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AJUNTAMENT DE BESCANÓ 

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A L’ESTALVI D’AIGUA 

CAPÍTOL I: OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Article 1. OBJECTE  

L’objecte d’aquesta ordenança és regular la incorporació i la utilització de sistemes d’estalvi d’aigua, com també adequar la 
qualitat de l’aigua a l’ús que se’n faci en els edificis, altres construccions i activitats, i determinar en quins casos i 
circumstàncies serà obligatòria. 

Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ  

L’àmbit d’aplicació recau en: 

a) Tota mena d'edificacions i construccions noves, incloent-hi les sotmeses a rehabilitació i/o reforma integral, canvi d’ús 

de la totalitat o part de l’edifici o construcció (tant si són de titularitat pública com privada). També s’hi inclouen els 

edificis independents que formen part d’instal·lacions complexes. 

b) En especial, s’ha de 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 Ordenança són d’aplicació a:  

- Habitatges unifamiliars 

- Habitatges plurifamiliars 

- Edificis d’ús residencial, hoteler i similars 

- Edificis d’ús esportiu 

- Edificis d’ús comercial 

- Edificis d’ús industrial 

- Edificis d’altres usos que comportin l’existència 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 especials les següents:  

- Les administracions públiques  

- Companyies de subministrament d’aigua potable 

- Instal·ladors autoritzats d’instal·lacions d’aigua (lampistes, ...) 

- Arquitectes, constructors i promotors immobiliaris 

- Propietaris, titulars i  arrendataris d’edificis i construccions 

- Ciutadans en general que vetllaran per l’ús racional dels recursos naturals per la millora i conservació del medi 

ambient  

Article 4. DEFINICIONS    

A efectes d’aquesta Ordenança caldrà entendre per:  

Aigües freàtiques: aigües que afloren de forma natural del subsòl o en baixos o soterranis, que poden ser recollides i 
utilitzades pel reg o per les cisternes dels vàters.  

Aigües grises: aigües residuals domèstiques provinents de dutxes, banyeres i rentamans. S’exclouen les aigües procedents de 
cuines, bidets, rentadores, rentavaixelles i processos industrials o amb productes químics contaminats i/o amb un elevat 
número d’agents patògens o fecals.  

Aigües negres: aigua residual domèstica que conté matèria fecal i orina. 

Aigües pluvials: aigua de pluja, precipitació natural que ha recorregut una columna atmosfèrica. 
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Aigües residuals domèstiques: representen el conjunt de les aigües procedents de cuines, lavabos, rentadores i similars dels 
habitatges.  

Aigües reciclades: aigües residuals que s’han depurat i tractat convenientment per tornar a fer-les servir en el mateix ús del 
qual provenen. En aquesta Ordenança s’empra aquest terme per l’aigua residual provinent del rentat de vehicles recuperada 
per a tornar-la a fer servir en un nou cicle de rentat.  

Aigües reutilitzades: aigües residuals que s’han sotmès a un procés o processos de depuració establerts en la corresponent 
autorització d’abocament o per aconseguir la qualitat requerida en funció del nou ús privatiu al qual es vol destinar.  

Airejadors: economitzadors per a aixetes i dutxes que redueixen el cabal introduint aire en el flux d’aigua. 

Aljub:  cisterna o dipòsit que serveix per arreplegar aigua de la pluja.  

Fluxor: aixeta de tancament automàtic capaç de donar un gran cabal d’aigua en un curt espai de temps, que pot ser variat 
mitjançat un mecanisme de regulació i que s’utilitza en inodors i urinaris.  

Reductors de cabal: limitadors de cabal que permeten reduir el volum d’aigua subministrat a aixetes i dutxes. 

Regulador de pressió: aparell de control capaç de mantenir pràcticament constant el valor de la pressió de l’aigua.  

Sistemes 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 piscines: tot mecanisme o instal·lació que té per objecte la captació i emmagatzematge de l’aigua 
procedent dels sistemes de renovació d’aigua de piscines. 

