996-2004
de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de
sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició
que la precipitació acumulada dels tres darrers
mesos anteriors es troba per sobre del 120% de
la mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels
mateixos mesos. A la taula següent s’establei-
xen els valors llindar en mm en cada cas.

Conca E S
Gener 148 221
Febrer 129 193

Conca E S
Març 109 164
Abril 78 117
Maig 78 117
Juny 92 138
Juliol 101 152
Agost 78 118
Setembre 74 111
Octubre 101 152
Novembre 142 214
Desembre 152 229

En particular, per a la restricció d’usos depen-
dents de l’embassament del Foix s’utilitzarà un
segon indicador que és del volum embassat a
Foix, i es declara escenari d’excepcionalitat quan
se superin els llindars establerts a la taula se-
güent. Atesa l’evolució de les demandes sobre
aquest embassament durant els darrers anys,
només s’estableix un únic escenari d’excepcio-
nalitat i d’emergència.

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat I 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Sortida
Excepcionalitat I 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Entrada/Sortida
Emergència 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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e) Sistema Gaià-Francolí
La declaració de l’escenari d’excepcionalitat

es determina quan la precipitació acumulada
dels tres darrers mesos anteriors es troba per
sota del 80% de la mitjana històrica 1996-2004
de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de
sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició
que la precipitació acumulada dels tres darrers
mesos anteriors es troba per sobre del 120% de
la mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels
mateixos mesos. A la taula següent s’establei-
xen els valors llindar en mm en cada cas.

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada
Excepcionalitat 3,0 3,5 4,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 3,0 2,5 3,5 3,5
Sortida
Excepcionalitat 3,5 4,0 4,5 6,0 6,5 5,5 5,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,0
Entrada/Sortida
Emergència 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

f) Sistema Siurana-Riudecanyes
La declaració de l’escenari d’excepcionalitat

es determina quan la precipitació acumulada
dels tres darrers mesos anteriors es troba per
sota del 80% de la mitjana històrica 1996-2004
de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de
sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició
que la precipitació acumulada dels tres darrers
mesos anteriors es troba per sobre del 120% de
la mitra històrica 1996-2004 de l’acumulat pels
mateixos mesos. A la taula següent s’establei-
xen els valors llindar en mm en cada cas.

Conca E S
Gener 148 223
Febrer 137 205
Març 115 173
Abril 103 154
Maig 103 155
Juny 132 197
Juliol 118 176
Agost 85 128
Setembre 53 80

Conca E S
Octubre 75 113
Novembre 115 172
Desembre 137 205

En particular, per a la restricció d’usos depen-
dents del sistema d’embassaments Siurana-
Riudecanyes, la declaració de l’escenari d’emer-
gència es realitzarà segons els valors del volum
embassat conjuntament a Siurana i Riudecanyes
quan se superin els llindars establerts a la se-
güent taula.

Llindars en hm3 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.

Entrada/Sortida
Emergència 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

g) Resta de conques no regulades a les conques internes de Catalunya
La declaració de l’escenari d’excepcionalitat es determina quan la precipitació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es troba per sota del 80%

de la mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició que la precipitació acumulada
dels tres darrers mesos anteriors es troba per sobre del 120% de la mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.

Llindars d’entrada en excepcionalitat en mm

A: Cap de Creus i costa nord; B: el Fluvià; C: el Daró; D: el Ridaura; E: el Mares-
me; F: el Besòs; G: Garraf i riera de Ribes; H: Riera de la Bisbal; I: Costa sud

Conca A B C D E F G H I
Gener 150 192 182 159 165 151 166 149 145
Febrer 155 185 177 157 154 134 145 131 136
Març 148 169 164 138 147 122 127 113 120
Abril 113 133 125 117 117  91  92  84 105
Maig 118 149 131 115 114  95  90  79 106
Juny 129 186 149 126 113 105  99  97 135
Juliol 125 209 156 134 120 115  97 105 120
Agost 80 179 112  93  90  89  71  84  91
Setembre 58 173 91  78  88  84  71 72  60
Octubre 73 182 98  90 122 107 110 96  89
Novembre 109 202 141 135 165 147 159 140 127
Desembre 127 187 157 157 175 154 168 152 145

Llindars de sortida en excepcionalitat en mm

Conca A B C D E F G H I
Gener 226 288 273 238 247 227 249 224 217
Febrer 232 278 265 235 230 201 217 197 204
Març 222 253 245 207 221 182 190 170 180
Abril 169 199 187 175 175 137 138 126 158
Maig 176 223 196 172 171 143 134 119 159
Juny 194 280 223 190 169 158 149 146 202
Juliol 188 313 235 201 180 172 145 157 181
Agost 120 268 168 140 136 133 106 126 136
Setembre 86 260 137 117 132 126 107 109 89
Octubre 109 273 147 135 182 161 164 144 134
Novembre 164 304 212 202 247 220 239 210 190
Desembre 190 280 236 236 262 231 252 227 217

Conca E S
Gener 140 209
Febrer 129 194
Març 109 164
Abril 86 128
Maig 88 132
Juny 117 176
Juliol 115 172
Agost 88 132

Conca E S
Setembre 65 98
Octubre 94 141
Novembre 129 193
Desembre 142 213

En particular, per a la restricció d’usos depen-
dents de l’embassament del Catllar, al riu Gaià,
els escenaris es declaren segons els valors del
volum embassat superin els llindars establerts
a la taula següent:



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4860 – 12.4.2007 13121

h) Conques catalanes de l’Ebre
Segons els estudis de l’Oficina de Planifica-

ció de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre,
la declaració de l’escenari d’excepcionalitat es
determina quan la precipitació acumulada de
dos mesos consecutius es troba per sota del 60%
de la mitjana mensual de la sèrie històrica 1940-
1991 pels mateixos mesos, enregistrada a les
estacions climàtiques de la conca. Per tal de
sortir d’aquest escenari s’ha de donar la condició
que la precipitació acumulada mensual superi
la mitjana mensual de la sèrie històrica 1940-
1991 del mateix mes.

ANNEX 3

Municipis de les xarxes d’abastament regulades

A continuació es presenta la relació dels mu-
nicipis adscrits a les diferents xarxes d’abasta-
ment regulades.

1. Xarxa d’abastament del Sistema Ter-Llo-
bregat (conques Ter i Llobregat):

Abrera
Alella
L’Ametlla del Vallès
Argentona
Avinyonet del Penedès
Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Bigues i Riells
Breda
Cabanyes
Cabrera de Mar
Cabrils
Caldes de Montbui
Caldes d’Estrac
Canovelles
Cànoves
Canyelles
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Castelldefels
Castellet i la Gornal
Castellví de la Marca
Cerdanyola del Vallès
Cervelló
Collbató
Corbera de Llobregat
Cornellà de Llobregat
Dosrius
Esparreguera
Esplugues de Llobregat
Les Franqueses del Vallès
La Garriga
Gavà
La Granada
Granollers
L’Hospitalet de Llobregat
Els Hostalets de Pierola
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles
El Masnou
Masquefa
Matadepera
Mataró
Molins de Rei

Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Montgat
Montmeló
Montornès del Vallès
Olèrdola
Olivella
Òrrius
Pacs del Penedès
Palau-solità i Plegamans
La Palma de Cervelló
Pallejà
El Papiol
Parets del Vallès
Piera
El Pla del Penedès
La Pobla de Claramunt
Polinyà
El Prat de Llobregat
Premià de Dalt
Premià de Mar
Puigdàlber
Rellinars
Ripollet
La Roca del Vallès
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Andreu de Llavaneres
Sant Antoni de Vilamajor
Sant Boi de Llobregat
Sant Celoni
Sant Climent de Llobregat
Sant Cugat Sesgarrigues
Sant Cugat del Vallès
Sant Esteve Sesrovires
Sant Feliu de Llobregat
Sant Fost de Campsentelles
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Llorenç d’Hortons
Sant Martí Sarroca
Sant Pere de Ribes
Sant Pere de Vilamajor
Sant Quirze del Vallès
Sant Sadurní d’Anoia
Sant Vicenç dels Horts
Sant Vicenç de Montalt
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Santa Eulàlia de Ronçana
Santa Fe del Penedès
Santa Margarida i els Monjos
Santa Maria de Martorelles
Santa Maria de Palautordera
Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat
Sitges
Teià
Terrassa
Tiana
Torrelles de Foix
Torrelles de Llobregat
Ullastrell
Vacarisses
Vallgorguina
Vallromanes
Viladecans
Viladecavalls
Vilafranca del Penedès
Vilanova del Vallès
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar
Vilobí del Penedès

2. Xarxa de l’àmbit d’Aigües de Manresa
(conca Llobregat):

Calders
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Fonollosa
Manresa
Navarcles
Navàs
El Pont de Vilomara i Rocafort
Rajadell
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Salvador de Guardiola
Santpedor

3. Xarxa de l’àmbit Consorci Costa Brava
Centre i xarxa d’abastament de Girona, Salt i
Sarrià de Ter (conca Ter):

Bescanó
Calonge
Cassà de la Selva
Castell-Platja d’Aro
Girona
Llagostera
Llambilles
Mont-ras
Palamós
Quart
Salt
Sant Feliu de Guíxols
Sant Julià de Ramis
Santa Cristina d’Aro
Sarrià de Ter
Vilablareix

4. Xarxa de l’àmbit Aigües de Figueres i Con-
sorci Costa Brava Nord (conca Muga):

Cabanes
Cadaqués
Castelló d’Empúries
El Far d’Empordà
Figueres
Garriguella
Llançà
Llers
Palau-saverdera
Pau
Roses
Vilajuïga
Vilamalla
Vila-sacra

5. Xarxa de l’àmbit Consorci d’Aigües de
Tarragona:

Alcanar
Alcover
L’Aldea
Alforja
Almoster
Altafulla
L’Ametlla de Mar
Amposta
Bellvei
Blancafort
Calafell
Camarles
Cambrils
Castellvell del Camp
Constantí
Creixell
Cunit
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Deltebre
El Catllar
El Morell
El Perelló
El Vendrell
Els Garidells
Els Pallaresos
La Pobla de Mafumet
L’Albiol
L’Ampolla
L’Arboç del Penedès
Maspujols
Montblanc
Mont-roig del Camp
Perafort

El Pla de Santa Maria
Reus
Riudoms
Roda de Barà
Salou
Sant Jaume d’Enveja
Sarral
La Selva del Camp
Solivella
Sant Carles de la Ràpita
Tarragona
Torredembarra
Tortosa
Vallmoll
Valls

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Vilallonga del Camp
Vila-seca
Vinyols i els Arcs

ANNEX 4

Cabals de continuïtat fluvial
Els cabals mínims circulants als diferents trams

fluvials seran els resultants d’aplicar el 2% a les
aportacions anuals mitjanes de la sèrie històrica
de recursos d’aigua restituïts al règim natural.
Amb caràcter no exhaustiu es presenten els va-
lors corresponents als següents trams fluvials:

C: Cabal circulant l/s

Riu Tram C
Muga De Boadella a Castelló d’Empúries 40
Fluvià Fins a la confluència amb la riera de Bianya 30

Des de la riera de Bianya a Esponellà 120
Aigua avall d’Esponellà 170

Ter Abans del Freser 110
Des del Freser fins a Roda de Ter 220
Des del Pasteral fins a la sèquia Monar (exclosa) 390
Des de la sèquia Monar fins a Colomers 460

Freser Abans riu Núria 30
Entre el riu Núria i el Ter 80

Llobregat Abans del Bastareny 30

Riu Tram C
Des del Bastareny fins a la Baells 80
Entre la Baells i el retorn al canal de Berga 120
Entre el canal de Berga i el Cardener 180
Entre el Cardener i Anoia 350
Entre l’Anoia i la desembocadura 500

