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ESTALVI D'AIGUA POTABLE    - 
Estiu 2016

El R.D. 355/2015, de 8 de maig, declara 
la  situació  de  sequera  en  l'àmbit 
territorial  de  la  Confederació 
Hidrogràfica  del  Xúquer  i  s'adopten 
mesures  excepcionals  per  a  la  gestió 
dels recursos hídrics.

Posteriorment,  a  setembre  2015, 
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant i 
el Consorci d'Aigües de la Marina Alta, 
formalitzen  un  Pla  d'emergència  per 
sequera  en  la  comarca  de  la  Marina 
Alta,  enumerant  actuacions  que  es 
poden plantejar per a preveure i donar 
solucions  a  les  situacions 
d'emergència.

El  30  d'abril  passat  s'emet  "INFORME 
de  seguiment  dels  indicadors  de 
sequera  en  l'àmbit  territorial  de  la 
Confederació  Hidrogràfica del  Xúquer" 
on  es  presenta  un  escenari  d'ALERTA 
d'esta comarca.

Vista la sequera d'enguany i la situació 
dels  pous  municipals  d'abastiment 
d'aigua potable, en previsió de futures 
restriccions,  l'Ajuntament  torna  a  fer 
una crida a la solidaritat i recomana un 
ÚS  RESPONSABLE  de  l'aigua 
potable.

Per això, recordem que l'article 57 del 
vigent  Reglament  Regulador  del 
Servei  d'Abastiment  d'Aigua  Potable 
detalla com a infraccions greus, entre 
altres,  sancionades  amb multa  entre 
150,25 i 901,52 euros:

●  Abusar  del  subministrament 
concertat  consumint  cabals 
desproporcionats  amb  l'activitat  
usual  de  l'abonat  sense  causa 
justificada.

● La derivació de cabals per a regs  
agrícoles.

●  El reg abusiu de jardins privats,  
entenent-se com a tal la irrigació  
de  tals  jardins  quan  així  es  
prohibisca  per  l'Alcaldia  en 
períodes d'escassetat. [l'actual].

●  L'ompliment  i  les  aportacions  a  
piscines  o  basses aptes  per  al  
bany  sense  sistemes  de 
reutilització i depuració.

●  Destinar l'aigua a usos diferents 
del pactat.

Per tant, preguem a tots els residents al municipi, la màxima 
col·laboració en el compliment voluntari de les mesures i 

normativa aplicable.

Quan protegeixes l'aigua, protegeixes la vida.

Gata de Gorgos, a 8 de juliol de 2016.

L'alcaldessa-presidenta.  Magdalena E. Mengual Morata.
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