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Número expedient : SCVP2006000072 
Infractor : MAGATTE DIOP 
Establiment: PERRUQUERIA FATI 
Data infracció: 07/09/2006 
Adreça infracció: C/ VENÈCIA, 48 BIS 
Infracció:  
Incompliment dels art. 55 i 56 de les 
Ordenances de Policia de la Via Pública pel 
que fa a l’ocupació de la via pública amb rètols 
publicitaris. Realitzada la inspecció ocular es 
va poder comprovar que tres rètols publicitaris 
de gran dimensió sobresortien aprox. 30 cm de 
l'espai privat a la via pública i diversos cartells 
petits estaven col·locats a la façana de l'edifici 
sense la corresponent autorització municipal. 
 
Normativa aplicable:  
 
·Art. 21.1 de la Llei 7/1985, Reguladora de les 
bases de Règim Local. 
·RD 1398/1993, 4 d’agost, pel que s’aprova el 
Reglament del procediment per a l’exercici de 
la potestat sancionadora. 
Decret 278/1993, de 9 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament del procediment 
sancionador en àmbits de competències de la 
Generalitat. 
Art. 237 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril. 
Art. 56 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
Locals. 
Art. 55 i 56 de les Ordenances Municipals de 
Policia de la Via Pública.  
Decret d'alcaldia de Lloret de Mar de data 2 
d’abril de 2004, pel qual es fixen els imports 
de les sancions per infraccions de l’Ordenança 
de Policia de la Via Pública. 
 
Tipus de sanció: LLEU 
Import de la sanció: 60 € 
Instructor de l’expedient: Sr. Ignasi Riera i 
Garriga, Regidor delegat de l’Àrea de 
Governació 
Se li concedeix un termini de 10 DIES a fi de 
que al·legui en el seu descàrrec el que cregui 
oportú, incloent la possibilitat de recusar 
l’instructor, en el cas que el presumpte 
infractor entengui que concorre alguna causa 
de recusació, d’acord amb allò establert als 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment adminis-
tratiu comú. 
 
Així ho mana i signa a Lloret de Mar el Sr. 
Alcalde Accidental i jo, el Secretari, en dono 
fe. Rubricats. 
 
Contra aquest acord, en el qual acaba la via 
administrativa, podeu interposar els següents 
recursos: 
Recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Girona, 
en el termini de dos mesos següents al de la 
desestimació, a menys que l’acte administratiu 
versi sobre planejament urbanístic. En aquest 
darrer cas l’òrgan jurisdiccional competent 

serà el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya; tot això sens perjudici que amb 
caràcter potestatiu pugueu interposar, en 
qualsevol cas, RECURS DE REPOSICIÓ dins 
el termini d’un mes a comptar des de la 
notificació d’aquest acord (llevat que aquesta 
Resolució ho sigui ja d’un Recurs de reposició, 
cas en el qual no se’n podrà presentar un 
segon). 
QUALSEVOL ALTRE que considereu 
convenient en defensa del vostre dret. 
La interposició de qualsevol recurs o acció 
judicials no suspèn l’efectivitat de 
l’acte/resolució notificat/da” 
 
Lloret de Mar (la Selva), 19 d’octubre de 2006 
 
Rafel Josep Garcia 
Secretari 
 
 
 
Núm. 13083 

AJUNTAMENT DE  
MAÇANET DE LA SELVA 

 
Edicte d’aprovació definitiva d’una orde-

nança 
 

Es fa públic que contra l’acord adoptat pel Ple 
municipal en data 2d’agost de 2006, pel qual 
es va aprovar inicialment el projecte d’or-
denança municipal per l’estalvi d’aigua, no 
s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, raó 
per la qual s’entén definitivament aprovada. Es 
transcriu a continuació, de conformitat amb el 
que disposa l’article 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 
text íntegre de l’esmentada ordenança.  
 
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’ES-
TALVI D’AIGUA 
 
CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D’APLI-
CACIÓ 
Article 1. OBJECTE 
 
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular tant 
la incorporació com la utilització de sistemes 
d’estalvi d’aigua als edificis i construccions, i 
determinar en quins casos i circumstàncies serà 
obligatòria. 
 
