
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET LLEI 1/2023, de 28 de febrer, pel qual s'estableixen mesures extraordinàries i urgents per fer front
a la situació de sequera excepcional en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya.

El president de la Generalitat de Catalunya

L'article 67.6 a) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els decrets llei són promulgats, en nom
del rei, pel president o la presidenta de la Generalitat.

D'acord amb això, promulgo el següent

DECRET LLEI

Exposició de motius

L'article 117 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya reconeix a la Generalitat de Catalunya la competència
exclusiva en matèria d'aigües que pertanyin a les conques hidrogràfiques intracomunitàries, que inclou, en tot
cas, l'ordenació administrativa, la planificació i la gestió de l'aigua superficial i subterrània, dels usos i dels
aprofitaments hidràulics, i les mesures extraordinàries en cas de necessitat per garantir el subministrament
d'aigua.

El Govern va aprovar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, mitjançant l'Acord
GOV/1/2020, de 8 de gener, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic
nacional, i en aplicació de l'article 24.3 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Aquest instrument de la planificació hidrològica defineix les unitats d'explotació en què s'organitza el districte
de conca fluvial de Catalunya als efectes de gestió dels episodis de sequera i els diferents escenaris o estats de
sequera segons l'escassetat de recursos; fixa els indicadors i llindars que permeten la declaració d'entrada i de
sortida dels escenaris de sequera; regula el procediment de declaració formal de l'entrada i sortida en aquests
escenaris, i estableix les normes d'explotació dels sistemes i les mesures d'utilització dels recursos hídrics i
d'altres béns de domini públic hidràulic que cal aplicar en els diferents escenaris de sequera.

Les precipitacions al districte de conca fluvial de Catalunya han experimentat una reducció en els darrers anys
que s'ha accentuat a partir de l'any 2021 i aprofundit durant l'any 2022, i que persisteix en les primeres
setmanes de l'any 2023, amb la qual cosa aquest període des de l'estiu de 2020 se situa molt per sota de la
normalitat. Com a referència, en el conjunt de les conques internes de Catalunya, la precipitació acumulada en
els darrers 24 mesos se situa en valors molt semblants als pitjors registres que van donar lloc a la sequera del
període 2005-2008. També cal destacar la persistència de la manca de pluges atès que gairebé tots els mesos
del període 2021-2022 han estat secs. La mitjana pluviomètrica dels anys 2021 i 2022 en el districte de conca
fluvial de Catalunya, d'acord amb les dades dels observatoris meteorològics, ha estat inferior als 350
mm/anuals, situació que no s'havia donat cap any dels registres que es tenen des de 1915, atès que la mitjana
se situa a l'entorn dels 600 mm/any. Aquesta situació generalitzada assoleix anomalies encara més extremes a
escala local, ja que en àmplies zones del territori no s'ha arribat a assolir ni la meitat de les pluges anuals del
valor climàtic com ara a les zones Garraf-Alt Penedès, Baix Llobregat-Barcelonès o Osona-Vallès Oriental, o a
l'extrem Nord (Port Bou). D'altra banda, tant l'hivern 2021-2022 com els mesos de novembre de 2022 a gener
de 2023 han estat períodes d'escassa innivació al districte de conca fluvial de Catalunya.

Cal afegir a la manca de precipitacions que la temperatura mitjana anual a Catalunya de l'any 2022 ha estat la
més alta de tota la sèrie de dades registrades i ha superat en 2,5 graus centígrads la temperatura mitjana
climàtica. L'any 2021 també va ser un any molt càlid de manera generalitzada en què es va superar en quasi
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1,5 graus centígrads la temperatura mitjana climàtica. Aquest important increment de temperatura que s'ha
produït al llarg d'aquests dos anys ha generat unes demandes d'aigua de les zones forestals no conegudes
anteriorment i reduït les aportacions d'aigua als rius, als aqüífers i als embassaments. Així mateix, l'augment
de temperatura també ha suposat un increment del consum domiciliari que ha arribat, en l'àmbit Ter-Llobregat,
a un increment del 10% persistent al llarg dels mesos més càlids.

