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BAN MUNICIPAL
MESURES PER SITUACIÓ D’ALERTA DE SEQUERA

Ha estat declarada l’entrada en estat d’alerta per sequera hidrològica en la
unitat  hidrològica  d’embassaments  Ter-Llobregat,  en  la  que  s’inclou
Viladecavalls,  segons  resolució  de l'Agencia Catalana de l'Aigua  (ACA),  de
ACC/3687/2022 (DOGC núm. 8801, de 25 de novembre).

En compliment del Pla Especial d’actuacions en situació d’alerta i d’eventual
sequera de de l’ACA  ,  i  fent ús de les atribucions que atorga a l’alcaldia
l’article 21.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim Local, ha dictat la resolució núm. 2022LLDC003711, d'1 de desembre
de  2022,  s’apliquen  les  següents  limitacions  i  restriccions  al  consum
d’aigua potable: 

 Volum màxim per abastament a la població de 250 litres/habitant.dia de
promig  per  a  tot  Viladecavalls  (incloent  activitats  econòmiques  i
comercials)

 Limitacions particulars en l’ús d’aigua per abastament a la població:

Reg  de  zones
verdes i jardins

 De 20 a 8 h (horari de menor insolació) i  evitant reg en
moments de pluja.

 Dotació mínima indispensable, adaptant-se a les condicions
de temperatura i humitat, i en tot cas < 450 m3/ha/mes.

 Reg  particular:  només  2  dies/setmana  amb  la  següent
alternança:

o Habitatges  amb  numeració  parella  o  sense
numeració: dimecres i dissabtes

o Habitatges  amb  numeració  senar:  dijous  i
diumenges.

Fonts
ornamentals  i
altres elements
estètics

 Prohibit l’ompliment total o parcial
 Només ús mínim de l’aigua en llacs artificials que suportin

vida aquàtica.  En quals evol  cas s  ’ha d’estudiar,  i  si  és
viable, s’ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la
vida aquàtica afectada a aquell entorn.

Neteja  de
carrers,
paviments  i

 Usuaris  particulars:  prohibida la  neteja  amb mànegues  o
altres  sistemes  que  utilitzin  una  làmina  d’aigua  pe
arrossegarla brutícia. 
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façanes Si es permet netejamb galleda,  pal  de frgare i  esponja o
sistemes de neteja d’alta pressió no connectats a xarxa.

 Serveis  municipals:  quantitats  mínimes  necessàries  i
prioritzar ús d’aigua no potable.

Eliminació  de
pols  ei  matèria
en suspensió

 prohibit

Ompliment  de
piscines

 Permès el reompliment parcial si es disposa de recirculació,
per reposar pèrdues per evaporació o qualitat sanitària de
l’aigua.

 Permès el primer ompliment de piscines noves.
 Permès a centres educatius (fins a 500 litres) 
 No aplica a piscines d’aigua de mar.

Neteja  de
vehicles

 Permesa només en establiments comercials., que disposen
de sistemes de recirculació d’aigua.

 Vehicles comercials per mantenir seguretat de persones o
animals  (transport  de  menjar,  ambulàncies,etc.),  amb  la
mínimautilització d’aigua possible.

 Usuaris privats: només es permet neteja de vidres, llums,
miralls, etc., mitjançant esponja i galleda.

Granjes  (aigua
potable)

 Quantitats   mínimes  necessàries  per  aberametn  i  netja
d’animals i del recinte.     Per aquest darrer ús cal utilitzar
només  les  quantitats  imprescindibles  per  mantenir  les
condicions sa nitàries i només en cas que no es dis pos i
d’una  font  alternativa  i  exclus  ivament  mitjançant  s  is
temes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

 Es recomana revisar fuites d’aigua i degoteigs en les llars, immobles,
locals,  etc,  així  com aplicar mesures addicionals  que evitin excés de
consum d’aigua, especialmemt la de xarxa d’abastament potable.

 Es  recorda  el  deure  de  col·laborar  i  la  responsabilitat  de  tothom en
l’estalvi i consum racional dels recursos hídrics.

Tot el que es comunica per al coneixement general de la ciutadania i pel seu
compliment  a  l’efecte  d’assegurar  l’estalvi  d’aigua  i  que  se’n  faci  un  ús
racional atès la declaració d’alerta per sequera hidrològica.

Viladecavalls, a data de la signatura electrònica.
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L’Alcaldessa,
Francesca Berenguer i Priego 
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