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
L’àmbit d’aplicació recau en: 
 
a) Tot tipus de noves instal·lacions, edifi-
cacions i construccions, incloses les sotmeses a 
rehabilitació o reforma integral, canvi d’ús de 
la totalitat o part de l’edifici o construcció (tant 
si són de titularitat pública com privada), 
inclosos els edificis independents que formin 
part d’instal·lacions complexes, amb excepció 
de les enumerades en l’article 18 de la present 
Ordenança. 

b) En especial, cal preveure la incorporació de 
sistemes d’estalvi d’aigua en qualsevol edifici 
públic de titularitat municipal que disposi 
d’instal·lacions destinades al consum d’aigua. 
c) En el cas d’edificacions i construccions 
noves, les determinacions d’aquesta Orde-
nança són d’aplicació en:  
 
-habitatges unifamiliars 
-habitatges plurifamiliars 
-edificis d’ús residencial, hoteler i similars 
-edificis d’ús esportiu 
-edificis d’ús industrial 
-edificis d’ús comercial 
-edificis d’altres usos que comportin l’exis-
tència d’instal·lacions destinades al consum 
d’aigua. 
 
Article 3. PERSONES RESPONSABLES 
 
L’Ordenança s’adreça a persones físiques i/o 
jurídiques que, per la seva condició, han de 
garantir l’efectiu compliment d’aquesta 
Ordenança, i en especial les següents: 
 
-Companyies de subministrament d’aigua 
potable 
-Instal·ladors autoritzats d’instal·lacions d’ai-
gua (lampistes,...) 
-Arquitectes, constructors i promotors immo-
biliaris 
-Propietaris, titulars i arrendataris d’edificis i 
construccions 
-Ciutadans en general que vetllaran per l’ús 
racional dels recursos naturals per a la millora i 
conservació del medi ambient. 
 
CAPÍTOL II: SISTEMES I MESURES PER 
ESTALVIAR AIGUA 
 
Article 4. SISTEMES I MESURES D’ES-
TALVI 
 
Sense caràcter limitador, es disposa dels 
sistemes i mesures d’estalvi d’aigua següents: 
 
1. Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua 
2. Mecanismes estalviadors 
2.1 Reductors de cabal 
2.2 Aixetes 
2.3 Mecanismes per a cisternes d’urinaris i 
inodors 
3. Captadors d’aigua de pluja 
4. Reutilitzadors de l’aigua sobrant de les 
piscines 
 
Article 5. REGULADORS DE PRESSIÓ 
 
Per evitar una sobrepressió, en cada alçada o 
nivell topogràfic d’entrada de l’aigua s’ha 
d’instal·lar un regulador de pressió. Aquest 
article és aplicable als edificis de nova 
construcció. 
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Article 6. MECANISMES ESTALVIADORS 
 
6.1. REDUCTORS DE CABAL PER AIXE-
TES I DUTXES 
S’han d’instal·lar mecanismes que permetin 
regular el cabal d’aigua, airejadors, econo-
mitzadors o semblants, o bé mecanismes 
reductors del cabal. 
6.2. AIXETES 
Les aixetes d’utilització pública han de 
disposar de temporitzadors o de qualsevol altre 
mecanisme similar de tancament automàtic 
que limiti el consum d’aigua. 
6.3. MECANISMES PER A CISTERNES 
D’INODORS I URINARIS 
Les cisternes d’inodors i urinaris han de dis-
posar d’un mecanisme que dosifiqui el consum 
d’aigua limitant-ne la quantitat d’aigua de les 
descàrregues. 
 
Article 7. CAPTADORS D’AIGUA DE PLU-
JA 
 
7.1. CAPTADORS D’AIGUA 
En aquelles noves edificacions i construccions, 
tant públiques com privades, que s’emplacin a 
l’interior de parcel·les o terrenys que incloguin 
espais no edificats destinats a jardí, terrassa o 
qualsevol altre susceptible de ser regats, de 
superfície superior als 100 m2 (cent metres 
quadrats), hauran de dotar-se d’un sistema de 
captació d’aigua de pluja mitjançant una 
instal·lació que, sense tractament químic, 
garanteixi el seu emmagatzematge i conse-
güent ús en les millors condicions fito-
sanitàries. En particular, s’han de recollir les 
aigües pluvials provinents del conjunt de 
teulades, terrats i d’altres superfícies imper-
meables. 
 
