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Any GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVBRE DESMBRE TOTAL ANUAL

2017 559673 507441 597542 585747 732974 886820 913335 789139 723382 586845 588117 558229 8029244

2018 551357 487073 536841 559470 626702 729355 859626 739266 692238,6 638721,4 553094 546453 7520197

2019 573814 542962 664557 620708 687130 735111 857104 766463 734724 676757 581025 545883 7986238

MEDIA 561615 512492 599647 588642 682269 783762 876688 764956 716781,53 634107,8 574078,7 550188,3 7845226



                                                 



Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Població mensual segons Annex 3 - PES (hab equivalents) 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 95.081

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

ESCENARI D'ALERTA - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) ALERTA GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 262 155.686 212.928 132.418 158.134 67.059 -30.149 -106.875 22.955 46.041 115.384 163.902 185.341 1.122.824

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 115.054 104.639 118.638 120.570 131.334 145.433 187.307 179.428 158.977 151.094 124.663 122.591 1.659.727

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 270.740 317.567 251.056 278.704 198.393 115.283 80.432 202.383 205.019 266.479 288.564 307.932 2.782.550

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 446.561 407.853 481.009 468.072 550.934 638.329 689.381 585.528 557.804 483.013 449.416 427.597 6.185.499

Origen de l'aigua

ATLL Ter 72,3% 71,4% 70,8% 68,2% 62,9% 68,9% 68,0% 70,4% 63,8% 64,3% 63,7% 65,1%

ATLL Llobregat 22,1% 23,3% 24,2% 27,3% 33,7% 26,1% 27,8% 24,5% 31,6% 31,2% 30,7% 29,6%

Aigues de Barcelona 5,5% 5,3% 5,0% 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 5,1% 4,6% 4,6% 5,7% 5,3%

Consum ATLL Ter 323.071 291.116 340.687 319.231 346.498 440.062 469.105 411.988 355.970 310.510 286.092 278.493 4.172.824

Consum ATLL Llobregat 98.755 95.115 116.264 127.975 185.790 166.572 191.340 143.546 176.137 150.497 137.865 126.587 1.716.445

Consum Aigues de Barcelona 24.735 21.622 24.058 20.866 18.646 31.695 28.936 29.994 25.697 22.006 25.459 22.517 296.231

ESCENARI D'EXCEPCIONALITAT - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EXCEPCIONALITAT GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 240 95.455 152.015 70.947 95.428 4.138 -93.430 -171.515 -43.206 -18.012 52.450 101.934 123.579 369.781

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 150.543 136.826 154.783 159.533 174.857 192.866 249.866 239.944 214.273 198.394 162.443 159.446 2.193.775

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 245.998 288.840 225.730 254.961 178.995 99.437 78.351 196.739 196.261 250.844 264.377 283.025 2.563.556

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 411.071 375.666 444.864 429.109 507.412 590.895 626.822 525.012 502.508 435.714 411.635 390.742 5.651.452

Origen de l'aigua

ATLL Ter 72,3% 71,4% 70,8% 68,2% 62,9% 68,9% 68,0% 70,4% 63,8% 64,3% 63,7% 65,1%

ATLL Llobregat 22,1% 23,3% 24,2% 27,3% 33,7% 26,1% 27,8% 24,5% 31,6% 31,2% 30,7% 29,6%

Aigues de Barcelona 5,5% 5,3% 5,0% 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 5,1% 4,6% 4,6% 5,7% 5,3%

Consum ATLL Ter 297.396 268.142 315.087 292.657 319.126 407.361 426.536 369.408 320.682 280.103 262.041 254.489 3.813.027

Consum ATLL Llobregat 90.907 87.609 107.527 117.322 171.113 154.194 173.977 128.710 158.677 135.760 126.275 115.677 1.567.747

Consum Aigues de Barcelona 22.769 19.915 22.250 19.129 17.173 29.340 26.310 26.894 23.150 19.851 23.319 20.576 270.677



                                                 

Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Població mensual segons Annex 3 - PES (hab equivalents) 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 95.081

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

ESCENARI D'EMERGÈNCIA I - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA I GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 206 2.370 57.876 -24.054 -1.482 -93.103 -191.227 -271.415 -145.454 -117.005 -44.812 6.165 28.129 -794.011

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 202.293 184.067 207.764 217.589 239.291 260.990 339.583 329.001 298.159 265.886 219.464 216.309 2.980.396

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 204.663 241.944 183.711 216.107 146.188 69.763 68.168 183.547 181.154 221.074 225.629 244.438 2.186.384

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 359.322 328.424 391.882 371.053 442.978 522.772 537.106 435.955 418.623 368.222 354.615 333.879 4.864.830

Origen de l'aigua

ATLL Ter 72,3% 71,4% 70,8% 68,2% 62,9% 68,9% 68,0% 70,4% 63,8% 64,3% 63,7% 65,1%

ATLL Llobregat 22,1% 23,3% 24,2% 27,3% 33,7% 26,1% 27,8% 24,5% 31,6% 31,2% 30,7% 29,6%

Aigues de Barcelona 5,5% 5,3% 5,0% 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 5,1% 4,6% 4,6% 5,7% 5,3%

Consum ATLL Ter 259.956 234.422 277.561 253.063 278.601 360.397 365.486 306.746 267.149 236.715 225.743 217.454 3.283.294

Consum ATLL Llobregat 79.463 76.592 94.721 101.449 149.384 136.417 149.076 106.877 132.188 114.731 108.783 98.843 1.348.524

Consum Aigues de Barcelona 19.903 17.411 19.600 16.541 14.993 25.958 22.544 22.332 19.285 16.776 20.089 17.582 233.013

ESCENARI D'EMERGÈNCIA II - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA II GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 186 -52.386 2.501 -79.937 -58.488 -150.303 -248.755 -330.179 -205.599 -175.236 -102.026 -50.169 -28.019 -1.478.595

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 221.907 201.834 227.614 239.607 264.146 287.822 375.323 363.762 330.396 292.127 240.167 236.451 3.281.155

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 169.521 204.334 147.677 181.119 113.842 39.067 45.144 158.163 155.161 190.101 189.998 208.433 1.802.560

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 339.708 310.658 372.033 349.035 418.123 495.940 501.365 401.194 386.385 341.981 333.912 313.737 4.564.071

Origen de l'aigua

ATLL Ter 72,3% 71,4% 70,8% 68,2% 62,9% 68,9% 68,0% 70,4% 63,8% 64,3% 63,7% 65,1%

ATLL Llobregat 22,1% 23,3% 24,2% 27,3% 33,7% 26,1% 27,8% 24,5% 31,6% 31,2% 30,7% 29,6%

Aigues de Barcelona 5,5% 5,3% 5,0% 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 5,1% 4,6% 4,6% 5,7% 5,3%

Consum ATLL Ter 245.767 221.741 263.502 238.046 262.969 341.899 341.166 282.287 246.576 219.846 212.563 204.336 3.080.699

Consum ATLL Llobregat 75.125 72.448 89.924 95.429 141.002 129.416 139.156 98.355 122.008 106.555 102.433 92.880 1.264.730

Consum Aigues de Barcelona 18.816 16.469 18.607 15.559 14.151 24.625 21.044 20.551 17.800 15.581 18.916 16.521 218.642

ESCENARI D'EMERGÈNCIA III - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA III GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 166 -107.142 -52.875 -135.819 -115.494 -207.504 -306.282 -388.944 -265.745 -233.466 -159.239 -106.503 -84.166 -2.163.179

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 241.202 219.319 247.037 258.434 283.825 307.176 395.643 384.146 350.030 311.870 258.963 255.810 3.513.456

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 134.060 166.444 111.218 142.941 76.321 894 6.699 118.401 116.563 152.631 152.460 171.644 1.350.276

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 320.413 293.173 352.610 330.207 398.444 476.586 481.046 380.810 366.752 322.238 315.115 294.378 4.331.770

Origen de l'aigua

ATLL Ter 72,3% 71,4% 70,8% 68,2% 62,9% 68,9% 68,0% 70,4% 63,8% 64,3% 63,7% 65,1%

ATLL Llobregat 22,1% 23,3% 24,2% 27,3% 33,7% 26,1% 27,8% 24,5% 31,6% 31,2% 30,7% 29,6%

Aigues de Barcelona 5,5% 5,3% 5,0% 4,5% 3,4% 5,0% 4,2% 5,1% 4,6% 4,6% 5,7% 5,3%

Consum ATLL Ter 231.807 209.260 249.745 225.205 250.593 328.556 327.339 267.945 234.047 207.154 200.598 191.728 2.923.977

Consum ATLL Llobregat 70.858 68.371 85.229 90.282 134.366 124.365 133.516 93.358 115.809 100.403 96.666 87.149 1.200.371

Consum Aigues de Barcelona 17.747 15.542 17.636 14.720 13.485 23.664 20.191 19.507 16.896 14.681 17.851 15.502 207.423



 

Taula 5 Evolució de la demanda d’aigua potable durant el període (2016-2019) 



                                                 

 

 

 

Taula 6 Tipologia i número d’abonats 



                                                 



Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Població mensual segons Annex 3 - PES (hab equivalents) 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 95.081

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

ESCENARI D'ALERTA - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) ALERTA GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 262 155.686 212.928 132.418 158.134 67.059 -30.149 -106.875 22.955 46.041 115.384 163.902 185.341 1.122.824

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 115.054 104.639 118.638 120.570 131.334 145.433 187.307 179.428 158.977 151.094 124.663 122.591 1.659.727

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 270.740 317.567 251.056 278.704 198.393 115.283 80.432 202.383 205.019 266.479 288.564 307.932 2.782.550

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 446.561 407.853 481.009 468.072 550.934 638.329 689.381 585.528 557.804 483.013 449.416 427.597 6.185.499

Usos

Domèstic 69,0% 69,0% 69,0% 65,2% 65,2% 65,2% 62,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%

Municipal 2,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,3% 4,3% 8,9% 8,9% 8,9% 5,1% 5,1% 5,1%

Industrial 28,6% 28,6% 28,6% 30,1% 30,1% 30,1% 28,2% 28,2% 28,2% 27,0% 27,0% 27,0%

Consum Domèstic 308.172 281.460 331.945 305.201 359.230 416.215 430.810 365.910 348.585 325.918 303.248 288.526 4.065.220

Consum Municipal 9.078 8.291 9.778 19.931 23.459 27.180 61.235 52.010 49.547 24.559 22.851 21.741 329.661

Consum Industrial 127.532 116.477 137.370 140.728 165.641 191.917 194.084 164.846 157.041 130.544 121.463 115.566 1.763.208

ESCENARI D'EXCEPCIONALITAT - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EXCEPCIONALITAT GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 240 95.455 152.015 70.947 95.428 4.138 -93.430 -171.515 -43.206 -18.012 52.450 101.934 123.579 369.781

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 150.543 136.826 154.783 159.533 174.857 192.866 249.866 239.944 214.273 198.394 162.443 159.446 2.193.775

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 245.998 288.840 225.730 254.961 178.995 99.437 78.351 196.739 196.261 250.844 264.377 283.025 2.563.556

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 411.071 375.666 444.864 429.109 507.412 590.895 626.822 525.012 502.508 435.714 411.635 390.742 5.651.452

Usos

Domèstic 69,0% 69,0% 69,0% 65,2% 65,2% 65,2% 62,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%

Municipal 2,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,3% 4,3% 8,9% 8,9% 8,9% 5,1% 5,1% 5,1%

Industrial 28,6% 28,6% 28,6% 30,1% 30,1% 30,1% 28,2% 28,2% 28,2% 27,0% 27,0% 27,0%

Consum Domèstic 283.681 259.248 307.001 279.795 330.852 385.286 391.716 328.092 314.029 294.003 277.755 263.657 3.715.115

Consum Municipal 8.357 7.637 9.044 18.272 21.606 25.161 55.678 46.635 44.636 22.154 20.930 19.867 299.975

Consum Industrial 117.396 107.285 127.047 129.014 152.556 177.656 176.471 147.808 141.473 117.760 111.252 105.606 1.611.324



                                                 

Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Població mensual segons Annex 3 - PES (hab equivalents) 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 95.081

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

ESCENARI D'EMERGÈNCIA I - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA I GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 206 2.370 57.876 -24.054 -1.482 -93.103 -191.227 -271.415 -145.454 -117.005 -44.812 6.165 28.129 -794.011

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 202.293 184.067 207.764 217.589 239.291 260.990 339.583 329.001 298.159 265.886 219.464 216.309 2.980.396

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 204.663 241.944 183.711 216.107 146.188 69.763 68.168 183.547 181.154 221.074 225.629 244.438 2.186.384

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 359.322 328.424 391.882 371.053 442.978 522.772 537.106 435.955 418.623 368.222 354.615 333.879 4.864.830

Usos

Domèstic 69,0% 69,0% 69,0% 65,2% 65,2% 65,2% 62,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%

Municipal 2,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,3% 4,3% 8,9% 8,9% 8,9% 5,1% 5,1% 5,1%

Industrial 28,6% 28,6% 28,6% 30,1% 30,1% 30,1% 28,2% 28,2% 28,2% 27,0% 27,0% 27,0%

Consum Domèstic 247.968 226.646 270.438 241.940 288.838 340.867 335.650 272.439 261.607 248.461 239.280 225.288 3.199.424

