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Que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
Catalunya ha patit els darrers mesos un període de sequera molt important.
Malgrat el seu caràcter puntual, no s’ha de perdre de vista que l’escassetat
d’aigua és una qüestió estructural que per tant, és necessari que sigui
tractada i abordada des d’aquesta perspectiva. En definitiva, cal no perdre de
vista que l’aigua és un bé molt preuat.
En aquest sentit, cal buscar noves fonts de subministrament d’aigua que
representin una solució a llarg termini, cal impulsar la conscienciació de la
ciutadania perquè es faci un ús més racional de l’aigua, i també cal cercar
noves vies d’estalvi i de reaprofitament a tots els nivells. Des d’una dimensió
nacional, a una dimensió domèstica.
La recollida i recuperació de les aigües pluvials a través de les superfícies dels
edificis com ara les teulades és una mesura fins ara molt poc utilitzada al
nostre país. Per contra, en països del nostre entorn on la sensibilització per la
preservació del medi ambient és molt més gran, com ara Alemanya,
infraestructures com aquestes estan molt implantades, malgrat que allà
l’escassetat d’aigua no sigui un problema.
Cal tenir present que gairebé un 50% de l’aigua que utilitzem a la llar podria
ser substituïda per aigua pluvial (cisterna del wàter, rentadora, neteja, rec
del jardí, etc.). En aquest sentit, la possibilitat de no haver d’emprar aigua de
boca per a determinats usos en què no és necessari és una fòrmula plenament
sostenible d’ús de l’aigua.
Així, per exemple, si en un edifici s’hi instal·lés una coberta de recollida de
150 m2, en un any s’hi podrien arribar a recollir 97.500 litres, tenint en
compte una pluviometria de 650 litres/m2, una quantitat gens menyspreable.
La infraestructura necessària per poder dur a terme aquesta recollida no
representa una excessiva complexitat.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a impulsar l’estudi i implantació
de mesures de recollida i aprofitament de les aigües pluvials per a ús

domèstic, com una fórmula complementària que ajudi a l’estalvi i a fer un ús
racional i sostenible de l’aigua al nostre país.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a avaluar la possibilitat de destinar
línies d’ajuda i incentius fiscals als particulars i comunitats de propietaris que
vulguin instal·lar aquest tipus de mesura al seu habitatge o edifici, així com
també a les empreses que desenvolupin aquest sistema.
Tercer.- Instar a l’ajuntament de Tavèrnoles a emprendre les mesures que
siguin necessàries per impulsar la instal·lació de sistemes de recollida pluvial
en els edificis del municipi, i especialment en aquells de nova construcció i en
aquells que tenen un major consum d’aigua.
Quart.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de la Generalitat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, a la
Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.

