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Amb la col·laboració de:

WC

OK

EP!

Reutilitzant l’aigua per regar les plantes 
(per exemple de la neteja de les fruites 
i verdures) i fent-ho a primera hora del 
matí o al vespre.

Avisant al servei de manteniment en cas 
de pèrdues o mal funcionament.

Fent activitats de manteniment 
preventiu de la xarxa i dels equips que 
utilitzen aigua.

Controlant i fent el seguiment del 
consum d’aigua.

Plantant plantes adaptades a la nostra 
climatologia.

Promovent l’ús d’aigua regenerada i la 
circulació de cabals utilitzats en les 
diverses fases de producció.

Seleccionant, en cas de compra o 
substitució, electrodomèstics de baix 
consum d’aigua. Hi ha distintius i 
etiquetatges de tipus “ecològic” avalats 
per les administracions i per institucions 
que garanteixen que el producte en 
qüestió és respectuós amb el medi.

CASA

FEINA

Tancant l’aixeta mentre no es faci servir 
l’aigua.

Fent servir un got per rentar-se les 
dents.

No utilitzant el WC com paperera.

Quan sigui disponible, fent servir l’opció de 
regulació de la cisterna del WC.

Mantenint l'aixeta en bon estat.

Preferint la dutxa al bany i no quedant-se 
més temps del necessari. Necessitareu 
100 litres menys d'aigua.

Escollint els programes adients de la 
rentadora.

Fent funcionar els electrodomèstics 
(rentadora, renta vaixelles) només quan 
estiguin al màxim de la seva capacitat, 
poden no consumir de 20 a 100 litres per 
rentat, segons marques i models!
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Rentant el cotxe amb un sistema a 
pressió en lloc de rentar-lo amb una 
mànega.

A causa de l'escassetat de pluges del mes de gener i febrer, tant la conca 
del Ter com la conca del Llobregat han entrat en fase d'excepcionalitat 2 
per dèficit de volum embassat.

L'excepcionalitat 2 preveu l'obligació de fer servir aigua potable només 
per a l'abastament domèstic, i prohibeix altres usos com ara a les 
piscines públiques i privades, per al reg de jardins particulars i en parcs 
aquàtics i en altres instal·lacions de caràcter lúdic. Aquestes mesures les 
han d'aplicar els ajuntaments mitjançant les seves disposicions locals.

Davant d'aquesta situació es DECRETA 

Prohibir, en aplicació de les mesures que suposa l'entrada en la fase 
d'excepcionalitat 2, l'ús de l'aigua apta per al consum humà de les xarxes 
d'abastament en les pràctiques següents:

1 Regar jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic 
o privat.
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Regar o aigualejar els vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic 
o privat.

3 Emplenar piscines, estanys i fonts, privats o públics. 

4 Donar aigua a les fonts de consum humà que no disposin d'elements 
automàtics de tancament. 

5 Rentar amb mànega tota mena de vehicles, excepte el rentat efectuat 
per empreses dedicades a aquesta activitat.

Aquesta situació pot variar en funció del règim de pluges, i en cada 
moment s'aplicaran les mesures corresponents segons ens indiquin els 
àmbits competents i establert en el Pla de Sequera.

A més d'aquestes mesures, el més important es continuar aplicant 
mesures d'estalvi a tots els àmbits ciutadans, en aquest sentit us donem 
tot un seguit de Consells que ajudin a millorar la situació.

No podem llençar ni una gota d’aigua, i tots en 
som responsables!

Estem davant d’un d’aquests moments crítics 
en què cal afrontar el problema de la manca 
d’aigua i sequera d’una forma responsable i 
compartida entre tots els sectors, ja que tots en 
patirem les conseqüències.

L’aigua és un bé escàs, i per tant, cal fer-ne un 
consum racional, utilitzar la que sigui 
estrictament necessària, activant totes les 
mesures d’estalvi que ens ajudin a garantir-la:

 a les seves llars.

 tant en el consum 
com en els abocaments que poden comportar 
riscos contaminants i problemes en la 
depuració.

 garantint l’ús bàsic dels 
seus usos i posant en funcionament 
mecanismes i tècniques d’estalvi i racionalitat 
d’ús.

 garantint les millors 
infraestructures i els controls de qualitat.

Aplicar més  en 
condicions.

La ciutadania

Les activitats econòmiques

Els serveis municipals

L’empresa concessionària

sistemes de reutilització
Imprès sobre paper reciclat  w
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ÉS UN 
COMPROMÍS
DE TOTS

GUIA DE BONES 
PRÀCTIQUES AMBIENTALS

ÚS SOSTENIBLE
DE L’AIGUA

aste lva ies msa  ar ir ge u

T a !a

COM PODEM 
ESTALVIAR AIGUA?

NO EN 
PODEM 
LLENÇAR 
NI UNA 
GOTA

BAN AMB MOTIU DE 
L’ENTRADA EN LA FASE 
D’EXCEPCIONALITAT 2
DEL PLA DE SEQUERA 

Davant de l’escenari d’EMERGÈNCIA per la manca d’aigua, atès l’escàs 
règim de pluges que es pateix, cal aplicar mesures extraordinàries de 
gestió de l’aigua i establir-ne restriccions i limitacions del consum. En 
aquest sentit s’hauran d’aplicar les mesures següents amb l’objectiu 
d’aconseguir el màxim nivell d’estalvi:

1 Distribuir els recursos hídrics disponibles, incloent-hi els recursos de 
gestió local, de la manera més eficient per cobrir les demandes.

 
2 Dictar bans, ordenances i altres normatives adreçades a assegurar, 

mitjançant les limitacions, restriccions i prohibicions pertinents, 
que l’aigua apta per al consum humà disponible es destina a la 
satisfacció de la demanda d’abastament i que no es produeixen 
consums excessius.

 
3 Prohibició total de l’ús d’aigua potable per al reg municipal i per al 

reg privat. 

4 Substitució de cabals potables per no potables per al reg d’aquelles 
espècies arbòries i arbustives dels parcs i jardins municipals la 
supervivència de les quals es consideri imprescindible assegurar. 

5 Prohibició de contractar i utilitzar aigua potable per a obres i usos 
temporals. 

6 Limitació (i si cal prohibició) de determinats usos lúdics i d’activitats 
econòmiques com poden ser, per exemple, els centres esportius i les 
instal·lacions de neteja de vehicles amb aigua potable. 

7 Prohibició del funcionament de fonts públiques, ornamentals i 
monuments. 

8 Prohibició d’utilització d’aigua potable per a piscines públiques i 
privades. 

9 Reducció de la pressió disponible a les xarxes de distribució en Fase 
I segons el Pla de l’annex III.
 

En funció del grau d’EMERGÈNCIA i de la necessitat d’augmentar 
l’estalvi, s’aplicarà la reducció de pressió a les xarxes de distribució, i 
s’aplicaran talls horaris totals en cas de màxima necessitat. 

PLA DE CONTINGÈNCIA 
DEL MUNICIPI DE TERRASSA 
D’ACORD AMB EL DECRET 84/2007, 
DE 12 D’ABRIL, D’ADOPCIÓ DE 
MESURES EXCEPCIONALS EN 
RELACIÓ AMB LA UTILITZACIÓ 
DELS RECURSOS HÍDRICS
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