7.2. USOS APLICABLES DE L’AIGUA 
L’aigua provinent de la pluja es pot fer servir 
per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i 
exteriors, cisternes d’inodors i qualsevol altre 
ús adequat a les seves característiques, ex-
ceptuant el consum humà. 
7.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LES 
INSTAL·LACIONS 
 
7.3.1. El sistema de captació d’aigües pluvials 
ha de constar de: 
-les canalitzacions exteriors (canals) de con-
ducció de l’aigua de pluja, 
-un sistema de decantació o filtratge 
d’impureses, i 
-un aljub o dipòsit d’emmagatzematge. 
7.3.2. El disseny i la senyalització de la 
instal·lació han de garantir que l’aigua di-
positada no es pugui confondre amb l’aigua 
potable i la impossibilitat de contaminar el seu 
subministrament.  
7.3.3. El càlcul del dimensionat de la ins-
tal·lació s’ha de fer en funció de les necessitats 
particulars que cal cobrir. Càlcul de les 
capacitats mínimes dels dipòsits pluvials: 
-Habitatges unifamiliars aïllats amb superfície 
de parcel·la inferior als 500 m2 (cinc-cents 

metres quadrats): dipòsit mínim de 15 m3 
(quinze metres cúbics). 
-Habitatges unifamiliars aïllats amb superfície 
de parcel·la entre 500 m2 (cinc-cents metres 
quadrats) i 750 m2 (set-cents cinquanta metres 
quadrats): dipòsit mínim de 25 m3 (vint-i-cinc 
metres cúbics). 
-Habitatges unifamiliars aïllats amb superfície 
superior als 750 m2 (set-cents cinquanta 
metres quadrats): dipòsit mínim de 50 m3 
(cinquanta metres cúbics). 
-Habitatges unifamiliars adossats o en filera: 
dipòsit mínim de 5 m3 (cinc metres cúbics) per 
cadascun dels habitatges. 
-Habitatges plurifamiliars: dipòsit mínim de 5 
m3 (cinc metres cúbics) per cada 100 m2 (cent 
metres quadrats) d’espais no edificats. 
7.3.4. Les canalitzacions exteriors han d’anar 
centralitzades en un punt (canal baixant) per 
facilitar la recollida d’aigua i la seva entrada 
dins el dipòsit d’emmagatzematge. 
7.3.5. En el cas dels habitatges unifamiliars 
adossats o en filera, per tal de minimitzar 
costos i optimitzar l’espai, es permetrà la 
construcció d’una única instal·lació amb 
recollida de les aigües pluvials de tot l’edifici. 
7.3.6. El dipòsit d’emmagatzematge s’ha de 
soterrar un mínim de 50 cm del nivell del terra 
i ha de ser d’un material no porós que 
garanteixi una bona qualitat de l’aigua, i que 
faciliti la neteja i el manteniment. Aquest 
dipòsit ha de comptar amb els següents 
elements: 
 
-un sobreeixidor que tingui sortida a la xarxa 
de clavegueram (ha de tenir una mida el doble 
del conducte d’entrada d’aigua), 
-un equip de bombeig que proporcioni la 
pressió i el cabal necessari per a cada ús, i 
-un recobriment d’obra que li serveixi de 
protecció i en garanteixi l’estat. 
7.3.7. Qualsevol material o sistema utilitzat he 
de garantir les condicions de qualitat i 
seguretat. 
7.3.8. Per a la prevenció i el control de la le-
gionel·losi, tots els elements de la instal·lació, 
han de resistir una temperatura màxima de 
70ºC (setanta graus centígrads) i una cloració 
de 30 mg/l (trenta mil·ligrams litre) de clor 
residual lliure (Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y el 
control de la legionelosis, BOE núm. 171 del 
18 de julio y del artículo 5 del decreto 
152/2002, de 28 de mayo, por el que se 
establecen las condiciones higiénico sani-
tarias). 
7.3.9. En qualsevol cas, caldrà sotmetre’s al 
que disposa l’article 5.7 referent a “Depósitos 
de Reserva” de la Orden de 9 diciembre de 
1975 por la que se aprueban las Normas 
Básicas para las instalaciones de suministro de 
agua, i a la valoració que en puguin fer els 
serveis tècnics de l’ajuntament. 
 
Article 8. REUTILITZACIÓ DE L’AIGUA 
SOBRANT DE LES PISCINES 

8.1. AIGUA SOBRANT DE LES PISCINES 
 
L’aigua sobrant de les piscines de nova 
construcció, tant de caràcter públic com privat, 
s’ha de captar mitjançant una instal·lació que 
en garanteixi l’emmagatzematge i l’ús pos-
terior en les millors condicions fito-sanitàries 
sense tractament químic. 
 
