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PRINCIPALS RESTRICCIONS VIGENTS PER L’ESTAT D’ALERTA  
DE LA UNITAT TER-LLOBREGAT 

 
La Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, del Director de l'Agència Catalana 
de l'Aigua, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, declara, entre 
altres, l'entrada en estat d'alerta per Sequera Hidrològica de la Unitat 09 
Embassament de Darnius Boadella, 10 Embassaments del Llobregat, 12 
Embassaments del Ter, 13 Embassaments del Ter-Llobregat.  
 
Les principals restriccions que es preveuen en situació d’alerta són les següents: 
 

- Percentatges de reducció per a cada tipus d’ús: 
 

 
 

- Per abastament no existeix una reducció d’extracció, però sí que existeix una 
limitació del consum global d’aigua. Els volums no poden superar una dotació 
màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia.  

 
- S’estableixen limitacions particulars  l’ús d’aigua per a abastament de població, 

entre altres i en síntesi: 
 El reg de jardins i zones verdes, tant públics com privats, ha de fer-se 

només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació de reg 
ha de ser la mínima imprescindible, evitant fer-ho en dies de pluja, i en 
cap cas superar una dotació de 450 m3/ha/mes. 

 Els regs particulars es poden regar com a màxim 2 dies per setmana.  
 Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs 

artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, amb excepció dels 
llacs artificials que facin de suport de vida aquàtica, en què es permet 
l’ús imprescindible de l’aigua pel seu manteniment. 

 Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes  i 
similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una 
làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. Aquesta prohibició no inclou 
la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja.  

 Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols en matèria 
en suspensió a l’aire.  
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 La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines només queda 
autoritzada en determinats supòsits concrets: 

 Reopliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de 
recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per 
reposar pèrdues per evaporació i neteja i per garantir la seva 
qualitat. 

 Primer ompliment de piscines de nova construcció. 

 En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de 
piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres 
destinades a banys d’infants.  

Les limitacions no s’apliquen amb piscines d’aigua de mar.  
 La neteja de qualsevol tipus de vehicle que limitada als següents casos:  

 Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, 
i que comptin amb sistemes de recirculació d’aigua.  

 Fora dels establiments comercials, només es permet la neteja 
de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula, fent 
ús d’esponja i galleda.  

 També es permet la vehicles fora d’establiments comercials, si 
es necessari per mantenir la salut de les persones i dels animals: 
Vehicles de transport de menjar, de transport d’animals (vius o 
morts), ambulàncies, vehicles mèdics i de transport de 
medicaments, i els de transport de residus.  

 L’ús de l’aigua en granges connectades a la xarxa d’abastament queda 
limitat per a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels 
animals i del recinte, ajustant-se en tots els casos als valors previstos a 
la planificació hidrològica.  

 
 
 
 
Abrera, a 1 de desembre de 2022.          
                   
 
 
 
     
Miquel Corredor      
Secretari Junta de Govern   
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