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Primer dia d’octubre: volum mínim embas-
sat 215 hm3.

Primer dia de novembre: volum mínim em-
bassat 215 hm3.

Primer dia de desembre: volum mínim embas-
sat 215 hm3.
Sistema Llobregat

Primer dia de gener: volum mínim embassat
120 hm3.

Primer dia de febrer: volum mínim embassat
120 hm3.

Primer dia de març: volum mínim embassat
120 hm3.

Primer dia d’abril: volum mínim embassat 120
hm3.

Primer dia de maig: volum mínim embassat
120 hm3.

ANNEX 3

Riu Tram Cabal circulant l/s
Muga De Boadella a Castelló d’Empúries 135
Fluvià Fins a la confluència amb la riera de Bianya 200

Des de la riera de Bianya a Esponellà 350
Aigües avall d’Esponellà 385

Ter Abans del Freser 480
Des del Freser fins a Roda de Ter 860
Des del Pasteral fins a la sèquia Monar (exclosa) 615
Des de la sèquia Monar fins a Colomers 1.000
A Torroella de Montgrí i fins al mar 300

Mogent Fins al Besòs 50
Congost Fins al Besòs 50
Tenes Fins al Besòs 50
Besòs Tot el tram 200
Llobregat Fins el Bastareny (exclòs) 200

Des del Bastareny fins a la Baells 250
Entre la Baells i el canal de Berga 300
Entre el canal de Berga i el Cardener 600
Entre el Cardener i l’Anoia 850
Aigües avall de l’Anoia 1.200

Cardener Aigües amunt de la Llosa del Cavall 150
Entre la Llosa del Cavall i Sant Ponç 200
Aigües avall de Sant Ponç 300

Primer dia de juny: volum mínim embassat
131 hm3.

Primer dia de juliol: volum mínim embassat
142 hm3.

Primer dia d’agost: volum mínim embassat
142 hm3.

Primer dia de setembre: volum mínim embas-
sat 131 hm3.

Primer dia d’octubre: volum mínim embas-
sat 120 hm3.

Primer dia de novembre: volum mínim em-
bassat 120 hm3.

Primer dia de desembre: volum mínim embas-
sat 120 hm3.

ANNEX 4
—1 La contribució de l’Agència Catalana de
l’Aigua en el sosteniment de les despeses rea-
litzades pels ens locals a què es refereix l’arti-
cle 11 d’aquest Decret, es fixa en funció dels
següents criteris:

a) Població de dret del municipi.
b) Període durant el qual ha estat necessari

el subministrament amb cisternes.
c) Volum d’aigua subministrat. En tot cas es

tindrà en compte una dotació màxima de 75 li-
tres per habitant i dia.

—2 L’import a considerar serà del 100% del
cost justificat del volum d’aigua esmentat.
—3 L’import màxim a considerar del cost jus-
tificat per l’ajuntament és de 750 pessetes per
metre cúbic.
—4 En tot cas, la participació de l’Agència
Catalana en el sosteniment de les esmentades
despeses dependrà de les disponibilitats pressu-
postàries.
(02.017.055)

ORDRE
MAB/28/2002, de 31 de gener, sobre mesures
extraordinàries per a la prevenció d’incendis fo-
restals.

Les condicions meteorològiques que s’estan
produint a diverses comarques de muntanya pi-
rinenques, consistents en una baixa pluviome-
tria acumulada en els darrers mesos i en unes
temperatures anormalment altes per l’època de
l’any en què ens trobem, ha fet augmentar el
perill d’incendis.

Per tot això, atès el que disposa el Decret 64/
1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen me-
sures de prevenció d’incendis forestals, és neces-
sari prendre les següents mesures extraordinà-
ries per a la prevenció d’aquests incendis.

ORDENO:

Article 1
1.1 Queda prohibit fer foc en tots els ter-

renys forestals siguin o no poblats d’espècies ar-
bòries i en la franja de 500 metres que les envol-
ta, a les comarques de l’Alta Ribagorça, l’Alt
Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, el Ripollès i la Val d’Aran, fins al dia 15
de febrer de 2002.

1.2 El Departament de Medi Ambient pro-
cedirà a l’aixecament de la prohibició en el cas
que es produeixi una variació de les actuals con-
dicions meteorològiques abans de la data esmen-
tada.

Article 2
2.1 No obstant el que disposa l’article 1, el

Departament de Medi Ambient podrà conce-
dir autoritzacions per encendre foc en casos ex-
cepcionals.

2.2 Les sol·licituds es presentaran preferent-
ment a les delegacions territorials, als serveis
centrals del Departament de Medi Ambient i a
les oficines comarcals del Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, o per qualsevol de
les altres maneres que preveu l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

DISPOSICIÓ FINAL

Única
Aquesta disposició entrarà en vigor l’ende-

mà de la seva publicació al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya.

Barcelona, 31 de gener de 2002

RAMON ESPADALER I PARCERISAS
Conseller de Medi Ambient
(02.031.011)
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