Com a conseqüència d'aquesta dràstica i generalitzada reducció de les precipitacions i de l'increment de la
temperatura a tot el territori, les aportacions dels rius que alimenten els embassaments també s'han reduït a
valors inferiors als mínims registrats des de 1990. La manca d'innivació a l'àmbit del districte de conca fluvial
de Catalunya ha provocat una baixa recàrrega dels aqüífers i dels cabals de les surgències naturals que
alimenten els rius, tant en capçalera com al llarg del seu recorregut fluvial. Totes les fonts naturals han vist
minvat el cabal que produeixen i en molts casos s'han assecat totalment.

Aquesta situació extraordinària de manca de precipitacions, reducció de la innivació i increment de la
temperatura mitjana anual durant els anys 2021 i 2022 i la consegüent disminució de les aportacions de
recursos hídrics als embassaments i als aqüífers del districte de conca fluvial ha motivat que l'Agència Catalana
de l'Aigua hagi declarat de manera successiva l'entrada de les unitats d'explotació i dels municipis de l'àmbit
del districte de conca fluvial de Catalunya en els escenaris de sequera, i ha aplicat les mesures d'explotació
dels sistemes i les mesures d'utilització dels recursos hídrics que preveu el Pla especial d'actuació en situació
d'alerta i eventual sequera.

Així mateix, la reducció d'aportacions als embassaments ha requerit l'aportació de nous recursos. En primer
lloc, els recursos procedents de la dessalinització d'aigua de mar, que ha arribat a superar durant l'any 2022
els 63 hm3, valor superior al doble de l'any següent amb major producció, l'any 2019, amb 28 hm3. En segon
lloc, els recursos obtinguts en la planta de regeneració del Prat de Llobregat a fi de subministrar el cabal de
manteniment al riu Llobregat, que l'any 2022 ha assolit una producció de 51 hm3 enfront dels 32 hm3 de l'any
2021. Aquests nous recursos han permès reduir les sortides de cabal dels embassaments fins a valors mínims
històrics tampoc assolits des de 1990.

Malgrat les aportacions de nous recursos i l'activació dels estats hidrològics de sequera del Pla especial que
imposen restriccions en els usos, els nivells d'aigua dels embassaments estan assolint valors preocupants. El
ritme de pèrdua de recursos d'aigua als embassaments es més intens que el considerat en el Pla en situar-se
per sota del 5% i, en alguns casos, amb la tendència de buidatge més forta coneguda en aquesta època de
l'any, la qual cosa genera la necessitat d'avançar-se en mesos respecte de les previsions del Pla en la
declaració dels estats de sequera més avançats i que impliquen majors restriccions.

Aquesta manca de pluja persistent i perllongada ja ha tingut importants efectes sobre el subministrament
d'aigua a la població. Així, els anys 2021 i 2022, gairebé una cinquantena de municipis de les conques internes
han patit una manca de disponibilitat d'aigua al llarg de més de quatre mesos de mitjana i han hagut de
complementar-la amb l'aportació de més de 90.000 m3 d'aigua mitjançant camions cisterna. Tot i aquesta
aportació complementària, en alguns municipis ja ha calgut aplicar talls de subministrament per esgotament de
les fonts de subministrament d'aigua.

No és previsible que aquesta situació millori a curt termini, ja que la sequera s'ha anat perllongant i agreujant
de manera generalitzada, tal com es desprèn del seguiment dels indicadors establerts al Pla especial. Es pot
afirmar, per tant, que s'ha entrat en un estat persistent i estès d'insuficiència de pluges. De fet, el gener i el
febrer de 2023, malgrat tractar-se d'un període de baix consum en comparació amb el període estival, ja
s'estan assolint valors de reserves d'aigua disponibles i de circulació d'aigua pels rius comparables a les
sequeres més intenses que s'han produït en les darreres dècades.