Consum Municipal 7.305 6.677 7.967 15.800 18.862 22.260 47.709 38.724 37.185 18.722 18.030 16.976 256.216

Consum Industrial 102.617 93.793 111.916 111.559 133.184 157.174 151.213 122.736 117.856 99.519 95.841 90.237 1.387.647

ESCENARI D'EMERGÈNCIA II - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA II GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 186 -52.386 2.501 -79.937 -58.488 -150.303 -248.755 -330.179 -205.599 -175.236 -102.026 -50.169 -28.019 -1.478.595

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 221.907 201.834 227.614 239.607 264.146 287.822 375.323 363.762 330.396 292.127 240.167 236.451 3.281.155

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 169.521 204.334 147.677 181.119 113.842 39.067 45.144 158.163 155.161 190.101 189.998 208.433 1.802.560

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 339.708 310.658 372.033 349.035 418.123 495.940 501.365 401.194 386.385 341.981 333.912 313.737 4.564.071

Usos

Domèstic 69,0% 69,0% 69,0% 65,2% 65,2% 65,2% 62,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%

Municipal 2,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,3% 4,3% 8,9% 8,9% 8,9% 5,1% 5,1% 5,1%

Industrial 28,6% 28,6% 28,6% 30,1% 30,1% 30,1% 28,2% 28,2% 28,2% 27,0% 27,0% 27,0%

Consum Domèstic 234.433 214.386 256.740 227.584 272.632 323.372 313.315 250.715 241.461 230.755 225.310 211.697 3.002.401

Consum Municipal 6.906 6.315 7.563 14.862 17.804 21.117 44.534 35.636 34.321 17.388 16.978 15.952 239.377

Consum Industrial 97.016 88.720 106.247 104.939 125.711 149.107 141.151 112.949 108.780 92.427 90.246 84.793 1.302.087

ESCENARI D'EMERGÈNCIA III - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA III GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 166 -107.142 -52.875 -135.819 -115.494 -207.504 -306.282 -388.944 -265.745 -233.466 -159.239 -106.503 -84.166 -2.163.179

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 241.202 219.319 247.037 258.434 283.825 307.176 395.643 384.146 350.030 311.870 258.963 255.810 3.513.456

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 134.060 166.444 111.218 142.941 76.321 894 6.699 118.401 116.563 152.631 152.460 171.644 1.350.276

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 320.413 293.173 352.610 330.207 398.444 476.586 481.046 380.810 366.752 322.238 315.115 294.378 4.331.770

Usos

Domèstic 69,0% 69,0% 69,0% 65,2% 65,2% 65,2% 62,5% 62,5% 62,5% 67,5% 67,5% 67,5%

Municipal 2,0% 2,0% 2,0% 4,3% 4,3% 4,3% 8,9% 8,9% 8,9% 5,1% 5,1% 5,1%

Industrial 28,6% 28,6% 28,6% 30,1% 30,1% 30,1% 28,2% 28,2% 28,2% 27,0% 27,0% 27,0%

Consum Domèstic 221.117 202.319 243.336 215.308 259.800 310.752 300.617 237.977 229.192 217.433 212.627 198.635 2.849.113

Consum Municipal 6.514 5.960 7.168 14.060 16.966 20.293 42.729 33.826 32.577 16.384 16.022 14.968 227.467

Consum Industrial 91.506 83.726 100.700 99.279 119.794 143.288 135.430 107.211 103.253 87.091 85.166 79.561 1.236.005





                                                 



                                                 

 

 



                                                 



                                                 

 



                                                 



Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

Venta d'aigua a Molins V.A.A. NORMALITAT 1.840,00 1.897,00 2.620,00 2.547,00 2.704,00 3.432,00 4.652,00 2.327,00 3.291,00 2.897,00 2.362,00 2.183,00 32.752

ESCENARI D'ALERTA - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) ALERTA GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

PREVISIÓ Venta d'aigua a Molins V.A.A. 1.463,05 1.509,68 2.101,64 2.025,31 2.183,49 2.795,17 3.658,09 1.781,18 2.561,08 2.206,71 1.849,09 1.696,59 25.823,03

ESCENARI D'EXCEPCIONALITAT - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EXCEPCIONALITAT GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

PREVISIÓ Venta d'aigua a Molins V.A.A. 1.346,78 1.390,54 1.943,72 1.856,71 2.011,00 2.587,46 3.326,13 1.597,09 2.307,20 1.990,61 1.693,64 1.550,36 23.593,50

ESCENARI D'EMERGÈNCIA I - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA I GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

PREVISIÓ Venta d'aigua a Molins V.A.A. 1.177,23 1.215,67 1.712,23 1.605,51 1.755,63 2.289,16 2.850,06 1.326,18 1.922,05 1.682,27 1.459,03 1.324,74 20.309,54

ESCENARI D'EMERGÈNCIA II - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA II GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

PREVISIÓ Venta d'aigua a Molins V.A.A. 1.112,97 1.149,91 1.625,50 1.510,24 1.657,13 2.171,66 2.660,41 1.220,43 1.774,03 1.562,38 1.373,85 1.244,83 19.053,94

ESCENARI D'EMERGÈNCIA III - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA III GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

PREVISIÓ Venta d'aigua a Molins V.A.A. 1.049,76 1.085,19 1.540,64 1.428,78 1.579,13 2.086,91 2.552,59 1.158,43 1.683,89 1.472,18 1.296,52 1.168,01 18.084,14



  

  

 

 

 



                                                 



DOTACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE  

Població mensual hab/mes 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 

NORMALITAT m3/mes 561.615 513.359 599.689 592.026 684.818 786.656 878.783 764.186 719.864 638.368 572.663 548.923 

Dotació litre/hab/dia 205 185 215 208 239 273 299 254 247 223 203 196 

ALERTA 
262 l/hab/dia 

Volum màxim  m3/mes 717.300 725.420 732.065 746.776 749.327 753.612 769.814 787.911 762.823 749.492 737.980 735.529 

Marge limit m3/mes 155.685 212.061 132.376 154.749 64.510 -33.043 -108.969 23.725 42.959 111.124 165.317 186.607 

Marge limit 
litre/hab/dia 

57 77 47 54 23 -11 -37 8 15 39 59 66 

              

EXCEPCIONALITAT 
240 l/hab/dia 

Volum màxim  m3/mes 657.069 664.507 670.594 684.069 686.407 690.332 705.173 721.750 698.769 686.558 676.012 673.767 

Marge limit m3/mes 95.454 151.147 70.905 92.043 1.589 -96.324 -173.610 -42.435 -21.094 48.190 103.349 124.845 

Marge limit 
litre/hab/dia 

35 55 25 32 1 -33 -59 -14 -7 17 37 44 

              

EMERGÈNCIA I 
206 l/hab/dia 

Volum màxim  m3/mes 563.984 570.368 575.593 587.160 589.166 592.535 605.273 619.502 599.777 589.295 580.244 578.317 

Marge limit m3/mes 2.369 57.009 -24.096 -4.867 -95.652 -194.121 -273.509 -144.683 -120.087 -49.073 7.581 29.394 

Marge limit 
litre/hab/dia 

1 21 -9 -2 -33 -67 -93 -48 -41 -17 3 10 

              

EMERGÈNCIA II 
186 l/hab/dia 

Volum màxim  m3/mes 509.229 514.993 519.710 530.154 531.965 535.007 546.509 559.357 541.546 532.082 523.910 522.170 

Marge limit m3/mes -52.387 1.633 -79.979 -61.873 -152.852 -251.648 -332.274 -204.829 -178.318 -106.286 -48.754 -26.753 

Marge limit 
litre/hab/dia 

-19 1 -29 -22 -53 -87 -113 -68 -61 -37 -17 -10 

              

EMERGÈNCIA III 
166 l/hab/dia 

Volum màxim  m3/mes 454.473 459.617 463.827 473.148 474.765 477.480 487.745 499.211 483.315 474.869 467.575 466.022 

Marge limit m3/mes -107.143 -53.742 -135.861 -118.878 -210.053 -309.176 -391.038 -264.975 -236.548 -163.499 -105.088 -82.900 

Marge limit 
litre/hab/dia 

-39 -19 -49 -42 -73 -107 -133 -88 -81 -57 -37 -30 



 

https://www.santcugat.cat/files/651-14418-fitxer/Ordenanca_Estalvi_d_Aigua_EdicteBOP20-09-2018.pdf
https://www.santcugat.cat/files/651-14418-fitxer/Ordenanca_Estalvi_d_Aigua_EdicteBOP20-09-2018.pdf


                                                 



                                                 



                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



                                                 



Taula 23 Dotacions màximes per cada fase de sequera un cop aplicades les mesures d'estalvi d'aigua 

Sant Cugat del Vallès GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Població mensual segons Annex 3 - PES (hab equivalents) 91.260 92.293 93.138 95.010 95.334 95.879 97.941 100.243 97.051 95.355 93.891 93.579 95.081

CONSUM REAL MUNICIPIS AMB D'ACORD AMB LES DADES 2019 (VOLUMS SUBMINISTRATS)

NORMALITAT 561.615 512.492 599.647 588.642 682.269 783.762 876.688 764.956 716.782 634.108 574.079 550.188 7.845.226

ESCENARI D'ALERTA - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) ALERTA GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 262 155.686 212.928 132.418 158.134 67.059 -30.149 -106.875 22.955 46.041 115.384 163.902 185.341 1.122.824

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 115.054 104.639 118.638 120.570 131.334 145.433 187.307 179.428 158.977 151.094 124.663 122.591 1.659.727

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 270.740 317.567 251.056 278.704 198.393 115.283 80.432 202.383 205.019 266.479 288.564 307.932 2.782.550

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 446.561 407.853 481.009 468.072 550.934 638.329 689.381 585.528 557.804 483.013 449.416 427.597 6.185.499

Dotació Consum real menys impacte mesures litres/hab/dia 158 158 167 164 186 222 227 188 192 163 160 147 178

ESCENARI D'EXCEPCIONALITAT - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EXCEPCIONALITAT GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 240 95.455 152.015 70.947 95.428 4.138 -93.430 -171.515 -43.206 -18.012 52.450 101.934 123.579 369.781

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 150.543 136.826 154.783 159.533 174.857 192.866 249.866 239.944 214.273 198.394 162.443 159.446 2.193.775

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 245.998 288.840 225.730 254.961 178.995 99.437 78.351 196.739 196.261 250.844 264.377 283.025 2.563.556

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 411.071 375.666 444.864 429.109 507.412 590.895 626.822 525.012 502.508 435.714 411.635 390.742 5.651.452

Dotació Consum real menys impacte mesures litres/hab/dia 145 145 154 151 172 205 206 169 173 147 146 135 162

ESCENARI D'EMERGÈNCIA I - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA I GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 206 2.370 57.876 -24.054 -1.482 -93.103 -191.227 -271.415 -145.454 -117.005 -44.812 6.165 28.129 -794.011

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 202.293 184.067 207.764 217.589 239.291 260.990 339.583 329.001 298.159 265.886 219.464 216.309 2.980.396

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 204.663 241.944 183.711 216.107 146.188 69.763 68.168 183.547 181.154 221.074 225.629 244.438 2.186.384

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 359.322 328.424 391.882 371.053 442.978 522.772 537.106 435.955 418.623 368.222 354.615 333.879 4.864.830

Dotació Consum real menys impacte mesures litres/hab/dia 127 127 136 130 150 182 177 140 144 125 126 115 140

ESCENARI D'EMERGÈNCIA II - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA II GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 186 -52.386 2.501 -79.937 -58.488 -150.303 -248.755 -330.179 -205.599 -175.236 -102.026 -50.169 -28.019 -1.478.595

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 221.907 201.834 227.614 239.607 264.146 287.822 375.323 363.762 330.396 292.127 240.167 236.451 3.281.155

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 169.521 204.334 147.677 181.119 113.842 39.067 45.144 158.163 155.161 190.101 189.998 208.433 1.802.560

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 339.708 310.658 372.033 349.035 418.123 495.940 501.365 401.194 386.385 341.981 333.912 313.737 4.564.071

Dotació Consum real menys impacte mesures litres/hab/dia 120 120 129 122 141 172 165 129 133 116 119 108 131

ESCENARI D'EMERGÈNCIA III - MARGE LÍMIT / DÈFICIT D'AIGUA D'ACORD AMB LES DOTACIONS LÍMIT CAPÍTOL 5.4; I ANNEXOS 3, 4 i 5 DEL PES

DOTACIONS MENSUALS (m3) EMERGÈNCIA III GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE ANUAL

Marge límit o dèficit 166 -107.142 -52.875 -135.819 -115.494 -207.504 -306.282 -388.944 -265.745 -233.466 -159.239 -106.503 -84.166 -2.163.179

Impacte mesures Cabals estimats d'estalvi i/o d'ampliació de recurs (m3/mes) 241.202 219.319 247.037 258.434 283.825 307.176 395.643 384.146 350.030 311.870 258.963 255.810 3.513.456

Marge límit  o dèficit aplicant mesures mesures (m3/mes) 134.060 166.444 111.218 142.941 76.321 894 6.699 118.401 116.563 152.631 152.460 171.644 1.350.276

Consum real menys impacte mesures (m3/mes) 320.413 293.173 352.610 330.207 398.444 476.586 481.046 380.810 366.752 322.238 315.115 294.378 4.331.770

Dotació Consum real menys impacte mesures litres/hab/dia 113 113 122 116 135 166 158 123 126 109 112 101 125



0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Activació del protocol de comunicació cap a la població

Limitació reg zones verdes d'ús públic

Limitació reg zones verdes d'ús privat

Talls de subministrament d'aigua potable

Activació de la comunicació i seguiment grans consumidors aigua…

Limitació omplerta de piscines

 Reducció permanent de la pressió de la xarxa

Intensificació tasques de control de la policia municipal i agents…

Control rebuts de consum d'aigua abusiu

Limitacions addicionals ús d’aigua en instal·lacions esportives

Control comptadors de reg amb telemesura.