8.2. USOS APLICABLES DE L’AIGUA SO-
BRANT DE PISCINES 
L’aigua sobrant de piscines, prèviament 
filtrada, es pot utilitzar per a qualsevol ús, 
exceptuant el consum humà. Pot emprar-se per 
al reg de parcs i jardins, la neteja d’interiors, i 
exteriors, etc., sempre i quan hagi estat 
prèviament desclorada a més de filtrada. Si es 
destina a l’ompliment de les cisternes d’ino-
dors no caldrà que sigui desclorada. 
 
8.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LES 
INSTAL·LACIONS 
 
8.3.1. El sistema de reutilització d’aigua 
sobrant de piscines ha de tenir un mecanisme 
que faciliti la canalització soterrada d’aquesta 
aigua cap a un dipòsit d’emmagatzematge. 
8.3.2. El disseny i la senyalització de la 
instal·lació han de garantir que no es pugui 
confondre amb la d’aigua potable i la 
impossibilitat de contaminar-ne el subminis-
trament. A tal efecte, la instal·lació ha de ser 
independent de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable. 
8.3.3. El càlcul del dimensionat d’aquest 
dipòsit es farà en funció de l’aigua que renovi 
la piscina, l’espai disponible i la superfície de 
reg o l’ús al qual es destinarà. En qualsevol 
cas, el seu volum no pot ser inferior a 1 m3 (un 
metre cúbic) per cada 3 m2 (tres metres 
quadrats) de superfície lliure de la piscina.  
8.3.4. Pel que fa a les característiques tèc-
niques del dipòsit, caldrà ajustar-se al que 
disposa l’article anterior amb l’afegit de la 
incorporació d’un filtre desclorador de carbó 
activat en el cas que l’ús de l’aigua ho 
requereixi. 
8.3.5. En qualsevol cas, per tal de minimitzar 
els costos i aprofitar eficientment l’espai, es 
permetrà l’emmagatzematge conjunt de les 
aigües provinents de la pluja i les de depuració 
de les piscines en un mateix dipòsit. 
8.3.6. Considerant el cost ambiental de l’aigua, 
les economies d’escala i la facilitat per al 
lleure col·lectiu, les noves urbanitzacions 
disposaran preferentment de piscines comu-
nitàries. 
 
Article 9. CISTERNES DELS VÀTERS 
 
Les cisternes dels vàters d’edificis de nova 
construcció han de tenir un volum de 
descàrrega màxima de 6 l (sis litres) i han de 
permetre la possibilitat d’aturar la descàrrega o 
d’un doble sistema de descàrrega. 
 
 



     BOP de Girona núm. 213 - 8 de novembre de 2006 81      
 

 

Article 10. ESTALVI EN ZONES VERDES 
 
10.1. DISSENY BÀSIC DE LES ZONES 
VERDES 
 
El disseny bàsic de les zones verdes seguirà les 
pautes de xerojardineria o jardineria de baix 
consum d’aigua següents: 
 
10.1.1. Cal respectar al màxim l’estructura 
natural del terreny. 
10.1.2. Reduir la superfície ocupada perles 
zones de consum elevat d’aigua, com la gespa, 
en favor de formacions menys exigents. 
Normalment aquesta elecció requereix dismi-
nuir la superfície dedicada a la gespa i 
augmentar la d’arbres, arbusts o plantes 
d’entapissar. 
10.1.3. Seleccionar espècies amb requeriments 
d’aigua modestos o que, senzillament, no ne-
cessiten reg una vegada han arrelat bé. 
10.1.4. Incorporar recobriments de sòl que 
redueixen les pèrdues d’aigua per evaporació, i 
que, alhora, produeixen agradables efectes 
estètics. Es tracta de cobrir algunes superfícies 
del jardí amb materials com ara pedra, grava, 
escorça d’arbres, etc. 
10.1.5. Crear zones d’ombra, que redueixen el 
poder dessecant del sol. 
10.1.6. Utilitzar sistemes de reg eficient i 
distribuir les plantes en grups amb necessitats 
de reg similars. 
 
