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Exp: 2023/000018322. 

ASSUMPTE: Activació en EXCEPCIONALITAT del Pla d’Emergències en situació de sequera del 

municipi de Mataró i ordenar l’adopció de mesures. 

 

 
Antecedents 
 
1. L’Ajuntament de Mataró, en el marc del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), 

ha  elaborat un Pla de Sequera per fer front als riscos i contingències que es puguin produir en 

relació a l’abastament d’aigua a la ciutat. 

 

Els episodis de baixa pluviometria característics de la climatologia mediterrània s’han vist agreujats 

durant els darrers anys, amb successius períodes d’escassetat de pluja i altes temperatures, que 

han afectat en un sentit negatiu a l’acumulació, evaporació i consum d’aigua. Actualment, les 

reserves hidrològiques es troben en una situació d’excepcionalitat, degut a la continuada manca de 

pluges a la capçalera dels rius des de fa 29 mesos. 

 
2. En data 2 de març de 2023, es publica el 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.  
 

3. En data 7 de març de 2023 es publica la RESOLUCIÓ ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es 
declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació 
Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i Embassaments del Ter-Llobregat i es 
modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica d'altres unitats d'explotació. 
 

4. En data 4 d’agost de 2022, amb número de Decret 8266, s’activa la PREALERTA del Pla 
d’Emergències en situació de sequera del Municipi de Mataró. 
 

5. En data 6 d’octubre de 2022, el Ple de l’Ajuntament de Mataró aprova inicialment el Pla 
d’Emergències en situació de sequera del Municipi de Mataró.  

 
6. En data 25 de novembre de 2022 es publica Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, de 

l’Agencia Catalana de l’Aigua de Catalunya que declara l’Alerta per sequera a la unitat d’explotació 
de l’embassament Ter-Llobregat a la que pertany Mataró.  
 

7. En data 7 de desembre de 2022, amb número de Decret 11908, s’activa l’ALERTA del Pla 
d’emergències en situació de sequera del Municipi de Mataró.  
 

Fonaments de dret 
 
La RESOLUCIÓ ACC/747/2023, de 6 de març, per la qual es declara l'entrada a l'estat d'excepcionalitat 
per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Llobregat, Embassaments del Ter i 
Embassaments del Ter-Llobregat i es modifiquen els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica 
d'altres unitats d'explotació, estableix que: 

 
El Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES), aprovat per l'Acord 
GOV/1/2020, de 8 de gener, inclou les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que cal 
aplicar en relació amb el domini públic hidràulic, amb l'objecte de minimitzar els efectes dels 
episodis de sequera, en compliment de l'article 27 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla 
hidrològic nacional; la definició de les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca 
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fluvial de Catalunya als efectes de la gestió dels episodis de sequera i dels diferents escenaris o 
estats de sequera segons l'escassetat de recursos; els indicadors i llindars que permeten la 
declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera, i la regulació del procediment formal 
d'entrada i sortida en aquests escenaris, tal com preveu 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. 
 
D'acord amb l'apartat 3.7 del Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera vigent, 
la declaració d'entrada i sortida dels estats de sequera pluviomètrica i de sequera hidrològica es 
realitza mitjançant resolució de la Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua, un cop assolits els 
llindars corresponents en els indicadors, segons l'Acord del Comitè Permanent de la Sequera.  
Aquesta resolució ha de publicar-se al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de 
l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la Transparència, i aquesta publicació comporta 
l'activació de les mesures de gestió de la sequera vinculades a cadascun dels estats de sequera 
que preveuen els apartats 4 i 5 del Pla.   
 
En la sessió de 24 de gener de 2023, el Comitè Permanent de Sequera ha acordat modificar els 
estats calculats de sequera pluviomètrica i/o hidrològica de diverses unitats d'explotació, definides a  
l'apartat 3 i a l'annex 1 del Pla, a partir dels indicadors i llindars corresponents i ha aprovat un 
informe en el qual recomana proposar al Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua 
que aprovi la declaració de l'estat hidrològic d'excepcionalitat. 
 
Resolc: 
— 1 Declarar l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a les unitats d'explotació 
10 Embassaments del Llobregat, 12 Embassaments del Ter i 13 Embassaments del Ter-Llobregat. 
 
Annex 1. Estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica 

Unitat d'explotació Sequera 

pluviomètrica 

Sequera 

hidrològica 

13 Embassament 

Ter- Llobregat 

SEQUERA 

EXTREMA 

EXCEPCIONALITAT 

 
El Pla d’Emergència en situació de sequera del municipi de Mataró. 
 
L’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, diu que en tot cas, els actes administratius han de ser objecte de publicació, i té l'efecte de la 
notificació, quan l'acte tingui per destinatari una pluralitat indeterminada de persones o quan 
l'Administració consideri que la notificació efectuada a un sol interessat és insuficient per garantir la 
notificació a tots, i és, en aquest últim cas, addicional a la individualment realitzada. 
 
