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Excepcionalitat per sequera. Restriccions d’aigua en els usos
urbans

Divendres 3 de març

El Govern de la Generalitat ha aprovat el 28 de febrer de 2023 un decret Llei per a
protegir els abastaments d'aigua, donar rang jurídic per agilitzar tràmits per a les
actuacions que s'hagin de dur a terme, a més de dissuadir i penalitzar els possibles
incompliments.

El principal objectiu d’aquest Decret Llei se centra en el desplegament de mesures
per a garantir l’abastament d’aigua a poblacions, entre elles la recuperació de
captacions en desús per a destinar-ne els recursos a l’abastament de poblacions i la
requisa temporal de drets d’aprofitament a l’empara de la legislació d’expropiació
forçosa en situació d’emergència. En aquest sentit, l'ACA pot ordenar la suspensió
de les captacions d’aigua de recursos superficials i subterranis per a usos diferents a
l’abastament de població durant un període màxim de 48 hores.

Aquestes són les restriccions d'aigua per a usos urbans en els municipis en estat
d'excepcionalitat, entre els quals es troba Castellar del Vallès:

Volum màxim d’aigua per habitant i dia

Els volums totals d’aigua que entrin al dipòsit municipal per a l’abastament de la
població no poden superar els 230 litres per habitant i dia (incloent activitats
econòmiques i comercials).

Piscines - l’ús d’aigua potable per ompliment queda limitat a:

El reompliment parcial de piscines amb sistema de recirculació de l’aigua, en
les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines
desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
Aquestes limitacions no s’apliquen a les piscines d’aigua de mar que s’omplin
i es buidin sense connexió a les xarxes d’abastament i de sanejament
públiques.

Reg - prohibit regar zones verdes i jardins públics i privats, excepte:

Horts urbans:

El consum d’aigua s'haurà de reduir en un 40% respecte al consum en situació
de normalitat, amb independència de l'origen de l'aigua.

Neteja de vehicles - l’ús de l’aigua queda limitat a:
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Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments,
façanes i similars, ja siguin públics o particulars excepte si la neteja és resultat
d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la
seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim
d’aigua indispensable.
Sí que es permet la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja.

Fonts ornamentals

Granges

L'ús d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les
quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja
del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per
mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font
alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia
equivalent.

Eliminació de pols en l’aire

Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a
l'aire.
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