10.2. SISTEMA DE REG 
 
El sistema de reg s’ha d’adequar a la 
vegetació. S’utilitzaran aquells que minimitzen 
el consum d’aigua com la microirrigació, el 
reg per degoteig, una xarxa d’aspersors 
regulats per programador horari o detectors 
d’humitat per controlar la freqüència del reg, 
sobretot els dies de pluja. En la mesura que 
sigui possible, s’ha de regar amb aigua 
procedent dels captadors d’aigua de pluja o 
dels sobreeixidors de les piscines, convenient-
ment desclorada. 
 
Article 11. IMPACTE VISUAL 
 
Les instal·lacions i construccions necessàries 
per implantar els sistemes d’aprofitament 
d’aigua seran respectuosos amb l’entorn i 
especialment evitaran qualsevol tipus d’im-
pacte negatiu sobre el paisatge. Tot això, sense 
perjudici de l’aplicació de les normes del Pla 
General Municipal d’Ordenació i la resta 
d’ordenances en vigor. 
 
CAPÍTOL III: REQUISITS 
 
Article 12. REQUISITS FORMALS 
 
12.1. Tots els edificis, construccions i usos de 
l’article 2 d’aquesta Ordenança queden sot-
mesos a l’exigència d’atorgament de la lli-
cència corresponent. 

12.2. En el moment de presentar la corres-
ponent sol·licitud de llicència d’obres de nova 
construcció o rehabilitació, el titular de 
l’immoble hi ha d’adjuntar una memòria expli-
cativa i plànols específics amb la determinació 
de les instal·lacions i els càlculs que justifiquin 
el compliment d’aquesta Ordenança d’estalvi 
d’aigua. Tant la memòria explicativa com els 
plànols s’anomenaran COMPLIMENT DE 
L’ORDENANÇA PER A L’ESTALVI D’AI-
GUA. 
 
Article 13. MILLORS TÈCNIQUES DISPO-
NIBLES 
 
L’aplicació d’aquesta Ordenança es farà en 
cada cas d’acord amb la millor tecnologia 
disponible. Amb aquesta finalitat, els projectes 
presentats en cada moment s’hauran d’adaptar 
als canvis tecnològics que s’hagin produït, i 
tractar d’incorporar les darreres novetats 
tècniques. 
 
CAPÍTOL IV: UTILITZACIÓ I MANTENI-
MENT 
 
Article 14. UTILITZACIÓ I MANTENI-
MENT 
 
14.1. Els usuaris de l’immoble o activitat do-
tats de sistemes d’estalvi d’aigua estan obligats 
a fer-ne ús efectiu, amb prohibició de tota 
manipulació per inutilitzar-los totalment o 
parcialment, i/o eliminar-los. 
14.2. El propietari o llogater de l’edifici, cons-
trucció i/o instal·lació dotat d’aquests sistemes 
d’estalvi d’aigua està obligat a fer-ne les 
operacions de manteniment i les repa-racions, 
d’acord amb les indicacions del fabricant, 
necessàries per mantenir les ins-tal·lacions en 
perfecte estat de funcio-nament, eficàcia i 
eficiència. En especial, per als sistemes de 
reutilització d’aigües caldrà fer neteges 
periòdiques que consistiran en: 
 
-Neteja de filtres un mínim d’una vegada a 
l’any i llur reposició quan s’esgoti la seva vida 
útil. 
-Neteja dels dipòsits d’emmagatzematge d’ai-
gua un mínim d’una vegada a l’any. 
 
Article 15. INSPECCIÓ I CONTROL 
 
15.1. Es reconeix la condició d’autoritat al per-
sonal al servei d’aquest Ajuntament que tingui 
encomanat l’exercici de funcions d’inspecció, 
d’acord amb el que disposa la legislació 
urbanística. 
15.2. En exercici d’aquesta activitat, el 
personal municipal pot fer totes les inspeccions 
i controls que consideri necessaris en les 
instal·lacions de l’edifici o activitat, amb vista 
a comprovar el compliment de les previsions 
d’aquesta Ordenança i garantir l’estalvi efi-
cient de l’aigua. 
15.3. Els serveis tècnics municipals poden 
controlar, en qualsevol moment, la correcta 

preinstal·lació, instal·lació i bon funcionament 
de tots els sistemes d’estalvi d’aigua 
mitjançant els mètodes de mesura i control que 
estimin convenients. 
15.4. A aquest efecte, en les inspeccions que es 
realitzin poden sol·licitar tots els documents 
sobre les instal·lacions que considerin nece-
ssaris per garantir l’estalvi eficient de l’aigua. 
15.5. Si es comprova que una instal·lació o el 
seu funcionament no s’ajusta a aquesta 
Ordenança, l’òrgan municipal competent prac-
ticarà els requeriments que siguin procedents i, 
si és necessari, resoldrà la restauració de la 
realitat física alterada que correspongui per 
assegurar-ne el compliment. 
 
