
  
 
                                                                                                                                                      
                   
 
 
A  J  U  N  T  A  M  E  N  T  
DE  PACS  DEL PENEDÈS 

 
       NIF P-0815300-I 

Av. Diputació, 1 i 3  Tels. 93 817 14 85,  
08796 PACS DEL PENEDÈS (Barcelona) 

e-mail: pacs@diba.cat; www.pacsdelpenedes.cat 
 

DECRET  D’ALCALDIA 
 

La sequera acumulada els darrers anys a la que s’ha sumat la manca de precipitacions importants, 

han fet necessària la redacció d’un Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera 

(PES), que és la figura o l’ instrument de planificació elaborat per l’Agència Catalana de l’Aigua 

(ACA) que té per objectiu donar continuïtat àgil i eficient des de la gestió ordinària o de normalitat 

hidrològica cap a la gestió de situacions de sequera i els episodis més crítics de manca de 

disponibilitat de recurs, que actualment està en tramitació.  

 

Davant d’aquesta situació, i per tal de garantir l’abastament a la ciutat de Pacs del Penedès, 

actualment  gairebé la majoria de l’aigua que es requereix per cobrir el  seu consum diari s’obté de 

ATL (Aigües Ter-Llobregat). 

 

Com a conseqüència de les dades de reserva dels embassaments del Ter-Llobregat, i en virtut del 

Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) aprovat segons acord de govern 

ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, la Generalitat de Catalunya i més concret l’Àrea d’acció 

climàtica, alimentació i Agenda Rural ha publicat en el DOGC núm 8.801 de 25 de novembre de 2022 

(RESOLUCIÓ ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera 

pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les 

unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, 

embassaments del Ter i embassaments del Llobregat, l’estat d’alerta en la conca núm. 13 

Embassaments Ter-Llobregat, entre les quals es troba afectada a la que pertany el Municipi de Pacs 

del Penedès. 

 

D’acord amb la publicació de DOGC i PES, adjuntem informació relativa a les actuacions que hauria de 

portar a terme el municipi de Pacs del Penedès en situació d’Alerta i eventual Sequera, en el què  
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s’estableix que l’objectiu prioritari del servei és satisfer les necessitats bàsiques de la població 

urbana, quedant la resta d’usos condicionats a que el subministrament prioritari estigui garantit. 

 

Per tot l’exposat,  

 

DECRETO : 

 

PRIMER: Adoptar les següents mesures excepcionals de racionalització en l’ús de l’ l’aigua potable 

subministrada : 

a) El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en 
l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). 
La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les 
condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui 
utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol 
cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes. 
 
El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Les 
entitats locals han de determinar la pauta d’alternança. Per defecte, els habitatges amb 
numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin 
numeració senar els dijous i els diumenges. 
 

b) Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements 
d’ús estètic de l’aigua. 
 
Com a excepció a l’anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es 
permet el mínim ús de l’aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol 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 que n’asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum 
d’aigua. 
 

c) 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. La 
prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de 
neteja d’alta pressió. 
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Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i 
prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable. 
 

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

e) La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents: 
 

 
 El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, 

en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja 
de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 

 El 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 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. 
 

f) La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: 
 
 Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb 

sistemes de recirculació de l’aigua. 
 Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, 

retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda. 
 També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per 

a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d’aquesta 
categoria s’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d’animals (vius o 
morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles 
de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització 
d’aigua possible. 

 
g) L’ús en granges 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. En 
qualsevol cas, les dotacions màximes s’han d’ajustar als valors previstos a la planificació 
hidrològica. 
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h) Les administracions locals poden establir en els seus Plans d’emergència en situacions de 
sequera limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua per a l’estat d’Alerta en 
instal·lacions esportives, públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics. 

 

Amb totes aquestes mesures s’ha de garantir que els volums lliurats per a abastament de població 

no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les 

fraccions servides des dels recursos propis municipals.  

 

També s’han d’aconseguir els següents percentatges de reducció per a cada tipus d’ús a escenari 

d’alerta respecte el consum en normalitat. 

 

Tipus d’ús  Alerta  
Reg agrícola 25% 
Usos ramaders 10% 
Usos industrials 5% 
Usos recreatius que impliquin el reg  30% 
Altres usos recreatius  5% 

 

 

SEGON: El present decret  es traslladarà a EMAVSA, Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca, en 

tant que ens gestor d’aquest servei perquè el faci públic en forma d’avis a la seva pàgina web, es 

publicarà en al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament i se’n farà la màxima difusió a la població 

pels canals habituals. També per mitjà de campanyes de conscienciació ciutadana, en les que es 

realitzaran els comunicats oportuns per donar a conèixer i crear consciència  a la població de la 

situació de manca de recursos hídrics i fomentar l’ús racional dels mateixos. 

 

TERCER: El Mossos d’Esquadra, en el marc del seu àmbit competencial, col·laborarà en les tasques 

de vigilància i control del compliment de les mesures establertes en aquest decret i vindrà obligada 

a aixecar acta de totes aquelles situacions contràries al mateix. 
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QUART: Es demana a tothom que, en la mesura del possible, faci un ús responsable i fomenti 

l’estalvi d’aigua en la seva activitat diària. 

 

CINQUÈ: Aquesta resolució estarà vigent des de l’endemà de la seva publicació al tauler electrònic 

d’edictes municipal i fins que no es dicti expressament l’aixecament d’aquestes restriccions en el 

subministrament.  

Les mesures aquí establertes, en cas d’entrada en vigor i aplicació del PES, quedaran 

automàticament actualitzades per les mesures que, en compliment del mateix, el Govern dicti per a 

cadascuna de les seves diferents fases d’aplicació: alerta, excepcionalitat i emergència.   

 

 

Atentament, 
 

 

 

 

 

Montserrat Mascaró Gras 

Alcaldessa 

 

Pacs del Penedès, a data de la firma digital 

  