Bastareny Tot el tram 20
Cardener Aigua amunt de la Llosa del Cavall 40

Entre la Llosa del Cavall i Sant Ponç 60
Aigua avall de Sant Ponç 110

Aiguadevalls Abans del Cardener 30
Anoia Entre el Riudebitlles i el Llobregat 40

ANNEX 5

Obres i actuacions prioritàries

Objectiu Conceptes
Millora de la garantia mitjançant Construcció, rehabilitació o millora de punts
la intensificació del control del recurs Sistema Integral del Cicle de l’Aigua al Territori (SICAT) de l’Agència Catalana de l’Aigua

Models de previsió i millora de la gestió dels recursos superficials i subterranis
Intensificació de les activitats d’intervenció administrativa d’usos i abocaments
Intensificació de l’operació de sistemes de telecontrol, anàlisi i previsió
Intensificació del control de la qualitat de l’aigua als embassaments de regulació de xarxes d’abastament
Programes de vigilància específica de l’evolució de l’estat ecològic dels ecosistemes aquàtics afectats per
la sequera i per les mesures que recull aquest Decret, així com actuacions de minimització d’aquest
impacte.
Campanyes i programes de comunicació

Millora de la garantia per a l’abastament Obres de millora de connectivitat de xarxes d’abastament
mitjançant actuacions infraestructurals Obres o actuacions per a la millora de la qualitat del recurs hídric o dels processos

de tractament de l’aigua
Obres o actuacions per a l’obtenció o generació de nou recurs o millora de la disponibilitat del recurs existent
Millora de l’eficiència de les infraestructures de regadiu en sistemes
d’usos compartits abastament - regadiu
Reutilització amb caràcter estratègic que allibera recurs de forma significativa per a xarxes d’abastament
amb recurs procedent de sistemes regulats

Emergència a l’abastament Construcció de nous punts alternatius d’abastament per a ús domèstic i infraestructures auxiliars
Transport d’emergència per a l’abastament
Despeses associades a la substitució d’usos/recurs
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ANNEX 6

Criteris de qualitat de l’aigua regenerada segons
diferents usos

Es classifica en cinc tipus d’aigua segons la
qualitat, tot establint amb caràcter orientatiu,
i a reserva del que resulti dels informes sanita-
ris, diferents requeriments de qualitat i condi-
cionants per a cada ús dins de la mateixa catego-
ria d’aigua. Els tipus d’aigua regenerada segons
la seva qualitat recollits en els quadres adjunts
i els usos associats són:

Tipus A
Recàrrega d’aqüífers per injecció: quan hom
injecta aigua directament a l’aqüífer a través de
pous de recàrrega.
Recàrrega d’aqüífers per percolació: quan la
recàrrega es realitza filtrant l’aigua a través del
terreny.

Paràmetres de control Valors límit
Nematodes < 1 ou/10 l
ESCHERICHIA COLI Absència
Sòlids suspensió < 10 mg/l
Terbolesa < 2 NTU
TOC < 16 mg/l
Nitrogen total < 5 mg/l
Fòsfor total < 1 mg/l

Altres paràmetres
Els paràmetres establerts per al tipus d’aigües
A1 de la taula de l’annex I del RAPAPH i els
de la Taula 1 de Valors orientatius,
consultable a la pàgina web
de l’Agència Catalana de l’Aigua.

* RAPAPH: Reglament de l’Administració
Pública de l’Aigua i de la Planificació Hidrològi-

ca, aprovat per Reial decret 927/1988, de 29 de
juliol.

Tipus B
Usos municipals/recreatius: reg de zones verdes,
neteja de carrers, camps de golf.
Cultius d’hivernacle: ús agrícola en hivernacles
i cultius intensius.
Cultius de consum en cru/d’altres cultius per
aspersió: reg de cultius que es consumeixen en
cru i d’altres cultius regats per aspersió.
Masses d’aigua d’accés públic (no bany): mas-
ses d’aigua on l’accés públic no és restringit, però
on està prohibit el bany.

Paràmetres de control Valors límit
Nematodes < 1 ou/l
Escherichia coli < 200 ufc/100 ml
Sòlids suspensió < 20 mg/l
Terbolesa < 5 NTU

Altres paràmetres
Usos municipals: Legionella pneumophila < 1.000 ufc/L

CE en funció de la vulnerabilitat del medi
pH 6 < pH < 9

Usos recreatius: CE en funció de la vulnerabilitat del medi
pH 6 < pH < 9

Cultius d’hivernacle: Legionella pneumophila < Id
CE en funció de la vulnerabilitat del medi
Bor <1-2 mg/L; cadmi <0,01 mg/L; molibdé <0,05 mg/L; seleni <0,02 mg/L

Cultius de consum en cru/d’altres cultius per aspersió: Legionella pneumophila < 1.000 ufc/L
CE en funció de la vulnerabilitat del medi
Taenia saginata i T Solium < 1 ou/L
Bor <1-2 mg/L; cadmi <0,01 mg/L; molibdé <0,05 mg/L; seleni <0,02 mg/L

Masses d’aigua d’accés públic (no bany): Fòsfor total < 2 mg/L

Tipus C
Pastures animals llet/carn: reg de prats i pastures
d’animals productors de llet o de carn.
Cultius de conserva/consum no cru/fruiters no
aspersió: reg de cultius que són processats abans
del seu consum (llegums, verdures...) i fruiters
no regats per aspersió.
Aqüicultura: ús de l’aigua en aqüicultura, excep-
te en mol·luscos filtradors.

Masses d’aigua d’accés no públic: masses d’ai-
gua on l’accés del públic és restringit (basses i
dipòsits antiincendis).

Paràmetres de control Valors límit
Nematodes < 1 ou/l
Escherichia coli < 1.000 ufc/100 ml
Sòlids suspensió < 35 mg/l

Altres paràmetres
Pastures animals llet/carn Taenia saginata i T Solium < 1 ou/L

CE en funció de la vulnerabilitat del medi
Bor <1-2 mg/L; cadmi <0,01 mg/L; molibdé <0,05 mg/L; seleni <0,02 mg/L

Cultius conserva/consum no cru/fruiters no aspersió CE en funció de la vulnerabilitat del medi
Bor <1-2 mg/L; cadmi <0,01 mg/L; molibdé <0,05 mg/L; seleni <0,02 mg/L

Aqüicultura: Taula 1 de Valors orientatius, consultable a la pàgina web de l’Agència i Reial
decret 927/1988 (Qualitats de les aigües destinades a la producció d’aigua
potable tipus A1).

Masses d’aigua d’accés no públic: Fòsfor total < 2 mg/L
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Tipus D
Cultius industrials/farratges ensitjats/cereals/
oleaginoses: reg de cultius industrials (cànem,
cotó), de farratges ensitjats (blat de moro), de
cereals (blat, ordi) i de plantes oleaginoses (soja,
gira-sol).
Refrigeració indústria no alimentària: aigua de

refrigeració industrial, tret de les indústries ali-
mentàries.

Paràmetres de control Valors límit
Escherichia coli <10.000 ufc/100 ml
Sòlids suspensió < 35 mg/l

Altres paràmetres
Cultius industrials/farratges ensitjats/cereals/oliaginoses: Nematodes < 1 ou/L

CE en funció de la vulnerabilitat del medi
Bor <1-2 mg/L; cadmi <0,01 mg/L; molibdé <0,05 mg/L; seleni <0,02 mg/L

Refrigeració indústria no alimentària: Terbolesa < 10 NTU (> 5 NTU 5 % mostres)
Legionella pneumophila < Id

Tipus E
Boscos/zones verdes no públic: reg de boscos i
zones verdes on l’accés públic és restringit (mit-
janes autopistes).

Paràmetres de control Valors límit
Nematodes < 1 ou/l
Sòlids suspensió < 35 mg/l

En definitiva, l’objectiu de la caracterització
dels recursos disponibles és determinar per a ca-
dascun dels escenaris previstos uns volums as-
segurats, mensualment, des de cadascuna de les
fonts, aportant també, si s’escau, el termini ne-
cessari en cada cas per incorporar-los al sistema.

Definició dels usos i la població servits. Les
diferents demandes es classificaran i quantifica-
ran per tipus d’activitat, us i estacionalitat. S’ava-
luarà l’elasticitat de cada tipus de demanda a
partir de l’aplicació de les diferents mesures
previstes orientades a la seva reducció i es des-
tacaran en un apartat independent els usos no
controlats, d’operació i les pèrdues en les infra-
estructures del sistema de subministrament.

d) Descripció, particularitzada per al siste-
ma d’abastament, dels escenaris de sequera ope-
racional considerats, d’acord amb els escenaris
previstos en aquest Decret o en altres Plans de
Contingència de rang superior (per al cas de
subministraments en alta des de xarxes supra-
municipals). En cas d’establir escenaris més
progressius o altres fases particulars, no contem-
plats en altres referències, caldrà justificar la seva
consideració (objectius i resultats esperats) i
definir clarament la seva coherència i compati-
bilitat amb els escenaris generals previstos.

Aquestes descripcions s’acompanyaran de la
identificació de les condicions desencadenants
corresponents per a l’inici de cada fase o esce-
nari.

e) Identificació i valoració d’elements singu-
lars des del punt de vista del consum d’aigua.
Aquesta identificació de les zones i circumstàn-
cies de major risc, per a cada escenari, ha de
prestar especial atenció als problemes vinculats
amb la salut de la població i a activitats amb gran
repercussió social o importància estratègica per
a l’activitat econòmica de la zona, com poden
ser hospitals, altres centres públics, dipòsits
contra incendis o altres instal·lacions de caràc-
ter similar.

Altres paràmetres
Boscos/zones verdes no públic: CE en funció de la vulnerabilitat del medi

Per qualsevol ús de regadiu plantejat a les
categories anteriors, l’aigua regenerada haurà
de complir una conductivitat inferior a 4.000 µS/
cm per períodes inferiors a 3 mesos de reg con-
tinu, i de 3.000 µS/cm per períodes superiors.

Les autoritats sanitàries, en exercici de les
seves competències i atesa l’excepcionalitat de
la situació, podran adaptar els requisits i els
valors dels paràmetres d’aquest annex en fun-
ció de l’adequació de l’aigua regenerada a cada
tipus d’ús, sempre que es mantinguin les garan-
ties sanitàries. Quan s’escaigui, també podran
afegir altres paràmetres no previstos en aquest
annex.

ANNEX 7

Contingut dels plans de contingència per als ser-
veis d’abastament urbà

Els plans de contingència per als serveis
d’abastament urbà requerits al present decret
constaran de:

a) Presentació del marc normatiu i instituci-
onal aplicable al sistema d’abastament objecte
del Pla.

b) Descripció actual de la xarxa de subminis-
trament, amb la incorporació d’esquemes de
funcionament i infraestructures principals, tant
en l’àmbit de sistema com de subsistemes, en-
tenent aquests últims com els conjunts de infra-
estructures interconnectades que abasten exclu-
sivament una zona.

En previsió de la possible mobilitat o flexibi-
litat d’algun d’aquests àmbits de subministra-
ment, la seva descripció es realitzarà tant en
condicions de normalitat com sota condicions
de sequera.

Tota aquesta informació física del sistema es
complementarà amb les regles d’operació bàsi-
ques que incloguin; (1) la sistemàtica de controls
pel seguiment del funcionament i (2) els crite-

ris per la presa de decisions en el repartiment de
recursos dins la xarxa.

Dins la dinàmica dels controls, es redactarà
un pla d’autocontrol específic de la qualitat de
l’aigua subministrada.

c) Descripció i avaluació dels recursos dispo-
nibles. S’enumeraran tots els volums i cabals
amb concessió d’ús per al subministrament urbà
i la relació dels punts i infraestructures de cap-
tació, així com els dipòsits receptors de volums
en alta. Es classificaran els recursos en funció del
seu origen i grau d’autonomia d’ús i es caracte-
ritzarà la seva garantia mitjançant una valora-
ció estadística de la seva disponibilitat en con-
dicions de sequera.

