
MESURES A APLICAR EN SITUACIÓ D’ALERTA PER SEQUERA 

(a partir de divendres 25 novembre) 

Mesures establertes pel PES - Pla Especial d’actuació en situació d’alerta i eventual Sequera 
(ACA): 

Mesures bàsiques i d’obligat compliment comuns als municipis afectats per l’alerta per 
sequera, i que compartim amb la resta de municipis metropolitans 

 Municipals Particulars 

Reg parcs, jardins, 
zones verdes 

Horari: 20h a 8h 
Evitar regar en moments de pluja 
(sensors o supervisió) 
No superar 450 m3/ha/mes. 

Horari: 20h a 8h 
Evitar regar en moments de pluja. 
No superar 450 m3/ha/mes.  
Màxim 2 dies/setmana, segons 
numeració de l’habitatge: 

- nº parell / sense nº: 
dimecres i dissabte 

- nº senar: dijous i diumenge 
Fonts ornamentals, 
llacs artificials (ús 
estètic) 

Prohibit l’ompliment total o parcial 
(excepció: llacs suport de vida 
aquàtica) 

 

Neteja carrers, 
paviments i façanes 

Mínima despesa indispensable, 
prioritzant aigua no potable 

Prohibit mànega. Permès pal de 
fregar, esponja i sistemes d’alta 
pressió 

Eliminació pols o 
matèria en suspensió  Prohibit Prohibit 

Ompliment piscines 

Limitat a: 
-Ompliment parcial si disposen de recirculació, per reposar pèrdues per 
evaporació i neteja filtres, i garantir qualitat sanitària. 
-Primer ompliment piscines de nova construcció 
-Centres educatius: desmuntables <500l, pel bany dels infants 
-Piscines d’aigua de mar desconnectades de xarxes públiques d’abastament 
/ sanejament  

Neteja vehicles 

Limitada a: 
-Establiments comercials del sector amb sistemes de recirculació  
-Esponja i galleda en vidres, miralls, retrovisors, llums i matrícula 
-Per mantenir la seguretat i salut de persones i animals: transport de 
menjar, transport d’animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i 
transport de medicaments, vehicles de transport de residus. Amb la 
mínima quantitat d’aigua possible. 

Reg camps esportius 
de gespa artificial 

No s’especifica al PES, però segons les darreres informacions de l’ACA 
(25/11/2022), entraria en el supòsit d’ús recreatiu que implica reg, obligant 
a reduir el consum d’aigua en un 30% respecte la situació de normalitat. 

 

El PES, a més, contempla que: 

Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’Emergència Municipals en situació 
de Sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús de l’aigua per a l’estat d’ALERTA en 
instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics.   

 