Comprovació consum aigua pòlisses sensibles i grans consumidors

Limitació neteja de vehicles

Limitació neteja de carrers, clavagueram, façanes

Ampliació detecció i recerca activa de fuites.

m3/dia

Volum potencial d'estalvi d'aigua per cada mesura 

Alerta Excepcionalitat Emergència I Emergència II Emergència III
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INDEX MESURES PLA DE SEQUERA 

CODI NOM DE LA MESURA 

Preventives 

PEM01 Revisió de l’objectiu d’estalvi d’aigua de l’estat anterior 

PEM02 Increment de l'ús de captacions subterrànies 

PEM03 Ampliació de la detecció i la recerca activació de fuites. 

Administració i gestió subministrament 

PEM04 Precintat fonts per el consum humà 

PEM05 Comunicar les dades a l'ACA de les mesures implementades per l'ens gestor de l’aigua 

PEM06 Ban adreçat a la fase comunicant mesures. 

PEM07 L’Alcaldia adoptarà  les mesures necessàries fins a la suspensió del servei 

PEM08 Contractació de servei de camions cisterna i dipòsits 

Organitzatives: control legal 

PEM09 Funcions del Comitè Municipal de sequera 

PEM10 Activació de la comunicació amb els grans consumidors d'aigua del municipi 

PEM11 Comprovar els consums d’aigua de les pòlisses sensibles i grans consumidors d’aigua al municipi 

PEM12 Inspecció, control i sanció de les mesures del Pla de sequera 

PEM13 Activació de l’estratègia de comunicació 

PEM14 Control consums abusius per part dels abonats 

Actuacions sobre la demanda i tipus social 

PEM15 Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població 

PEM16 Limitació del reg de les zones verdes de titularitat municipal 

PEM17 Limitació en el reg de jardins privats 

PEM18 Neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars públics i privats 

PEM19 Regulació de l’ús d’aigua potable per l’omplerta de piscines. 

PEM20 Limitació de l’ús d'aigua potable per eliminar matèria en suspensió de l'aire. 

PEM21 Limitació de l’ús d’aigua potable per realitzar proves d’estanqueïtat 

PEM22 Regulació de l’ús d’aigua potable per la neteja de vehicles. 

PEM23 Regulació de l’ús d’aigua potable en  explotacions agrícoles i ramaderes. 

Actuacions tècniques infraestructures i recursos 

PEM24 Control dels comptadors de reg de zones verdes municipals amb telemesura. 

PEM25 
Limitacions i/o prohibicions addicionals a l’ús d’aigua potable en equipaments públics o privats i 

activitats de lleure. 

PEM26 Actuacions de millora del servei d’abastament d’aigua potable. 

PEM27 Reducció de la pressió de la xarxa de distribució d’aigua potable 

PEM28 Tall de subministrament en horari nocturn. 



1 

Codificació: 
PEM 01 

Revisió de l’objectiu d’estalvi d’aigua de l’estat anterior 

Tipus: 
Preventives 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Comité Municipal de Sequera Combinació de tots els usuaris 

Descripció de la mesura: 

Revisió de l’assoliment dels objectius d’estalvi de les mesures de l’estat anterior i per tant es va acumulant 

l’estalvi de tots els estats a mida que s’avança cap a un estat més restrictiu. 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

1.180 mensual 4.960 Setmanal 6.843 diària 9.144,53 diària 10.018 diària 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Comité de seguiment de sequera 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

A mida que es va avançant a un estat de sequera més restrictiu existeix una acumulació de mesures d’estalvi 

d’aigua i per tant s’incrementarà la complexitat de fer el seguiment.  

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua Fase Alerta : 1.180 

Fase Excepcionalitat : 4.960 

Fase Emergència I :  6.843 

Fase Emergència II :  9.144 

Fase Emergència III :  10.018 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

Seguiment mensual/setmanal/diari Ciutadania en general 



1 

Codificació: 
PEM 02 Increment de l’ús de captacions subterrànies 

Tipus: 
Preventives 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura:

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat
Cap de distribució de l’ens gestor de l’aigua 

Can Barata 

Descripció de la mesura: 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

5 mensual 23 Setmanal - - - - - - 

Alerta - Comprovació captacions subterrànies: inici de la intensificació d'extraccions subterrànies. Possible 
dilució de l’aigua si presenta concentracions de nitrats elevades. 

Excepcionalitat - Increment d'extraccions subterrànies, elevar a la màxima capacitat les extraccions 
subterrànies. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Implicació de l’ens gestor de l’aigua per tal de maximitzar el rendiment i control d’aquestes instal·lacions 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

Prestar especial atenció a la qualitat de l’aigua extreta ja que existeix el perill de que perdi qualitat al 
intensificar les extraccions 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
Cap de distribució de l’Ens gestor de l’aigua 

-- 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat.
Fase Alerta : 5 
Fase Excepcionalitat : 23 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

Seguiment mensual/setmanal/diari de m3 diaris extrets Barri Can Barata 



 1 

Codificació:  
PEM 03 
 

Ampliació de la detecció i la recerca activa de fuites. 

Tipus:  
Preventives 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
Cap de distribució de l’Ens gestor de l’aigua 

Tota la població 

Descripció de la mesura: 
 
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

12,34 mensual - - - - - - - - 

Alerta - Ampliació de la detecció i la recerca activa de fuites. Es reforçaran els efectius en la recerca de fuites i 
es resoldran amb el mínim temps possible. 

Es fa una previsió de reducció d’una fuga a la setmana de 1 l/s de caudal. 

Excepcionalitat – Seguiment setmanal del número de fuites 

Emergències -  Seguiment diari del número de fuites 
 

Es monitoritzarà el temps de resposta. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Reforç en aquest departament per part de l’ens gestor. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

Es desconeixen 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: 
 

Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua Fase Alerta : 12,34 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

–Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

–Seguiment mensual/setmanal/diari 
- Numero de persones de reforç 
- Número de fuites detectades 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 04  

Precintat fonts per el consum humà 

Tipus:  
Administració gestió 

subministrament 

Escenaris on s’aplica:  
Excepcionalitat 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de distribució del ens gestor de l’aigua Tota la població 

Descripció de la mesura: 
 

 
No s’aplicarà en una situació d’onada de calor. 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

- - 6 diària - - - - - - 

Excepcionalitat - Precintat fonts per el consum humà. 

Càlcul amb 149 fonts amb 20 accionaments al dia amb 3 litres per accionament. 

Coordinar amb sanitat quines es possible fer-ho i quines no per tal de poder pal·liar un cop de calor a qualsevol 

persona en temporada d’estiu. 

 

NOTA: 

El Comité Municipal de Sequera haurà de valorar els beneficis i inconvenients d’aplicar aquesta mesura ja 
que només es redueix 6m3/dia i en canvi, pot implicar uns inconvenients que facin que no sigui rentable 
portar a terme la mesura. Entre d’altres coses, caldrà tenir en compte que el fet de tenir les fonts tancades 

implica que es perd la qualitat de l’aigua i serà necessari fer un pla de xoc abans de la reobertura. 

 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Operaris i tècnics de l’ens gestor de l’aigua 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

Possibles afectacions a persones, alt risc de patir cops de calor en temporada d’estiu.  

Pèrdua de qualitat de l’aigua al mantenir les fonts tancades i fer un pla de reobertura de fons amb renovació de 

l’aigua que ha perdut propietats. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 

Comité Municipal de Sequera 

6 

 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

Seguiment mensual/setmanal/diari Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 05 

Comunicar les dades a l'ACA de les mesures implementades per l'ens 

gestor de l’aigua. 

Tipus:  

Administració gestió 
subministrament 

Escenaris on s’aplica: 

Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 
 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
Cap de distribució de l’Ens gestor de l’aigua 

Tota la població 

Descripció de la mesura: 

 

Alerta -   Comprovació de la comunicació de dades a l'ACA de les mesures implementades per l'ens 
subministrador (mensualment) 

 

Excepcionalitat -   Comprovació de la comunicació de dades a l'ACA de les mesures implementades per l'ens 
subministrador (setmanalment) 

 

Emergència -   Comprovació de la comunicació de dades a l'ACA de les mesures implementades per l'ens 
subministrador (diàriament) 

 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Ens gestor de l’aigua i Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

-- 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: 

 

Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua  
 

-- 
 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

- Seguiment mensual/setmanal/diari 
- Verificació que l’ens gestor compleix amb les comunicacions 

Ciutadania en general 

 



 1 

Codificació:  

PEM 06 

 

Ban adreçat a la fase comunicant mesures. 

Tipus:  

Administració gestió 

subministrament 

Escenaris on s’aplica: 

Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 
 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de comunicació Tota la població 

Descripció de la mesura: 

Alerta –  Signar el Ban adreçat a la fase d'Alerta comunicant mesures i activar el major número de canals 

possibles per comunicar el nous escenari d’Alerta. 

Excepcionalitat –  Inici tasques de redacció del Ban adreçat a la fase d'emergència comunicant mesures i reforç 

dels canals de comunicació. 

Emergència I – Inici tasques de redacció del Ban adreçat a la fase d'emergència II comunicant mesures i reforç 

dels canals de comunicació. 

Emergència II – Inici tasques de redacció del Ban adreçat a la fase d'emergència III comunicant mesures i reforç 

dels canals de comunicació. 

 
Els bans especificaran les condicions de l’abastament amb una sèrie de mesures específiques, així com 

també la resposta concreta esperada dels usuaris, a partir de la crida a la responsabilitat i solidaritat 

ciutadana davant les dificultats en l’abastament descrites en cada cas. 

Les especificacions han de ser suficientment clares, concretes i limitatives per a que no hi hagi dubtes en la seva 

interpretació. 
 

L’apel·lació a la responsabilitat solidària dels usuaris ha d’acompanyar-se de l’exigència a tots els Serveis 

Municipals de no utilitzar l’aigua de la xarxa per a usos recreatius o per aquells casos en que aquesta pugui ser 

substituïda per aigua no potable que, en tot cas, haurà de reunir les condicions sanitàries suficients. 
 

En tot cas, serà imprescindible avançar-se als controls que es realitzin sobre el consum, de la manera més ràpida 

i oportuna que en cada cas es requereixi, mitjançant la selecció de poblacions o zones específiques dins d’elles, 

selecció de dades de consum i llindars de consum admissible associats, selecció d’activitats, etc.  



 2 

Codificació:  

PEM 06 

 

Ban adreçat a la fase comunicant mesures. 

La correcta informació als usuaris dels resultats i els beneficis assolits repercutirà en la millor acceptació dels 

esforços comuns. 
 

Finalment indicar que a les propostes de ban s’han deixat textos pendents de particularitzar-se en cada cas, 

identificats en majúscules, en funció de les especificitats pròpies de les dades i períodes considerats, les 

referències i/o serveis concrets de cada municipi, els gentilicis i noms de cada poble o ciutat, etc. De la mateixa 

manera, cal insistir en què les propostes de bans següents només són això, propostes de textos, i que en les 

respectives Comissions Metropolitanes s’aniran ajustant convenientment d’acord amb l’especificat 

anteriorment. 

 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Tècnica de comunicació 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

-- 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: 

 

Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Cap de comunicació -- 
 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

Seguiment mensual/setmanal/diari Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 07 

 

L’Alcaldia adoptarà  les mesures necessàries fins a la suspensió del 

servei 

Tipus:  

Administració gestió 

subministrament 

Escenaris on s’aplica: 

Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 
 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Presidenta del Comitè Municipal de Sequera: Alcaldessa Tota la població 

Descripció de la mesura: 

 

Tal com estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera en l’apartat 5.6.3 Aplicació 

dels plans d’emergència en situacions de sequera i suspensió del servei, concretament l’apartat b) : 

L’Alcaldia, la Presidència o l’òrgan directiu equivalent pot adoptar les mesures necessàries i adequades, 

determinant dotacions limitant a la destinació per cada tipologia d’ús que depengui de la xarxa, reduccions de 

pressió o talls de subministrament temporitzats, donant-ne comunicació de manera immediata al Ple. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

Comité Municipal de Sequera 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

-- 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: 

 

Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Presidenta del Comitè de sequera: Alcaldessa -- 

Cost associat acció (€) Impacte en l’increment oferta (m3/dia) 

Indeterminat. -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès 

Seguiment mensual/setmanal/diari Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 08 
Contractació de servei de camions cisterna i dipòsits 

Tipus:  

Administració gestió 

subministrament 

 

Emergència II i III 
 

 Usuaris receptors de la mesura: 

Cap E  

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  
Tota la població 

Descripció de la mesura: 

 

Normalitat i pre-alerta  Anàlisi previ dels clients sensibles que necessiten garantir el seu servei. Es comprovarà 

les connexions i possible solució en cada cas (dipòsits, connexió de camions cisternes,etc..).   

