
 
 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PELS EFECTES DEL 

TEMPORAL GLÒRIA 

 

 

Exposició de motius 

 

Atès que el passat mes de gener Catalunya va patir els efectes del temporal 

Glòria deixant al seu pas afectacions i conseqüències nefastes pel conjunt del 

país i el litoral català.  

Atès que la borrasca ha deixat en situació d’emergència la xarxa viària i 

ferroviària per la seva afectació arreu del país. 

Atès que el temporal va afectar la xarxa d’abastament elèctric i la xarxa de 

telecomunicacions deixant nombrosos municipis aïllats per tot el territori.  

Atès que el temporal Glòria ha fet greus danys i destrosses a diferents zones 

del nostre país, de manera especial, al Delta de l’Ebre amb la desaparició de 

diverses zones amb gran valor mediambiental, social i econòmic.  

Atesa la devastadora afectació que estan patint les diverses activitats 

econòmiques d’arreu del país, però especialment el sector agrícola. 

Atesa la incalculable pèrdua de patrimoni històric que han patit diferents 

municipis. 

Ateses les greus afectacions en immobles de titularitat pública i privada a causa 

de les pluges, inundacions i els forts vents.  

Atès que són molts el municipis que han sol·licitat la declaració de Zona 

Afectada Greument per una Emergència de Protecció Civil pels danys 

ocasionats pel temporal. 

Atès que l’article 1.3 del Reial Decret-Llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual 

s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres 

situacions catastròfiques,  permet fer extensives les mesures que s’hi preveuen 

a zones afectades per esdeveniments de similars característiques que es 

produeixin fins al 31 de març de 2020.  

 



 
 

Atès que la Generalitat de Catalunya ha aprovat una partida d’13.9 milions 

d’euros per pal·liar els efectes del temporal. 

 

És per això que LA XXII ASSEMBLEA ORDINÀRIA DE L’ACM,  RESOL: 

 

PRIMER. Requerir al Govern de l’Estat que declari Zona Afectada Greument 

per una Emergència de Protecció Civil els municipis catalans afectats pel 

temporal que ho demanin i acordi fer-hi extensiva l’aplicació del Reial Decret-

Llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per 

pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, 

d’acord amb el seu article 1.3. 

SEGON. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i al Govern espanyol una 

estratègia conjunta i coordinada amb el territori per definir i planificar les 

inversions necessàries en infraestructures per afrontar les emergències 

climàtiques.  

TERCER.  Demanar a la Generalitat de Catalunya que posi a disposició dels 

ens locals un fons per emergències amb recursos econòmics, tècnics i 

financers per tal de poder fer front als desperfectes patrimonials i naturals que 

va causar el temporal Glòria.   

QUART. Garantir una distribució equitativa del fons per emergències amb 

criteris d’equilibri territorial per tal de poder cobrir tot el territori. 

CINQUÈ. Comunicar l’adopció dels següents acords a la Presidència del 

Govern de la Generalitat, a la Presidència del Govern de l’Estat i a les 

Conselleries i Ministeris competents, així com al Parlament de Catalunya, als 

grups parlamentaris i als ens locals. 

 

Barcelona, 14 de febrer de 2020. 


