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1-Dictamen

DICTAMEN 03/2018 sobre el Pla especial d’actuació en situació
d’alerta i eventual sequera.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, la Comissió Executiva del Consell de Treball, Econòmic
i Social per delegació del Ple, en la sessió extraordinària del dia 7 de setembre
de 2018, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 18 de juliol de 2018 va tenir entrada al Consell de Treball, Econòmic
i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava
l’emissió del dictamen, previ a l’aprovació del Pla especial d’actuació en
situació d’alerta i eventual sequera.
El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES) es va
acompanyar de la Proposta d’acord de Govern que aprova el Pla, d’una
memòria tècnica, d’una memòria econòmica, d’un informe d’impacte
pressupostari, econòmic i social, d’un informe de sostenibilitat ambiental i d’un
informe sobre les modificacions derivades del tràmit d’informació pública.
La Comissió de Treball de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient es va
reunir el dia 6 de setembre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera consta dels
següents apartats: introducció, marc legal, escenaris de sequera, normes
d’explotació dels recursos hídrics durant la sequera hidrològica, mesures a
aplicar en relació amb l’ús de l’aigua, determinacions organitzatives i revisió
del Pla i modificacions puntuals. També conté set annexos
En la introducció es posa de manifest que en els darrers anys s’han adoptat
mesures de gestió extraordinàries en casos de sequera i que l’objectiu del
PES és, entre d’altres qüestions, donar compliment al mandat del Pla
Hidrològic Nacional segons el qual tots els organismes de conca han
d’elaborar un pla per enfrontar-se a les situacions de sequera.
L’apartat de marc legal indica les normes i d’altres instruments de la
planificació hidrològica als quals es dona compliment i que es desenvolupen.
En l’apartat dels escenaris de sequera s’analitzen dos tipus d’escenaris: les
situacions de sequera pluviomètrica i els estats de sequera hidrològica. Així
mateix, es defineixen les unitats d’explotació, regulades i no regulades, els
indicadors de sequera hidrològica i el procediment de declaració dels estats
de sequera pluviomètrica i hidrològica i d’activació de les mesures.
En l’apartat quart s’estableixen normes d’explotació dels recursos hídrics
durant la sequera hidrològica. Es regula la producció de recursos no
convencionals, com ara la dessalinització d’aigua de mar o el sistema de
reutilització de l’Estació de Regeneració de l’Aigua del Prat de Llobregat.
També es regula l’aprofitament coordinat de recursos subterranis i
superficials i els desembassaments màxims per reg durant la sequera.
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Finalment es determinen les accions preparatòries que els ens implicats en
la gestió de la sequera han de preveure perquè el PES pugui aplicar-se en
els moments previstos.
En l’apartat cinquè es determinen les mesures a aplicar en relació amb l’ús
de l’aigua. S’estableixen les mesures aplicables a partir de l’entrada en vigor
del Pla i també els deures de comunicació tant de les entitats
subministradores com de la resta de persones usuàries i les mesures
comunes i les mesures específiques aplicables en alerta, excepcionalitat i
emergència.
L’apartat sisè, anomenat “determinacions organitzatives”, fa esment dels
organismes implicats en aquest Pla especial d’actuació. El Comitè Permanent
de la Sequera dirigeix i coordina l’actuació de les unitats organitzatives de
l’Agència Catalana de l’Aigua. L’Observatori de la Sequera fa el seguiment de
l’aplicació de les mesures previstes en el Pla i de les tasques de revisió del
Pla, entre d’altres. La Comissió Interdepartamental de la Sequera es
constitueix quan s’activa l’estat d’alerta i la seva funció és fer el seguiment de
l’evolució dels diferents estats de sequera i acordar les mesures normatives
necessàries. La Unitat de Gestió d’Emergències es constitueix quan s’activa
l’estat d’emergència en una determinada unitat d’explotació.
En l’apartat setè s’estableix que el PES s’ha de revisar almenys cada 6 anys.
També es determina que es pot revisar quan s’hi vulguin introduir canvis
significatius en la seva organització o mesures d’actuació i que el Govern pot
acordar introduir-hi modificacions puntuals.
En l’annex 1 es fa una relació dels municipis i de les unitats d’explotació a les
quals pertanyen.
En l’annex 2 es determina el cabal d’extracció en situació d’alerta i en situació
d’excepcionalitat i els límits d’extraccions de les captacions recuperades.
L’annex 3 conté una relació, per mesos i municipis, de la població a considerar
en el càlcul dels volums màxims subministrables en situació de sequera
hidrològica.
L’annex 4 determina les dotacions addicionals per municipi en situació de
sequera hidrològica (l/hab/dia).
L’annex 5 estableix els municipis on els consums industrials es tracten de
manera desagregada.
L’annex 6 fa una relació dels cabals mensuals mínims circulants en els
diferents escenaris de sequera.
L’annex 7 recull en un llistat els acrònims que apareixen al Pla.
III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC considera encertat que es disposi d’un Pla especial
d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera que faciliti una programació
davant dels diferents estats de sequera hidrològica, a diferència del que
succeïa en la gestió dels episodis de sequera anteriors.
Segona. Tot i això, el CTESC constata, un cop més, l’important endarreriment
entre el desenvolupament d’importants eines normatives previstes al cos
legislatiu i la seva aprovació formal i entrada en vigor. Així, en el cas del PES
hi ha referències a la tramitació d’aquest tipus de planificacions a la Directiva
Marc de l’Aigua (any 2000), la Llei 10/2001 i el Decret 380/2006.
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Tercera. El CTESC valora que el PES també permet incorporar de manera
estratègica l’eventualitat d’una sequera a la gestió pública i privada de l’aigua
i, per tant, preparar-se amb la suficient antelació per poder aplicar les
mesures concretes en cas d’activació del Pla.
Quarta. Tot i valorar el Pla, el CTESC mostra la seva preocupació per la
inseguretat jurídica que pot generar la manca de concreció d’alguns aspectes
en l’aplicació de les mesures de restricció als usuaris, especialment els
relacionats amb el desenvolupament d’una activitat econòmica.
Cinquena. Tot i que durant la darrera dècada ha millorat la capacitat
d’abastament d’aigua a Catalunya, especialment per a usos urbans, encara
cal continuar treballant per reforçar la garantia d’abastament a tot el territori i
especialment a les àrees metropolitanes.
Sisena. El CTESC considera que en un eventual episodi sequera, la
informació i implicació dels usuaris són claus per a la correcta gestió de les
mesures del Pla. En aquest sentit, el CTESC considera que cal incloure una
referència explícita a la posada en marxa d’un pla de comunicació, esmentat
en la memòria tècnica del PES.
Setena. Davant les implicacions socioeconòmiques que suposa un episodi
de sequera, el CTESC considera necessari que en el procés de seguiment
de l’episodi de sequera existeixin instruments de participació i informació dels
agents econòmics i socials.
Vuitena. A partir de l’experiència de la gestió d’episodis anteriors de sequera,
el CTESC considera subestimats els costos associats a la gestió d’una
eventual sequera detallats a la memòria econòmica del PES.
Novena. Atès que s’ha sol·licitat dictamen al Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya, es considera que seria convenient que se’n fes menció
en el preàmbul de l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Pla especial
d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera.
IV. OBSERVACIONS A L’ARTICULAT