La conseqüència immediata de la manca d'aigua que s'està produint, i que es preveu que s'intensifiqui si no
plou de manera abundant, són greus afectacions d'un servei bàsic com es l'abastament d'aigua potable a la
població, que poden anar des de la incapacitat de servir la demanda amb els recursos disponibles en la zona
fins a la interrupció del servei amb el conseqüent tall en el subministrament d'aigua.

Atès que les previsions no apunten a cap canvi de tendència d'aquest escenari d'insuficiència de pluges
continuada, resulta imprescindible adoptar mesures que intensifiquin l'estalvi i l'optimització dels recursos i
consums amb la finalitat d'incrementar els recursos hídrics disponibles fins que els nivells de les reserves
millorin i aconseguir d'aquesta manera minimitzar els greus i imprevisibles danys que s'estan produint i que es
poden produir com a conseqüència de la sequera.

Malgrat la implantació de les mesures previstes al Pla especial, s'ha constatat que les restriccions imposades
als usos no són suficients per superar aquesta situació de sequera severa i persistent.

El risc concret de desabastament a poblacions es pot veure agreujat per l'increment de temperatures que es
produirà previsiblement en els pròxims mesos, la qual cosa exigeix una actuació de manera immediata per
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evitar l'assecament de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua potable.

Per aquest motiu, resulta inajornable, per garantir un servei essencial com és l'abastament a poblacions, dotar-
se d'unes mesures de caràcter general adreçades a la gestió d'aquesta situació de sequera persistent que
requereixen una norma amb rang de Llei.

En aquest supòsit, el caràcter extraordinari de la situació deriva de la severíssima reducció dels recursos
hídrics disponibles i del seu immediat impacte al servei d'abastament d'aigua a la població.

La necessitat d'acció immediata per protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes
d'abastament d'aigua potable a la població i evitar la interrupció del subministrament domiciliari d'aigua
constitueix el pressupòsit d'urgent i extraordinària necessitat que justifica l'adopció per part del Govern
d'aquest Decret llei, d'acord amb l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la
Generalitat i del Govern.

Aquest Decret llei s'estructura en 12 articles, agrupats en 3 capítols i tres disposicions finals.

Els articles que integren el capítol I, a més de la definició de l'objecte, contenen les disposicions de caràcter
general com ara l'establiment del caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades, llevat dels supòsits en
què escaigui l'aplicació de la legislació en matèria d'expropiació forçosa, així com la declaració d'utilitat pública
als efectes d'ocupació temporal i expropiació forçosa.

El capítol II conté les mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions com ara la suspensió
temporal d'aprofitaments quan estigui en risc la captació i el tractament d'aigua a poblacions i la recuperació de
captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l'abastament de poblacions.

Aquest capítol també preveu admetre la dilució dels recursos hídrics obtinguts en aplicació de les mesures
exposades a fi de reduir la concentració de determinats compostos per tal que aquests recursos assoleixin la
qualitat necessària per destinar-los a abastament.

Així mateix, amb l'objectiu d'evitar la disminució dels recursos, el Decret llei limita les autoritzacions
d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a supòsits on existeixin riscos per als béns i les
persones.

Amb caràcter complementari es regula un procediment per a la modificació temporal de les condicions
d'utilització del domini públic.

Com a mesura de foment de les connexions a la Xarxa d'Abastament Ter - Llobregat en situació de sequera, a
fi d'assegurar una major disponibilitat de recursos als ens locals, s'estableix la possibilitat de fraccionar el
pagament de la quota de connexió corresponent.

Aquest capítol també conté una mesura de reparació dels danys causats per aquells incompliments de les
normes d'aprofitament dels recursos hídrics i les reduccions de dotacions que estableix el Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, quan comportin una reducció dels recursos disponibles per a
l'abastament de població, consistent en un increment de la valoració dels danys al domini públic hídric.