Sistemes d’aigües grises: tot mecanisme o instal·lació que té per objecte la captació i el condicionament d’aigües ja utilitzades, 
a excepció de les que continguin greixos o restes fecals, per omplir les cisternes dels inodors i altres usos no potables.  

Xerojardineria: conjunt de tècniques de jardineria que permeten un estalvi i un aprofitament de l’aigua mitjançant l’ús  de 
cobertures sobre el sòl i de xarxes de reg localitzat, entre altres sistemes, així com plantant a cada ambient les espècies més 
adequades.  

CAPITOL II: SISTEMES I MESURES PER ESTALVIAR AIGUA 

Article 5. SISTEMES I MESURES D’ESTALVI  

Sense caràcter limitador s’indiquen els següents sistemes i mesures d’estalvi d’aigua:  

1. Comptadors individuals 

2. Reguladors de pressió de l’entrada d’aigua 

3. Mecanismes estalviadors 

3.1.     Reductors de cabal 

3.2.     Aixetes 

3.3.     Mecanismes per a cisternes d’urinaris i inodors 

3.4.     Mecanismes per a processos de neteja  

4. Captadors d’aigua de pluja 

5. Reutilitzadors de l’aigua sobrant de piscines 

6. Reutilitzadors d’aigües grises en edificis 

7. Recicladors d’aigües en instal·lacions de rentat de vehicles 

8. Sistemes d’estalvi en regs de jardins, enjardinaments amb plantes autòctones i irrigació adequada (xerojardineria) 

L’aplicació 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 i normatius que s’hagin produït, i es recomana incorporar les darreres 
novetats tècniques.  

Article 6. COMPTADORS INDIVIDUALS  

Tots els afectats per l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança i definits en l’article 2a, han d’estar dotats de comptadors 
individuals d’aigua potable per a cada habitatge o local i ús (piscines i jardins). En el cas d’instal·lacions d’aigua calenta 
centralitzada, aquesta instal·lació ha de disposar d’un  comptador individual per a cada habitatge o local. 

Els afectats per l’àmbit de aplicació definits en l’article 2b han de disposar, dins d’un termini de tres anys, de comptadors 
individuals d’aigua potable per a cada edifici o local i ús (en el cas de piscines i jardins). En el cas d’instal·lacions d’aigua 
calenta centralitzada, aquesta instal·lació ha d’incloure, dins d’un termini de sis anys, un comptador individual per a 
cada edifici. 
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Article 7. REGULADORS DE PRESSIÓ  

Per garantir la pressió adequada a cada altura o nivell topogràfic d’entrada de l’aigua a cada habitatge s’instal·larà un 
regulador de pressió per tal que no se superi la pressió màxima establerta per la legislació vigent durant tots els mesos de 
l’any.  

Article 8. MECANISMES ESTALVIADORS  

8.1. MECANISMES PER A AIXETES I DUTXES 

S’han d’instal·lar mecanismes que permetin regular el cabal d’aigua, airejadors, economitzadors o semblants o bé 
mecanismes reductors de cabal. 

8.2. AIXETES I DUTXES D’UTILITZACIÓ PÚBLICA 

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. 

8.3. MECANISMES PER A CISTERNES D’INODORS I URINARI S 

Les cisternes d’inodors i urinaris han de disposar d’un mecanisme que dosifiqui el consum d’aigua limitant-ne les 
descàrregues. En el cas dels inodors, el volum màxim de les cisternes és de 6 l (sis litres) i han de permetre aturar la 
descàrrega o disposar d’un doble sistema de descàrrega (6 litres: descàrrega complerta, 3 litres: descàrrega parcial).  

En les cisternes dels inodors d’edificis d'ús públic ja equipats amb aquests mecanismes s’ha de col·locar un rètol que informi 
que les cisternes disposen d’un mecanisme que permet parar la descàrrega o d’un sistema de doble descàrrega. 