Partint de l’origen del recurs es diferenciaran
les categories de: (1) ús ordinari, (2) ús condi-
cionat per una concessió o autorització expressa,
(3) ús compartit amb altres usuaris d’abastament
domèstic o amb prioritat equivalent i (4) ús
compartit amb altres tipus d’ús diferent de l’ur-
bà.

Tot i que en última instància l’Agència té la
competència per definir l’explotació d’aquests
recursos, amb caràcter preliminar el Pla pot
distingir la prioritat d’utilització segons siguin
de; (1) ús ordinari, (2) reserves estratègiques
com a mesura preventiva o de mitigació d’afec-
cions per sequera o (3) recursos d’utilització
extraordinària o de sequera.

Per a la definició dels volums rebuts de sis-
temes en alta caldrà comptar amb els valors pro-
porcionats pel corresponent Pla del subminis-
trador supramunicipal.

La caracterització estadística de la disponibi-
litat de les diferents fonts es desenvoluparà a
partir de la recopilació d’informació històrica
d’altres episodis de sequera i resultats d’estudis
hidrològics previs, haurà de respectar els con-
dicionants ambientals per a cada situació i serà
consistent amb les referències d’altres treballs
i informacions de l’Agència Catalana de l’Aigua.



Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4860 – 12.4.2007 13125

ANNEX 8

Valors de llindars de l’estat piezomètric de l’aqüífer del Baix Llobregat
La declaració de cada estat piezomètric es realitzarà segons els valors de l’indicador de les reserves de l’aqüífer del Baix Llobregat, abreujat N, quan

se superin els llindars establerts a la següent taula:

Valors llindars de l’indicador N en m gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.
Estat
piezomètric 1 -17 -13 -12 -11 -12 -14 -11 -15 -12 -16 -11 -14
Estat
piezomètric 2 -22 -22 -22 -21 -22 -24 -24 -23 -23 -22 -21 -19
Estat
piezomètric 3 -32 -34 -34 -33 -30 -29 -30 -30 -29 -32 -30 -27

L’indicador N és suma algebraica de les cotes absolutes dels piezòmetres de la següent taula, referits en coordenades UTM:

PP P SV Fives Lille Gasòmetre Testimoni
El Papiol Pallejà Sant Vicenç SGAB SGAB SGAB
X = 416.450 X = 417.133 X = 418.805 X = 421.560 X = 421.682 X = 423.507
Y = 4.587.460 Y = 4.585.549 Y = 4.581.620 Y = 4.579.055 Y = 4.578.914 Y= 4.577.852

En cas que alguns dels piezòmetres no tingués dada, podrà ser substituïda per la dada correlacionada d’un piezòmetre equivalent.

f) Enumeració de les actuacions i mesures
previstes en cadascun dels escenaris, amb la cor-
responent atribució de responsabilitats, forma
d’aplicació i termini necessari, així com l’avalu-
ació justificada de la seva eficàcia en coherència,
si s’escau, amb els valors indicats a l’apartat b).

Aquestes mesures poden arribar a incloure,
en el seu grau més extrem sota els pitjors esce-
naris de sequera i ben justificades tècnicament,

maniobres per al racionament de l’aigua domès-
tica mitjançant reduccions de pressió, restricci-
ons o talls temporals i/o restriccions parcials de
subsectors de la xarxa. Donat el seu caràcter
extrem, es tracta de mesures per a les quals es
recomana buscar el màxim consens possible
mitjançant acords, per exemple, amb les forces
de seguretat assignades al municipi i els diferents
representats socials, com ara comitès d’associ-

acions de veïns, que col·laborarien en la seva
supervisió i que serien indispensables per garan-
tir mínimament la seva eficàcia.

La descripció de totes aquestes mesures in-
clourà la identificació de totes les limitacions
en la xarxa (tècniques o de qualsevol altre ín-
dole) que poguessin suposar un obstacle per al
correcte desenvolupament de les mesures pre-
vistes.

ANNEX 9

Valors de llindars de l’estat piezomètric de la cubeta d’Abrera

Llindars de determinació de l’estat piezomètric de les reserves de la cubeta d’Abrera, realitzat
segons els valors de l’indicador de les reserves de la cubeta, abreujat M, en m:

gen. febr. març abr. maig juny jul. ago. set. oct. nov. des.
95,8 96,4 96,9 97,7 97,4 95,8 96,4 95,9 97,2 97,2 96,7 96,6

L’indicador M és suma algebraica de les cotes absolutes dels piezòmetres de la següent taula, re-
ferits en coordenades UTM:

AB-1 AB-2
Castellbisbal Abrera
X = 410.250 X = 409.671
Y = 4.593.807 Y = 4.595.419

En cas que alguns dels piezòmetres no tingués
dada, podrà ser substituïda per la dada correla-
cionada d’un piezòmetre equivalent.

ANNEX 10

Coordenades dels pous esmentats

Dades dels pous de Can Moragas a Abrera

C: Can Moragas

C-1 C-2 C-3
X = 409.860 X = 409.885 X = 409.880
Y = 4.596.250 Y = 4.596.150 Y = 4.596.085

Dades dels pous radials de Martorell

Martorell-1 Martorell-2 Martorell-3
X = 411.124 X = 410.567 X = 410.257
Y = 4.592.861 Y = 4.593.645 Y = 4.594.497

(07.093.061)

*



PARLAMENT

DE CATALUNYA

SINDICATURA
DE COMPTES

RESOLUCIÓ

de 28 de març de 2007, per la qual es fan públi-
ques les llistes definitives d’aspirants admesos i
exclosos de la convocatòria de concurs oposició
per a la provisió de tres places de lletrat/da (codi
de la convocatòria CO-A2/06).

Vist que mitjançant la Resolució de 26 de
febrer de 2007 (DOGC núm. 4832, d’1.3.2007),
es van aprovar i fer públiques les llistes provi-
sionals d’admesos i exclosos de la convocatòria
del procés selectiu per proveir tres places lletrat/
da de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
(codi convocatòria CO-A2/06);

Atès que ha transcorregut el termini que es-
tableix l’apartat 3 de la Resolució esmentada i
que d’acord amb el que preveu el seu punt 6 cal
modificar aquestes llistes, aprovar i fer públiques
les definitives, i donar publicitat a la data, l’hora
i el lloc de realització de la primera prova i a
l’ordre d’actuació dels aspirants;

En ús de las atribucions que em confereix l’ar-
ticle 16.d) de la Llei 6/1984, de 5 de març, de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, modifi-
cada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, i la Llei
7/2002, de 25 d’abril,

RESOLC:

—1 Aprovar les llistes definitives d’aspirants
admesos i exclosos, dels que han presentat sol·-
licitud, amb indicació dels motius d’exclusió i
que s’adjunten com a annex a aquesta Resolu-
ció, corresponents a la convocatòria del procés
selectiu per proveir tres places de lletrat/da de
la Sindicatura de Comptes de Catalunya (codi
de la convocatòria CO-A2/06).

—2 Les llistes esmentades, completes i certifi-
cades, també s’exposen al tauler d’anuncis de la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, av. Litoral,
12-14, 2a planta, 08005 Barcelona, i es poden con-
sultar a l’adreça d’Internet www.sindicatura.cat.

—3 L’exercici de la primera prova establert en
la base 7.1.1.a) de la convocatòria del procés se-
lectiu convocat per la Resolució, de 27 de desem-
bre de 2006 (DOGC núm. 4794, de 08/01/2007),
es realitzarà els dies 2, 3, 9 i 10 de maig de 2007,
amb l’ordre d’actuació que estableix la base 7.1
de la convocatòria.

Per a la realització d’aquesta prova els aspi-
rants són convocats d’acord amb el calendari i
els grups d’actuació que s’indiquen a continu-
ació. Els aspirants que formin part del grup de
suplents només actuaran en cas d’absència d’al-
gun dels aspirants convocats que formin part del
grup d’aspirants titulars i, si no hi ha cap absència
dels aspirants del grup d’aspirants titulars, re-
alitzaran la prova en la data que els hagi estat
assignada per actuar com a aspirants titulars. Els
aspirants suplents seran cridats per l’ordre as-
cendent que consta en els grups d’aspirants su-
plents que s’indiquen a continuació en cas d’ab-
sència d’un o més aspirants titulars.

L’ordre d’actuació serà el següent:
Dia 2 de maig de 2007:
Grup d’aspirants titulars
1. PADERN BLESA, MARIA ASUNCIÓN
2. PUIG PUJADAS, MARTA

3. RIBAS MUNNÉ, Mª GRÀCIA
4. RUIZ AGUIRRE, MÒNICA
Grup d’aspirants suplents
5. TORNE CODINA, ANTONI
6. VILA PEREZ, JOAN JESÚS
7. BARQUIN DE COZAR ROURA, LUIS

CARLOS
8. COLOMAR PUEYO, GERARDO
Dia 3 de maig de 2007
Grup d’aspirants titulars
5. TORNE CODINA, ANTONI
6. VILA PEREZ, JOAN JESÚS
7. BARQUIN DE COZAR ROURA, LUIS

CARLOS
8. COLOMAR PUEYO, GERARDO
No hi ha grup d’aspirants suplents
Dia 9 de maig de 2007
Grup d’aspirants titulars
9. ESPASA SUAREZ DE DEZA, MER-

CEDES
10. ESPINOSA PEDROSA, VANESSA
11. GIL PEREZ, ROSA MARIA
12. JUNQUERA BERNAL, MARTA ELI-

SABET
Grup d’aspirants suplents
13. KALIL RIVERO, GIBRAN
14. LLEO DE NALDA, IGNACIO
15. MADORELL COMAS, MATILDE
16. MARIN TAPIA, NURIA PILAR
17. MARTI ADELANTADO, ANTONIO
Dia 10 de maig de 2007
Grup d’aspirants titulars
13. KALIL RIVERO, GIBRAN
14. LLEO DE NALDA, IGNACIO
15. MADORELL COMAS, MATILDE
16. MARIN TAPIA, NURIA PILAR
17. MARTI ADELANTADO, ANTONIO
No hi ha grup d’aspirants suplents
El dia en què hagin estat convocats, els aspi-

rants titulars i suplents es presentaran a les 15.30
hores al lloc de realització de la prova, Sindica-
tura de Comptes de Catalunya, av. del Litoral,
12-14, 5a. planta, 08005 Barcelona. A partir de
les 15.40 hores els aspirants podran entrar a l’au-
la que els correspongui, amb acreditació prèvia
amb l’original del seu document nacional d’iden-
titat o del document oficial acreditatiu de la per-
sonalitat, en el cas que no tinguin la nacionali-
tat espanyola, passaport o carnet de conduir. La
prova començarà a les 16:00 hores.

Els aspirants titulars que no compareguin a
la realització de l’exercici el dia i hora que els
han estat assignats, llevat de casos de força ma-
jor, lliurement apreciats pel tribunal qualifica-
dor, seran exclosos de l’oposició i consegüent-
ment, del procés selectiu, i perdran tots els drets
en aquesta convocatòria.

Els aspirants suplents que no compareguin el
dia i hora que els han estat assignats, llevat de
casos de força major, lliurement apreciats pel tri-
bunal qualificador, seran exclosos de l’oposició
i consegüentment del procés selectiu, i perdran
tots els drets en aquesta convocatòria, en el cas
que siguin cridats a realitzar la prova amb mo-
tiu de l’absència d’algun aspirant titular.
—4 La publicació d’aquesta Resolució en el
DOGC i l’exposició de les llistes en el tauler
d’anuncis indicat en l’apartat 2 substitueixen la
notificació als interessats, de conformitat amb
el que disposa l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les ad-
ministracions públiques i del procediment ad-
ministratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener.