Article 16. INFORMACIÓ ALS USUARIS 
 
16.1. En el moment de la compra o lloguer de 
l’edifici o construcció cal informar l’usuari 
mitjançant el lliurament d’instruccions pro-
tocol·litzades sobre la utilitat, el funcio-nament 
i el manteniment de les instal·lacions dels 
sistemes d’estalvi d’aigua. 
16.2. El promotor i/o venedor en cas de 
successives compravendes és responsable 
d’informar el comprador de l’existència dels 
sistemes d’estalvi d’aigua. Així mateix, el 
propietari és responsable d’informar els 
usuaris en cas que l’edifici o construcció sigui 
destinat a lloguer. 
16.3. Els instal·ladors autoritzats de sistemes 
d’estalvi d’aigua també han d’informar mit-
jançant instruccions protocol·litzades sobre la 
utilitat, funcionament i manteniment de les 
instal·lacions. 
 
Article 17. MESURES DE PROTECCIÓ I 
RESTAURACIÓ 
 
17.1. Les obres i usos que incompleixin els 
preceptes d’aquesta ordenança donaran lloc a 
que el batlle o regidor delegat dicti les mesures 
necessàries per restablir la legalitat infringida o 
la realitat física alterada, d’acord amb els 
procediments de protecció de la legalitat 
previstos tant en la legislació urbanística com 
en la legislació en matèria d’habitatge i medi 
ambient. 
17.2. Sens perjudici del que s’ha exposat en 
l’apartat anterior, l’incompliment de les 
previsions d’aquesta Ordenança pot implicar 
també la caducitat o retirada de la llicència o 
permís municipal d’edificació o d’activitat, 
així com la suspensió de les obres i dels usos 
corresponents. 
 
Article 18. EXCEPCIONS 
 
En qualsevol cas, els edificis catalogats en el 
Pla General podran ser objecte d’especial 
tractament per tal de garantir el manteniment 
dels seus elements singulars. 
 
Article 19. SECTORS DE NOVA URBANIT-
ZACIÓ 
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Qualsevol sector de nova urbanització o unitat 
d’actuació haurà de disposar de servei públic 
municipal d’aigua potable, independentment 
de disposar de xarxa pròpia. 
 
CAPÍTOL V: INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 20. INFRACCIONS 
Són infraccions d’aquesta Ordenança: 
 
20.1. INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Constitueixen infraccions molt greus: 
 
-No instal·lar o, si n’hi ha, no utilitzar els 
sistemes d’estalvi d’aigua quan sigui obligatori 
i d’acord amb el que preveu aquesta Orde-
nança. 
-La no senyalització o senyalització insuficient 
de la no potabilitat de les aigües en les 
instal·lacions pertinents, d’acord amb aquesta 
Ordenança. 
-Possibilitar que l’aigua potable entri en 
contacte amb la no potable. 
 
20.2. INFRACCIONS GREUS 
 
Constitueixen infraccions greus: 
La instal·lació incompleta o insuficient dels 
sistemes d’estalvi d’aigua que corresponen, 
atenent a les característiques de l’edificació i a 
les exigències fixades per a cada sistema 
d’estalvi d’aigua. 
 
-La realització d’obres, la manipulació de les 
instal·lacions o la manca de manteniment que 
comporti la disminució de l’efectivitat de les 
instal·lacions. 
-La no informació degudament protocol·litzada 
per part de qui correspongui sobre els sistemes 
d’estalvi d’aigua instal·lats a l’edifici o cons-
trucció. 
-L’incompliment dels requeriments i ordres 
d’execució dictats per assegurar el compliment 
d’aquesta Ordenança. 
 
20.3. INFRACCIONS LLEUS 
Constitueixen infraccions lleus: 
 
-Impedir l’accés a les instal·lacions als en-
carregats 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. 
-Qualsevol altre incompliment de la present 
Ordenança no definit com a infracció molt 
greu o greu. 
 