I finalment aquest capítol conté una mesura adreçada la determinació del consum mensual en situació de
normalitat d'una activitat o activitats que permetrà calcular les dotacions en els diferents escenaris de sequera
que defineix el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera.

En darrer terme, el capítol III preveu les mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en
situació d'excepcionalitat o d'emergència. En aquestes situacions, si la manca d'aigua comporta que no es
pugui sembrar la parcel·la, tampoc no serà possible aplicar les dejeccions ramaderes com a fertilitzant. Per
aquest motiu, cal afavorir les diferents formes d'emmagatzematge de les dejeccions ramaderes a fi que no
s'apliquin al sòl, i, a més, no donin lloc a abocaments de les basses o els femers.

La disposició final primera addiciona un article 29 bis al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, per completar la regulació del Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, afegint-hi la tipificació de les infraccions dels incompliments
de les mesures contingudes en aquest instrument de la planificació i de les sancions corresponents.

La disposició final segona conté una modificació del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat pel
Decret 103/2003, de 13 de maig, consistent a preveure que en situació de sequera s'admeti en les condicions
que s'estableixen l'abocament als sistemes públics de sanejament dels rebutjos procedents de sistemes de
separació per membranes, sempre que no es posi en risc el funcionament del sistema públic de sanejament o
l'incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor.

La disposició final tercera preveu l'entrada en vigor immediata del Decret llei.
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Les disposicions contingudes en aquest Decret llei, que són les mínimes i necessàries que cal adoptar, estan
orientades a intensificar les restriccions en els usos de l'aigua, a establir el règim sancionador per a aquelles
conductes infractores que són especialment reprovables en un context de sequera on hi ha un esforç col·lectiu
de tota la població, i a accelerar la tramitació dels procediments administratius. Aquestes disposicions són
congruents amb la finalitat perseguida de garantir l'abastament d'aigua potable a les poblacions en un context
de disminució extraordinària dels recursos disponibles com a conseqüència de la greu situació de sequera
pluviomètrica i d'increment de la temperatura mitjana.

Per tant, en ús de l'autorització continguda a l'article 64 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, de conformitat
amb l'article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, a
proposta de la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol I

Disposicions generals

Article 1

Objecte

Aquest Decret llei té per objecte establir les normes i les mesures extraordinàries i urgents per a l'aprofitament
dels recursos hidràulics escassos en l'àmbit del districte de conca fluvial de Catalunya, integrat per les conques
a què fa referència l'article 6 del Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 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 del districte de conca
fluvial de Catalunya.

Article 2

Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

Les mesures que estableix aquest Decret llei i les que s'adoptin en la seva aplicació i en aplicació del Pla
especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, incloses les limitacions en l'ús del domini públic
hidràulic, no donen dret a cap tipus d'indemnització, llevat dels supòsits en què escaigui d'acord amb la
legislació d'expropiació forçosa.

Article 3

Declaració d'utilitat pública

L'aprovació de les mesures que s'adoptin en aplicació d'aquest Decret llei duu implícita la declaració d'utilitat
pública de les obres als efectes d'ocupació temporal i d'expropiació forçosa dels béns i drets afectats, i la
urgent necessitat de l'ocupació, de conformitat amb l'article 31.2.c) del Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

Capítol II

Mesures adreçades a garantir l'abastament d'aigua a poblacions

Article 4

Suspensió temporal d'aprofitaments
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L'Agència Catalana de l'Aigua pot ordenar la suspensió de les captacions d'aigua de recursos superficials i
subterranis per usos diferents a l'abastament de població durant un període màxim de 48 hores, quan existeixi
el risc d'interrupció en les operacions de captació i tractament d'aigua per a l'abastament de poblacions en
l'àmbit d'un municipi o unitat d'explotació que es trobi en situació declarada de sequera hidrològica.

