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SEGON:
En virtut del Decret 64/1995, de 7 de març, del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, pel qual
s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals les
zones forestals situades en aquest terme municipal han
estat declarades "zones d'alt risc d'incendi" durant el
període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre,
tots dos inclosos. Dins d'aquestes zones quan les circumstàncies meteorològiques siguin d'un risc extrem, podran
establir les mesures extraordinàries previstes a l'esmentat
Decret, que es donaran a conèixer a través dels mitjans de
comunicació.
En el període fixat, llevat que es disposi d'autorització
expressa i excepcional del Servei de Prevenció d'incendis
del Departament de Medi Ambient i Habitatge:

Ban de l’alcaldia sobre mesures
de prevenció d’incendis forestals
A fi de garantir la seguretat de les persones i d'acord amb
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la Llei
43/2003 de Monts, Llei 5/2003, de 22 d'abril i el Decret
64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d'incendis
forestals.
FAIG SABER:
PRIMER:
Durant el període comprès entre el dia 15 de març i el 15
d'octubre, tots dos dies inclosos, als terrenys forestals
d'aquest terme municipal, tant si estan poblats d'espècies
arbòries com si no, i a la franja de 500 m. que els envolta,
no estan permeses les actuacions següents:
a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina
sigui la seva finalitat.
Especialment no es pot:
- Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitament forestals
agrícoles o de jardineria.
- Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició ,dins de
les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les
urbanitzacions, la utilització de barbacoes d'obra amb
mataguspires.
- Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
b) Llençar objectes encesos.
c) Abocar escombraries i restes vegetals industrials de
qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
d) Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes
que continguin foc.
e) Utilitzar bufadors o similars en les obres que es facin a
les vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
En el cas que per alguna raó sigui imprescindible fer foc, cal
una autorització del Servei de Prevenció d'Incendis
Forestals del Departament de Medi Ambient i Habitatge, la
qual ha d'indicar el motiu pel qual s'ha de fer el foc i el lloc
on s'ha de fer.

a) No s'hi autoritzen els treballs que generin restes vegetals.
b) Queden en suspens les autoritzacions concedides per
encendre-hi foc.
TERCER:
Serà objecte de denúncia per part del Cos
d'Agents Rurals qui sigui
sorprès
contravenint
aquestes prohibicions o
qualsevol altra de les
que estableixi la normativa sobre incendis.
QUART :
L'Ajuntament pot mobilitzar els mitjans materials existents a la seva
jurisdicció:
vehicles,
remolcs, botés, motoserres així com altres útils i
eines necessaris per a
l'extinció dels sinistres, i
els seus propietaris resten obligats a facilitar-ne l'utilització.
Qualsevol persona que descobreixi l'existència o el
començament d'un incendi forestal ha de donar avís d'immediat mitjançant el 112 o l'agent més proper que trobi.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
CENTRALETA: 937600451
POLICIA LOCAL: 609306609
EMERGÈNCIES I SEGURETAT CIVIL: 112
CONTROL CENTRAL DE LA REGIÓ D'EMERGÈNCIES:
935 820.404
CENTRE D'EMERGÈNCIES DE CATALUNYA (CECAT):
93.586.79.79
Sant Pol de Mar 9 de juny de 2005
L'Alcalde
Manuel Mombiela Simón
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Decret sobre l’estalvi d’aigua
El dia 23 de maig ha estat publicat al D.O.G.C el decret
93/2005 de 17 de maig d'adopció de mesures excepcionals
en relació a la utilització dels recursos hídrics.
La insuficiència de les pluges esdevingudes en tot el país
ha determinat una important disminució dels cabals efluents als rius i, en els cursos regulats, la consegüent reducció de les reserves d'aigua, la qual cosa fa preveure, si es
manté la situació actual, que es puguin produir problemes
en la satisfacció adequada de les demandes d'aigua per a
l'abastament de poblacions en moltes de les conques hidrogràfiques i sistemes de gestió de recursos arreu del territori.
El Decret serà vigent:
a. fins el 31 de desembre de 2005,
b. quan tots els àmbits hidrològics recuperin l'estat
de normalitat,
c. o si s'arribés a l'escenari d'emergència, circumstància en la que caldria aprovar un nou Decret.
Per tal de portar a terme de forma progressiva l'aplicació de
les mesures restrictives sobre els usos i aprofitar de forma
òptima els recursos amb el mínim trasbals, s'han definit
escenaris de gestió per sota de l'estat de normalitat dels
recursos. Els escenaris són els següents:
1) Escenari d'excepcionalitat I
Primer nivell de les mesures restrictives sobre els usos i el
medi com a mesura preventiva per garantir l'abastament a
mig termini. En aquest escenari es realitzarà una gestió
més austera de les demandes per tal de garantir l'estalvi de
En general les mesures previstes pels diferents usos són
les següents:
1.- Usos domèstics:
Les empreses de subministrament que prestin servei a
municipis de més de 20.000 habitants hauran de presentar en el termini màxim d'un mes un pla de contingència
per a situacions d'emergència. Els cabals subministrats
als dipòsits de capçalera no podran superar els 280 litres
per habitant i dia per tal de no fomentar els usos excessius d'aigua en zones residencials.
Els Ajuntaments i les companyies de subministrament
hauran d'informar mensualment l'Agència Catalana de
l'Aigua sobre les mesures d'estalvi que adoptin i s'insta
als ens locals a fomentar campanyes de sensibilització
entre els seus usuaris i a dictar les mesures restrictives
necessàries per garantir un ús racional de l'aigua apte pel
consum humà.
2.- Usos urbans no domèstics.:
Les entitats locals no podran destinar aigua potable per al
funcionament de fonts ornamentals.
Només es recorrerà a la utilització d'aigua potable per a
neteja de carrers quan sigui imprescindible per mantenir
les condicions higièniques i sanitàries adients i en aquest
cas, se n'utilitzarà el mínim indispensable.
La utilització d'aigua per al reg de jardins públics es