Article 21. SANCIONS 
 
Les sancions que corresponen per a la 
comissió d’infraccions segons el que disposa el 
règim d’aquesta Ordenança, amb indepen-
dència de les actuacions municipals adreçades 
a impedir les utilitzacions a què doni lloc la 
infracció, són: 

a)Per infraccions lleus, multa fins a 150 € 
(cent-cinquanta euros). 
b)Per infraccions greus, multa fins a 300 € 
(tres-cents euros). 
c)Per infraccions molt greus, multa fins a 600 
€ (sis- cents euros). 
 
Article 22. PROCEDIMENT SANCIONA-
DOR 
 
El procediment sancionador, les circums-
tàncies de qualificació de les infraccions i les 
mesures complementàries a les sancions són 
els que s’estableixen en la legislació sobre 
habitatge de Catalunya. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIA, ADICIO-
NAL I FINAL 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
 
La present Ordenança serà d’aplicació a tots 
aquells projectes pels quals es sol·liciti 
llicència d’obres o activitat o que es tramitin a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta. 
 
Les edificacions, espais lliures i instal·lacions, 
tant públiques com privades, existents a la data 
d’aprovació inicial de la present Ordenança 
hauran d’adequar-se a la seva normativa en el 
moment en què es procedeixi a la seva 
remodelació quan aquesta requereixi llicència 
d’obres majors. 
 
DISPOSICIÓ ADICIONAL 
 
Els projectes per l’obtenció de les llicències 
d’obres o activitat, així com els projectes 
d’adequació de les activitats a la normativa 
ambiental hauran de contemplar en tot cas el 
compliment de la normativa continguda en la 
present ordenança. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
La present Ordenança entrarà en vigor el dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí 
Oficial de la Província. 
 
ANNEX 1: DEFINICIONS 
A l’efecte d’aquesta Ordenança, cal entendre 
per: 
-Sistema d’estalvi d’aigua: Tot mecanisme o 
instal·lació que té per objecte una reducció del 
consum d’aigua. 
-Sistemes de captació d’aigües pluvials: Tot 
mecanisme o instal·lació que té per objecte la 
recollida i emmagatzematge de l’aigua de 
pluja. 
-Sistemes d’aigua sobrant de les piscines: Tot 
mecanisme o instal·lació que té per objecte la 
captació i emmagatzematge de l’aigua pro-
cedent dels sistemes de renovació d’aigua de 
piscines. 
-Airejadors: Economitzadors per a aixetes i 
dutxes que redueixen el cabal introduint aire 
en el flux d’aire. 

-Reductors de cabal: Limitadors de cabal que 
permeten reduir el volum d’aigua subministrat 
a aixetes i dutxes. 
 
Contra l’esmentat acord, que és definitiu i posa 
fi a la via administrativa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant de la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en un 
termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de la seva publicació, sens perjudici 
de què es pugui interposar qualsevol altre 
recurs que s’estimi pertinent.  
 
Maçanet de la Selva, 16 d’octubre de 2006 
 
Antonio Trincheria Boix 
Batlle 
 
 
Núm. 13034 

AJUNTAMENT DE  
MOLLET DE PERALADA 

 
Edicte d’aprovació inicial d’un expedient 

de modificació de crèdits 
 

El Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 6 de 
setembre de 2006 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovació inicial de l’expedient de 
modificació de crèdits 01/2006. De confor-
mitat amb el que disposa l’art. 169.1 del RDL 
2/04 de text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, se sotmet a informació publica 
pel termini de 15 dies, a l’efecte del seu 
examen i presentació de possibles reclama-
cions i suggeriments, entenent-se definiti-
vament aprovat, sense necessitat de prendre 
nou acord, si durant l’esmentat terme no 
s’haguessin presentat reclamacions. 
 
Mollet de Peralada, 29 de setembre de 2006 
 
Claudi Puig i Barris 
Alcalde 
 
 
Núm. 13035 

AJUNTAMENT DE  
MOLLET DE PERALADA 

 
Edicte d’informació pública compte gene-

ral exercici 2005 
 

Lliurat el Compte General del Pressupost Únic 
de l’exercici de 2005 DE L’Ajuntament de 
Mollet de Peralada, queda exposat al públic, 
amb els justificants i el dictamen de la 
Comissió Especial de Comptes, a la Secretaria 
d’aquest Ajuntament, als efectes de què en el 
termini de vint dies i vuit dies més, puguin ser 
examinats i presentades, en el seu cas per 
escrit, les objeccions i observacions que es 
considerin pertinents, de conformitat amb el 
que disposa l’article 212 del Real Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei 39/88, de 28 de  
 