—5 Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs potestatiu de reposició
davant el síndic major en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació en
el DOGC, o directament recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comp-
tar de l’endemà de la publicació d’aquesta Re-
solució en el DOGC.

Igualment, els interessats poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin conveni-
ent per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 28 de març de 2007

JOAN COLOM I NAVAL

Síndic major

ANNEX

—1 Llista definitiva de persones admeses
BARQUIN DE COZAR ROURA, LUIS

CARLOS
COLOMAR PUEYO, GERARDO
ESPASA SUAREZ DE DEZA, MERCE-

DES
ESPINOSA PEDROSA, VANESSA
GIL PEREZ, ROSA MARIA
JUNQUERA BERNAL, MARTA ELISA-

BET
KALIL RIVERO, GIBRAN
LLEO DE NALDA, IGNACIO
MADORELL COMAS, MATILDE
MARIN TAPIA, NURIA PILAR
MARTI ADELANTADO, ANTONIO
PADERN BLESA, MARIA ASUNCIÓN
PUIG PUJADAS, MARTA
RIBAS MUNNÉ, Mª GRÀCIA
RUIZ AGUIRRE, MÒNICA
TORNE CODINA, ANTONI
VILA PEREZ, JOAN JESÚS

—2 Llista definitiva de persones excloses i
motiu de l’exclusió

No hi ha cap aspirant exclòs.

PG-183274 (07.093.154)

*

CÀRRECS I PERSONAL
DOGC 4860 – 12.4.200713126



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 3 
 

Decret de vigència del decret de 
sequera  



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c" " P¿o0"7242"Î"520330422951078

DECRET
257/2007, de 27 de novembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 84/2007, 
de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la 
wvknkv¦cek„"fgnu"tgewtuqu"j‡ftkeu0

NÓgzvtcqtfkp§tkc"guecuugvcv"fg"rtgekrkvcekqpu"fwtcpv"nÓcp{"4229"jc"rtqxqecv"wp"
important descens de les reserves d’aigua embassades i dels nivells dels aqüífers. En 
conseqüència, per tal de garantir en la mesura del possible l’abastament domiciliari 
d’aigua, el Govern, fent ús de l’habilitació continguda en l’article 31.2.c) del Text refós 
fg"nc"ngikuncek„"gp"ocvfltkc"fÓcki¯gu"fg"Ecvcnwp{c."crtqxcv"rgt"Fgetgv"ngikuncvkw"514225."
de 4 de novembre, ha dictat el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

Tractant-se de normes reglamentàries que incorporen mesures de caràcter urgent, 
de conformitat amb la interpretació jurisprudencial, aquests decrets tenen un àmbit 
temporal concret i acotat atès que la seva vigència s’esgota quan, de conformitat 
amb els indicadors establerts, les reserves assoleixen un nivell de normalitat, i, en 
tot cas, el dia 31 de desembre de 2007.

Pq"qduvcpv."ugiqpu"gnu"guogpvcvu"kpfkecfqtu"k"cvgugu"ngu"cevwcnu"eqpfkekqpu"og-
teorològiques, no es preveu una millora de la situació de sequera a curt termini, 
motiu pel qual es considera necessari mantenir vigents les mesures en relació amb 
la utilització dels recursos hídrics previstes en el Decret 84/2007, de 3 d’abril, 
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics, més enllà de la data establerta en l’esmentat Decret, perllongant 
nc"ugxc"xkiflpekc"Ýpu"gn"53"fg"fgugodtg"fg"nÓcp{"422:"q"Ýpu"swg"pq"uÓcuuqngkzk"wpc"
situació de normalitat en relació amb els recursos hídrics.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, amb l’informe 
favorable del Consell d’Administració de l’Agència Catalana i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

DECRETO:

Article únic
Pròrroga de la vigència del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 

excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.
Es prorroga la vigència del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 

excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, 
Ýpu"gn"53"fg"fgugodtg"fg"422:."nngxcv"swg"ngu"tgugtxgu"fÓckiwc"c"vqvgu"ngu"eqpswgu"
de l’annex 2 superin els llindars de sortida de l’escenari d’excepcionalitat nivell I, 
moment en el qual esgotarà al seva vigència.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Decret entra en vigor el dia 1 de gener de 2008.

Barcelona, 27 de novembre de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

Rtgukfgpv"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(07.325.103)
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recursos hídrics  
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

DECRET

108/2008, de 15 de maig, de modiicació del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció 
de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics.

El llarg període d’extraordinària escassetat de precipitacions durant els anys 2007 
i 2008 ha provocat un important descens de les reserves d’aigua embassades i dels 
nivells dels aqüífers. En conseqüència, per tal de garantir en la mesura del possible 
l’abastament domiciliari d’aigua, el Govern, fent ús de l’habilitació continguda en 
l’article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, ha dictat el Decret 84/2007, 
de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la 
utilització dels recursos hídrics, la vigència del qual ha estat prorrogada pel Decret 
257/2007, de 27 de novembre.

El Decret 84/2007 preveu una sèrie de mesures d’utilització dels recursos hídrics, 
graduant la seva intensitat en funció dels recursos acumulats i de la pluviometria. 
En concret es contemplen tres possibles escenaris: escenari de normalitat, esce-
nari d’excepcionalitat que, al seu torn, pot ésser de nivell I i de nivell II, i escenari 
d’emergència, i s’estableixen les mesures aparellades als escenaris d’excepcionalitat, 
de nivell I, de nivell II i d’emergència.

Malgrat l’aplicació de les esmentades mesures contingudes en el Decret 84/2007, 
el manteniment de la situació d’escassetat pluviomètrica va provocar que les re-
serves embassades a les conques internes de Catalunya a principis del mes d’abril 
assolissin nivells propers als establerts en l’esmentada norma per a l’entrada en 
l’escenari d’emergència.

Les precipitacions del mes d’abril i l’episodi de pluges esdevingut a principis 
del mes de maig han situat les reserves dels embassaments de les conques internes 
de Catalunya en uns nivells que en alguns casos permeten ins i tot la sortida de 
l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2 previst en l’esmentat Decret. Malgrat aquest 
augment de les reserves d’aigua, cal assenyalar que no ha estat tan signiicatiu com 
per poder considerar que s’ha superat la situació de sequera i que es puguin atendre 
tots els usos en condicions de relativa normalitat o amb les restriccions establertes 
a l’escenari d’excepcionalitat nivell I, sense que l’esmentat guany en les reserves 
embassades es perllongui a curt termini de forma consolidada.

De fet, de les dades de què disposa l’Agència Catalana de l’Aigua es desprèn 
que en els propers mesos és probable que les reserves embassades puguin tornar a 
situar-se de nou en l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2, o ins i tot abans, si no es 
mantenen les mesures de contenció existents, la qual cosa podria provocar que la 
situació en ple estiu, quan s’incrementa notablement la demanda d’aigua per a tots 
els usos, fos ins i tot més crítica la seva gestió, i es generessin falses expectatives 
de satisfacció de les demandes ordinàries a curt termini.

Per tal d’evitar aquest efecte com a conseqüència de l’entrada i sortida auto-
màtica de nivells i escenaris, s’ha considerat que la millor opció consisteix en el 
fet que aquests llindars tinguin un caràcter indicatiu i que juntament amb altres 
circumstàncies com ara la previsió de la pluviometria, la previsió de l’evolució de 
les reserves d’aigua i el grau d’explotació dels aqüífers siguin els que permetin al 
Govern de la Generalitat declarar l’entrada i sortida dels corresponents escenaris 
o nivells establerts en l’annex 2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril.

Per tant, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, d’acord amb 
l’informe favorable del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua 
i amb la deliberació prèvia del Govern,
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DECRETO:

Article 1
Modiicació de l’article 2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

1.1 Es modiica l’article 2.e) del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de 
mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics, que queda amb la següent redacció:

“e) llindar: valor de l’indicador de cada conca, que s’estableix en l’annex 2 
d’aquest Decret.

1.2 Es modiica el segon paràgraf de l’article 2.f) del Decret 84/2007, de 3 d’abril, 
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics, que queda amb la següent redacció:

“f) ( ...)
La sortida d’aquest escenari es produirà per acord del Govern, d’acord amb que 

estableix l’article 2.bis d’aquest Decret.”

Article 2
Introducció d’un nou article 2.bis Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

S’introdueix un nou article 2.bis en el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció 
de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics amb la següent redacció:

“Article 2.bis
Declaració de l’entrada i sortida dels escenaris d’excepcionalitat i d’emergència

”Correspon al Govern de la Generalitat, a proposta del conseller del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge, declarar, mitjançant acord que serà d’objecte de publi-
cació en el DOGC, l’entrada i sortida dels escenaris d’excepcionalitat i d’emergència 
prenent en consideració els llindars indicatius que iguren en l’annex 2, la previsió 
de l’evolució de les reserves, l’evolució pluviomètrica, el grau de contenció de les 
demandes, la situació dels aqüífers i la incorporació de nous recursos provinents de 
l’execució de les actuacions pal·liatives, i altres circumstàncies que motivadament 
es sotmetin a la seva consideració.”

Article 3
Modiicació de l’article 10 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Se suprimeixen els apartats 2 i 3 de l’article 10 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, 
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics.

Article 4
Modiicació de l’article 20.1 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Es modiica l’article 20.1 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, que 
queda redactat de la següent manera:

“20.1 Les mesures establertes en aquest capítol son d’aplicació quan el Govern 
declari la situació d’excepcionalitat, en qualsevol dels seus nivells, en els termes 
de l’article 2.bis.”

Article 5
Modiicació de l’article 21 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

5.1 Es modiica el primer paràgraf de l’article 21.1. del Decret 84/2007, de 3 
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d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“21.1 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell I a la conca de la Muga, s’establiran mesures sobre els 
valors desembassats en concepte cabals circulants a peu de presa i per a ús de reg 
que no podran superar els valors totals de la següent taula:

5.2 Es modiica el primer paràgraf de l’article 21.2 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“21.2 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell II a la conca de la Muga, els valors màxims per cada 
concepte seran els següents, essent els valors els equivalents a les dotacions de 
regadiu de supervivència per a fruiters i espècies llenyoses:”

Article 6
Modiicació de l’article 22 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

6.1 Es modiica el primer paràgraf de l’article 22.1 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“22.1 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell I en el Sistema Ter-Llobregat, s’establiran les següents 
mesures sobre els valors desembassats en concepte de cabals circulants a peu de 
presa, per a ús de reg i hidroelèctric exclusiu que no podran superar els valors totals 
de la següent taula:”

6.2 Es modiica el primer paràgraf de l’article 22.2 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“22.2 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell II en el Sistema Ter-Llobregat, els valors màxims per 
cada concepte seran els següents:”

6.3 Es modiica el primer paràgraf de l’article 22.7 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“22.7 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell I en el Sistema Ter-Llobregat, se substituirà parcialment 
el recurs supericial a l’estació de tractament d’aigües potables de Sant Joan Despí 
per recurs subterrani de l’aqüífer del Baix Llobregat, amb uns cabals mínims extra-
ïbles en còmput mensual que iguren a la taula següent, condicionats a l’estat de les 
reserves de l’aqüífer. La determinació de l’estat de les reserves de l’aqüífer, relectit 
per l’estat piezomètric, està establert a l’annex 8 d’aquest Decret.”