les reserves i reduir la probabilitat d'entrada en l'escenari
d'excepcionalitat.
2) Escenari d'excepcionalitat II
Aquest escenari respon a la necessitat d'intensificar les
mesures restrictives sobre els usos i el medi per tal de
garantir l'abastament d'aigua a curt termini, i es considera
l'escenari previ a les restriccions de l'ús de boca.
3) Escenari d'emergència
Situació dels recursos on s'afecta directament l'ús de boca.
Aquest estadi d'emergència en l'abastament representa la
pràctica anul·lació de la satisfacció de la resta d'usos, i la
regulació de la seva gestió no és objecte d'aquest Decret.
La declaració d'aquest escenari es realitza quan els valors
de l'indicador es troben per sota del llindar d'emergència
sistema o conca.
reduirà al mínim indispensable i amb un límit màxim de
450m3 /ha/mes.
Quan es destinin aigües no potables per als usos esmentats, caldrà que estiguin prèviament desinfectades i es
mantingui el mateix efecte de manera residual o estigui
controlada microbiològicament la seva innocuïtat.
Les entitats locals vetllaran per l'ús racional i l'estalvi de
l'aigua i promouran dins de l'àmbit de les seves competències, mesures de difusió i informació al respecte.
3.- Usos agrícoles :
En les zones d'especial incidència de la sequera que
l'Agència Catalana de l'Aigua determini, s'establiran programes de reutilització amb l'objectiu de substituir tots o
parts dels cabals destinats a reg agrícola per altres procedents de la depuració d'aigües residuals. L'Agència
Catalana de l'Aigua assignarà a aquest programes les
dotacions econòmiques que siguin necessàries per a la
seva realització.
Contempla també altres usos com hidroelèctrics, recreatius i ambientals (que de moment no ens afecten).
Els ens locals, les entitats públiques o privades d'abastament d'aigua i les comunitats d'usuaris comunicaran mensualment a l'Agència Catalana de l'Aigua les mesures
d'estalvi d'aigua adoptades en aplicació d'aquest Decret.
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rosquen a dutxes i aixetes i incorporen un mecanisme que
barreja aire amb aigua i, amb la mateixa pressió, s'aconsegueix un consum de fins a un 50% més baix.
4. Si t'has de canviar d'aixeta posa'n una de monocomandament, el seu consum d'aigua és de 6 a 8 litres per minut.
El cotxe
1. Si en tens, renta el cotxe al túnel de rentat o amb una
esponja i una galleda, en comptes de fer-ho amb mànega.
Això permet estalviar fins a 350 litres d'aigua cada rentada.