Article 5

Recuperació de captacions per a abastament de població

5.1 En aquells municipis o unitats d'explotació que es trobin en les situacions declarades d'excepcionalitat o
d'emergència els ens titulars del servei d'abastament d'aigua poden recuperar pous en desús de la seva
titularitat que puguin ser utilitzats per a l'abastament de població, d'ofici o a instància de l'Agència Catalana de
l'Aigua.

5.2 La destinació a l'abastament de població de recursos hídrics procedents de pous en desús concedits per a
altres usos en municipis o unitats d'explotació que es trobin en situacions d'excepcionalitat i d'emergència s'ha
de tramitar mitjançant el procediment previst en l'article 9.1.

5.3 L'execució de les obres necessàries per a la recuperació de captacions correspon als ens titulars del servei
d'abastament d'aigua.

Article 6

Admissió de la dilució

A fi de garantir la dotació de consum domèstic establerta per a cada escenari de sequera en el Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'admet la dilució dels recursos hídrics extrets com a
conseqüència de l'aplicació de les modificacions temporals de títols d'aprofitament i de la recuperació de
captacions en desús. S'entén per dilució la barreja d'aquests recursos amb aigües de diferent procedència per
tal que l'aigua mesclada assoleixi la qualitat necessària per al seu ús.

Article 7

Autoritzacions d'actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic

7.1 Amb caràcter general, no es poden autoritzar actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic a
partir de la declaració d'entrada en estat de sequera hidrològica.

7.2 Excepcionalment, l'Agència Catalana de l'Aigua pot autoritzar aquestes actuacions si concorren causes
urgents d'interès públic, com a ara la prevenció dels riscs a les persones i els béns com a conseqüència
d'inundacions d'instal·lacions, locals o edificis, tot establint les condicions d'aprofitament de les aigües extretes
que es consideri necessari en cada cas.

7.3 En relació a aquelles actuacions ja autoritzades però no iniciades a l'entrada en vigor d'aquest Decret llei,
la persona o entitat titular de l'autorització ha de sol·licitar a l'Agència l'establiment de les condicions
d'execució de les actuacions, per tal de minimitzar els impactes sobre la massa d'aigua.

Article 8

Procediment per a la modificació temporal de les condicions d'utilització del domini públic hidràulic

L'Agència Catalana de l'Aigua, en aplicació de les mesures previstes en aquest Decret llei i en el Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, ha de procedir a la modificació temporal de les condicions
d'utilització del domini públic hidràulic reconegudes a les persones titulars de drets, amb subjecció al següent
procediment:

a) El procediment s'inicia d'ofici per l'òrgan competent, i l'acord d'inici es notifica a les persones interessades.

b) Un cop elaborada la proposta de modificació es dona audiència a les persones interessades durant un
termini de cinc dies.

c) L'adopció de la resolució correspon a la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua.
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d) La Direcció de l'Agència pot adoptar totes les mesures adients per fer efectiva la resolució de modificació de
les condicions d'utilització del domini públic hidràulic.

Article 9

Noves connexions a la xarxa d'abastament Ter – Llobregat

El pagament de la quota de connexió a la xarxa d'abastament Ter - Llobregat, prevista a l'article 38.2 del Text
refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2003 de 4 de novembre,
per part de municipis que hagin formalitzat o formalitzin la seva connexió a l'esmentada xarxa d'abastament
durant l'actual situació de sequera, es pot fraccionar en 15 anualitats, en els termes que estableixi el Consell
de la Xarxa d'Abastament Ter – Llobregat de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Article 10

Obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat de
recursos hídrics i de les reduccions de consums

L'obligació de reparació dels danys causats per l'incompliment de les normes d'aprofitament coordinat dels
recursos hídrics i de les reduccions de consums establertes en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i
eventual sequera que comportin una disminució de la disponibilitat d'aigua per a abastament de població,
comporta un increment en els percentatges següents respecte dels previstos a la normativa vigent en matèria
de valoració dels danys al domini públic hidràulic:

a) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'alerta declarat
d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un percentatge
del 10% addicional.

b) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'excepcionalitat
declarat d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un
percentatge del 50% addicional.

c) En el cas que l'incompliment es produeixi en un municipi o unitat d'explotació en escenari d'emergència
declarat d'acord amb el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, s'incrementa en un
percentatge del 100% addicional.