 

Emergència II i Emergència III - Els sectors que pateixin les restriccions de subministrament disposaran de 

cisternes mòbils pels clients sensibles. La seva ubicació serà informada als anuncis de premsa 

local/comarcal/web segons el cas i als diferents mitjans de comunicació. També s'informarà de les restriccions 

previstes segons el pla de comunicació.  

 

 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

E  contractarà tants  com siguin necessaris. 

 

 

Contractacions amb previsió ja que en aquests estats hi haurà mol serveis i és probable 

que existeixi dificultat per trobar aquests serveis. 

 

 

Impacte en la reducció demanda  (m3/dia) 

Tè  -- 

Cost associat  (m3/dia) 

Indeterminat. a càrrec del gestor -- 

Indicadors de seguiment   

Seguiment mensual/setmanal/diari Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 09 

Funcions del Comitè Municipal de sequera. 

Tipus:  
Organitzatives: control legal 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Comitè Municipal de Sequera. 
 

Usuaris de caràcter públic i privat  

Descripció de les funcions 
Calendari de les reunions del Comitè Municipal de Sequera: 
 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

- mensual - Setmanal - diària - diària - diària 

- Avaluar els indicadors corresponents de seguiment de la sequera (estalvi d’aigua m3/dia). 
- Vetllar pel compliment de les mesures establertes en el PEM Sant Cugat. 
- Comprovar i avaluar l’impacte de les mesures i la consecució dels objectius definits. 
- Coordinar i donar les instruccions corresponents a tots els actors vinculats amb l’aplicació del PE i del PES i 

en especial als actors encarregats de dur a terme les mesures aplicables en estat de sequera al seu territori. 
- Facilitar i cooperar amb altres administracions de caràcter local o autonòmic, en especial amb l’ACA, per 

l’aplicació del PES. 
- Establir els mecanismes de comunicació oficial cap a la població i usuaris.  
- Mecanismes de control i vigilància per garantir el deure de la comunicació en l’obligació de declaració de 

consums de les entitats subministradores i la resta de persones usuàries.  
- Proposar la implementació de sancions  per l’incompliment per part dels usuaris de les obligacions 

establertes. 
- Instruir als funcionaris públics municipals i policia municipal de les actuacions dels usuaris no permeses o 

sancionables. 
- Avaluar, un cop finalitzat l’episodi de sequera, l’efectivitat del PEM i detectar els errors o possibles millores 

a implementar en sequeres posteriors. 
- Revisar i actualitzar cada 4 anys (com a mínim) el PEM. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

- Presidenta de la Comissió: Alcaldessa 
- Tinència d’Alcaldia Desenvolupament Urbà, Habitatge, Sostenibilitat, Via Pública i Benestar Animal 
- Tinència d’Alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis Urbans, Mobilitat, Seguretat i Transport 
- Regidoria de Sostenibilitat 
- Regidoria de Serveis Urbans, Mobilitat i Transport 
- Regidoria de Seguretat Ciutadana i de Via Pública i Benestar Animal 
- Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
- Cap de servei de Sostenibilitat i Medi Ambient 
- Cap de servei de Parcs i Jardins 
- Cap de secció de Manteniment Urbà 
- Cap de Secció de Neteja Viària i Recollides 
- Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
- Tècnic de Sostenibilitat i Medi Ambient 
- Responsable/s del Servei d’Abastament d’Aigua Potable  
- Policia Local  
- Tècnic de Protecció Civil 
- Cap de comunicació 
- Secretaria del Comitè Municipal de Sequera: assessoria jurídica de medi ambient 
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Codificació:  
PEM 09 

Funcions del Comitè Municipal de sequera. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Quan s’activa l’estat d’emergència l’Ajuntament haurà de coordinar-se amb la persona responsable de la 
Direcció de serveis del cicle de l’aigua de l’AMB i amb la persona responsable de la Unitat de Gestió de 
l’Emergència (UGE) de l’ACA. 

- Dirigir i gestionar  les accions de comunicació condicionades a l’aprovació de la comissió. 
- Establir d’enllaç directe amb els clients sensibles, que no han de veure’s afectats per les restriccions, en cas 

d’assolir el nivell d’emergència. 
- Realitzar seguiments i controls de les afectacions a cada escenari amb SOREA. 
- Realitzar seguiments i controls de l’impacte de les mesures adoptades fins el moment i de les dotacions 

assolides amb la POLICIA (registre dels incompliments).   
- Fer d’enllaç amb els organismes supramunicipals. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 

Comitè de seguiment del PEM Sant Cugat 
- 

 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

- Calendari de reunions segons freqüència establerta en el 
pla. 
- % IMPLEMENTACIÓ accions en els diferents escenaris. 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 10 

Activació de la comunicació amb els grans consumidors d'aigua del 
municipi  

Tipus:  
Organitzatives: control 
legal 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
Cap de distribució de l’Ens gestor de l’aigua 

Usuaris grans consumidors d’aigua (públics i 
privats)  

 
Descripció de la mesura:  

 
 
- Establir el seguiment dels grans consumidors d’aigua del municipi. 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

794 mensual 1059 Setmanal 1324 diària 1324 diària 1324 diària 

- Activar la comunicació i fer un seguiment periòdic segons l’estat de sequera dels grans consumidors d'aigua. 
- Avaluar els indicadors corresponents (estalvi d’aigua m3/dia).    

1. S’estima una reducció d’un 15% del consum industrial en fase d’alerta. 
2. S’estima un 5% addicional de reducció del consum industrial en fase d’excepcionalitat. 
3. S’estima un 5% addicional de reducció del consum en fase d’emergència fins assolir el 25% d’estalvi 

total obligatori. 
- Sol·licitar informació de les mesures desenvolupades per aquells grans consumidors que disposin de Plans 

de Gestió Sostenible del Cicle de l'aigua aprovats.  
- Comunicar la declaració de consums a l’ACA en cas que els  pertoqui. 
- Avaluar, un cop finalitzat l’episodi de sequera, l’efectivitat del plans de gestió sostenible del cicle de l’aigua 

dels grans consumidors.  

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

- Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
- Tècnic de Sostenibilitat i Medi Ambient 
- Cap de distribució (Ens gestor de l’aigua) 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Quan s’activa l’estat d’emergència l’Ajuntament haurà de coordinar-se amb la persona responsable i/o el 
representant del comitè de gestió del cicle de l’aigua dels grans consumidors. 

- Interlocució amb els organismes supramunicipals com l’ACA. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
Tècnic de Medi Ambient 

Fase Alerta : 794 
Fase Excepcionalitat: 1.059 
Fase Emergència:  1.324 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

- Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

–% assoliment objectius d’estalvi establerts 
– % IMPLEMENTACIÓ accions dels plans de la gestió del cicle 
de l’aigua en els diferents escenaris. 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 11 

Comprovar els consums d’aigua de les pòlisses sensibles i grans 
consumidors d’aigua al municipi  

Tipus:  
Organitzatives: control 
legal 

Escenaris on s’aplica:  
Alerta/ Excepcionalitat/Emergència I, II, III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Comitè Municipal de Sequera. 
 

Usuaris sensibles i grans consumidors 
d’aigua (públics i privats)  

 
Descripció de la mesura:  

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

39,7 mensual 52,95 Setmanal 66,20 diària 66,20 diària 66,20 diària 

Alerta -   Comprovar els consums d’aigua amb lectures dels comptadors de pòlisses sensibles i grans 
consumidors d’aigua (mensualment). 

Incrementar  l’aplicació de reducció de cabals dels grans consumidors en un 5%. 
 

Excepcionalitat -   Comprovar els consums d’aigua amb lectures dels comptadors de pòlisses sensibles i grans 
consumidors d’aigua (setmanalment). 

Incrementar  l’aplicació de reducció de cabals dels grans consumidors en un 10%. 
 

Emergència -  Comprovar els consums d’aigua amb lectures dels comptadors de pòlisses sensibles i grans 
consumidors d’aigua (diàriament). 

Incrementar  l’aplicació de reducció de cabals dels grans consumidors en un 15%. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

- Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
- Tènic de l’ens gestor de subministrament 
- Tècnic de Sostenibilitat i Medi Ambient 
- Ús de camions cisterna en cas de talls de subministrament amb clients sensibles. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- La comunicació amb els abonats pels efectes de la reducció de cabals a través de la reducció de pressió. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 

Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
Tècnic de Medi Ambient 

Fase Alerta : 39,7 
Fase Excepcionalitat: 52,95 
Fase Emergència:  66,20 

 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

- Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

% de compliment objectius de reducció grans consumidors Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 12 

Inspecció, control i sanció de les mesures del PEM 
 

Tipus:  
Organitzatives: control 

legal 

Escenaris on s’aplica:  
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Unitat d’inspecció via pública 

Cap dels Agents Cívics 

Cap de la Policia Local 

Coordinador d’Emergències - Tècnic de Protecció Civil 

Tota la població  

 

Descripció de la mesura 

 

 
Les tasques de vigilància previstes en el PEM s’intensificaran per la inspecció i control del compliment de les 

mesures que afecten al consum d’aigua i de tipus social.  
 

Caldrà tenir en compte el llistat de piscines, prioritzant les més grans de 40m2 de superfície de làmina d’aigua 

en habitatges unifamiliars i les més grans de 150 m2 en els habitatges plurifamiliars.  
 

Normalitat- 
En aquest escenari existeixen bonificacions de les taxes (llicències i ICIO) per l’estalvi d’aigua, subvencions per 

dipòsits pluvials i de piscina i reparació de sistemes de tractament d’aigües grises. L’aplicació dels requeriments 

de l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua i del CTE es controla en cada nou projecte edificatiu i/o de 

rehabilitació en els edificis del municipi.     
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

60 mensual 23,5 setmanal 40 diària 117 diària - diària 

Alerta -    

Els agents cívics realitzaran tasques d’informació a la població per vetllar pel compliment de les següents 
restriccions de tipus social (veure full informatiu pla sequera)  

1- Es pot regar de 20h a 8h  (horari nocturn) i 2 dies a la setmana.      

2- Es prohibeix l’emplenat de fonts ornamentals, llacs artificials, vaporitzadors d’aigua, similars i altres 

elements d’ús estètic de l’aigua. 

3- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments exteriors, façanes i similars amb mànega ni 

netejador a pressió. 

4- No es pot omplir una piscina existent que hagi estat buidada. 

5- Es pot reomplir parcialment la piscina per mantenir el sistema de recirculació d’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 (recuperació del nivell) 

6- Està permès el primer ompliment de piscines de nova construcció. 

7- Només es pot netejar vehicles amb esponja i galleda (sense mànega)  

Es preveu un augment del 15% de la població que complirà amb les restriccions amb la funció informativa i 

d’avís. 
   

Excepcionalitat -    

Els agents cívics seguiran informant i els inspectors de via pública realitzaran tasques de vigilància i control 
a la població per vetllar pel compliment de les següents restriccions de tipus social:  

1- Es mantenen les restriccions de l’estat d’alerta. 

2- Està prohibit regar gespa.  

3- Es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes mitjançant reg gota a gota o  regadora de 20h a 8h.  

. 
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Codificació:  
PEM 12 

Inspecció, control i sanció de les mesures del PEM 
 

4- No està permès l’ompliment de piscines de nova construcció. 

5- Es prohibeix realitzar proves d’estanquitat en cobertes i terrasses de nous edificis. 

Es preveu un augment del 20% de la població que complirà amb a les restriccions amb la funció inspectora i 

d’avís. 
 

Emergència -    

La policia local s’incorporarà en les tasques de vigilància i control pel compliment de les següents restriccions 
de tipus social:  

1- Es mantenen les restriccions de l’estat d’alerta i excepcionalitat. 

2- Només està permès regar arbres de caràcter singulars catalogats per l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès. 

3- Resta prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina. 

4- Es prohibeix qualsevol neteja de vehicles. 

Amb aquesta mesura es preveu un increment del 5% d’eficàcia de les mesures 

 

Funció inspectora: es preveu un augment del 25% de la població que complirà amb a les restriccions amb la 
funció inspectora i d’avís. 

Funció sancionadora. La implementació de les sancions estima un augment de l’eficàcia de les restriccions en 
els següents percentatges, segons la fase de sequera: 

En fase d’alerta - 15%. 

En fase d’excepcionalitat - 5%. 

En fase d’emergència I - 5%. 

En fase d’emergència II - 10%. 
 

S’aplicarà les sancions establertes a l’article 21 de l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 

 

- Els grans consumidors d’aigua potable (camps de golf, edificis industrials o de serveis, etc.) amb consums 

d’aigua de xarxa superiors a 5.000 m3 /any, hauran d’elaborar un pla de gestió sostenible del cicle de l’aigua. 