L’informe emès per la cap del Servei de Protecció Civil i Salut en data 14 de març de 2023 mitjançant el 
qual proposa activar en fase d’EXCEPCIONALITAT el Pla d’Emergències en situació de sequera del 
municipi de Mataró i establir diferents mesures en funció del seu àmbit d’aplicació. 
 
En virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent,  

RESOLC, 

Primer.- Activar en fase d’EXCEPCIONALITAT el Pla d’Emergències en situació de sequera del 

municipi de Mataró. 

Segon.- Ordenar l’establiment de les següents mesures en funció del seu àmbit d’aplicació: 
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Mesures organitzatives, de control i de tipus legal i normatiu 

a. Coordinar les accions establertes per la situació d’EXCEPCIONALITAT a través del Comitè 

Municipal d’Emergències (que es constitueix en Comitè Municipal de Sequera) i del grup tècnic 

responsable dels diferents àmbits d’actuació: 

 

 Establir el calendari de reunions i informes del Comitè Municipal de Sequera, que com a 

mínim tindran una periodicitat mensual. 

 

 Registrar l’evolució dels paràmetres de disponibilitat de recursos, diversitat de fonts, situació 

de les infraestructures o dades de consum, així com recollir les accions i resultats obtinguts 

en aquesta fase per, posteriorment, una actualitzar els procediments i millorar les accions 

futures de mitigació dels efectes de la sequera. 

 

 Preparar itineraris i anticipar l’anàlisi de les accions que s’impulsarien en un estat de 

sequera més restrictiu (EMERGÈNCIA) a fi millorar la seva eficàcia. 

 

b. Supervisar i prendre les decisions a través del Comitè Municipal de Sequera. 

 

 Establir el calendari de reunions periòdiques per analitzar les accions i els resultats 

obtinguts. 

 Avaluar els informes generats, així com determinar la necessitat de comptar amb altres 

experts o empreses externes que poguessin solucionar algun problema generat per 

l’escassetat de recursos. 

 Crear o intensificar, si s’escau, noves mesures per a implementar, en cas d’entrar en 

situació d’EMERGÈNCIA, i, fins i tot, durant la situació d’EXCEPCIONALITAT del moment, 

si les accions no obtenen els resultats esperats. 

 

c. Aplicar sobre els incompliments d’aquest decret el règim sancionador establert al Reglament 

d’Aigües de Mataró. 

El control i vigilància del compliment de les previsions d’aquesta norma serà realitzada per 

inspectors o policia local de l’Ajuntament de Mataró, i personal de l’entitat gestora del 

subministrament AMSA. 

Els incompliments podran ser sancionats amb imports de fins a 3.000 euros. 

Mesures sobre la demanda 

d. Limitacions particulars en l’ús d’aigua per a abastament de població: 

 

  L’ús d’aigua per a abastament de població està sotmès a totes les limitacions contemplades 

en la fase d’Alerta, amb l’afegit de les que s’indiquen a continuació. Aquestes limitacions 

apliquen a tots els orígens de l’aigua excepte quan s’indica el contrari. 
 

a) Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic 

com privat, excepte per a la realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. 
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Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima quantitat d’aigua 

indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 

El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la 

pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes  

necessàries per permetre-la, sense superar la dotació màxima de 450 m3/ha/mes i 

acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local. 

La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en 

teulades ni al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos 

han de mantenir-se les limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens 

locals puguin dictar normes més restrictives. S’admet el reg municipal amb aigües 

freàtiques únicament en cas que es comprovi mitjançant una avaluació hidrogeològica que 

no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 

Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen 

de l’aigua, indicant clarament que es tracta d’aigua no potable. 

b)  Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i 

similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat d’un accident o d’un 

incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. En aquestes 

circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua indispensable. S’exclou de la 

prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, 

paviments, i façanes d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic 

sempre i quan, en aquest darrer cas, es comprovi, mitjançant una avaluació hidrogeològica, 

que no suposa una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En 

ambdós casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no 

potable. 

c) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: 

 

 El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, 

en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.  

 En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de 

capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants. 

 Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin i es 

buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament públiques. 

 

e. L’Ajuntament podrà establir limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat 

d’Excepcionalitat en instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics. 

 

f. Romandran tancades les fonts ornamentals de la ciutat. 

 

g. Resta prohibit l’ús de l’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire. 

 

h. Resta limitada la neteja de qualsevol tipus de vehicle al casos següents: 
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 Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes 

de recirculació de l’aigua. 

 Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, 

retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. 

 També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a 

mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta categoria 

s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o morts), 

ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport 

de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d’aigua possible. 

 

i. Romandran tancades les dutxes públiques de les platges. 