8.4. MECANISMES PER A PROCESSOS DE NETEJA 

Els processos industrials de neteja, com ara bugaderies, renta cotxes (article 12), etc., han d’utilitzar mecanismes d’estalvi, 
recuperació i reciclatge de l’aigua. Únicament es pot ometre aquesta obligació quan un informe tècnic justifiqui la impossibilitat 
d’aquesta recuperació.  

Article 9. CAPTADORS D’AIGUA DE PLUJA  

9.1. OBLIGATORIETAT D’INSTAL·LAR CAPTADORS D’AIGUA DE PLUJA 

En aquelles noves edificacions i construccions (tant de caràcter públic com privat) que incloguin el manteniment d’espais no 
pavimentats susceptibles de ser regats de superfície superior als 200 m2, l’aigua de pluja s’ha de captar mitjançant una 
instal·lació que garanteixi el seu emmagatzematge i consegüent ús en les millors condicions sanitàries. En concret, es 
recolliran les aigües pluvials de teulades i terrats.  

9.2. USOS APLICABLES DE L’AIGUA  

L’aigua de pluja es pot utilitzar per al reg de parcs i jardins, neteja d’interiors i d’exteriors, cisternes d’inodors i qualsevol altre ús 
adient a les seves característiques. Es recomana especialment que l’aigua de pluja es destini als usos exteriors (reg de jardins 
i parcs).  

9.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 

9.3.1. Els sistema de captació d’aigües pluvials ha de constar de:  

- les canalitzacions exteriors (canals) de conducció de l’aigua de pluja,  

- un sistema de decantació o filtratge d’impureses; i 

- un aljub o dipòsit d’emmagatzematge 

9.3.2. El disseny i la senyalització de la instal·lació han de garantir que l’aigua dipositada no es pugui confondre amb l’aigua 
potable i la impossibilitat de barrejar-se. Cal que tots els punts d’entrega d’aquesta aigua i els dipòsits d’emmagatzematge 
estiguin senyalitzats amb un rètol, etiqueta o qualsevol mitjà perenne amb el text “AIGUA NO POTABLE” i/o un pictograma 
amb una aixeta amb una banda diagonal superposada.  

9.3.3. Les canalitzacions exteriors han d’anar centralitzades en un punt (arqueta registrable) per tal que l’aigua recollida tingui 
una única entrada dins el dipòsit d’emmagatzematge. En aquesta arqueta cal instal·lar-hi el sistema de decantació o filtratge 
d’impureses registrable per facilitar-ne el manteniment i neteja.  

9.3.4. El dimensionat de la instal·lació s’ha de fer en funció de la pluviometria mitjana anual, les necessitats particulars que cal 
cobrir i la capacitat de recollida. En qualsevol cas, pel dimensionament del dipòsits d’aigua de pluja es seguiran les 
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recomanacions de la metodologia elaborada per l’ACA1, Àbac Zona 4 (Catalunya Septentrional). Amb aquesta metodologia el 
volum útil del dipòsit de pluvials s’obté directament a partir de dues variables: la superfície de captació (que representa l’aigua 
disponible) i la superfície equivalent de gespa (que representa la demanda de reg segons tipus d’enjardinament i/o altres 
demandes d’aigua pluvial).  

9.3.5. En qualsevol tipus de nova construcció i especialment 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 totes les edificacions incloses en el projecte objecte de llicència d’obres.  

9.3.6. El dipòsit d’emmagatzematge ha de ser soterrat o bé integrat en l’edificació. Si es troba situat fora de l’edificació, s’haurà 
de soterrar un mínim de 50 cm del nivell del terra i ha de tenir un recobriment d’obra o l’encoixinament suficient per garantir-ne 
l’estat. També ha de ser estanc, 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 connectat a l’arqueta prèvia de connexió a la xarxa d’evacuació de pluvials, o en el seu defecte a la xarxa de 
sanejament. Aquest sobreeixidor ha de tenir una secció del doble del conducte d’entrada d’aigua a dipòsit i ha d’equipar-se 
amb sifons i sistemes de bloqueig per evitar l’entrada de gasos del clavegueram i de petits animals. Aquest sobreeixidor ha de 
recollir la capa flotant de l’aigua del dipòsit d’emmagatzematge. 