6.4 Es modiica el primer paràgraf de l’article 22.8 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“22.8 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell II en el Sistema Ter-Llobregat, se substituirà parcialment 
el recurs supericial a l’estació de tractament d’aigües potables de Sant Joan Despí 
per recurs subterrani de l’aqüífer del Baix Llobregat, amb uns cabals mínims extra-
ïbles en còmput mensual que iguren a la taula següent, condicionats a l’estat de les 
reserves de l’aqüífer. La determinació de l’estat de les reserves de l’aqüífer, relectit 
per l’estat piezomètric, està establert a l’annex 8 d’aquest Decret.”

6.5 Es modiica el primer paràgraf de l’article 22.11 del Decret 84/2007, de 3 
d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilit-
zació dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“22.11 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat de nivell I en el Sistema Ter-Llobregat, es potenciarà l’aproitament 
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del recurs subterrani de la cubeta d’Abrera. Per tal de dur a terme aquest aproitament, 
es realitzaran les actuacions següents sempre i quan el valor de les reserves relexat 
per l’indicador piezomètric hagi superat els llindars establerts a l’annex 9:”

Article 7
Modiicació de l’article 23 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Es modiica l’article 23 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, que 
queda redactat de la següent manera:

“Article 23
”Mesures a adoptar a la conca de la Tordera

”Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari l’excep-
cionalitat a la conca de la Tordera, seran d’aplicació les mesures de caràcter general 
establertes al capítol II d’aquest Decret. En qualsevol cas, serà d’aplicació el que 
estableix el Pla d’ordenació d’extraccions i declaració deinida de sobreexplotació 
de l’aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana i dels aqüífers de la baixa Tordera (DOGC 
núm. 3991, de 20.10.2003; Correcció d’errades al DOGC núm. 3997, de 28.10.2003, 
i modiicat per Acord de 26 de febrer de 2004, DOGC núm. 4093, de 17.3.2004).”

Article 8
Modiicació de l’article 24 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Es modiica el primer paràgraf de l’article 24 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, 
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“Article 24
”Mesures a adoptar en la conca del Foix

”Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari l’excep-
cionalitat a la conca del Foix, s’aplicaran les mesures generals del capítol 2 i els 
valors desembassats en concepte de cabals per a ús de reg no podran superar els 
valors totals de la següent taula:”

Article 9
Modiicació de l’article 25 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics.

Es modiica el primer paràgraf de l’article 25 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, 
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels 
recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“Article 25
”Mesures a adoptar en el Sistema Gaià-Francolí

”Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari l’ex-
cepcionalitat en el sistema Gaià-Francolí, els cabals amb diversitat d’origen del 
recurs necessari pels processos industrials dels concessionaris per aquest ús de 
l’embassament del Catllar hauran de ser captats prioritàriament de l’embassament 
del Catllar, al riu Gaià, amb les condicions de cabal mitjà mensual màxim que 
s’estableixen a continuació, per tal de no afectar altres usuaris que depenen de 
l’esmentat embassament:”

Article 10
Modiicació de l’article 26 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Es modiica l’article 26.1 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, que 
queda redactat de la següent manera:
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“26.1 Quan, de conformitat amb l’establert a l’article 2.bis, el Govern declari 
l’excepcionalitat en el Sistema Siurana-Riudecanyes, en els municipis de Gratallops, 
Poboleda, Porrera, Reus, Riudecanyes, Riudoms i Torroja s’aplicaran les mesures 
generals del capítol 2 d’aquest Decret.”

Article 11
Modiicació de l’article 28 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Es modiica l’article 28 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics que 
queda redactat de la següent manera:

“Article 28
”Activació de les mesures

28.1 Les mesures que estableix aquest capítol són d’aplicació quan així ho 
acordi el Govern en els termes de l’article 2.bis.

”28.2 En el cas del sistema Ter-Llobregat, l’activació de les mesures de l’escenari 
d’emergència serà conjunta per a la xarxa d’abastament de l’àmbit Ter-Llobregat 
quan així ho acordi el Govern en els termes de l’article 2.bis.

”28.3 Malgrat el que estableix l’apartat anterior, les mesures de l’escenari 
d’emergència s’activaran de manera independent en l’àmbit dels municipis que, 
de conformitat amb l’annex 3, estan adscrits a les xarxes d’abastament amb recurs 
regulat que depenen dels embassaments de la conca del Ter, quan així ho acordi el 
Govern en els termes de l’article 2.bis.

”28.4 De la mateixa manera, les mesures de l’escenari d’emergència s’activaran 
de manera independent en l’àmbit dels municipis que, de conformitat amb l’annex 
3 d’aquest Decret, estan adscrits a les xarxes d’abastament amb recurs regulat que 
depenen dels embassaments de la conca del Llobregat, quan així ho acordi el Govern 
en els termes de l’article 2.bis.

”28.5 L’activació de l’escenari d’emergència en els sistemes associats a xarxes 
d’abastament amb recursos no regulats es produirà quan l’ajuntament o ajuntaments 
afectats constatin que s’ha produït la fallida del sistema i així hagi estat declarat 
pel Govern de conformitat amb el que estableix l’article 2.bis d’aquest Decret. 
L’esmentada activació de l’escenari d’emergència en els sistemes d’abastament 
local es publicarà juntament amb les dades de l’estat dels recursos i seguiment 
de la sequera.”

Article 12
Modiicació de l’annex 2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures 
excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

12.1 Es modiica el títol de l’annex 2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció 
de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos 
hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“Annex 2
”Llindars indicatius per a l’activació dels escenaris per conca o sistema”

12.2 Es modiica el primer paràgraf de la lletra a) de l’annex 2 del Decret 84/2007, 
de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la 
utilització dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“a ) Conca de la Muga
”La declaració de cada escenari es realitzarà d’acord amb l’establert a l’article 2.bis 

d’aquest Decret atenent al volum embassat a Boadella, prenent com a referència la 
superació dels llindars establerts a la taula següent:”

12.3 Es modiiquen el primer paràgraf i últim paràgraf de la lletra b) de l’annex 
2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergèn-
cia en relació amb la utilització dels recursos hídrics que queden redactats de la 
següent manera:
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“b ) Sistema Ter-Llobregat
”La declaració de cada escenari es realitzarà d’acord amb l’establert a l’article 

2.bis d’aquest Decret atenen al volum embassat conjuntament a Sau, Susqueda, la 
Baells, la Llosa del Cavall i Sant Pons, prenent com a referència la superació dels 
llindars establerts a la taula següent:”

“En particular per a la restricció d’usos dependents de cadascun dels subsiste-
mes, Ter o Llobregat, els escenaris poden declarar-se segons els valors del volum 
embassat superin els llindars establerts a la taula següent:”

12.4 Es modiica el primer paràgraf de l’apartat c) de l’annex 2 del Decret 
84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació 
amb la utilització dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent manera:

“c) Conca de la Tordera
”Per a la declaració de l’escenari d’excepcionalitat, de conformitat amb l’esta-

blert en l’article 2.bis, el Govern prendrà en consideració el fet que la precipitació 
acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sota del 80% de la mitjana 
històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de declarar la sortida 
d’aquest escenari, el Govern prendrà en consideració la condició que la precipita-
ció acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sobre del 120% de la 
mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent 
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.”

12.5 Es modiiquen el primer paràgraf i darrer paràgraf de l’apartat d) de l’annex 
2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergèn-
cia en relació amb la utilització dels recursos hídrics, que queden redactats de la 
següent manera:

“d) Conca del Foix
”Per a la declaració de l’escenari d’excepcionalitat, de conformitat amb l’esta-

blert en l’article 2.bis, el Govern prendrà en consideració el fet que la precipitació 
acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sota del 80% de la mitjana 
històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de declarar la sortida 
d’aquest escenari, el Govern prendrà en consideració la condició que la precipita-
ció acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sobre del 120% de la 
mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent 
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.”

(...)
“En particular, per a la restricció d’usos dependents de l’embassament del Foix es 

podrà utilitzar un segon indicador que és el del volum embassat a Foix, i es podrà 
declarar l’escenari d’excepcionalitat quan se superin els llindars establerts a la taula 
següent. Atesa l’evolució de les demandes sobre aquest embassament durant els dar-
rers anys, només s’estableix un únic escenari d’excepcionalitat i d’emergència.”

12.6 Es modiiquen el primer i el darrer paràgraf de l’apartat e) de l’annex 2 del 
Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en 
relació amb la utilització dels recursos hídrics, que queden redactats de la següent 
manera:

“e) Sistema Gaià-Francolí
”Per a la declaració de l’escenari d’excepcionalitat, de conformitat amb l’esta-

blert en l’article 2.bis, el Govern prendrà en consideració el fet que la precipitació 
acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sota del 80% de la mitjana 
històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de declarar la sortida 
d’aquest escenari, el Govern prendrà en consideració la condició que la precipita-
ció acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sobre del 120% de la 
mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent 
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.”

(...)
“En particular, per a la restricció d’usos dependents de l’embassament del Catllar, 

al riu Gaià, els escenaris es podran declar segons els valors del volum embassat 
superin els llindars establerts a la taula següent:”
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12.7 Es modiiquen el primer i el darrer paràgraf de l’apartat f) de l’annex 2 del 
Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en 
relació amb la utilització dels recursos hídrics, que queden redactats de la següent 
manera:

“f) Sistema Siurana-Riudecanyes
Per a la declaració de l’escenari d’excepcionalitat, de conformitat amb l’establert 

en l’article 2.bis, el Govern prendrà en consideració el fet que la precipitació acu-
mulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sota del 80% de la mitjana 
històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de declarar la sortida 
d’aquest escenari, el Govern prendrà en consideració la condició de que la precipi-
tació acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sobre del 120% de la 
mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent 
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.”

(...)
“En particular, per a la restricció d’usos dependents del sistema d’embassaments 

Siurana-Riudecanyes, la declaració de l’escenari d’emergència es podrà realitzar 
segons els valors del volum embassat conjuntament a Siurana i Riudecanyes quan 
se superin els llindars establerts a la següent taula.”

12.8 Es modiica el primer paràgraf de l’apartat g) de l’annex 2 del Decret 
84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en re-
lació amb la utilització dels recursos hídrics, que queda redactat de la següent 
manera:

“g) Resta de conques no regulades a les conques internes de Catalunya.
”Per a la declaració de l’escenari d’excepcionalitat, de conformitat amb l’esta-

blert en l’article 2.bis, el Govern prendrà en consideració el fet que la precipitació 
acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sota del 80% de la mitjana 
històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. Per tal de declarar la sortida 
d’aquest escenari, el Govern prendrà en consideració la condició que la precipita-
ció acumulada dels tres darrers mesos anteriors es trobi per sobre del 120% de la 
mitjana històrica 1996-2004 de l’acumulat pels mateixos mesos. A la taula següent 
s’estableixen els valors llindar en mm en cada cas.”

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

L’article 2.bis del Decret 84/2007, de 3 d’abril, és d’aplicació en relació amb les 
declaracions d’entrada i de sortida dels escenaris existents a l’entrada en vigor 
d’aquest Decret.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga el Decret 257/2007, de 27 de novembre, de pròrroga de la vigència del 
Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en 
relació amb la utilització dels recursos hídrics.

DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA

El Decret 84/2007, de 3 d’abril, manté la seva vigència ins al dia 31 de desembre 
del 2008.

DISPOSICIÓ FINAL SEGONA

Aquest Decret entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Diari Oicial de la 
Generalitat de Catalunya.
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Barcelona, 15 de maig de 2008

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

(08.136.141)
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ACORD

GOV/83/2008, de 15 de maig, pel qual es declara la situació hidrològica i l’estat 
de les reserves a data 15 de maig de 2008.

La gran escassetat de pluges que va afectar de forma generalitzada tota Catalunya 
des de l’estiu de 2006 va obligar a aprovar el Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció 
de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recur-
sos hídrics. Aquest Decret preveia tres escenaris en funció del nivell de reserves 
d’aigua en els embassaments de les conques internes de Catalunya, escenaris que 
portaven aparellades mesures de diferent grau de limitació dels usos de l’aigua i 
que s’intensiicaven ins arribar a establir prohibicions en funció de la disminució 
de les reserves d’aigua.

