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MOCIÓ PER A QUÈ S’INCLOGUI CATALUNYA A LES ZONES AFECTADES 

GREUMENT PEL TEMPORAL FILOMENA 

 

 

El dia 8 de gener, Catalunya, i sobretot el seu terç sud, van estar afectades greument pel 

temporal de neu Filomena que posteriorment va anar acompanyat per unes baixes 

temperatures. Aquest episodi, que va durar gairebé una setmana, va provocar elevats 

gruixos de neu i danys molt importants en cultius llenyosos, sobretot d’oliveres de les 

províncies de Tarragona i Lleida, especialment de les comarques de la Terra Alta, la 

Ribera d’Ebre, el Priorat, les Garrigues, l’Urgell, el Segrià, la Segarra i alguns municipis 

del Baix Ebre, de la Conca de Barberà i del Pallars Jussà. 

 

Els danys en aquestes comarques, sobretot en olivera han estat molt importants 

provocant una important presència de esquinçades i branques trencades, que en molts 

casos s’hauran de refer els arbres el que comportarà una davallada molt important de 

les properes collites, i en casos molt concrets aquesta podria ser nul·la o gairebé nul·la. 

 

Sense oblidar les greus afectacions al Delta de l’Ebre, que ja pateix una regressió 

endèmica per motius estructurals a causa de  la gestió del Riu Ebre, i que les fortes 

tempestes només fan que agreujar la pèrdua de sòl per als arrossars i, malauradament, 

fins a dia d’avui, no hi ha hagut una actitud política valenta que pugui revertir aquesta 

situació. 

 

El Consell de Ministres, celebrat el 19 gener de 2021, va acordar declarar zones 

greument afectades per una emergència de protecció civil les comunitats d’Astúries, 

Castella i Lleó, Castella- la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, la Rioja i Navarra, que 

havien patit danys pel temporal Filomena, establint, entre altres, un conjunt de mesures 

per a les explotacions agràries afectades pel temporal d’aquestes zones, obviant les 

greus afectacions a Catalunya.  

 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l'Ajuntament d'Alguaire acorda: 

 

1) Instar al Govern de l’Estat a: 

 

- que reconegui Catalunya com a zona greument afectada per una emergència de 

protecció civil a conseqüència de la tempesta de neu generada per la borrasca Filomena 

i la posterior ona de fred.  

 

- que inclogui a Catalunya en el paquet d’ajudes als damnificats pel temporal Filomena 

aprovat en el Consell de Ministres del dia 19 de gener de 2021 y per atendre els danys 

patits per la tempesta de neu generada per la borrasca Filomena i la posterior ona de 

fred.  

usuario
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- que inclogui Catalunya en les ajudes previstes que inclouen compensacions per danys 

personals, materials i en establiments agraris, entre altres, i estan exemptes d’IRPF. A 

més, l’acord del Consell de ministres contempla que en el cas de l’activitat agrícola 

realitzada en les zones afectades, Hisenda podrà acordar la reducció dels índex de 

rendiment net que s’utilitzen per a l’estimació objectiva de l’IRPF i el règim simplificat 

de l’IVA. 

 

2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a: 

 

a) Don. Fernando Grande-Marlaska Gómez. 

Ministre de l’Interior 

Paseo de la Castellana, 5; 28010 Madrid 

 

 

b) Don. Luis Planas Puchades 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

Paseo de Infanta Isabel, 1 28071 Madrid 

 

c) Unió de Pagesos de Catalunya 

C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 

 08038 BARCELONA 
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