- Un equip de bombeig que proporcioni la pressió i el cabal necessari per a cada ús.  

- Un registre fàcilment accessible per al control i manteniment, degudament senyalitzat amb rètols indicatius d’aigua no 
potable.  

- Un sistema de rebuig de les primeres aigües (sistema opcional previ al dipòsit) 

9.3.7. Qualsevol material o sistema utilitzat ha de garantir les condicions de qualitat, seguretat i resistència, així com evitar 
l’entrada al dipòsit de fulles, brossa, petits animals, olis, etc. L’Ajuntament pot exigir certificacions tècniques d’aquestes 
condicions.  

9.3.8. Per a la prevenció i el control de la legionel·losi, tots els elements de la instal·lació, han de resistir una temperatura 
màxima de 70ºC (setanta grau centígrads) i una cloració de 30 mg/l (trenta mil·ligrams litre) de clor residual lliure (R.D. 
865/2003, de 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i el control de la legionel·losis, BOE 
núm. 171 del 18 de juliol i de l’article 4 del decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-
sanitàries.  

9.3.9. En general, totes les instal·lacions han de complir el que disposen els Documents Bàsics HS 4, de subministrament 
d’aigua, HS 5, d’evacuació d’aigües, i HR de protecció contra el soroll del R.D. 314/2006 CTE.  

9.3.10. En cas d’impossibilitat tècnica degudament justificada o derivada de la manca d’espai, podrà exceptuar-se l’aplicació 
estricta dels paràmetres fixats en els articles anteriors i autoritzar-se dipòsits de menor capacitat.  

9.3.11. En aquells supòsits en els que es detecti, mitjançant l’estudi geotècnic del projecte, que la possible planta soterrani 
quedi per sota del nivell freàtic o interfereixi en deus, haurà de tractar-se l’extracció i reutilització d’aquesta aigua de forma 
similar i conjunta amb l’aigua pluvial.  

Article 10. REUTILIZACIÓ DE L’AIGUA SOBRANT DE PISC INES   

10.1. AIGUA SOBRANT DE LES PISCINES 

A les noves piscines (tant de caràcter públic com  privat)  que  tinguin  una  superfície  de  làmina  d’aigua  superior  a  trenta-
cinc  metres quadrats (35 m2), l’aigua sobrant s’ha de captar mitjançant una instal·lació que garanteixi el seu 
emmagatzemament i l’ús posterior en les millors condicions fitosanitàries sense tractament químic.  

Es podrà eximir de l’aplicació d’aquest article a aquelles piscines que utilitzin sistemes de cloració mitjançant electròlisi salina, 
sistemes basats en la llum ultraviolada o altres sistemes que garanteixin la permanència perllongada de la mateixa aigua dins 
el vas de la piscina.  

No es permet la recollida i emmagatzematge de l’aigua procedent de la neteja de filtres, que serà enviada al clavegueram. 

10.2. USOS APLICABLES DE L’AIGUA SOBRANT O BUIDATGE  DE LES PISCINES 

L’aigua sobrant de piscines, prèviament filtrada, es pot utilitzar per a qualsevol ús, exceptuant el consum humà. Es farà 
servir, preferentment, per omplir les cisternes dels inodors, per a la qual cosa no cal que sigui desclorada. 

10.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 

10.3.1. 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. 

10.3.2. El càlcul de les dimensions 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. El seu volum no pot ser inferior a un metre cúbic (1 m3) per cada tres metres 

                                                
1 Agència Catalana de l’Aigua, 2011. Aprofitament d’aigua de pluja a Catalunya. Dimensionament de 
dipòsits d’emmagatzematge. Disponible online a:  
https://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sensibilitzacio/campanyes_sensibilitzacio/aprof_aigues_pluvials.pdf  
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quadrats (3 m2) de superfície lliure de la piscina. Aquest dipòsit no és necessari si es fa servir per omplir les cisternes dels 
inodors en un dipòsit conjunt amb el d’aigües grises. 