La pitjor de les previsions es va materialitzar i la manca de precipitacions a les 
capçaleres dels principals rius pertanyents a les conques internes de Catalunya en 
la tardor del 2007 va obligar a prorrogar al vigència del Decret 84/2007 mitjançant 
l’aprovació del Decret 257/2007, de 27 de novembre.

Segons l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de seguiment de l’episodi 
de sequera de data 15 de maig de 2008 on s’analitzen els valors i llindars dels in-
dicadors ixats en el Decret 84/2007, l’evolució de les precipitacions dels darrers 
mesos, la previsió d’evolució de les reserves embassades i l’estat piezomètric, així 
com el grau de contenció de la demanda dels diversos usos i la previsió d’entrada 
en servei de les actuacions pal·liatives i d’emergència endegades per aportar recurs 
extraordinari als sistemes d’abastament;

A proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, el Govern

ACORDA:

—1 La següent declaració de l’estat de les conques segons els escenaris establerts 
al Decret 84/2007, de 3 d’abril, d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència 
en relació amb la utilització dels recursos hídrics, que es concreta per municipis en 
excepcionalitat nivell I o II a l’annex:

Conca o sistema Escenari
Embassament de Foix Normalitat
Embassament del Catllar Excepcionalitat 1
Sistema de la Muga Excepcionalitat 2
Sistema Llobregat Excepcionalitat 2
Sistema Siurana-Riudecanyes Normalitat
Sistema Ter Excepcionalitat 2
Sistema Ter-Llobregat Excepcionalitat 2
Conca Besòs Excepcionalitat 1
Conca Cap de Creus i Costa Nord Excepcionalitat 1
Conca Costa sud Excepcionalitat 1
Conca Daró Excepcionalitat 1
Conca de la Tordera Excepcionalitat 1
Conca Fluvià Excepcionalitat 1
Conca Foix Normalitat
Conca Gaià - Francolí Normalitat
Conca Garraf i riera de Ribes Excepcionalitat 1
Conca Maresme Excepcionalitat 1
Conca Ridaura Normalitat
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Evolució i estat actual de la 
sequera  
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24 d’abril de 2008

Evolució i estat actual de la Evolució i estat actual de la 
sequerasequera
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SituaciSituacióó actualactual

Mapa amb l’estat de les conques 
catalanes a 24 d’abril

RESUM SETMANAL PLUVIOMETRIA I ESTAT DE LES  
RESERVES

• Les reserves dels volums embassats a conques 
internes són del 23,8% (a 23 d’abril) , contra el 
21,7% de tot just fa una setmana.

• Pel que fa el Sistema Ter-Llobregat, les 
reserves a data d’avui són del 23,5 %
equivalents a un volum de 144 hm3.

•Per tant, les aportacions de les pluges des de 
dijous fins diumenge han suposat un increment 
de quasi 14 hm3 a les conques internes 
(bàsicament al Sistema Ter-Llobregat).

•Això ens permet afirmar que l’entrada en 
emergència s’endarrereix des de l’1 de maig  
fins després del 15 de maig com a mínim.
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SituaciSituacióó actual actual 

Repercussió de les darreres pluges (del 14 al 24 d’abril)
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SituaciSituacióó actual actual 

Comparació volums embassats del 21 al 24 d’abril
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ESTAT DELS SISTEMESESTAT DELS SISTEMES
PLUVIOMETRIA Acumulada a les CIC en mm

2007 2008

Dèficit pluviomètric superior a 370 mm des de Gener de 2007 (60%)
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PLUVIOMETRIA Acumulada a les CCE en mm

2007 2008

ESTAT DELS SISTEMESESTAT DELS SISTEMES

Dèficit pluviomètric superior a 330 mm des de Gener de 2007 (40%)
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SituaciSituacióó actual actual 

PLUVIOMETRIA (del 14 al 20 d’abril de 2008) 

FOIX 17,1
GAIÀ 23,0
FRANCOLÍ

Conca mm
CAP DE CREUS I COSTA NORD 14,7
MUGA 11,7
FLUVIÀ 16,7
TER 29,3
DARÓ 22,0
RIDAURA 85,3
TORDERA 20,9
MARESME 25,3
BESÒS 24,4
LLOBREGAT 26,9
GARRAF I RIERA DE RIBES 16,1
RIERA DE LA BISBAL 18,7

25,1
COSTA SUD 22,7

Muga i Ter-Llobregat continuen en 
l’escenari d’excepcionalitat 2.

En el cas del sistema Ter-Llobregat els 
embassaments es troben al 23,5%, 
mentre que la conca de la Muga es 
troba també al 23,5%.

Totes les conques es troben en 
Excepcionalitat per pluviometria,  excepte 
la conca de la Garona i la de Ridaura.
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EvoluciEvolucióó de les reservesde les reserves

EVOLUCIÓ PLUGES

•Les precipitacions del mes d'abril es troben per sota de la mitjana històrica de l'Atles climàtic en la 
majoria de les conques internes de Catalunya. 

•Malgrat tot, són les primeres pluges significatives dels darrers 11 mesos, per bé que s’està
acomplint la probabilitat de pluja mínima, del 5%, tal com hem anat comentant durant els darrers 
mesos.

•Les zones més beneficiades per aquestes pluges han estat les conques de capçalera del Llobregat 
i del Cardener, i també amb més significació a les conques catalanes de l’Ebre, on les precipitacions 
sí que han estat properes a les mitjanes històriques, amb valors puntualment per sobre.

•En conjunt, aquestes precipitacions no són suficients per activar una reacció clara i 
contundent de les aportacions de cabal cap als embassaments de les conques internes i 
recuperar els sistemes regulats fins a l'excepcionalitat 1. Per tant, es pot afirmar que fins ara es 
constaten aportacions similars a les esperades i previstes en aquesta època de l’any malgrat siguin 
mínimes.
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EvoluciEvolucióó de les reservesde les reserves

EVOLUCIÓ RESERVES

•Les reserves dels volums embassats a conques internes són actualment del 23,8%, contra el 
21,7% de tot just fa una setmana.

•Pel que fa el Sistema Ter-Llobregat, les reserves es troben al 23,5%, equivalents a un volum de 
144 hm3.

•Per tant, les aportacions de les pluges des de dijous fins diumenge de la setmana passada 
han suposat un increment de quasi 14 hm3 a les conques internes (bàsicament al sistema 
Ter-Llobregat).

•Això ens permet afirmar que l’entrada en emergència s’endarrereix des de l’1 de maig  fins 
després del 15 de maig com a mínim.
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ActuacionsActuacions
EVOLUCIÓ ACTUACIONS

Totes les  actuacions endegades per la Generalitat, i en les que ja portem invertits més de 253 
milions d’euros, segueixen el ritme d’execució previst i, juntament amb les que s’han acordat 
recentment amb el govern de l’estat  i  publicades dimarts  passat al Boe permetran l’aportació de 
recursos addicionals necessària per tal de mantenir les reserves entre el 20 i el 15% als 
embassaments i evitar els talls domiciliaris a partir de l’octubre si continua sense ploure.

VAIXELLS

Tal com vam dir l'activació dels vaixells i el volum d’aigua que portaran es modularà en funció de 
l'estat dels embassaments i l'evolució dels escenaris d'excepcionalitat i d'emergència. En aquest 
sentit destacar que ja  tenim els primers 6 vaixells contractats que començaran a arribar cap a al 15 
de maig amb aigua de Tarragona i Marsella. 

Destacar que s'ha aconseguit gràcies a les propostes plantejades pel Govern de la Generalitat en la 
negociació amb l’Estat una bonificació en les taxes per a la utilització de les instal·lacions portuàries 
i pels serveis de senyalització marítima pel transport d'aigua en vaixells, aspecte que ha quedat 
recollit com saben en el Reial Decret aprovat el passat dimarts.

Això podrà suposar un estalvi d'uns 1,1 milions d’euros al mes sobre el cost mensual dels vaixells. 
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•Com vam explicar fa uns dies i fruit de l’acord entre el Govern de la Generalitat i el Govern Central, el 
consell de Ministres va aprovar divendres passat el Reial Decret Llei 3/2008 de 21 d’abril de mesures 
excepcionals i urgents per a garantir l’abastament de poblacions afectades per la sequera en la província 
de Barcelona (BOE núm. 97 de 22 d’abril de 2008).

•El Reial Decret autoritza una aportació temporal i excepcional d’aigua de la xarxa del Consorci 
d’Aigües de Tarragona cap a la xarxa d’Aigües Ter Llobregat.

•Aquesta actuació tindrà impacte zero a l’Ebre, tant a la part baixa del riu com al delta.  El govern català i 
el govern central s’han compromès, a no extreure ni una gota més d’aigua de la que actualment 
s’extreu de l’Ebre, d’acord amb el mecanisme establert a l’article 3r (on es regula el procediment 
d’adquisició de drets a l’ús de l’aigua a usuaris de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre).

APORTACIÓ TEMPORAL EBRE
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APORTACIÓ TEMPORAL EBRE

Els objectius  i condicionants d'aquesta norma se centren en:

1. Fer front a una hipotètica situació d’emergència -en el cas que la persistència de la sequera ho fes 
necessari- i garantir el subministrament a la població (com de fet es fa també en altres indrets de 
l’Estat quan cal).

2. Evitar restriccions en la disponibilitat d’aigua per a consum urbà.

3. Modificar l’àmbit territorial de la Llei 18/1981 que permet portar aigua de l’Ebre fins a la  província 
de Tarragona, ampliant-lo  a l’àmbit territorial de la província de Barcelona.

4. Els cabals a derivar fins al sistema d’Aigües Ter Llobregat no podran alterar el règim d’explotació i 
aprofitament dels volums efectivament utilitzats en tot moment pel Consorci d’Aigües de 
Tarragona.

5. El Reial Decret és vigent entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE i manté la seva 
vigència fins que s’acompleixi alguna de les següents circumstàncies:

• La superació de les circumstàncies d’extraordinària necessitat que han motivat l’aprovació
del Reial Decret.

• El transcurs de 30 dies des de l’entrada en ple funcionament de la planta dessalinitzadora del 
Llobregat.
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•La Llei 18/81 atorga una concessió màxima dels cabals derivats pels canals de reg de l’Ebre de màxim 4 
m3/segon per a l’abastament de Tarragona. Aquest cabal en continu equival a uns 120 hm3/anuals.

•L’any 2007, el CAT va consumir fins a 81 hm3. Per tant, el volum màxim transferible es situa entorn dels 
40 hm3/any.

•Atès que aquesta transferència provisional i d’emergència no es faria durant un any sencer sinó com a 
molt  durant  uns 8 mesos, el volum d’aigua que es podria arribar a transferir és de l’ordre de 30 hm3 amb 
un cabal  màxim en continu  d’ 1,5 m3/segon.

•Per equilibrar la part d’aigua que s’utilitzarà, es preveu la seva compensació a través de l’adquisició de 
drets dels regants a la conca hidrogràfica de l’Ebre, cosa que es farà de comú acord entre el Govern de la 
Generalitat ,  el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, i la Confederación Hidrogràfica del 
Ebro i amb la Federació de comunidades  de regantes del Ebro.  

APORTACIÓ TEMPORAL EBRE
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IMPLANTACIÓ D’UN CENTRE DE DESSALINITZACIÓ A LA COSTA SUD 
DEL LITORAL CATALÀ 
 
 
 
1. Objectius de l’actuació 

Diversos municipis de les comarques del Garraf (Cubelles, Sant Pere de 
Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú) i del Baix Penedès (Albinyana, Bellvei, 
Calafell, Cunit, el Vendrell, la Bisbal del Penedès, l’Arboç i Santa Oliva) 
varen patir en el darrer terç del segle XX dificultats molt severes en el 
subministrament d’aigua. Aquesta situació es va poder capgirar amb la 
construcció de les xarxes del Consorci d’Aigües de Tarragona i d’Aigües 
Ter Llobregat. 
 
