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Albert Coberó Aymerich, alcalde-president de l’Ajuntament de Súria,

FAIG SABER:
Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua, en sessió del dia 18 de novembre de 2022, ha decretat
l’estat d’alerta per sequera hidrològica de la conca del Ter-Llobregat, quedant aprovada per la 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’entrada en aquest estat de sequera comporta, d’acord amb el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (en
endavant PES), una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d’aigua que afectaran a tots els municipis pertanyents a
aquestes unitats d’explotació.
El  protocol  estableix  accions  concretes  d’estalvi  d’aigua  potable  en  serveis  o  activitats  com  són:  els  espais  verds,  les  fonts
ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles, amb l’objectiu de reduir el reg
agrícola (25%), els usos ramaders (10%), els usos industrials (5%), els usos recreatius que impliquin reg (30%) i altres usos recreatius
(5%).
Atès que el municipi de Súria es troba adscrit a la unitat 10 Embassaments Llobregat, declarat en estat de sequera pluviomètrica
severa i nivell de ALERTA, l’Ajuntament adoptarà les mesures següents:

• Prioritzar la distribució per a l’abastament a població.
• Reduir la distribució destinada al reg i fer-ho només en hores amb menys sol (de 20 h a 8 h) i dotar-lo del mínim indispensable.
• No es regarà els dies de pluja. 
• Prohibició d’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 
• Prohibició d’utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i altres materials en suspensió.
• Suspendre la distribució d’aigua destinada a l’oci, com l’ompliment de piscines. 
• Es  realitzarà  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.
Una gran part de Catalunya es troba en fase de prealerta o alerta, però s’espera que en les pròximes setmanes la previsió sigui que
noves unitats d’explotació se sumin a l’estat d’alerta. L’evolució descendent de les reserves dels embassaments, les temperatures
màximes i la insuficiència de pluges evidencien un estat crític.  Cal aturar aquest descens continuat de les reserves d’aigua per
evitar que s’hagin d’establir limitacions de consum.
És en aquest  sentit  que proposem diversos restriccions d’obligat  compliment per preservar aquest recurs  essencial  i  garantir  el
subministrament d’aigua per a la present i les futures generacions. Així doncs, demanem a la ciutadania fer un consum responsable
de l’aigua. Les limitacions són les següents: 

• Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.
• El reg de jardins i zones verdes de particulars o de caràcter públic, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20 a

8 h). 
• El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies cada setmana 
• La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: 

◦ Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat.
◦ 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. 
• No utilitzeu sistemes de màniga d’aigua o altres sistema de làmina d’aigua per netejar carrers, paviments o façanes. Si que es

permet utilitzar pal de fregar amb galleda i/o esponja. 
• Limitar la utilització d’aigua per l’ompliment de piscines només en el cas de reompliment parcial en piscines amb sistemes de

recirculació, la qualitat del qual sigui indispensable per garantir la qualitat sanitària de l’aigua o bé el primer reompliment de
piscines de nova construcció. 

• Dutxar-se en comptes de banyar-se. 
• Ompliu del tot el rentaplats o la rentadora i utilitzeu programes d’estalvi d’aigua. 

Aquesta situació es mantindrà fins a qualsevol canvi o modificació que es produeixi per part d’instruccions de la Generalitat de
Catalunya. 
El que es fa públic per a general coneixement.

Súria, 28 de novembre de 2022

L’alcalde-president,
Albert Coberó Aymerich