Per l’elaboració d’aquest Pla caldrà tenir en compte el contingut mínim de l’Annex 5. L’apartat 5 d’aquest 

annex descriu: 

Mesures addicionals i guia d’actuació en cas d’emergència o de talls de subministrament, segons el que 

estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual de sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 

- La limitació de consums que requereix el Pla de sequera de l’ACA són a la taula següent:  

 
 

- L’empresa gestora del subministrament d’aigua haurà de realitzar un control del consum 

mensual/setmanal/diari dels abonats per detectar consums abusius que seran avaluats per la Comissió de 

Seguiment del Pla de sequera, tal com es preveu en la fitxa PEM 17. 

 

- Tal i com preveu l’article 21 de l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua, qualsevol incompliment de les 

mesures adoptades en les situacions d’excepcionalitat o de sequera podran ser sancionades  d’acord amb 

el que preveu l’esmentada ordenança, amb imports des de 750 euros fins a 3.000 euros. 
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Codificació:  
PEM 12 

Inspecció, control i sanció de les mesures del PEM 
 

- L’òrgan competent per resoldre els procediments sancionadors serà l’Alcaldia o l’òrgan delegat a tal efecte. 
 

- L’aplicació de les sancions preveu un augment de l’eficàcia de mesures de reducció de consum industrial en 

un 10%. 

Ordenança municipal d’estalvi d'aigua  

Capítol V. Infraccions, sancions i procediment sancionadors.  

Article 21. Infraccions. Article 22.Sancions:       

- 1.5 L’incompliment de les mesures adoptades en les situacions d’excepcionalitat o de sequera constitueix 
una infracció molt greu. Multa de 1.500 a 3.000 euros.       

- 2.4.L’incompliment dels requeriments i ordres d’execució dictats per assegurar el compliment d’aquesta 

Ordenança.  Constitueix una infracció greu. Multa de 750 a  1.500 euros.     
- 3.1.Impedir l'accés a les instal·lacions als encarregats de la funció d'inspecció habilitats a tal efecte, així com 

negar-se a presentar la informació sol·licitada. La reiterada pràctica d’aquesta infracció constituirà una 

infracció greu. 

- 3.2.Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança no definit com a infracció greu o molt greu. 

Constitueix una infracció lleu. Multa  fins a 750 euros 

Emergència II -    

- En emergència II es preveu un augment de l’eficàcia del 10% en l’aplicació exprés de sancions en cas de 

consums no permesos d'aigua de xarxa.   

- En emergència II es preveu un augment de l’eficàcia del 10% en les sancions pels incompliments dels estalvis 

previstos en el pla de gestió del cicle de l'aigua de grans consumidors.     

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

- Agents cívics / inspectors via pública / policia 

- Assessoria jurídica 

- Tècnics de Serveis Urbans o Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 

- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient 

- Fulls d’inspecció i avís de piscines i jardins 

- Base de dades de les piscines al municipi 

- Coordinació de la inspecció via GIS 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Manca d’efectius per realitzar les tasques de control perquè apareixen altres emergències (onada de calor, 

incendis forestals...) 

- L’acció inspectora per fer la lectura dels comptadors  dependrà de la disponibilitat d’efectius per part de 

l’ens gestor de l’aigua. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 

Comitè Municipal de Sequera 

Fase Alerta : 60 

Fase Excepcionalitat: 23,5 

Emergència I:  40 

Emergència II: 80+37 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Nº d’efectius per la funció inspectora / fase PEM 

Número de sancions en cada fase 

% tipologia de sanció (molt greu/greu/lleu) / total sancions 

Imports sancionats fase / total 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 13 

Activació de l’estratègia de comunicació  

Tipus:  
Organitzatives: control 
legal 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de comunicació 
Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
L’estratègia de comunicació permetrà els següents estalvis: 

 
Valors acumulats en aplicació de la mesura 
 

Fase d’alerta  

Aconseguir una comunicació fluida i transparent amb els mitjans de comunicació com altres sectors per generar 
confiança entre l’administració i els administrats mitjançant:  

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

841 

Reducció 
7% del 
consum 
domèstic 

1442 

Reducció 
12% del 
consum 
domèstic 

2403 

Reducció 
20% del 
consum 
domèstic 

2403 - 2403 - 

- Establiment dels mecanismes de comunicació oficial cap a la població i usuaris.  
- Trobada introductòria amb els mitjans de comunicació per explicar com funciona el PEM Sant Cugat.  
- Exposar l’esforç de l’Ajuntament, AMB i ACA i els instruments en favor de minimitzar els efectes de l’estat 

de sequera. 
- Sensibilitzar la ciutadania envers els hàbits de consum d’aigua de xarxa i el seu impacte ambiental. 
- Donar indicacions i pautes als diferents actors per tal d’aconseguir una reducció del consum d’aigua de 

xarxa, fer-ne un millor ús i aconseguir un municipi més sostenible. 
- Trobada prèvia i introductòria amb la resta d’actors afectats: grans consumidors d’aigua, sector terciari i 

industrial, associacions veïnals i usos lúdics. En les reunions se’ls informarà: 
� Detall del funcionament del PEM de manera particularitzada a cada sector. 
� Comunicacions (carta o tramesa electrònica) a cada canvi d’estat explicant els canvis que es 

produeixen i les implicacions que comporten: 
� Comunicar els indicadors corresponents de seguiment de la sequera (estalvi d’aigua 

m3/dia). 
� Comunicar l’impacte de les mesures i la consecució dels objectius definits 

 

Fase d’excepcionalitat 

- Difondre mitjançant a través del canals oportuns qualsevol variació o canvi que es pugui produir al 
municipi amb una freqüència  mensual en fase alerta, setmanal en fase d’excepcionalitat i diària en fase 
d’emergència. Les notes de premsa o altres canals de comunicació que es puguin elaborar contindran una 
informació mínima: estat dels embassaments Ter Llobregat / informar de l’evolució dels recursos hídrics 
en els següents mesos / dotacions municipals màximes segons la fase de sequera / quins usos estan 
prohibits o limitats / actuacions que han entrat en servei/ recomanacions per estalviar aigua. 

- Trobades de seguiment prèvies i rodes de premsa periòdiques  a l’entrada de cada estat de sequera i/o 
quan es produeixi alguna novetat (aplicació de mesures pal·liatives o canvi en les consignes de gestió dels 
recursos hídrics). 

- Coordinar amb Cultura accions específiques de sensibilització al carrer. 
 

Fase d’emergència I, II i III 
- S’informarà de la ubicació de les cisternes d’aigua potable mòbils a diferents punts: web municipal, premsa 

local i/o comarcal segons el cas, radio.  
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Codificació:  
PEM 13 

Activació de l’estratègia de comunicació  

- S’informarà dels talls de subministrament previstos en horari nocturn i diürn en els horaris i barris segons 

planificació fitxa 32/33 del PEM. 

- S‘informarà de les limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua en instal·lacions esportives, 

públiques o privades, i en actes i/o espais lúdics. 

 

- Avaluar, un cop finalitzat l’episodi de sequera, l’efectivitat dels avisos i comunicació a la ciutadania per 

detectar els errors o possibles millores a implementar en sequeres posteriors. 

- Revisar i actualitzar el pla de comunicació. 

 

PLA DE COMUNICACIÓ 
Estratègia 

Per tal de difondre el contingut del PEM i la seva evolució, s’elaborarà en la fase d’alerta una estratègia de 
comunicació del PEM, específica i de caire divulgatiu i informatiu. Aquesta estratègia estarà emmarcada dins la 
proposta global del pla d’emergència climàtica i seguint les pautes generals que marqui l’Agencia Catalana de 
l’Aigua.  
 
Es tindrà en compte el públic objectiu a qui ha d’arribar el missatge (ciutadania, sector comerç, indústria, 
sanitari, serveis, etc.), els canals de comunicació disponibles, fomentant la integració de les TIC i xarxes socials, 
sense deixar de banda els col·lectius més analògics com la gent gran.  
 
L’estratègia de comunicació la lideraran les àrees expertes de Premsa i Comunicació i Participació ciutadana de  
l’Ajuntament i comptarà amb un sistema d’avaluació per valorar l’efectivitat de les accions realitzades i introduir 
possibles millores.  
 
L’estratègia de comunicació del PEM es basarà en: 
• Coherència amb la línia municipal de comunicació. 
• Transversalitat de la comunicació amb tots els grups d’interès. 
• Visió global, integrada i específica, de la situació d’emergència per sequera, integrada en una estratègia 

global d’acció d’emergència climàtica.  
• Comunicació de proximitat amb llenguatge directe, entenedor i clar. 
• Comunicació inclusiva, adequant el missatge i canal a les particularitats dels diferents grups d’interès 

(residents i comunitat internacional, infants i gent gran, usuaris d’equipaments públics i privats).  
• Dades fàcils d’interpretar i connectades a paràmetres i mesures conegudes. 
• Combinació d’escales (planeta, municipi). 
• Connexió a accions quotidianes (a casa, a la feina, en el temps d’oci). 
• Missatge d’alerta, esperançador i positiu segons la situació  d’alerta i eventual de sequera en la que ens 

trobem. 
• Ambientalització de les actuacions (per exemple eco-disseny de la cartellera-tintes ecològiques, tria del 

material més adequat, etc.) 
 

OBJECTIU 

• Sensibilitzar la ciutadania envers els hàbits de consum d’aigua de xarxa i el seu impacte ambiental. 
• Donar indicacions i pautes als diferents actors per tal d’aconseguir una reducció del consum d’aigua de 

xarxa, fer-ne un millor ús i aconseguir un municipi més sostenible. 
• Explicar què és el PEM 
• Exposar l’esforç de l’Ajuntament, AMB i ACA i els instruments en favor de minimitzar els efectes de l’estat de 

sequera. 
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Codificació:  
PEM 13 

Activació de l’estratègia de comunicació  

Com serà el Relat de la comunicació del PEM? 
 
• Quin és l’objectiu d’estalvi i les mesures a aplicar per aconseguir-lo. Quin és el pla d’acció? 
• Què és l’emergència per la sequera? I com es relaciona amb l’emergència climàtica? 
• On estem? Descriure quina és la situació d’emergència per sequera i principals indicadors (consum específic 

per usos). 
• Què està fent l’Ajuntament per tu? I què pots fer tu per Sant Cugat? 
 

GRUPS D’INTERÈS 

• Destinataris directes: 

- Ciutadania 
- Comerciants 
- Grans corporacions amb seu o representació a Sant Cugat 
- Sector sanitari (clients sensibles) 
- Sector hoteler i sector serveis (clubs esportius, golf, piscines, etc.) 
- Sector educació resident (des de bressol a universitat) 
- Gent gran i col·lectius vulnerables 
- Col·lectius i associacions  
- Els treballadors i treballadores municipals 

 

• Complementaris: 

- Comunitat escolar no resident 
- Administracions i serveis supramunicipals (Arxiu Nacional de Catalunya, etc.) 

 

Instruments i canals de comunicació 

Es combinaran diferents canals de comunicació, tant on line com off line, de comunicació interna i externa tals 
com: 
 
ON LINE 
 

-Web municipal  
-Xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Telegram 
-Canal Youtube Ajuntament 
-Newsletter 
-Campanya ADS d’anuncis a Facebook i Twitter  
-Postal digital. (Enviament per correu)  
-Vídeowall vestíbul Ajuntament 
-Contractació de banners en mitjans de comunicació d’abast local i/o general 
 
OFF LINE 
 

-Revista municipal 
-Butlletins municipals de barri 
-Publicacions específiques (catàleg, llibre...) 
-Insercions publicitàries en mitjans de comunicació local (Tot Sant Cugat, Sant Cugat Magazine...) o d’abast 
general  
-Suports paper: cartell DINA3, tríptic, flyer, adhesiu... 
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Codificació:  
PEM 13 

Activació de l’estratègia de comunicació  

-Suport de carrer: Banderoles o veneciana, marquesina bus, mini-deixalleria, pancartes, cubs, roll up, vinilat 
d’autobusos o d’altres vehicles, vinils  a les vidrieres d’equipaments municipals, via pública, FGC, pancartes o 
altres suports especials o adaptacions segons mobiliari urbà (jardineres, barreres de pas, tanques...) 
-Accions de carrer en coordinació amb les diferents àrees de l’Ajuntament o de l’ACA 
-Merxandatge 
-Alguns espais específics com l’Ambiteca i el Infonet poden reestructurar les seves activitats i programació 
alienats amb l’estat de sequera. 

 

Accions específiques: 

El pla de comunicació a l’escenari de Normalitat 

a. Difondre el missatge sobre un  ús responsable de l’aigua tant online com offline. 

b. Realitzar una campanya de sensibilització d’estalvi d’aigua cap a la ciutadania. 

c.  Incloure a les facturacions dels abonats, a part de l’històric de consum, missatges de bones pràctiques i 

recomanacions d'estalvi d'aigua-emergència climàtica-SOStenibilitat. 

 

El pla de comunicació a l’escenari d’Alerta 

Activar el major número de canals possibles per comunicar el nou escenari d’Alerta per arribar al màxim número 

de persones.  A mode d’exemple:  

•••• Iniciar una campanya de comunicació amb més presència (anuncis en premsa local, ràdio, banderoles 
estat d’alerta, pancartes, reforçar l’espai web, xarxes socials, etc.)  informant de la situació de sequera 
amb informació específica, consells i link al web de l'ACA. 