En els últims anys tots aquests municipis han tingut un creixement molt 
important com a conseqüència del procés de transformació de segones a 
primeres residències i, també, pel desenvolupament urbanístic generat per 
l’increment demogràfic que hi ha hagut al Camp de Tarragona i a la regió 
metropolitana de Barcelona. 
 
Actualment la demanda d’aigua coincideix pràcticament amb els recursos 
disponibles. Aquesta situació és especialment delicada a l’estiu, per la qual 
cosa, en situacions puntuals no es poden subministrar tots els cabals 
sol·licitats. Atesa la situació actual i tenint en compte el desenvolupament 
futur cal preveure un conjunt d’actuacions. 
 
Part d’aquestes actuacions ja s’estan executant o bé estan programades: 
increment de capacitat de transport, increment de seguretat i qualitat, 
aprofitament dels embassaments del Gaià i Riudecanyes, reaprofitament de 
les aigües subterrànies de l’aqüífer del Francolí-Bolc del Gaià i l’aportació 
d’aigua regenerada per a refrigeració industrial a l’àmbit del polígon 
petroquímic. 
 
Aquest conjunt d’actuacions, emperò, no poden donar resposta a les 
futures demandes a mig termini de l’àmbit satisfet pel CAT, que veurà 
incrementada la seva població en 510.000 persones. 
 
El problema de falta de recurs es pot limitar actualment, en el cas del 
CAT, als mesos d’estiu, en un franja de juny-setembre. Amb l’execució 
d’aquesta dessalinitzadora, amb un règim de funcionament en continu 
però diversificant el destí, es pot optimitzar i racionalitzar el cost. El destí 
principal de l’aigua de la dessalinitzadora a l’estiu seria pel CAT mentre 
que la resta de l’any seria per alimentar les poblacions connectats a la 
xarxa d’ATLL, atenent la seva capacitat de regulació en capçalera amb els 
embassaments. 
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2. La dessalinització: estat actual 

És notable l’increment d’obtenció d’aigua potable en els últims anys. Així, 
des de desembre de 2004 fins a finals de 2006, la capacitat de les plantes 
dessalinitzadores dins del territori espanyol (país amb major capacitat de 
dessalinització del mon occidental) s’ha vist incrementat en un 20%, degut 
a la posada en servei de noves plantes dins del programa A.G.U.A 
(Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) del Ministerio de 
Medio Ambiente. 
 
A desembre de 2006 existeixen a l’estat espanyol 950 plantes, amb una 
producció diària de 2,06 milions de m³ (l’any 2003 era de 1,5 milions 
m³/dia). S’espera que l’any 2009 siguin ja 4,0 milions de m³/dia. A 
Catalunya n’hi ha una en funcionament a la Tordera (10 hm³/any) i una 
altra en construcció al Llobregat (60 hm³/any). 

 
 
3. Integració de la dessalinitzadora dins la planificació hidrològica de 

les Conques Internes de Catalunya 

A fi de resoldre l’actual situació de vulnerabilitat en la garantia 
d’abastament, i de fer front a l’increment de població previst (que apunta a 
una població de 8,9 milions d’habitants a Catalunya per l’any 2025), 
l’Agència Catalana de l’Aigua preveu un conjunt d’actuacions, basat en la 
integració de diferents solucions, dins un marc de sostenibilitat ambiental, 
econòmica i social. 
 
Per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 16 de febrer 
de 2006, s’encarrega al Departament de Medi Ambient i Habitatge a 
través de l’Agència Catalana de l’Aigua la redacció del Pla Sectorial 
d’Abastament d’Aigua a Catalunya. En aquest pla i dins la planificació de 
les conques internes de Catalunya ja s’inclou aquesta dessalinitzadora. 
 
En els àmbits del Consorci d’Aigües de Tarragona i d’Aigües Ter 
Llobregat, aquesta planificació integral inclou actuacions com les 
següents: 
 
 L’estalvi i la millora de l’eficiència en l’ús de l’aigua, que ha permès una 

reducció de les dotacions en els darrers anys, i que es consolidarà amb 
un estalvi potencial de fins a 59 hm³/any en l’horitzó del 2025. 

 L’optimització de l’aprofitament dels recursos locals, recuperant 
l’explotació per abastament d’aquífers com el del Francolí-Bloc del Gaià 
(6 hm³/any) o el Besòs (20 hm³/any), que han anat millorant en els 
darrers anys, tant en nivell com en qualitat. En l’àmbit del CAT es 
preveu, a més, una millora en situació d’emergència de la demanda 
estival per mitjà de la integració en el sistema d’abastament dels 
embassaments existents en el seu àmbit. 

 La reutilització d’aigües depurades, que en el Camp de Tarragona 
compta amb un projecte emblemàtic, que permetrà recuperar 20 
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hm³/any, volum actualment utilitzat per refrigeració industrial, i que 
podran ser substituïts per aigua regenerada. 

 
Les aportacions previstes es completen amb aquesta dessalinitzadora, 
que amb una producció total de 20 hm³/any permet introduir els recursos 
necessaris en l’àmbit del Consorci, i garantir així mateix un recolzament 
en l’àmbit del Garraf. Aquesta instal·lació possibilita un règim de 
funcionament anual constant, que optimitza la inversió efectuada. 
 
La pròrroga del Decret 84/2007 d’adopció de mesures excepcionals i 
d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics, permet 
iniciar la tramitació per emergència a efectes de redacció de projectes i 
urgent ocupació dels terrenys en tant que és una actuació de millora de la 
garantia per a l’abastament mitjançant obres per a l’obtenció o generació 
de nou recurs.  

 
 
4. Característiques de la dessalinitzadora de la costa sud del litoral 

català. 

La dessalinitzadora tindrà les característiques següents: 
 

Producció d’aigua:    20 hm³/any (600 l/s) 

 
Línia de tractament  Pretractament 

Òsmosi inversa 
Postractament 

 
Captació d’aigua de mar a determinar entre captació oberta, 
captació amb pous profunds a la línia de costa o captació amb 
drens horitzontals. 
 
Col·lector de les salmorres fins la línia de costa. 
 
Consum d’energia  9,0 Mw  

 
Pressupost (IVA exclòs) 
 
Dessalinitzadora                       70 M€ 
Connexions a les xarxes existents   15 M€

Total   85 M€ 
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5. Medi Ambient 

S’ha redactat per part de la Universitat d’Alacant l’”estudi per minimitzar 
l’impacte ambiental de l’abocament d’una possible dessaladora”, davant la 
costa a la zona Cunit-Cubelles. També s’ha realitzat una cartografia 
marina de la zona. 
 
D’aquests estudis es conclouen que fins a la batimètrica -7 és una zona 
d’arenes sense cobertura vegetal, apte per l’abocament de la 
dessaladora.  
 
Projectes i estudis posteriors han de determinar el tipus de captació.  

 
 
6. Model de gestió 

L’Administració actuant és l’Agència Catalana de l’Aigua. En el moment 
oportú, es decidirà el model de gestió i explotació de la planta, tenint en 
compte els usuaris, tant l’empresa pública Aigües del Ter-Llobregat com 
el Consorci d'Aigües de Tarragona.  
 
Es preveu un concurs de redacció de projecte i obra amb explotació a 25 
anys a partir d’un projecte bàsic, amb un finançament ja sigui a través de 
pressupostos generals de l’Estat (disposició addicional tercera de 
l’Estatut) o bé un finançament a través de pressupostos de la Generalitat 
o de l’ACA. 

 
 
7. Calendari 

Redacció de projecte bàsic i estudi d’impacte 
ambiental.  Juny 2008 

Tramitació administrativa i declaració d’impacte 
ambiental.  Octubre 2008 

Licitació Concurs de projecte i obra Novembre 2008 

Redacció de projecte constructiu Març 2009 

Inici obres Abril 2009 

Finalització obres i entrada en servei Juliol 2010 
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8. Estudis realitzats 

Amb caràcter preliminar s’han efectuat els següent estudis que recolzen 
l’opció de la ubicació escollida: 
 
 Estudi previ. Implantació d’una ITAM a l’àmbit Tarragona-Barcelona 

(serveis tècnics CAT-ATLL, novembre 2005) 
 Estudi per minimitzar l’impacte ambiental de l’abocament d’una 

dessaladora a la zona Cunit-Cubelles (Universitat d’Alacant, 
Departament de Ciències del Mar i Biologia Aplicada, març 2007) 

 Cartografia submarina amb sònar (estudios geològicos marinos, S.A., 
maig 2007) 

 
 
9. Plànols 

 

t 
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El Govern ha aprovat aquesta tarda modificar el Decret 
de sequera  
 

• L’objectiu és evitar l’automatisme amb que es determina el pas 
d’una situació a una altra 

 
• A partir d’ara, serà el Govern, a proposta del conseller de Medi 

Ambient i Habitatge, qui determinarà els diferents escenaris 
 
 
El Govern ha aprovat avui modificar el Decret 84/2007 de 3 d’abril i el Decret 
257/2008 de 27 de novembre sobre l’adopció de mesures excepcionals i 
l’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics. 
   
Les precipitacions del mes d’abril i l'episodi de pluges esdevingut a principis 
del mes de maig han situat les reserves dels embassaments de les conques 
internes de Catalunya a uns nivells que en alguns casos permetrien fins i tot la 
sortida de l’escenari d’excepcionalitat de nivell 2 previst en aquest Decret.  
 
Tot i aquest augment de les reserves d’aigua, cal assenyalar que no ha estat 
tan significatiu com per superar la situació de sequera i que es puguin  atendre 
tots els usos en condicions de relativa normalitat. En conseqüència, és 
possible que aquest guany de reserves d’aigua no pugui perllongar-se a curt 
termini.  
 
De fet, de les dades de què disposa l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es 
desprèn que en els propers mesos, o fins i tot abans, és probable que les 
reserves embassades puguin tornar a situar-se de nou en l'escenari 
d’excepcionalitat de nivell 2 si no es mantenen les mesures de contenció 
existents. Això podria provocar que en ple estiu, quan s'incrementa 
notablement la demanda d'aigua per a tots els usos, la situació fos fins i tot 
més crítica, generant-se falses expectatives de satisfacció de les demandes 
ordinàries. 
 
