
Consulta totes les restriccions a: 
aiguesmanresa.cat/la-sequera

El reg de jardins i zones verdes ha  
de fer-se només en l’horari de menor 
insolació, de 20h a 8h.

Cal evitar el reg durant moments   
de pluja.

El reg dels jardins particulars es pot 
fer, com a màxim, 2 dies la setmana. 
Les entitats locals han de determinar 
la pauta, per defecte, els habitatges 
amb nombres parells o sense 
numeració dimecres i dissabtes,   
i els senars dijous i diumenges.

Es prohibeix als particulars la neteja  
de carrers, paviments, façanes i 
similars amb màquines d’aigua o altres 
sistemes que utilitzin làmina d’aigua 
per arrossegar brutícia. Es pot utilitzar 
pal de fregar, galleda i esponja   
o sistemes d’alta pressió.

Els serveis municipals han de fer la 
neteja amb la mínima despesa d’aigua 
indispensable, prioritzant, quan sigui 
possible, l’ús d’aigua no procedent de 
la xarxa d’abastament d’aigua potable.

La neteja de qualsevol vehicle està 
limitada a:

Neteja en establiments comercials de-
dicats a aquesta activitat que compten 
amb sistemes de recirculació d’aigua.

Fora dels establiments només es 
permet la neteja de vidres, miralls, 
retrovisors, llums i plaques de matrícula 
mitjançant esponja i galleda.

Es permet també si és necessari per 
a mantenir la seguretat i salut de les 
persones i els animals. I s’hi inclouen 
vehicles de menjar, transport d’animals, 
ambulàncies, vehicles mèdics i 
transport de medicaments, així com  
de residus. I es farà amb el mínim 
d’aigua possible.

Només es poden omplir les piscines 
en els següents casos:

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, 
neteja de filtres i 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 menys de 500 
litres i destinades al bany d’infants.
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ALERTA PER SEQUERA
A FINALS DE NOVEMBRE VAM ENTRAR 
EN ALERTA PER SEQUERA. 

L’estat d’alerta recomana un esforç per minimitzar-ne 
el consum.
Les restriccions en aquesta fase afecten principal-
ment a l’aigua en l’ús agrícola i industrial, en parcs 
i jardins, i en espais lúdics com piscines o fonts.



Cada català beu poc més d’un litre d’aigua al dia i en 
consumeix més de 150 litres. Com pot ser possible? 
Si vols reduir el teu consum d’aigua i tenir uns rius 
ben nets, proposa’t:

Passar tant temps com vulguis a la dutxa, 
però obrint l’aixeta només per esbandir-te.

Descobrir que un dels botons de la 
cisterna serveix per no buidar-la del tot.

Programar el reg per no convertir 
el jardí en una piscina.

Instal·lar airejadors a les aixetes 
per consumir menys aigua.

Cultivar plantes que necessitin poca aigua.

Fer rentadores i rentavaixelles 
carregats fins al capdamunt.

Reservar la banyera només 
per a ocasions especials.

Més informació i consells: 

aiguesmanresa.cat