•••• BAN municipal, indicant les mesures adoptades i sancions per incompliment. 
•••• Carta d’avís a clients sensibles, grans consumidors, centres esportius i gimnasos.  
•••• Enviament de cartes informatives als abonats que es cregui pertinent. 

 

El pla de comunicació a l’escenari d’Excepcionalitat 

a. Comunicar el nou escenari i les noves mesures de la fase d’Excepcionalitat.  

b. Començar a informar de les possibles sancions per incompliments en funció dels diferents públics afectats. 

c. Manteniment de l’espai web i reforç a les xarxes socials informant de la situació de sequera amb informació 

específica, consells i link al web de l'ACA  

d. Contacte directe amb els clients sensibles, grans consumidors, centres esportius i gimnasos, i amb els 

abonats que es cregui pertinent.  

 

El pla de comunicació a l’escenari d’Emergència 

a. Comunicar el nou escenari i les noves mesures de la fase d’Emergència. 

b. Contacte directe amb els clients sensibles, grans consumidors, centres esportius i gimnasos, i amb els 

abonats que es cregui pertinent.  

c. S’informarà de la ubicació de les cisternes d’aigua potable mòbils a diferents punts: web municipal, premsa 

local i/o comarcal segons el cas, radio, xarxes socials 
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Codificació:  
PEM 13 

Activació de l’estratègia de comunicació  

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació : 

-    Tècnics de comunicació i premsa Ajuntament Sant Cugat. 

-    Xarxes socials / Web Municipal / Premsa / cugat.cat / altres mitjans digitals 

-    Tríptics informatius, pòsters en equipaments 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Interlocució amb equips de comunicació d’altres organismes supramunicipals com la Generalitat de 
Catalunya. 

- Incloure informació d’estalvi d’aigua i objectius de reducció en facturació de l’aigua (SOREA) 
- Especial atenció amb les xarxes socials i la gestió de les respostes en situació d’emergència. 

 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
Comitè Municipal de Sequera Alerta : 841 (mitjana mensual) 

Excepcionalitat: 1442    (mitjana mensual) 
Emergència I:   2403(mitjana mensual) 
Emergència II:  2403(mitjana mensual)  
Emergència III: 2403 (mitjana mensual) 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

- Núm. de reunions segons freqüència establerta en el pla. 

- % IMPLEMENTACIÓ accions en els diferents escenaris. 
Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 14 
Control consums abusius per part dels abonats  

Tipus:  

Organitzatives: control legal 

   

Excepcionalitat 
 

 Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de distribució  
 

 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
 

L

detectar consums abusius que seran avaluats per la Comitè Municipal de sequera: 

 

- Farà un seguiment mensual / setmanal dels comptadors amb telegestió (27%). 

- Farà un seguiment mensual / quinzenal dels comptadors analògics(la resta). 

 

Emetrà un llistat dels consums totals per comptadors  segons la freqüència de les lectures. 

 

i planificar i 

prioritzar les inspeccions dels titulars de consums abusius així com obrir els corresponents expedients 

sancionadors  

 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors i tècnics  

- Tècnic municipal  
 

 

El gestor realitzarà l inspectora de lectura dels comptadors i quins efectius es destinarà. 

: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comité Municipal de Sequera 
 

- 

Cost associat : : 

El gestor assumirà aquest extra d inspecció de lectura  -- 

Indicadors de seguiment  : 

Lectures comptadors  / total comptadors 

Augment dels efectius per realitzar inspeccions 

 

Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 15 
Limitació del consum global d’aigua per a abastament de població 

Tipus:  

Actuacions sobre la 
demanda i tipus social 

Escenaris on s’aplica:   

Alerta, Excepcionalitat, Emergència I, II i III 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  
Cap de distribució ens gestor de l’aigua 

 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
 

- L’ens gestor de l’aigua ha de garantir el compliment dels requeriments de l’ACA pel que fa als volums lliurats 
per a l’abastament de població, no podent superar una dotació màxima equivalent (litres/habitant/dia) en 
funció de la fase de sequera en la que ens trobem:  

 
- L’ens gestor comunicarà diàriament els volums lliurats en alta per l’abastament de la població. 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Tècnics de l’ens gestor d’aigua potable  
- Tècnic municipal gestor del cicle de l’aigua 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- La disminució dels volums lliurats a la població afectarà a tots els sector que hauran d’implementar 
mesures de reducció del consum d’aigua en funció del mes de l’any en que s’activi la sequera: 
 

 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera 
 

- 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Assoliment mensual dotació màxima permesa per l’ACA 
 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 20 A 

Limitació del reg de les zones verdes de titularitat municipal 

Tipus:  
Actuacions sobre la 
demanda i tipus social 

Escenaris on s’aplica:   
Alerta, Excepcionalitat, Emergència I, II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  
Cap de servei de Parcs i Jardins. 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
Els estalvis per cada fase a assolir són:  

 

  
 
Fase d’Alerta: 
- L’ens gestor de l’aigua ha de garantir el compliment dels requeriments de l’ACA pel que fa als volums lliurats 

per a abastament de població, no podent superar una dotació màxima equivalent (litres/habitant/dia) en 
funció de la fase de sequera en la que ens trobem:  

- El reg de jardins i zones verdes de caràcter públic 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. 

 
Fase d’Excepcionalitat: 
- Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic, excepte per a la realització 

de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-se amb la mínima 
quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. 

- El reg de gespa queda prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de 
l’esport, on el reg es pot mantenir en les quantitats mínimes necessàries per permetre-la, sense superar la 
dotació màxima de 450 m3 /ha/mes i acomplint la resta de limitacions que dicti l’ens local. 

- La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni al reg 
amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les limitacions 
establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més restrictives. 
S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que, a judici de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 

- Els usos municipals que es facin a l’empara del paràgraf anterior han d’assenyalar l’origen de l’aigua, 
indicant clarament que es tracta d’aigua no potable. 

 
Fase d’Emergència I : 
- Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic. Només s’admet l’ús 

d’aigües no procedents de xarxa municipal d’aigua potable per a reg quan es justifiqui en la supervivència 
d’arbrat de caràcter singular o monumental en espais públics. 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

1483 mensual 289 setmanal 98,48 diària 98,48 diària 0 diària 

ALERTA 75% reducció

EXCEPCIONALITAT 90% reducció

EMERGÈNCIA I 95% reducció

EMERGÈNCIA II 100% reducció

EMERGÈNCIA III 100% reducció
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Codificació:  
PEM 20 A 

Limitació del reg de les zones verdes de titularitat municipal 

 

Fase d’Emergència II i III: 
- Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic. 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Tècnics Parcs i Jardins 
- Empreses concessionàries del manteniment zones verdes, arbres viaris i jardineres 
- Brigada de parcs i jardins 
-  

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Impacte directe en el deteriorament de les zones verdes i la seva viabilitat en cas de reducció o 
d’eliminació del reg. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de sequera  
- Alerta: 1.483 
- Excepcionalitat: 289 
- Emergència I: 98,48 

- Emergència II: 98,48 
Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Cost de replantar gespa, arbres i jardineres -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Control de les empreses gestores fan un correcte 
compliment. 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 17 

Limitació en el reg de jardins privats  

Tipus:  
Actuacions sobre la 
demanda i tipus social 

Escenaris on s’aplica:   
Alerta, Excepcionalitat, Emergència I, II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  
Cap de comunicació 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
 

 
Els estalvis aconseguits seran: 

  
 
Les reduccions son les mateixes que al sector públic però s’han d’incentivar les inspeccions per assolir els 
objectius de compliment: 
 

 
Estimació compliment 

ALERTA 25%  
EXCEPCIONALITAT 50%  
EMERGÈNCIA I 75%  
EMERGÈNCIA II 90%  
EMERGÈNCIA III 90%  

 
Fase d’Alerta: 

- L’ens gestor de l’aigua ha de garantir el compliment dels requeriments de l’ACA pel que fa als volums 
lliurats per a abastament de població, no podent superar una dotació màxima equivalent 
(litres/habitant/dia) en funció de la fase de sequera en la que ens trobem:  

- El reg de jardins i zones verdes de caràcter 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. 

 

Fase d’Excepcionalitat: 
- Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter privat, excepte per a la 

realització de regs de supervivència d’arbres o de plantes. Aquest reg de supervivència ha de realitzar-

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

328 mensual 457 setmanal 457 diària 327 diària 0 diària 

ALERTA 75% reducció

EXCEPCIONALITAT 90% reducció

EMERGÈNCIA I 95% reducció

EMERGÈNCIA II 100% reducció

EMERGÈNCIA III 100% reducció
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Codificació:  
PEM 17 

Limitació en el reg de jardins privats  

se amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 h a 8 h, i només mitjançant reg gota a gota o 
regadora. 

- La prohibició del reg en excepcionalitat no s’aplica al reg amb aigües de pluja recollides en teulades ni 
al reg amb aigües regenerades procedents de depuradora. En aquests casos han de mantenir-se les 
limitacions establertes per l’estat d’Alerta, sens perjudici que els ens locals puguin dictar normes més 
restrictives.  

 
Fase d’Emergència I , II i III: 

- Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter privat. 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Funció inspectora policia 
- Fitxa inspecció piscines i jardins privats. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Queixes de veïns per no poder fer regs 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de sequera  
 

- Alerta: 328 
- Excepcionalitat: 457 
- Emergència I: 457 
- Emergència II: 327 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

-- -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Nº Infraccions pel reg jardins privats 
No de queixes 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 18 

Neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i 
similars públics  i privats. 

Tipus:  
Actuacions sobre la 
demanda i tipus social 

Escenaris on s’aplica:   
Alerta, Excepcionalitat, Emergència I, II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director de Qualitat Urbana. 
Cap de secció neteja viària i recollida residus 

Tota la població 

Descripció de la mesura:  
 

 

ALERTA 70% reducció 
EXCEPCIONALITAT 80% reducció 
EMERGÈNCIA I 90% reducció 
EMERGÈNCIA II 95% reducció 
EMERGÈNCIA III 95% reducció 

 
Fase d’Alerta: 
- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars amb mànega o altres sistemes 

que utilitzin làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. 
 
Fase d’Excepcionalitat i d’Emergència I , II i III: 
- Es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, ja siguin 

públics o particulars excepte si la neteja és per un accident o incendi, o bé per raons d’insalubritat (risc 
sanitari) o un risc a la seguretat viària. En aquestes circumstàncies, la neteja es farà amb el mínim d’aigua 
indispensable. S’exclou de la prohibició la neteja d’aparadors i finestres amb galleda i esponja. 

- Únicament pot emprar-se aigua no potable per la neteja de carrers, clavegueram, paviments, i façanes 
d’edificis quan aquesta procedeixi de la regeneració o del freàtic sempre i quan, en aquest darrer cas, no 
suposi, a judici de l’ACA, una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. En ambdós 
casos cal assenyalar clarament l’origen de l’aigua, indicant que es tracta d’aigua no potable. 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüencia m3/dia Freqüencia 

16,6 mensual 2,4 setmanal 2,4 diària 1,2 diària 1,2 diària 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Tècnics neteja viaria i recollida residus 
- Empreses concessionàries de la neteja viària i recollida de residus 
- Funció inspectora policia 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Impacte directe en l’estat dels carrers i possibles males olors. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera  
- Alerta: 16 
- Excepcionalitat: 2.4 
- Emergència I: 2,4 
- Emergència II i II: 1,2 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

 Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 19 

Regulació de l’ús d’aigua potable per l’omplerta de piscines. 

Tipus:  
Regulació demanda 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap d’inspectors 
Agents cívics 
Cap de la Policia Local 

Usuaris públics i privats. 

Descripció de la mesura:  
 
 
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 
20 

acumulat 
mensual 

5,3 
25,3 

Setmanal 
325,4 
350,7 

diària 
43,4 
394,1 

diària 
43,4 
437,5 

diària 

 
 

A Sant Cugat hi ha 501 piscines de més de 40m2 de superfície de làmina d’aigua en edificis unifamiliars i 137 en edificis 
plurifamiliars.  
 
La utilització d’aigua per l’ompliment de piscines queda limitada als casos següents, 
 
Fase d’alerta 
- El reompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d’un sistema de recirculació de 

l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 
- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres 

destinades al bany d’infants. 
- El primer ompliment de piscines de nova construcció. 
 
Fase d’excepcionalitat 
- El reompliment parcial de piscines (en la quantitat indispensable) que disposin d’un sistema de recirculació de 

l’aigua, per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua. 
- En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres 

destinades al bany d’infants. 
 
Fase d’emergència I, II i III 
Resta prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina.  
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors de la via pública 
- Agents cívics  
- Policia Local  
- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient  
- Tècnic gestor del cicle de l’aigua 
- Parc mòbil de cotxes i bicicletes de l’Ajuntament. 
- Capa GIS de totes les piscines > 40 m2 i llistat per ordre de mida de les 800 piscines amb adreces i persones de 

contacte. 
- Fulls d’inspecció del Pla de Sequera-Piscines. 
- Cinta mètrica (tants com equips d’inspecció es mobilitzin) 
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Codificació:  
PEM 19 

Regulació de l’ús d’aigua potable per l’omplerta de piscines. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Privats que no vulguin complir amb la mesura i/o que impedeixin l’accés dels inspectors o agents cívics a la zona 
comunitària per tal de poder fer inspecció de la piscina (Ref. FULL INSPECCIÓ PLA SEQUERA-PISCINES). 