Per evitar aquest efecte com a conseqüència de l’entrada i sortida automàtica 
de nivells i escenaris, s’ha considerat que la millor opció consisteix en què 
aquests llindars tinguin un caràcter indicatiu i s’hi tinguin en compte d’altres 
paràmetres afegits. La modificació del Decret inclou valorar altres 
circumstàncies com ara la previsió de la pluviometria, la previsió de l’evolució 
de les reserves d’aigua, el grau d’explotació dels aqüífers, la contenció de les 
demandes, i la incorporació de nous recursos provinents de l’execució de les 
actuacions pal·liatives, indicadors que han de permetre al Govern de la 
Generalitat declarar l’entrada i sortida dels corresponents escenaris o nivells 
establerts en l’annex 2 del Decret 84/2007, de 3 d’abril. 
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Per tant, a partir d’ara, a proposta del conseller de Medi Ambient i Habitatge, i 
d'acord amb l'informe favorable del Consell d'Administració de l'Agència 
Catalana de l'Aigua, serà el Govern qui determini els diferents escenaris.  
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El Govern ha acordat mantenir l’excepcionalitat 2 al 
Sistema Ter-Llobregat 

 

• L’anàlisi de les variables incloses al Decret després de l’últim 
episodi de pluja fa recomanable mantenir en excepcionalitat 2 les 
conques del Ter i del Llobregat 

 
• Es manté, doncs, la limitació d’usos de l’aigua determinats en 

aquest escenari en tots els municipis del sistema Ter-Llobregat 
 
 
El Govern ha decidit avui mantenir l’excepcionalitat 2 en el sistema Ter-
Llobregat, tal i com ha plantejat el conseller de Medi Ambient i Habitatge, a 
proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua. La decisió es sustenta en la 
modificació del Decret de Sequera 84/2007 que recull valors indicatius com els 
de pluviometria, de volums envasats, de nivells d’aigües subterrànies, de 
contenció de la demanda, d’evolució de les precipitacions, de les reserves 
embassades i de l’entrada en servei de les actuacions pal·liatives i 
d’emergència endegades pel Govern. La declaració de l’estat pel conjunt de 
conques i sistemes és el que tot seguit es relaciona: 
 
 

Conca o Sistema Escenari 
Embassament de Foix Normalitat 
Embassament del Catllar Excepcionalitat 
Sistema de la Muga Excepcionalitat 2 
Sistema Llobregat Excepcionalitat 2 
Sistema Siurana-Riudecanyes Normalitat 
Sistema Ter Excepcionalitat 2 
Sistema Ter-Llobregat Excepcionalitat 2 
Conca Besòs Excepcionalitat 
Conca Cap de Creus i Costa Nord Excepcionalitat 
Conca Costa sud Excepcionalitat 
Conca Daró Excepcionalitat 
Conca de la Tordera Excepcionalitat 
Conca Fluvià Excepcionalitat 
Conca Foix Normalitat 
Conca Gaià – Francolí Normalitat 
Conca Garraf i riera de Ribes Excepcionalitat 
Conca Maresme Excepcionalitat 
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Conca Ridaura Normalitat 
Conca Riera de la Bisbal Normalitat 
Conca Siurana – Riudecanyes Excepcionalitat 
Conca Ebre Normalitat 
Conca Garona Normalitat 

 
 
 
En excepcionalitat 2, amb caràcter no exhaustiu, però si significatiu, recordem 
que no es pot usar aigua apte pel consum humà de la xarxa d’abastament en: 
 

1) Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives de caràcter 
públic o privat 

2) Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres de caràcter públic o 
privat 

3) Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics 
4) Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de 

tancament 
5) Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant els efectuats 

per empreses dedicades a aquestes activitats 
 

Finalment, assenyalar que l’Agència Catalana de l’Aigua publicarà diàriament 
les dades sobre l’estat dels embassaments i setmanalment l’evolució dels 
paràmetres més significatius sobre la situació hidrològica.  
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Acords de govern del 15 de maig 
de 2008  



 

 

SEQUERA: entra en servei la mesura pal·liativa d’ap ortació d’aigua amb vaixells  

 
Arriba el primer vaixell amb aigua potable  

al port de Barcelona 
 

.  

 

Tal com estava previst i ja es va anunciar en el seu moment, la mesura pal·liativa 

d’aportació d’aigua mitjançant vaixells queda activada a partir d’avui. Aquesta mesura 

conjuntament amb les mesures de gestió dels recursos dels embassaments i la contenció 

de la demanda (estalvi) consolidades durant els darrers mesos permetran garantir el 

subministrament dels 5,5 milions d’habitants dependents del Sistema Ter-Llobregat 

mentre no es recuperin els embassaments o entrin en servei la resta de mesures 

previstes.  

 

La col·laboració estreta entre la Generalitat (Dept. de Medi Ambient i Habitatge i Agència 

Catalana de l’Aigua), Agbar (en tant que responsable de planificar i gestionar tot l’operatiu 

per encàrrec del Dept.),  l’Entitat del Medi Ambient i els ports de Barcelona i de Tarragona 

ha estat decisiva per desenvolupar i poder activar aquesta mesura en els terminis 

previstos. 

• Amb una aportació d’1,66 hectòmetres cúbics d’aigua cada mes, 

l’aigua portada amb vaixells cobrirà prop de 6% del consum dels 5,5 

milions d’habitants del sistema Ter-Llobregat d’acord amb els nivells 

de demanda actuals 

 

• L’aigua potable que es descarregarà al Moll de l’Energia haurà 

superat quatre controls analítics que n’asseguraran la potabilitat 

 

• Aquesta setmana començarà l’operativa entre Tarragona i 

Barcelona 



 

 

L’arribada del vaixell Sichem Defender, carregat amb uns 19.000 metres cúbics d’aigua 

potable provinent de Tarragona, servirà per comprovar el funcionament tècnic i la 

logística del sistema que permetrà aportar a la xarxa de subministrament  un volum global 

d’1,66 hectòmetres cúbics d’aigua cada mes.  

 

Els sis vaixells que aportaran aquesta aigua, amb una capacitat que oscil·la entre els 

19.000 i 42.000 metres cúbics, portaran aigua potable provinent de Tarragona i Marsella, i 

aigua prepotable del Canal de Provença. Aquests vaixells, mitjançant 63 viatges 

mensuals, cobriran al voltant del 6% del consum dels 5,5 milions d’habitants del sistema 

Ter-Llobregat. Aquest sistema d’aprovisionament estarà en funcionament fins que 

l’evolució de l’episodi de sequera ho aconselli. En aquest sentit s’han formalitzat els 

contractes amb les companyies navilieres (Marmedsa Group S.A. i Woship Maritime SL), 

incialment per tres mesos, que seran renovables en cas de necessitat. 

 

Durant la segona quinzena del mes de maig, sis vaixells començaran a recórrer les rutes 

que uneixen el port de Tarragona, el port de Marsella i el port de Lavéra, amb les 

instal·lacions del port de Barcelona. En els quatre ports implicats en aquesta operació (els 

tres d’origen i el de destí) ja estan llestes les infraestructures que permetran carregar i 

descarregar aigua, i fer els controls que implica tot aquest procés.  

 

En total, a finals de maig, el sistema Ter-Llobregat estarà rebent 1.660.000 metres cúbics 

d’aigua cada mes, que equivalen a 1,66 hectòmetres cúbics i representen al voltant del 

6% del consum dels 5,5 milions d’habitants inclosos en aquest àmbit d’abastament. 

Aquest percentatge permetrà extreure menys aigua del sistema d’embassaments Ter-

Llobregat i, per tant, contribuirà a reduir el risc de restriccions a l’abastament urbà.. 

 

 

El calendari de l’entrada en servei de les tres lín ies 

 

Els primers vaixells que arribaran són els que uniran els ports de Tarragona i Barcelona. 

Els dos vaixells previstos per aquesta ruta ─Sichem Defender i Sichem Contester ─ tenen 

19.000 metres cúbics de capacitat cadascun i faran en total 35 viatges al mes per aportar 

fins a 665.000 metres cúbics, conjuntament. 

 



 

 

Posteriorment, s’hi afegiran els vaixells Norient Solar i Stolt Courage, amb l’aigua potable 

que subministrarà la Société des Eaux de Marseille (que aportarà 551.700 metres cúbics 

mensuals), i els vaixells Doroussa i Conti Agulhas, amb l’aigua prepotable de la Société 

du Canal de Provence (d’on s’obtindran 442.500 metres cúbics mensuals). Els vaixells 

procedents de Marsella i el Canal de Provença faran 17 i 11 viatges al mes, 

respectivament. 

 

D’altra banda, a Carboneras, ja han començat les obres que van planificar els tècnics 

d’Acuamed per adequar les instal·lacions de la planta i construir les canalitzacions per 

carregar aigua als vaixells.  

 

 

Garanties de qualitat de l’aigua potable 

 

L’aigua que arribarà al Moll de l’Energia del port de Barcelona haurà superat quatre 

barreres de control de qualitat. En aquest sentit, està prevista la realització de controls en 

els punts d’origen i durant el transport, que realitzarà la companyia SGS, líder en l’àmbit 

dels serveis d’inspecció, verificació, assaig i certificació. Aquests control seran verificats 

també in situ, un cop arribats el vaixells a port, per Aigües de Barcelona a través dels 

seus propis laboratoris.. 

 

Aquest conjunt de proves i anàlisis asseguraran el compliment efectiu de la normativa 

vigent i, per tant, que l’aigua té una total garantia sanitària.   

 

Les mostres d’aigua es prendran a la font d’origen (abans de ser carregada al vaixell), 

dins del vaixell (a cadascun dels tancs on s’haurà carregat), al port de destí abans de la 

descàrrega (es tornarà a analitzar l’aigua de tots els tancs) i mentre es fa la descàrrega 

de l’aigua. 

 

Tant els punts com els paràmetres de control han quedat establerts en un protocol 

elaborat per Aigües de Barcelona i aprovat pel Departament de Salut. 

 



 

 

Garanties de l’aigua prepotable provinent del Canal  de Provença 

 

L’aigua prepotable provinent del Canal de Provença es capta del riu alpí Verdon (que 

desemboca al riu Durance, un dels principals afluents del Roine) i es transporta 

canalitzada per abastar diverses poblacions i zones agrícoles. Els tècnics descriuen 

aquesta aigua com d’alta qualitat, tot i ser prepotable. 

 

Aquesta aigua, proveïda per la Société du Canal de Provence, seguirà un procediment 

analític diferent, pel fet que és aigua que no ha passat cap procés de potabilització. Per 

això, estarà sotmesa a tres barreres de control, amb anàlisis en origen i durant el trajecte 

dels vaixells per part d’SGS  i comprovacions definitives  per part del Laboratori d’Aigües 

de Barcelona.  

 

Quan l’aigua prepotable arribi al Dic Sud del port de Barcelona, serà impulsada riu amunt 

per finalment ser captada per la planta potabilitzadora de Sant Joan Despí, on es tractarà 

mitjançant els mateixos procediments que l’aigua del Llobregat i haurà de superar, a més 

de les tres barreres de control anteriors, els mateixos controls que l’aigua que se 

subministra a Barcelona. 

 

 

Característiques dels vaixells 

 

Per poder portar aigua a Barcelona, s’han contractat sis vaixells seleccionats 

especialment i que han de complir determinades garanties. La selecció ha estat 

determinada, en primer lloc, per les dimensions dels ports d’origen i destí. D’aquesta 

manera, per exemple, la distància entre la superfície de l’aigua i el fons marí (el calat) 

dels ports d’origen i destí determina que la capacitat màxima dels vaixells oscil·li  entre 

els 19.000 i  els 42.000 metres cúbics. 

 

Els vaixells, a més,  s’han seleccionat en funció de les característiques dels tancs on 

s’emmagatzemarà l’aigua. D’una banda, cal que siguin d’un material apte per transportar 

aigua potable (com ara acer inoxidable o bé acer protegit amb resines epoxi) i, de l’altra, 

s’ha establert  el  protocol de neteja de l’interior dels tancs destinat a garantir la qualitat 

sanitària de l’aigua carregada. 



 

 

Estalvi  

 

Sobre el cost mensual de l’aportació d’aigua en vaixells, que serà de 22 milions 

d’euros/mes, cal fer esment  que gràcies a les propostes plantejades pel Govern de la 

Generalitat en la negociació amb l’Estat s’ha aconseguit una bonificació en les taxes per 

a la utilització de les instal·lacions portuàries i pels serveis de senyalització marítima pel 

transport de l’aigua en vaixells que suposarà un estalvi d’uns 1,1 milions d’euros /mes 

sobre els cost mensual dels vaixells. En aquest sentit, dels del Departament de Medi 

Ambient es vol  fer una especial menció i reconeixement a la col·laboració dels ports de 

Barcelona i Tarragona no només en facilitar la realització urgent de les obres per preparar 

l’operatiu sinó també per la seva contribució a l’estalvi de costos. 
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