Mesures sobre el sistema d’abastament 

Aplicació de l’estratègia de revisió de la xarxa de subministrament i sanejament per a la detecció de 

fuites i la seva reparació per a situació d’ALERTA. 

Es procedirà a augmentar el volum captat de l’aqüífer local, en coherència amb el PE de Sequera 

de Mataró. Es vetllarà per incrementar en 1.100 m3/d (mitja anual) respecte els valors mitjans 

detalls en el PE de Sequera de Mataró, en tan en quan sigui factible a nivell tècnic i operacional. 

Ordenar a AMSA l’aplicació de la resta de mesures previstes al Decret Llei 1/2023 i a la Resolució    

ACC/747/2023. 

Mesures sobre les infraestructures 

j. Aplicar l’estratègia de revisió de la xarxa de subministrament i sanejament per a la detecció de 

fuites i la seva reparació per a situació d’EXCEPCIONALITAT. 

 

k. Augmentar el volum captat de l’aqüífer local en situació d’EXCEPCIONALITAT. 

 

Incrementar la proporció de recursos propis respecte al volum aportat per ATL. En estat   

d’EXCEPCIONALITAT el volum captat de l’aqüífer pot incrementar-se fins als 3,5 hm3/any, si el 

nivell de l’aqüífer és mitjà o alt, o als 2,5 hm3/any, si el nivell de l’aqüífer és baix. 

 

l. Aplicar noves estratègies de control analític en situació d’EXCEPCIONALITAT. 

 

Aplicar noves estratègies d’explotació del sistema d’abastament, ja sigui actuant sobre  l’origen 

dels recursos, les maniobres del sistema o la reducció del consum, pot afectar directament la 

qualitat de l’aigua subministrada. És per això que serà necessari focalitzar esforços en controlar 

i vigilar l’evolució de la qualitat d’aquest aigua. 

Mesures des sensibilització i comunicació 

m. Desenvolupar les accions establertes en el Pla de Comunicació de Sequera per a la situació 

d’Excepcionalitat. 
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 Dinfondre missatges de conscienciació sobre l’estalvi de l’aigua, la situació d’escassetat, el 

nivell de recursos existents, el pronòstic i els problemes que es deriven d’entrar en estadis 

de sequera més severs.  

 Informar a la població, mitjançant bans municipals, xarxes de comunicació i anuncis en 

premsa i ràdio i òrgans consultius i de participació de l’obligatorietat de compliment de les 

prohibició del reg de jardins, les limitacions en l’emplenat de piscines i la resta de mesures. 

 Comunicar a través d’AMSA als grans consumidors les mesures establertes en aquest 

Decret. 

Altres mesures complementàries establertes per part de l’ACA que afecten al municipi de Mataró 

n. Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població de 230 litres per habitant i 

dia. 

o. Limitació de consums d’aigua per a la resta d’usos: 

 
Amb caràcter general, les persones titulars d’aprofitaments d’aigua han de reduir els seus 
consums en els següents percentatges respecte del seu consum en situació de normalitat: 
 

- Usos agrícoles    40%  
- Usos ramaders    30%  
- Usos industrials    15%  
- Usos recreatius que impliquin el reg  50%  
- Altres usos recreatius    15%  

 

Aquestes dotacions es poden complementar amb aigües regenerades procedents d’estació 
depuradora d’aigües residuals, a càrrec de la persona usuària, sempre que existeixi 
disponibilitat de cabals. 
 
No obstant, les persones titulars d’aquests aprofitaments poden optar per proposar a l’Agència 
Catalana de l’Aigua un pla d’estalvi compatible amb la resta de previsions d’aquest PES i 
elaborat de conformitat amb el model publicat a la plana web de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
cas en el qual l’Agència pot resoldre un  percentatge de reducció inferior, atenent a les 
particularitats de cada ús, les dotacions i l’eficiència del subministrament en condicions de 
normalitat i al grau d’afectació o interferència que les captacions de les explotacions suposen 
per als abastaments municipals del seu entorn. Entre aquests motius, cal destacar els 
següents: 
 

 En el cas del reg agrícola, en situació d’Emergència, garantir la supervivència de conreus 
llenyosos o permanents. 

 En el cas dels usos ramaders, garantir la supervivència dels animals presents en l’explotació 
en el moment de la declaració de l’estat d’excepcionalitat, tenint present el tipus d’explotació 
i de bestiar i el moment concret de la cria. 

 En el cas dels usos industrials, en situacions d’excepcionalitat i d’emergència, limitar les 
afeccions al procés productiu, i sempre i quan s’hagin suprimit o reduït al màxim els 
consums d’aigua que no estan lligats a l’esmentat procés productiu, els consums propis del 
qual no poden superar les referències de les Millors Tècniques Disponibles o altres 
estàndards d’eficiència del sector. 
 

Tercer.-Publicar al BOPB la present resolució als efectes de notificació per tenir per destinatari a 

una pluralitat indeterminada de persones. 

 

 