- Actuació dels tècnics, inspectors i policia local per poder accedir a la zona de piscina i local tècnic. 
- Queixes de ciutadans a l’Ajuntament per desacord amb la mesura.  
- Pèrdua de la qualitat de l’aigua de les piscines per falta de manteniment (fases d’emergència). Un cop finalitzi 

l’estat d’emergència per sequera, incrementarà el consum d’aigua de xarxa degut a les tasques de manteniment i 
recuperació de l’aigua de les piscines afectades. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Cap d’inspectors 
Coordinador d’Emergències - Tècnic de Protecció Civil 
Cap de Sostenibilitat i Medi Ambient 
Comitè Municipal de Sequera 

 

Alerta : 20  
Excepcionalitat: 5,3 
Emergència I:   325,4  
Emergència II:  43,4  
Emergència III: 43,4   

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Actes de les inspeccions realitzades. Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 20 

Limitació de l’ús d'aigua potable per eliminar matèria en suspensió de 
l'aire. 

Tipus:  
Regulació demanda 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap d’inspectors 
Agents cívics 
Cap de servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i 
Activitats. 
Cap de secció del servei d’obres i projectes 

Usuaris públics i privats. 

Descripció de la mesura:  
 
 
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

2 mensual - setmanal - diària - diària - diària 

 
Es prohibeix l'ús d'aigua potable (polvoritzadors o mànegues) per eliminar la matèria en suspensió (pols) de 
l'aire ocasionada per les obres, tan de titularitat pública com privada. 
Els inspectors i/o agents cívics inspeccionaran les obres de titularitat privada i pública al municipi per garantir 
el compliment de la mesura. Paral·lelament, els tècnics municipals de llicències i d’obra pública, durant les 
inspeccions rutinàries també comprovaran que no es faci servir aigua potable per eliminar la pols.  
 
Estimem 1 obra diària a Sant Cugat realitzant feines per eliminar pols en suspensió. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors de la via pública. 
- Agents cívics  
- Tècnics de llicències i d’obra pública 
- Parc mòbil de cotxes i bicicletes de l’Ajuntament. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Increment de la contaminació de l’aire per matèria en suspensió. 
- Molèstia i queixes als veïns afectats. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera 
Tècnics de llicències i d’obra pública 

Fase Alerta: 2 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Actes de les inspeccions realitzades. Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 21 

Limitació de l’ús d’aigua potable per realitzar proves d’estanqueitat. 

Tipus:  
Regulació demanda 

Escenaris on s’aplica:  
Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i 
Activitats. 
Cap de secció del servei d’obres i projectes. 

Promotors d’obra pública i privada. 

Descripció de la mesura:  
 
 

EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

6 setmanal - setmanal - setmanal - setmanal 

 
 

Es prohibeix la realització de proves d’estanqueïtat amb aigua de xarxa de cobertes, terrasses i sistemes 
d’energia solar tèrmica de nous edificis. El tècnic responsable de cada projecte es posarà directament en 
contacte amb el promotor per tal d’anunciar l’entrada en vigor de la mesura i determinarà el procediment per 
restablir les proves que seran necessàries realitzar (un cop finalitzi l’estat de sequera) per finalitzar l’obra.  
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Tècnics municipals de llicències d’obra (privada). 
- Tècnics municipals d’obra pública. 
- Llistat d’obres en fase final d’execució. 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Endarreriment en la primera ocupació de l’edifici. 
- Disconformitat del promotor i dels propietaris afectats. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera  
Tècnics municipals de llicències d’obra (privada). 
Tècnics municipals d’obra pública. 

 
Excepcionalitat: 6    (mitjana mensual) 

 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Comunicacions fetes, confirmació de rebut per part dels 
promotors i visita d’inspecció si s’escau. 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 22 

Regulació de l’ús d’aigua potable per la neteja de vehicles. 

Tipus:  
Regulació demanda 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap d’inspectors 
Agents cívics 
Cap Servei d’Intervenció en l’Ús del Sòl, l’Edificació i Activitats 
Cap de la Policia Local. 

Centres especialitzats en l’activitat i ciutadania 
en general. 

Descripció de la mesura:  
 
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

20 mensual - setmanal 20 diària - diària - diària 

 
Es recorda que no es poden netejar vehicles a la via pública.  
L’ordenança de convivència ciutadana limita la neteja de vehicles a la via pública a l’article 9 (...):  
 

 
 
Fase d’alerta 
 

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents: 
- Neteja en establiments especialitzats que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua. 
- Fora dels establiments especialitzats, es permet únicament la neteja dels vidres, retrovisors, llums i plaques 

de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda en els espais privats de les parcel·les. 
- També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments especialitzats si és necessari per a mantenir la 

seguretat i salut de les persones i dels animals en els espais privats. Dins 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. 

 
Fase d’excepcionalitat 
 

Es mantenen les restriccions descrites a la fase d’alerta. 
 
Fase d’emergència I, II i III 
 

Es prohibeix la neteja de qualsevol tipus de vehicle excepte si aquesta es realitza en els establiments especialitzats 
o en vehicles específics de serveis de neteja viària i recollida d’escombraries..  
 

Es comunicarà a totes els centres autoritzats per la neteja de vehicles l’entrada en vigor d’aquesta mesura. 
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Codificació:  
PEM 22 

Regulació de l’ús d’aigua potable per la neteja de vehicles. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors de la via pública 
- Agents civics  
- Policia Local  
- Tècnics de llicències-activitats 
- Parc mòbil de cotxes i bicicletes de l’Ajuntament. 
- Llistat de tots els establiments especialitzats i amb llicència per a la neteja de vehicles. 
- Full d’inspecció rutinària 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

Cotxes bruts i queixes per no poder netejar. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera  
Cap d’inspectors i agents cívics 

 

Alerta : 20 (mitjana mensual) 
Emergència I:   20 (mitjana mensual) 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Registre d’inspeccions visuals rutinàries (amb o sense 
incidències). 
 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 23 

Regulació de l’ús d’aigua potable en  explotacions agricoles i ramaderes. 

Tipus:  
Regulació demanda 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap d’inspectors 

Agents cívics 

Cap de la Policia Local 

Cap del Servei de Sostenibilitat i Medi Ambient 

Usuaris privats. 

Descripció de la mesura:  
 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

3,9 mensual - setmanal - setmanal - setmanal - setmanal 

 
 

L’ús d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a la quantitat necessària per 

l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús, cal utilitzar la 

quantitat d’aigua mínima imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i fent servir, si es disposa, 

l’aigua procedent de fonts alternatives (pous). En el cas que es disposi de font d’aigua alternativa i calgui fer 

servir aigua de xarxa, només es poden utilitzar 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. 

La restricció de l’ús d’aigua no afecta als horts urbans ni explotacions agrícoles pel cultiu de fruites i verdures. 

 

Amb aquesta mesura es preveu una reducció del  50% d'aigua a les hípiques. 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors de la via pública 

- Agents cívics  

- Policia Local  

- Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient (Protecció de la salut, control i benestar animal i Qualitat 

ambiental) 

- Parc mòbil de cotxes i bicicletes de l’Ajuntament. 

- Llistat de totes les granges i hípiques del municipi. 

- Full d’inspecció i control del consum d’aigua potable  
 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

-- 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de Sequera 

Tècnics de Sostenibilitat i Medi Ambient 

 

Fase d’alerta: 3,9 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Registre d’inspeccions i lectura de comptadors. Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 24 

Control dels comptadors de reg de zones verdes municipals amb 
telemesura. 

Tipus:  
Infraestructures i 

recursos 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de distribució de l’ens gestor d’aigua potable 

Cap del Servei de Parcs i Jardins 

Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament 

Descripció de la mesura:  
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

98 mensual - setmanal - diària - diària - diària 
 

Es realitza el control dels comptadors de reg que disposin del sistema de telemesura. Amb aquesta acció es pot 

detectar fuites d’aigua i actuar ràpidament per resoldre la incidència. La meitat del consum d’aigua municipal és 

per reg i amb aquesta actuació s’estima una millora en el rendiment del reg del 5%. 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Operaris i tècnics de l’ens gestor d’aigua potable 

- Tècnics de Parcs i Jardins 

- Sistema de telecontrol 

- Full de registre de telemesures, incidències i actuacions  
 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

-- 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Tècnic del servei de Parcs i Jardins 

Comitè Municipal de Sequera  

 

Alerta : 98  

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Registre de les telemesures, incidències i actuacions. Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 25 

Limitacions i/o prohibicions addicionals a l’ús d’aigua potable en 
equipaments públics o privats i activitats de lleure. 

Tipus:  
Infraestructures i 
recursos 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 
Cap de secció d’activitats 
Cap de servei d’esports 
Cap de servei de cultura 

Usuaris públics i privats. 

 
Descripció de la mesura:  
 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

130 mensual - setmanal - diària - diària - diària 

m3/d acumulats 130 130 130 130 

 
Limitacions addicionals i/o prohibicions a l’ús d’aigua en instal·lacions esportives i culturals, públiques o privades, 
i en actes i/o espais lúdics. 
S’estima una reducció del 1% del consum municipal i del 1% del consum domèstic/privat. 
 
Es fomentarà la realització d’activitats culturals que promoguin l’estalvi d’aigua: 
-Tallers, xerrades, funcions 
-Entrega d’ airejadors / perlitzadors 
-Retolació i comunicats d’estalvi d’aigua 
 
Es fomentarà la reducció de les activitats esportives i l’ús dels lavabos i les dutxes.  
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Inspectors  
- Agents cívics  
- Policia Local  
- Tècnic de Serveis Urbans - manteniment edificis municipals 
- Tècnic de llicències d’activitats 
- Tècnic de cultura 
- Tècnic d’esports 
- Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 
- Tècnic de sostenibilitat i medi ambient 
- Llistat de totes les instal·lacions esportives públiques i privades 
- Llistat d’espais tancats o a l’aire lliure on es puguin desenvolupar activitats lúdiques 
- Llistat de sol·licituts d’actes a la via pública 

 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

Activitats o serveis que degut a la restricció no es puguin dur a terme. 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

Comitè Municipal de sequera  
Tècnics de manteniment d’edificis 
Tècnics de cultura i esports 

 

Alerta : 130  

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 
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Codificació:  
PEM 25 

Limitacions i/o prohibicions addicionals a l’ús d’aigua potable en 
equipaments públics o privats i activitats de lleure. 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Informe de les limitacions/prohibicions addicionals 
realitzades, comunicats enviats o actes d’inspecció, lectura 
del consum d’aigua. 

Ciutadania en general 
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Codificació:  
PEM 26 

Actuacions de millora del servei d’abastament d’aigua potable. 

Tipus:  
Infraestructures i 

recursos 

Escenaris on s’aplica: 
Alerta/Excepcionalitat/Emergència I,II i III 

 

Responsables d’execució i vigilància de la mesura: Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de distribució del gestor d’aigua potable Gestor del servei d’abastament d’aigua potable  
 

Descripció de la mesura:  
 

 

ALERTA EXCEPCIONALITAT EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

1,3 mensual - mensual - setmanal - setmanal - setmanal 

m3/d acumulats 1,3 1,3 1,3 1,3 
 

 

 

El gestor del servei d’abastament d’aigua potable reduirà la pèrdua d’aigua aplicant les següents mesures en la seva 

planificació de les tasques de manteniment de la xarxa de distribució:  
 

- Reduir la freqüència de les operacions de purga a la meitat. La xarxa en alta té 15 punts de purga i a cada purga es 

perd 5 m3 d’aigua. En estat de normalitat la freqüència de purga és de 1 al mes, i si es redueix a la meitat, s’estima 

un estalvi de 1,3 m3/d (15 x 5 m3 / 30 dies/mes) / 2. 

- Limitar la neteja de dipòsits i les neteges de després de les reparacions. 

- Disminuir el volum d’aigua que es perd en la presa de mostres. 

- Es farà servir mànegues amb cabalímetre per comptabilitzar les pèrdues.  
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

- Tècnics i operaris del gestor d’aigua potable. 

- Mitjans materials del gestor d’aigua potable que siguin necessaris per dur a terme les actuacions. 

Descripció d’altres possibles impactes derivats de la mesura: 

- Ens gestor de l’aigua 

Responsables del seguiment a l’Ajuntament: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

- Tècnic Gestor del Cicle de l’Aigua 

- Comitè Municipal de Sequera 
 

 

Alerta : 1,3 

Cost associat acció (€): Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment de l’acompliment: Grups beneficiaris i d’interès: 

Informe de les actuacions efectuades i mesura o estimació de 

la pèrdua d’aigua en cadascuna d’elles. 
Ciutadania en general 
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Codificació:  

PEM 27 
 

Tipus:  

Infraestructures i recursos 

 

Emergència I , Emergència II  
 

 Usuaris receptors de la mesura: 

 

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 

Usuaris públics i privats. 

 

Descripció de la mesura:  
 

EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

92 diària 184 diària - - 

 

EMERGÈNCIA I 

eix la pressió de la xarxa a 18 mca.  

Amb 0,5% tenint en compte, tant el sector 

domèstic, com el industrial, municipal i venda en Alta.  