Article 11

Determinació de les limitacions de consums mensuals d'aigua

11.1 Als efectes de determinar per a una determinada activitat o conjunt d'activitats el consum mensual en
situació de normalitat hidrològica per aplicar les reduccions previstes en l'apartat 5.3.3. del Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, es calcula la mitjana dels darrers tres anys que hagin estat
en situació hidrològica de normalitat.

11.2 En el cas que no es puguin acreditar les dades de consum dels darrers tres anys, o que aquestes no
siguin representatives de la situació actual de l'activitat, l'Agència Catalana de l'Aigua estableix el valor de
referència tenint en compte els valors màxims mensuals fixats a la concessió, les dotacions màximes previstes
en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial i altres referències pròpies del sector.

Capítol III

Mesures adreçades a facilitar la gestió de dejeccions ramaderes en situació d'excepcionalitat o d'emergència

Article 12

Ús temporal d'instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions ramaderes  

Quan com a conseqüència de la situació d'excepcionalitat o d'emergència, resultin finques sense conrear per
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manca d'aigua de reg, la direcció general competent en matèria de ramaderia pot autoritzar  que les dejeccions
ramaderes generades en una explotació ramadera es puguin emmagatzemar de manera temporal en
instal·lacions d'emmagatzematge de dejeccions situades en altres explotacions ramaderes, prèvia valoració del
risc sanitari, i amb l'adopció de les mesures de bioseguretat escaients.  

Disposicions finals

Primera

Addició d'un article, el 29 bis, al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya

S'afegeix un nou article, el 29 bis, al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, amb el text següent:

“Article 29 bis

Règim sancionador per incompliment del pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera

29 bis.1 L'incompliment de les obligacions establertes en el pla especial d'actuació en situació d'alerta i
eventual sequera es sanciona de conformitat amb el previst a la legislació bàsica en matèria d'aigües, llevat de
les conductes que es tipifiquen a continuació:

a) L'incompliment dels deures de comunicació previstos en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i
eventual sequera, que hagin estat requerits per l'Agència Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es
sanciona amb un import de fins a 10.000 euros per cada període d'absència de declaració o de declaració
incompleta.

b) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla
especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció lleu i es sanciona amb una multa
de fins a 10.000 euros, quan els danys causats siguin de fins a 3.000 euros.

c) L'incompliment del deure de presentació del pla d'emergència en situació de sequera previst al Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que hagi estat requerit per l'Agència Catalana de l'Aigua, és
una infracció lleu i es sanciona amb una multa de fins a 10.000 euros.

d) L'incompliment de les limitacions particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en el
pla especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera, que hagin estat requerides per l'Agència
Catalana de l'Aigua, és una infracció lleu i es sanciona amb un import de fins a 10.000 euros.

e) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla
especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció greu i es sanciona amb una multa
d'entre 10.000,01 i 50.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros.

f) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus és una infracció greu i es sanciona amb una multa
d'entre 10.000,01 i 50.000 euros.

g) El lliurament de volums per abastament de població que superin els valors màxims establerts en el pla
especial d'actuació en situacions d'alerta i eventual sequera és una infracció molt greu i es sanciona amb una
multa d'entre 50.000,01 i 150.000 euros, quan els danys causats siguin superiors a 15.000 euros.