1. El CTESC proposa aclarir la redacció de la primera frase del darrer
paràgraf de la pàgina 37 sobre el retorn aigües amunt de Sant Joan
Despí.
2. El CTESC recomana que a la Taula 4-2 del punt 4.1.2, a l’apartat
d’observacions, en el reg agrícola del Canal de la Dreta, s’afegeixi que
s’hauran de complir els criteris de qualitat agronòmica de l’aigua de reg,
especialment pel que fa a la salinitat.
3. El CTESC recomana que al primer paràgraf de l’apartat 4.1.3 s’afegeixi
que per a l’ús d’aquests recursos s’hauran de complir els criteris de
qualitat agronòmica de l’aigua de reg, especialment pel que fa a la
salinitat.
4. El CTESC recomana que a l’apartat 4.1.3 s’afegeixi la previsió d’ajuts per
a aquells usuaris, especialment els industrials, que es vegin obligats a fer
inversions com a conseqüència de l’ús de l’aigua regenerada en el seu
procés productiu.
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5. El CTESC considera que a l’apartat 5.3.3., com a primer motiu pels quals
l’ACA pot resoldre un percentatge de reducció inferior als previstos a la
taula 5-1, s’ha d’incorporar el fet que els diversos usuaris hagin implantat
accions prèvies d’estalvi i eficiència a les seves instal·lacions.
6. El CTESC considera que a l’apartat 6 cal crear una comissió de
seguiment amb participació dels agents econòmics i socials.

V. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Pla
especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera i sol·licita al Govern
que sigui receptiu a les recomanacions formulades en el present Dictamen.

Barcelona, 7 de setembre de 2018

El president
Lluís Franco i Sala

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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ACORD
GOV/
/2018, de de
d’alerta i eventual sequera.

, pel qual s’aprova el Pla especial d’actuació en situació

La Directiva 2000/60/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000,
per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, té
entre altres objectius, l'establiment d'un marc per a la protecció de les aigües superficials
continentals, les aigües de transició, les aigües costaneres i les aigües subterrànies que
contribueixi a pal·liar els efectes de les sequeres de manera que, al seu torn ajudi a
garantir un subministrament suficient d'aigua en bon estat.
La Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, en el seu article 27.4 faculta
a les Administracions hidràuliques competents de les Comunitats Autònomes per
elaborar a les conques intracomunitàries plans especials d'actuació en situació d'alerta
i eventual sequera que inclouen les regles d'explotació dels sistemes i les mesures que
cal aplicar en relació amb la utilització del domini públic hidràulic i que han d'activar-se
un cop els organismes de conca declarin formalment la situació d'alerta i eventual
sequera.
A l’àmbit de les conques internes de Catalunya, l'article 21 del Reglament de la
planificació hidrològica, aprovat per Decret 380/2006, de 10 d'octubre, preveu la
possibilitat que l'Agència Catalana de l'Aigua elabori un pla especial d'actuació en
situació d'alerta i eventual sequera.
L'aprovació d'aquest tipus de plans en l'àmbit de les conques internes de Catalunya
correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya, tal i com ho estableixen els articles
25.1 del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, i 19.8. de l’esmentat Reglament de la planificació
hidrològica.
Per tant, un cop ha estat elaborada la proposta de Pla especial d’actuació en situació
d’alerta i eventual sequera per l’Agència Catalana de l’Aigua, i ha estat sotmesa als
tràmits d’informació pública i de consulta previstos a l’article 19 del Reglament de la
planificació hidrològica, i al procediment d’avaluació ambiental estratègica,
A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, vist/d’acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora, el Govern,

Acorda:
—1 Aprovar el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera, que consta
en annex.
—2 El Govern, a proposta d’un Departament o a proposta dels ens locals, amb l’informe
previ del Director de l’Agència Catalana de l’Aigua i prèvia deliberació del seu Consell
d’Administració, pot acordar l’establiment d’excepcions puntuals a les obligacions,
limitacions i prohibicions que estableix el Pla per motius d’interès públic.

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
tret del seu document annex, que es pot consultar a través de la pàgina web de l’Agència
Catalana de l’Aigua www.gencat.cat/aca i al Portal de la Transparència
http://transparencia.gencat.cat/.
Barcelona,

Secretari del Govern

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

