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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Heribert Grifell Costa, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, M 

Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres 

Bach, Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila 

Vilalta, Segimon Plans Pujals) 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

PLE 

Data: 15 de març de 2023 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000002-2023 

 
 
Títol de l’acord: 
 
 
MOCIÓ PER LA SEQUERA 
 
 
Text de l’acord: 
 
 

MOCIÓ PER PRENDRE MESURES PER LA SEQUERA 
 
El Pla de sequera és l'eina aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de 
l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per a gestionar els episodis d'escassetat d'aigua en el 
territori de les conques internes (rius que neixen a Catalunya i desemboquen a la 
Mediterrània). El Pla de Sequera, fa possible que la gestió dels episodis de sequera es 
puguin fer de manera anticipada i localitzada. Per aquest motiu es divideix el territori de 
les conques internes en 18 unitats d’explotació, en funció de quines són les fonts d'aigua 
que s’utilitzen per a garantir les demandes. 
 
El Pla de sequera substitueix l'aprovació i l'aplicació dels decrets de sequera, fent més àgil 
la presa de decisions i aplicant-les de manera concreta en un determinat àmbit. 
 
A partir del moment en què una unitat d'explotació entra en la situació de prealerta i 
alerta per sequera (així com en les fases d’excepcionalitat i emergència), s'emet i es 
publica una Resolució del Director de l'ACA on es detallen les mesures i accions que s'han 
de dur a terme per a garantir les demandes d'aigua. 
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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.  
 
 
Resolent: 
 
 
 —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. 
 
 —2 Declarar l'entrada a l'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica a la unitat 
d'explotació 03 Aqüífer Fluvià-Muga. 
 
 —3 Declarar l'entrada a l'estat de sequera pluviomètrica extrema a les unitats explotació 
12 Embassaments del Ter i 17 Prades-Llaberia. 
 
 —4 Declarar la sortida de l'estat de sequera pluviomètrica extrema i el retorn a l'estat de 
sequera severa a la unitat d'explotació 02 Aqüífer Carme-Capellades. 
 
 —5 Mantenir els estats de sequera hidrològica i pluviomètrica declarats a les unitats 
d'explotació restants mitjançant la Resolució ACC/451/2023, de 13 de febrer, del director 
de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
 
 —6 Els estats declarats de sequera pluviomètrica i hidrològica a totes les unitats 
d'explotació resultants de l'aplicació d'aquesta Resolució són els que es mostren en  
l'annex 1 de la resolució ACC/747/2023 de 6 de març, 
 
 En el cas del nostre municipi,  Prats de Lluçanès, pertanyent a la Unitat d’explotació 16-
Mig Llobregat, pel tipus d’indicador de pluja acumulada i per l’estat pluviomètric, és 
declarat en estat d’alerta per sequera severa. Donant-se les indicacions per part de 
l’Agència Catalana de  restriccions al ús de l’aigua.  
 
—7 Aquesta Resolució produeix efectes a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i també  al web de l'Agència Catalana de l'Aigua i al Portal de la 
Transparència. 
 
Per aquest motiu, el grup Municipal d’Esquerra Republicana- AM A Prats de Lluçanès 
proposa l’acció dels següents acords: 
 
Primer: Prendre mesures des d’ara mateix per incrementar la sensibilització de la 
població cap a un ús racional i bona gestió de l’aigua.  
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Segon: Fomentar l’estalvi d’aigua en els àmbits que sigui competència de l’ajuntament.  
 
Tercer: traslladar a la població les mesures acordades per l’Agència Catalana de l’Aigua 
per tal de fer front el més aviat possible de l’estat d’alerta de sequera severa.  
 
Quart: Fer-ne difusió periòdica per xarxes  
  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
 
 
Document signat electrònicament 