10.3.3. Quant a característiques tècniques, el dipòsit ha d’ajustar-se al que disposa l’article anterior amb l’afegit de la 
incorporació d’un filtre o sistema que permeti adequar l’aigua als usos requerits.  

10.3.4. Per minimitzar costos i aprofitar eficientment l’espai, es permetrà l’emmagatzematge conjunt de les aigües de pluja i les 
sobrants de piscines en un mateix dipòsit sempre que es  garanteixi que la seva qualitat s’adequa al seu ús posterior. Si és 
així, caldrà dimensionar el dipòsit a partir de la suma de capacitats marcades per la recollida d’aigua pluvial i la sobrant o de 
buidatge de la piscina. 

10.3.5. 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 comunitàries. Les seves dimensions es modularan a raó dels habitants 
potencials en una proporció màxima en volum de dos metres cúbics (2 m3) per habitant. La superfície màxima es fixa en un 
metre quadrat (1 m2) per habitant. En els casos en que aquesta norma sigui de compliment impossible o difícil, s'haurà de 
justificar la necessitat d’autoritzar piscines individuals o de no complir els requisits relatius a dimensions. 

Article 11. REUTILIZACIÓ D’AIGÜES GRISES  

11.1. POSSIBILITAT D’INSTAL·LAR REUTILITZADORS D’AI GÜES GRISES 

En els edificis residencials, edificacions o construccions en què per aconseguir un millor estalvi d’aigua es prevegi un sistema 
de reutilització d’aigües grises hauran de complir la normativa d’aquest article. 

11.2. USOS APLICABLES DE l’AIGUA GRIS 

Aquest sistema està destinat exclusivament a reutilitzar l’aigua de dutxes i banyeres amb l’objectiu d’omplir les cisternes dels 
inodors. Es prohibeix la captació d’aigua per aquest sistema de llocs diferents dels especificats en aquest article, en especial 
aigües provinents de processos industrials, cuines, bidets, rentadores, rentaplats i qualsevol tipus d’aigua que pugui 
contenir greix, oli, detergent, productes químics contaminants, o un elevat nombre d’agents infecciosos i /o restes fecals. 

Es prohibeix la reutilització d’aigües grises de tots els centres en què, a causa de les seves característiques, les aigües 
grises generades puguin contenir agents que requereixin un tractament específic (centres hospitalaris, centres sanitaris, llars i 
residències de jubilats, etc.). 

11.3. CONSIDERACIONS EN LA INSTAL·LACIÓ DEL SISTEMA  D’AIGÜES GRISES 

11.3.1. S’ha de fer separació de baixants d’aigües residuals i un únic baixant per a la recollida de l’aigua gris (dutxes i 
banyeres). El baixant d’aigües grises ha de conduir les aigües fins a un sistema de reciclatge que garanteixi la depuració de 
l’aigua.  

11.3.2. Per tal de fer-les fàcilment diferenciables de la resta, totes les canonades del sistema d’aigües grises han de ser 
específiques per a aigua no potable i senyalitzades a tal efecte convenientment.  

11.3.3. El sistema de reciclatge ha de tenir un sobreeixidor i unes vàlvules de buidatge connectades a la xarxa de 
clavegueram, així com d’una entrada d’aigua de xarxa per garantir en tot moment el subministrament d’aigua als inodors.  

11.3.4. L’aigua gris recuperada es bombeja cap a les cisternes dels wàters o per gravetat quan les cisternes estiguin situades 
a un nivell inferior al del sistema de reciclatge.  