Les sancions s'han de graduar d'acord amb la gravetat del fet constitutiu de la infracció, considerant els danys i
els perjudicis produïts, el risc objectiu causat als béns o a les persones, la rellevància externa de la conducta
infractora, l'existència d'intencionalitat i la reincidència. Es considera com a circumstància agreujant de la
conducta la comissió de la infracció durant un estat declarat de sequera hidrològica en el municipi o la
corresponent unitat d'explotació. En cap cas la imposició d'una sanció no pot ser més beneficiosa per a la
persona o entitat responsable que el compliment de les obligacions infringides.”

29 bis.2 En el cas de lliurament de volums per abastament de població que superin els màxims establerts en el
Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera i en el cas d'incompliment de les limitacions
particulars en l'ús de l'aigua per abastament de poblacions previstes en aquest Pla, la persona responsable de
la infracció és la titular del servei d'abastament domiciliari d'aigua a poblacions i es prenen en consideració les
accions que estigui emprenent el municipi o la persona titular del servei per revertir la situació. En cas que les
entitats prestadores del servei o les entitats subministradores d'aigua incompleixin els deures de comunicació
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dels volums subministrats en un municipi establerts en el pla especial d'actuació en situacions d'alerta i
eventual sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua pot realitzar una estimació objectiva dels volums lliurats a fi
d'aplicar el règim sancionador previst en l'apartat 1 d'aquest article.”

29 bis.3 La imposició de les sancions en el cas de lliurament de volums per abastament de població que
superin els màxims establerts en el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera tipificades en
aquest article, és independent de l'obligació exigible en qualsevol moment de reparar els danys i perjudicis
causats per la reducció del recursos hídrics disponibles. Per al càlcul de l'import d'aquesta indemnització per
danys causats, s'apliquen els següents imports per cada metre cúbic lliurat en excés, en funció de l'estat de
sequera hidrològica declarat en el municipi o unitat d'explotació afectada:

a) En cas d'alerta per sequera s'aplica un import de 0,10 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

b) En cas d'excepcionalitat s'aplica un import de 0,30 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

c) En cas d'emergència s'aplica un import de 0,60 euros per cada metre cúbic lliurat en excés.

29 bis.4 El procediment administratiu sancionador per la comissió de les infraccions tipificades en aquest article
s'ha de tramitar d'acord amb el que disposen aquesta Llei i la normativa sobre procediment sancionador
aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i s'ha d'ajustar als principis establerts per la legislació
vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

29 bis.5 L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans competents d'acord amb el que disposa
aquest Text refós.

29 bis.6 Les infraccions i les sancions tipificades en aquest article prescriuen en els terminis i les condicions
que estableix la legislació vigent de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”

Segona

Modificació de l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament

1 S'afegeix un nou apartat, el 4, a l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per
Decret 130/2003, de 13 de maig, amb el text següent:

“8.4. En situacions declarades de sequera hidrològica, es poden admetre temporalment rebutjos procedents de
sistemes de separació per membranes que formin part d'un tractament de potabilització municipal, encara que
superin les concentracions màximes establertes en l'annex II, sempre que no posin en risc el funcionament del
sistema de sanejament ni provoquin un incompliment dels objectius de qualitat en el medi receptor. En cas que
s'admetin, l'ens gestor pot establir les condicions d'abocament que siguin necessàries, i que poden comportar
la laminació diària del rebuig pel seu abocament gradual durant 24 hores al dia o durant les hores que es
determinin per adequar-se al règim de funcionament del sistema de sanejament. A tal efecte, s'ha d'establir
un cabal màxim d'abocament en litres/hora, una concentració màxima dels paràmetres rellevants i un règim
horari per a l'abocament.”

2 Aquesta modificació de l'article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament manté el rang
reglamentari.

Tercera

Entrada en vigor

Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 28 de febrer de 2023

Pere Aragonès i Garcia

President de la Generalitat de Catalunya
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Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

(23.059.144)
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