 

EMERGÈNCIA II 

16 mca.  

domèstic, com el industrial, municipal i venda en Alta.  

 
 

, tenint en compte 

les necessitats particulars en cada cas. 

 

Paral·lelament el Comitè Municipal de Sequera 

EMERGÈNCIA III i la proposta de comunicació amb els consells de Barri. 
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Codificació:  

PEM 27 
 

 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

-  

-   

 

- Pressió mínima als hidrants 

- Disconformitat de la ciutadania amb la mesura per baixa pressió. 

: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

- Tècnics de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  

- Comitè Municipal de sequera  
 

 

Emergència I: 92 

Emergència II: 184 

Cost associat : : 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment  : 

 
Ciutadania en general 

 



 1 

Codificació:  

PEM 28 
Tall de subministrament. 

Tipus:  

Infraestructures i recursos 
Escenaris on s’aplica:  
Emergència II, Emergència III 

 

 Usuaris receptors de la mesura: 

Cap de distribució del gestor  

Director Àmbit de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat 

Usuaris públics i privats. 

 

Descripció de la mesura:  

 

EMERGÈNCIA I EMERGÈNCIA II EMERGÈNCIA III 

m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència m3/dia Freqüència 

- - 240 diària 506 diària 

 Acumulat (m3/d) 240 746 

 

Emergència II- 

alitza talls de subministrament en horari nocturn de 23h a 6h. 

 

 

Durant aquest període es garanteix la dotació s els clients sensibles (centres mèdics públics 

i privats, risc 

 cisterna, dipòsits o altres mitjans.  

 

Emergència III- 

de subministrament diürns, per sectors, i a les 

hores més convenients per tal d'assolir una 

demanda màxima de 166 litres/persona/dia. Es 

preveu que la reducció del consum domèstic i 

industrial és del 2,5%.  

 

Durant aquest període es garanteix la dotació 

(centres mèdics públics i privats, escoles bressol, 

activitats que han de mantenir condicions de 

salubritat específiques i zones amb elevat risc 

provisionals, etc. 

 

Apel·lant a la responsabilitat solidària de tots els 

usuaris, la correcta informació dels resultats i els beneficis assolits repercutirà en la millor acceptació dels 

esforços comuns. 

 

 de les 

mesures als districtes i/o barris: 

 

Les propostes de talls en el subministrament hauran de ser rotatives, temporitzades i planificades per districtes 

i limitades per les sectoritzacions de la xarxa municipal. 

 

Opció 1: dividir Sant Cugat en 3 sectors i fer talls de 4 hores per a cada sector.  

Sector 1 de 8h-12h / Sector 2 de 12h-16h / Sector 3 de 16h-20h 

Il·lustració 1 Districtes de Sant Cugat del Vallès. 
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Codificació:  

PEM 28 
Tall de subministrament. 

 

Opció 2: dividir Sant Cugat en 7 sectors i fer talls de 6 hores de cada sector 1 dia a la setmana. (aquesta proposta 

te menys zona i menys hores q  

 

b la ubicació de tots els clients sensibles i el llistat amb les adreces i dades 

de contacte: 
 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 1 Sectorització de la xarxa d'abastament Il·lustració 2 Ubicació dels clients sensibles 
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Codificació:  

PEM 28 
Tall de subministrament. 

 

Centres Adreça Telèfon

Hospital General de Catalunya Gomera SN 935 656 000

Hospital Asepeyo Av. Alcalde Barnils, SN D 935 653 900

CAP Sant Cugat Cr. Mina, 2 935 891 122

CAP Turó Can Mates Ctra. Vallvidrera, 38 935 618 080

CAP Valldoreix Pg. Olabarria, 145 935 837 400

CAP La Floresta Cr. Pearson, 36 936 747 615

CENTRES PRIVATS:

Centre Can Mora Cr. Sant Jordi, 37 935 894 344

Policlinic Torreblanca Av. Torreblanca, 2-8 935 891 888

Àptima Centre Clínic Sant Cugat Cr. Amposta,22 935 918 500 ext.11167

MC Mutual-Edifici Collserola Av. Cerdanyola, 96-98 935 903 786

RESIDENCIES GENT GRAN:

AMAVIR Cr. Víctor Hugo,10 935 836 100

Cr. Pompeu Fabra,193 936 750 250

Centre Residencial Cugat Natura Cr. De Chopin, 5 935 917 100

Orpea Sant Cugat Pg. Sevilla,1 935 877 200

Residència Geriàtrica Sant Cugat de la Generalitat Cr. Santa Rosa,1 935 891 638

Residència Sant Salvador Cr. De Sant Salvador,47 936 744 223

Residència Virgen de la Puerta Av. de Joan Borràs,12 936 747 539

Residència Hotel Vila Valldoreix Av. Joan Borràs, 64 935 896 258

Residència El Rossinyol Pg. Del Rossinyol, 6 936 744 454

STS Valldoreix Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer,199 936 743 786
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Codificació:  

PEM 28 
Tall de subministrament. 

 
 

Mitjans humans i materials destinats a la seva aplicació: 

-  

-   

- Llistat de clients sensibles amb les dades de contacte.  

- Llistat de dotacions disponibles: número i característiques tècniques de les cisternes i dipòsits.  

 

 

- idrants 

- Disconformitat de la ciutadania amb la mesura 

- Possibles avaries a la xarxa de distribució 

 

Escola Ciutat d'Alba Carrer de Pere Ferrer, 5 935 764 033

Escola Collserola Carrer de l'Abat Biure, 44 935 898 478

Escola Gerbert d'Orlhac Carrer de Josep Vicenç Foix, 34 935 836 713

Escola Jaume Ferran Clua Carrer Brollador, 5 935 896 662

Escola Joan Maragall Passeig de la Creu, 1 935 898 586

Escola La Floresta s/n, Camí de Can Pagan 935 898 677

Escola La Mirada Avinguda de la Clota, 3 937 076 770

Escola l'Olivera Passeig de la Mare de la Font, 2, 10 936 742 272

Escola Pi d'en Xandri Carrer de Santa Teresa, 61 935 894 201

Escola Pins del Vallès Avinguda Volpelleres, 51 935 897 812

Escola Turó de Can Mates Carrer de Josep Irla, 50 935 900 203

Institut Escola Catalunya Camí Sant Cugat al Papiol, 140, 935 898 203

Institut Angeleta Ferrer Carrer de Granollers, 43 935 893 882

Institut Arnau Cadell Avda Villadelprat, 91-93 936 747 266

Institut Joaquima Pla Farreras Avinguda de Ragull, 45 935 879 439

Institut Leonardo da Vinci Carrer d'Alfons d'Aragó, 20 938 876 260

Escola Avenç Camí del Crist Treballador, 50 936 744 154

Escola El Pinar Carrer del Canal de la Mànega, 3-5 936 741 400

Escola La Farga Cami al Papiol, 36 936 191 244

Liceu Politècnic Av. de Can Graells, 35 936 990 899

Pureza de Maria Carrer de Mercé Vilaret, 21 936 742 250

Santa Isabel Rambla de Ribatallada, 12 936 740 414

Thau Avinguda de la Generalitat, 199, 201 932 030 304

Viaró Av. Alcalde Barnils, nº2 935 890 589

ZONES D'ALT RISC D'INCENDI EXCLOSES DE TALLS

·         Les Planes

·         Can Cortés

·         Sol i Aire (Rabassada)

·         Can Borrull i Can Balasc

·         La Floresta 

·         Colònia Montserrat

·         

·         Can Barata
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Codificació:  

PEM 28 
Tall de subministrament. 

: Impacte en la reducció demanda  (m3/dia): 
 

- Tècnics de Gestió de Qualitat Urbana i Mobilitat  

- Comitè Municipal de sequera  
 

 

Emergència II: 240 
Emergència III: 746 

Cost associat : Impacte en l’increment oferta (m3/dia): 

Indeterminat -- 

Indicadors de seguiment  Grups beneficiaris i d’interès: 

Informe diari d

servida (m3/d), volum 

 a client sensible (m3/d), 

incidències, etc. 

Ciutadania en general 

 



                                                 



 
 

Pàgina 1 de 1 

FULL INFORMATIU PLA DE SEQUERA 
 
S’informa que en l’escenari actual de sequera, les restriccions que afecten a la vostra 
comunitat de veïns en el consum d’aigua potable són: 
 
 
ESTAT ALERTA: Data:      
 

1- Es pot regar de 20h a 8h  (horari nocturn) i 2 dies a la setmana.      
2- Es prohibeix l’emplenat de fonts ornamentals, llacs artificials, vaporitzadors 

d’aigua, similars i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 
3- Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments exteriors, façanes i 

similars amb mànega ni netejador a pressió. 
4- No es pot omplir una piscina existent que hagi estat buidada. 
5- Es pot reomplir parcialment la piscina per mantenir el sistema de recirculació 

d’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 
(recuperació del nivell) 

6- Està permès el primer ompliment de piscines de nova construcció. 
7- Només es pot netejar vehicles amb esponja i galleda (sense mànega)  

 
ESTAT EXCEPCIONALITAT: Data:      
 

1- Es mantenen les restriccions de l’estat d’alerta. 
2- Està prohibit regar gespa.  
3- Es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes mitjançant reg gota a gota 

o  regadora de 20h a 8h.  . 
4- No està permès l’ompliment de piscines de nova construcció. 
5- Es prohibeix realitzar proves d’estanquitat en cobertes i terrasses de nous 

edificis. 
 
ESTAT EMERGÈNCIA: Data:      
 

1- Es mantenen les restriccions de l’estat d’alerta i excepcionalitat. 
2- Només està permès regar arbres de caràcter singulars catalogats per 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
3- Resta prohibit l’ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina. 
4- Es prohibeix qualsevol neteja de vehicles,  

 
 
Infraccions sancions i procediment sancionador: tal i com preveu l’article 21 de 
l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua, qualsevol incompliment de les mesures 
adoptades en les situacions d’excepcionalitat o de sequera podran ser sancionades  
d’acord amb el que preveu l’esmentada ordenança, amb imports des de 750 euros fins 
a 3.000 euros. 
 
Informació facilitada per:     Informació rebuda per: 
 
Nom:        Nom: 
                   
 
Signatura:       Signatura: 
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 FULL INSPECCIÓ PLA SEQUERA  

FUNCIÓ DE POLICIA VIGILÀNCIA I CONTROL 

Expedient Núm.        

Emplaçament       

Sant Cugat        

Sol·licitant       

Correu electrònic       

UTM (ubicacions aïllades)       

Data de la Sol·licitud    juny 2021 

S’informa de l’existència d’una piscina i/o zona verda i/o instal·lacions d’estalvi d’aigua existents a la finca, 
segons plànol d’emplaçament adjunt,.  

1. Piscina 

La piscina es troba amb les següents característiques: 

Oberta al públic:  SÍ  NO 

Evacuació d’aigües a clavegueram:  SÍ  NO 

Comptador exclusiu per omplerta d’aigua 
potable : 

 SÍ  NO 

Disposa de lona per evitar evaporació:   SÍ  NO 

Disposa de dipòsit d’aprofitament 
buidats/neteja filtres i volum d’ús: 

 SÍ       NO           

Piscina amb circuit tancat sense 
contrarentat filtres ni aigua de rebuig: 

 SÍ       NO           

Mesura de 
nivell aigua 
(des de la 
superfície de la 
làmina d’aigua  
fins a nivell de 
peu pla)  

 

 

Nivell dia 1 (cm): Nivell      cm  Data:      Lectura comptador aigua:      

Tancar aixeta 
d’omplerta automàtica: 

 

Nivell dia 2 (cm): Nivell      cm  Data:      Lectura comptador aigua:      

Diferència observada:        

Nivell dia 3 (cm): Nivell      cm  Data:      Lectura comptador aigua:      

Diferència observada:       

Nivell dia 4 (cm): Nivell      cm  Data:      Lectura comptador aigua:      

Diferència observada:       

Nivell dia 5 (cm): Nivell      cm  Data:      Lectura comptador aigua:      

Diferència observada:       

   

   

3. Arbrat i zona enjardinada dins de la parcel·la 

Lectura comptador aigua potable de la comunitat  per cada escala i/o edifici:  SÍ       NO          

Sol·licitar enviament factura consum d’aigua comunitari dels darrers 2 anys: SÍ       NO          

Observació visual de la zona enjardinada i zona comunitària: 

      

4. Instal·lacions d’estalvi d’aigua existents (reutilització aigües grises, pluvials i piscina) 

      

 Es troben en funcionament  SÍ ....................................................................  NO 
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 Tenen comptadors volumètrics per conèixer el consum d’aigua reutilitzada 

Lectura:        Data:        Lectura         Data:      

Lectura:        Data:        Lectura         Data:      

Lectura:        Data:        Lectura         Data:      

 

 Cal contactar amb els Serveis Tècnics Municipals corresponents per a possible inspecció del control del 

funcionament dels sistemes d’estalvi d’aigua pel compliment de l’ordenança. 

5. Observacions / Comentaris 

      

6. Fotografies de la inspecció: 

 

El / La Inspector/a  El Cap de la Unitat de Supervisió 

  

                  Antoni Bautista Ferrera 

Sant Cugat del Vallès,    juny 2021 
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