CONSELLS PRÀCTICS PER
ESTALVIAR AIGUA A CASA
Et proposem algunes mesures senzilles de posar en pràctica amb les que aconseguiràs reduir ràpidament el teu consum d'aigua. La teva aportació a l'estalvi és important!
El wàter
1. Evita l'ús del wàter com a paperera, atès que amb cada
descàrrega s'aboquen entre 6 i 10 litres d'aigua (i fins a 15,
en certs models).
2. Redueix el volum de descàrrega de la cisterna del wàter,
quan et sigui possible. Existeixen diversos dispositius per
reduir i estalviar, com per exemple, l'ús de cisternes de
capacitat reduïda (6 litres), de cisternes de doble descàrrega (una complerta -6 litres- i una altra de més curta -3
litres), o de sistemes de flux interromput: quan es considera
que l'aigua descarregada és suficient, es torna a prémer el
botó de descàrrega i aquesta s'interromp.
Les aixetes i el rentamans
1. Tanca les aixetes quan no facis servir l'aigua. Una aixeta
oberta consumeix uns 10 litres cada minut.
2. Repara les aixetes que perdin aigua. Amb una aixeta que
degota podem perdre fins a 30 litres al dia.
3. Redueix el cabal d'aigua de les aixetes instal·lant dispositius barats i senzills de col·locar que permeten estalviar
aigua: els economitzadors o airejadors. Aquests s'en-

El rentavaixelles
1. Fes servir el rentavaixelles amb la càrrega completa, i
utilitza sempre que puguis els programes d'estalvi.
2. Quan hagis de canviar de rentavaixelles, compra'n un de
baix consum doncs redueix substancialment el consum
d'aigua.
La bugada
1. Fes servir la rentadora amb la càrrega completa i selecciona el programa adequat en funció del tipus de roba i el
seu estat de brutícia.
2. Si has de canviar de rentadora, compra aquella de baix
consum. Mentre que una rentadora antiga pot gastar fins a
220 litres d'aigua per rentada, una de baix consum necessita només 50 litres, a més de consumir menys energia.
La dutxa
1. Si et dutxes estalviaràs
aigua. Mentre que una
banyera plena gasta 300
litres, amb una dutxa en gastaràs 50.
2. Fes servir un airejador en
el capçal de la dutxa, així
podràs estalviar fins al 50%
de l'aigua.
3. Si t'has de canviar d'aixeta
de dutxa utilitza una monocomandament doncs podràs
estalviar l'aigua derivada de
la recerca de la temperatura
ideal.

El cànon és una part de la factura de l'aigua que serveix
per sufragar diferents despeses de construcció i manteniment d'infrastructures. Es considera un consum
sostenible 3m3 persona/mes de manera que un consum
més alt queda penalitzat.
A partir de l'1 d'abril va entrar en vigor una modificació
d'aquest cànon i així les llars formades per 4 o més
persones es podran beneficiar d'una quantitat addicional
d'aigua al preu del tram bàsic (3m3 per persona i mes) es
a dir podran afegir 3m3 mensuals de consum d'aigua per
persona.
Per poder gaudir d'aquest avantatge només cal omplir
una butlleta que es pot demanar a l'Ajuntament o a l'empresa subministradora d'aigua i presentar-ho a aquesta

El reg de les plantes i el jardí
1. Si regues les plantes de bon matí o al vespre hauràs d'utilitzar menys aigua doncs evitaràs l'evaporació.
2. Instal·lar un sistema gota a gota a l'arrel de les plantes
permet un reg localitzat i, a més a més, és un sistema
excel·lent per al seu creixement.
3. En el jardí pots instal·lar un programador de reg que es
fixa a l'aixeta i permet escollir el moment (bon matí o al
vespre) i la freqüència.
I per als més estalviadors...
1. Reutilització d'aigües grises
Les aigües que provenen de la dutxa, la rentadora o el
rentamans (aigües grises) es poden reutilitzar per a la cisterna del wàter. Per la qual cosa cal preveure una segona
xarxa de canonades independents per les aigües de la
dutxa i/o rentadora cap a una instal·lació de tractament i
dipòsit d'emmagatzematge, d'on s'hauran de bombejar cap
als wàters mitjançant una xarxa pròpia.
2. Aprofitament d'aigües pluvials
Podeu aprofitar les aigües de la pluja pel reg si instal·leu un
sistema de recollida d'aigües al terrat i les emmagatzemeu
en una cisterna.
Una altra manera de fer un millor ús de l'aigua, consisteix
en protegir la que tenim a l'abast, tot evitant la seva contaminació. Així, per exemple, hi podem col·laborar... No
embrutant l'Aigua!
1. No abocant-hi productes nocius per al medi o de difícil
eliminació natural o artificial.
2. Emprant el desembussador tradicional (ventosa de
cautxú provista d'un mànec), en comptes de productes
químics a base de sosa càustica, àcids i altres substàncies
tòxiques. Hi ha productes casolans que actuen de desembussadors, com ara el bicarbonat i el vinagre.
3. Usant detergents sense fosfats, i fent servir blanquejadors a base de percarbonats, enlloc de lleixiu.
No utilitzar el wàter ni l'aigüera com a paperera!
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CONSELLS PER ESTALVIAR AIGUA
Recorda que l'aigua és un recurs escàs al nostre país
Per això,
1.- tanquem les aixetes quan no les utilitzem
2.- Fem servir economitzadors a les aixetes
3.- Reparem les aixetes o cisternes del wàter que perdin
aigua
4.- No utilitzem el wàter com a paperera
5.- Fem servir la rentadora o el rentaplats amb la càrrega
completa i utilitzem sempre que sigui possible el programa d'estalvi
6.- Instal·lem cisternes del wàter amb doble descàrrega
7.- No aboquem productes tòxics o nocius per al medi a
l'aigua

