BAN
Mesures excepcionals en la utilització de recursos hídrics
- excepcionalitat 2 FAIG SABER: L’entrada en fase d’excepcionalitat 2 del sistema d’abastament Ter-Llobregat, que abasteix d’aigua a la
població de Teià, segons es preveu en els Decrets
•
•

Decret d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics
Decret 257/2007, de 27 de novembre, pel qual es prorroga la vigència del Decret 84/2007, de 3 d’abril,
d’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics

Fa que sigui necessari l’acompliment, de manera rigorosa, de les limitacions i prohibicions de destinar l’aigua potable per a la
pràctica d’aquells usos que no siguin l’abastament domèstic.
Per tant, i amb caràcter indicatiu no exhaustiu, no es podrà fer ús de l’aigua apta per al consum humà de la xarxa de
distribució municipal per a:
-

Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives ja siguin de titularitat pública o privada

-

Reg o aigualeig de vials, carrers, senders i voreres, ja siguin de titularitat pública o privada

-

Emplenament de piscines, estanys i fonts, ja siguin de titularitat pública o privada

-

Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament

-

Rentat a mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per empresa dedicada a aquesta activitat.

Per tant, no es podrà fer ús de l’aigua de la xarxa pública per al reg de jardins privats o públics, sigui el que sigui el mitjà de
reg (aspersió, goteig, etc.).
L’Ajuntament podrà en els casos d’escomeses per a regs privats comunitaris, procedir a la seva clausura de comprovar-se el
consum d’aigua.
Pel que fa a l’ús responsable de l’aigua, aquest queda limitat en l’excepcionalitat 2, a un total de 270 litres per habitant i
dia, de manera que els cabals procedents dels sistema Ter–Llobregat que abasteixen Teià es limitaran a aquesta dotació. A
aquests efectes en els controls de consum que es duran a terme, es considerarà una mitjana de 2,8 habitants per habitatge
d’acord amb la mitjana resultant dels estudis realitzats pel POUM i, per tant, el consum màxim diari per comptador domèstic
s’estableix en una mitjana de 760 litres–comptador i dia.
Els abonats que tinguin censats per habitatge altre nombre d’habitants, podran demanar de l’Ajuntament l’augment de la
dotació diària d’aigua d’acord amb 270 litres-habitant i dia.
L’Ajuntament procedirà dins del més de febrer a les lectures dels comptadors d’aigua dels abonats, lectures que serviran pels
controls de consum abans esmentats
Als efectes sancionadors es considera com a falta lleu:
-

Ultrapassar la dotació de 760 litres per comptador i dia i sense passar de 1.000 l.

-

L’ús de l’aigua per a emplenament de piscines i reg de jardins o altres zones amb aigua de la xarxa pública d’aigua
potable (controlat per comprovació del fet per agents autoritzats i/o per consums detectats en escomeses d’ús
exclusiu per a regs comunitaris)

Es considerarà com a falta greu:
-

Tota falta lleu reiterada en 30 dies

Les sancions són les previstes a l’article 237.3 i 237.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, Text Refós de la Llei
de Règim Local de Catalunya, amb les següents quanties:
o Faltes Lleus 150 €
o Faltes Greus 300 €
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
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