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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA I AUDIÈNCIA ALS CIUTADANS SOBRE EL
PLA DE LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L’AIGUA DE SANT LLUÍS

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb
l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes, i sense perjudici de la posterior fase específica
d’informació pública del Pla d’acord amb l’art. 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local i 102 i 103 de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, s’anuncia i es publica
en el portal web municipal el text de l’actualització del Pla, per tal que els
ciutadans, associacions, organitzacions i entitats que ho considerin oportú,
puguin remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats fins el dia 13
de desembre mitjançant instància genèrica a la que s’adjuntarà el document
annex, i lliurar-la al Servei d’Atenció al Ciutadà (si no és persona obligada a
presentar-ho electrònicament) o via electrònica amb certificat digital.

PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA
Reduir la demanda d’aigua, millorar l’eficiència dels sistemes i evitar el
deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur.
NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ
Al 2003 ja es va elaborar el Pla de gestió de l’aigua de Sant Lluís i en data
05.06.2021 l’Ajuntament va aprovar definitivament el Pla d’emergència per
sequera al municipi; l’informe del servei d’Estudis i Planificació de la Direcció
General de Recursos Hídrics va recomanar a l’Ajuntament que procedís a
actualitzar el Pla de gestió de l’aigua elaborat al 2003 amb els continguts
establerts a l’art. 13 del PESIB i a l’art. 59 del PHIB 2019.
OBJECTIUS DE LA NORMA
El Pla es centra en un ventall d’actuacions encaminades a reduir la demanda,
millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics del
municipi. Els objectius es centren en:
- Definir un programa d’eficiència de captació del sistema de proveïment.
- Plantejar fonts de subministrament de garantia i de la connexió de xarxes de
distribució d’àmbit municipal.
- Elaborar un programa d’eficiència en la distribució i el consum.
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- Proposar un sistema tarifari que gravi els consumidors sumptuaris i abusius i
compleixi les eigències de la DMA respecte de la recuperació de costs del cicle
integral de l’aigua.
- Precisar campanyes d’informació i conscienciació a l’usuari.
- Planificar mesures per a la millora de les xarxes de sanejament i/o la
implantació de separació de xarxes de pluvials i residuals i exposar solucions
per al drenatge sostenible urbà.
e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries
No existeix una solució alternativa que no sigui la de disposar d’un Pla de
Gestió sostenible de l’aigua actualitzat.
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Regidora de Medi Ambient
Sant Lluís, en la data de la signatura electrònica
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