
ASPECTES RELLEVANTS DEL 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
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DISPOSICIONS GENERALS

Entrada en vigor

Mateix dia de publicació al DOGC: 2 de març de 2023.

Objecte

Establir les normes i mesures extraordinàries i urgents per garantir l’aprofitament dels recursos hidràulics i
garantir la prestación adequada dels serveis del cicle de l’aigua.

Establir el règim sancionador en cas d’incompliment.

Caràcter no indemnitzable de les mesures adoptades

Les mesures establertes al Decret Llei 1/2023, així com les que s’adoptin en la seva aplicació i en aplicació del
Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), 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.

Declaració d’utilitat pública

L’aprovació de les mesures que s’adoptin en aplicació del Decret Llei 1/2023 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.
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MESURES ADREÇADES A GARANTIR L’ABASTAMENT D’AIGUA

Suspensió temporal dels aprofitaments (en usos diferents a abastament)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pot ordenar la suspensió de les captacions d’aigua de recursos superficials i
subterranis per usos diferents a l’abastament de la 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 del municipi o unitat d’explotació que es trobi en situació declarada de sequera
hidrològica.

Recuperació de captacions per a l’abastament de població

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'ACA.

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. del Decret.

L'execució de les obres necessàries per a la recuperació de captacions correspon als ens titulars del servei
d'abastament d'aigua.
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MESURES ADREÇADES A GARANTIR L’ABASTAMENT D’AIGUA

Admissió de la dilució

A fi de garantir la dotació de consum domèstic establerta per a cada escenari de sequera en el PES, 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.

Autoritzacions d’actuacions que comportin un esgotament del nivell freàtic

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.

Excepcionalment, l’ACA pot autoritzar aquestes actuacions si concorren causes urgents d'interès públic.

Noves connexions a la xarxa d’abastament Ter-Llobregat

El pagament de la quota de connexió a la xarxa d'abastament Ter – Llobregat 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 ACA.
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MESURES ADREÇADES A GARANTIR L’ABASTAMENT D’AIGUA

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

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 PES 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 PES, 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 PES, 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 PES, s'incrementa en un percentatge del 100% addicional.

(*) Veure art. 326 i ss. RDPH + criteris generals aprovats per l’ACA (Resolució TES/1740/2014)
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MESURES ADREÇADES A GARANTIR L’ABASTAMENT D’AIGUA

Determinació de les limitacions de consums mensuals d'aigua

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 PES, es calcula la mitjana dels darrers tres anys que
hagin estat en situació hidrològica de normalitat.

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’ACA 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.
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RÈGIM SANCIONADOR
Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC)

“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. (ENTITATS
SUBMINISTRADORES – APARTAT 5.2.1 PES):

•Informar sobre la captació de recurs en l’àmbit corresponent amb caràcter mensual (si subministrem anualment +
1.000.000m3 com a suma de tots els serveis) o trimestral (resta)

•Declarar volums subministrats a cada municipi amb caràcter mensual (si subministrem anualment + 1.000.000m3 com
a suma de tots els serveis) o trimestral (resta)

•Informar evolució variables hidrològiques (ex: volums emmagatzemats o nivells piezomètrics)

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 (ENS TITULAR DEL SERVEI D’ABASTAMENT– APARTAT 5.3.2 PES
+ ART. 29.BIS.2)

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. (AJUNTAMENTS (SUBMINISTRAMENT EN BAIXA) I
ALTRES ENS LOCALS (SUBMINISTRAMENT ALTA) – PES 5.1.5)
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RÈGIM SANCIONADOR
Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC)

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. (ENS TITULAR DEL SERVEI
D’ABASTAMENT– APARTATS 5.4.2, 5.5.2 I 5.6.2 PES + ART. 29.BIS.2)

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. (ENS TITULAR
DEL SERVEI D’ABASTAMENT– APARTAT 5.3.2 PES + ART. 29.BIS.2)

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. (ENS TITULAR DEL SERVEI
D’ABASTAMENT– APARTAT 5.3.2 PES + ART. 29.BIS.2)

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.”
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RÈGIM SANCIONADOR
Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d’aigües de Catalunya (TRLMAC)

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 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.
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RÈGIM SANCIONADOR

Disposició Final Primera.- Addició art. 29. bis al Text Refós en matèria d’aigües de Catalunya 
(TRLMAC)

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.”
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SERVEIS PÚBLICS DE SANEJAMENT

Disposició Final Segona.- Modificació art. 8 Reglament dels serveis públics de sanejament

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 8 del Reglament dels serveis públics de sanejament, 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.”
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PLA ESPECIAL SEQUERA

Aprovat per ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i 
eventual sequera. DOGC número 8039 de 10 de gener de 2020:  
(https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8039/1778533.pdf)

Cal tenir en compte que estableix diverses mesures a aplicar pels diferents actors (ens locals, gestores servei) en 
funció de cada estat de sequera (prealerta, alerta, excepcionalitat, emergència). :

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8039/1778533.pdf