L’Ajuntament també pren mesures
d’estalvi davant la greu situació
Davant la greu situació de sequera que estem patint, des de
l’Ajuntament també s’han intensificat les mesures d’estalvi
d’aigua reduint la freqüència de reg de jardins i zones verdes, i aplicant criteris de sostenibilitat per tal de no malbaratar l’aigua. És per això que a l’hora de plantar s’han escollit
espècies autòctones de baix requeriment hídric, algunes
capaces de soportar èpoques de veritable sequera. També
s’ha vigilat de no contaminar l’aigua amb adobs químics i
excessius, per això sempre que és possible es fa servir
adob orgànic totalment inocu per a persones i animals i ric
en vida microbiana. Igualment es té en compte de no malmetre l’entorn amb pesticides inadequats, i es porten a
terme tractaments fitosanitaris sempre amb mètodes i productes propis de l’agricultura ecològica, excepte en casos
extrems i on s’hagi demostrat la ineficàcia del tractament.
D’altra banda, l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i Sorea per plantejar
uns assajos hidràulics dels pous de les escoles amb l’objectiu de poder fer captacions d’aigua per fer-la servir per a
la neteja viària, i alhora s’aprofitarà per mirar l’evolució dels
contaminants pels quals van ser afectats aquests pous.

NOTÍCIES I AVISOS
NOTÍCIES I AVISOS

Modificació del cànon de l’aigua
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entitat subministradora o directament a l'ACA (Agència
Catalana de l'Aigua) per correu o de forma presencial.

Servei de recollida de mobles vells
Tot i que hi ha un servei gratuït de recollida de mobles
vells, encara s’observen al costat dels contenidors
d’escombraries tot tipus de deixalles. Recordem a tots
els vilatans que està prohibit dipositar aquestes deixalles
al carrer i que per fer ús del servei de recollida de mobles
només cal posar-se en contacte amb l’empresa l’Arca
del Maresme a través dels telèfons: 93 790 55 60 - 93
790 57 21 - 93 790 57 59 i quedar amb ells en el dia i
l’hora que poden passar a recollir-los. Els mobles s’han
de treure el dia que vénen a emportar-se’ls (no abans) i
l’Arca del Maresme els recollirà gratuïtament.

Mesures que cal tenir en compte
a l’hora de llençar les escombraries
En arribar la temporada estiuenca, des de l’alcaldia
s’han decretat una sèrie de mesures que afecten al
servei de recollida d’escombraries per tal de millorar i
prevenir el deteriorament de la nostra vila. Així, tots els
vilatans hauran de seguir aquestes directrius:
- L’horari per dipositar les escombraries és a partir de
les 21h. Per això, en cas d’haver de llençar-les fora
d’aquest horari s’hauran de fer servir els contenidors situats a la sortida del poble.
- Queda prohibit llençar les escombraries al contenidor
sense bosses, aquestes hauran de dipositar-se sempre
amb bosses tancades i ben lligades.
- Es prohibeix l’abandonament de mobles i estris
domèstics a la via pública, llevat dels dies que l’Ajuntament autoritzi perquè tingui prevista la seva recollida.

Horari de la deixalleria
Recordem a tots els vilatans que hagin de fer ús de la
deixalleria de Sant Pol (situada a la carretera a Sant
Cebrià, al costat del Càmping la Maresma) que el seu
horari és de 15 a 17h. de dilluns a divendres.
Queda prohibit dipositar les deixalles a la porta fora
d'aquest horari, aquesta pràctica serà castigada amb
sancions que poden arribar als 600 euros.

Nou servei de recollida de restes de
jardí els dilluns
Des de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament
s’ha engegat un servei de recollida de restes de jardí
que passa cada dilluns. Per fer-ne ús només s’ha de
deixar les restes a la porta de casa el dia indicat; cal que
estiguin dintre d’una bossa o ben lligades.