11.4. CONSIDERACIONS PEL DISSENY I DIMENSIONAT DE L ES INSTAL·LACIONS 

11.4.1. El disseny de la instal·lació ha de garantir que no es pugui confondre amb la d’aigua potable i la impossibilitat de 
contaminar-ne el subministrament. A tal efecte, la instal·lació ha de ser independent de la xarxa d’abastament d’aigua apta pel 
consum humà i ha d’estar senyalitzada tant al sistema de reciclatge com en els punts de subministrament en els inodors. 
Concretament, caldrà fixar un rètol indicatiu que expressi: “AIGUA NO APTA PEL CONSUM HUMÀ” i el grafisme corresponent 
(una aixeta blanca sobre fons blau creuat per una aspa de color vermell). Aquest rètol ha d’estar col·locat en llocs fàcilment 
visibles en tots els casos.  

11.4.2. El càlcul de la instal·lació d’aigües grises depèn del nombre de persones de cada habitatge i, en qualsevol cas, en 
funció de l’ús de l’edifici o construcció cal diferenciar les següents tipologies:  

- Habitatges unifamiliars: es pren com a càlcul de referència que el consum d’aigua per a dutxes i/o banyeres és d’un mínim de 
seixanta litres per persona i dia (60 L/persona/dia) i d’un màxim de cent litres per persona i dia (100 L/persona/dia).  

- Habitatges plurifamiliars: el càlcul de referència és el mateix que per als habitatges unifamiliars amb l’especificitat que hi ha 
d’haver un sistema d’aigües grises comú per a tots els veïns.  

- Hotels: es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a dutxes i banyeres és d’un mínim de noranta 
litres per persona i dia (90 L/persona/dia) i d’un màxim de cent vint litres per persona i dia (120L/persona/dia) 

- Complexos esportius: es pren com a càlcul de referència que el consum mitjà d’aigua per a dutxes i banyeres és, com a 
màxim, de seixanta litres usuari i dia (60 L/usuari/dia).  

11.4.3. En els edificis on es prevegi un sistema de reutilització d’aigües grises caldrà preveure parts comunes per allotjar la 
depuradora, que ha de ser de fàcil accés, per tal de garantir-ne el manteniment i control. El protocol de manteniment ha de ser 
proporcionat amb l’equip.  
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Així mateix, s’ha de preveure el disseny d’aquest sistema d’estalvi d’aigua, junt amb els altres subministraments, i fer que tot el 
conjunt de canonades discorrin per l’interior dels edificis i construccions per evitar qualsevol impacte visual 

11.4.4. El/s titular/s o responsable/s d’edificis i construccions que comptin amb sistemes d’aigües grises, serà/n els 
responsables de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficiència i eficàcia.  

Article 12. RECICLATGE DE L’AIGUA  RESIDUAL DE RENT AT DE VEHICLES2 

12.1. OBLIGATORIETAT D’INSTAL·LAR RECICLADORES D’AI GUA EN ELS RENTATS DE VEHICLES  

Totes les instal·lacions industrials destinades a rentar vehicles han de tenir un sistema de reutilització d’aigua que permeti la 
recuperació d’almenys el 60% de l’aigua utilitzada en cada rentat independentment del tipus d’instal·lació.   

12.2. USOS APLICABLES DE L’AIGUA RECUPERADA 

L’aigua recuperada es destinarà només per a usos interns de la instal·lació i principalment es farà servir per tornar a rentar 
vehicles. En casos puntuals i degudament justificats es pot contemplar l’ús per a reg o neteja interna de la instal·lació complint 
els requisits del R.D. 1620/2007 per aquests usos específics.   

Independentment del tipus d’instal·lació (boxes, pont, túnel, etc.), l’aigua recuperada es destinarà preferentment a les fases de 
pre-rentat i rentat (llances a pressió, arcs d’espuma i espuma activa, arc de raspalls o en el seu defecte d’alta pressió, rentat de 
rodes i dels baixos del vehicle). Si es disposa d’un sistema que permet recuperar un percentatge d’aigua més elevat, es 
recomana que aquest no sigui mai superior al 90% (és a dir que es faci una aportació almenys del 10% d’aigua de xarxa en 
l’acabat final).  

12.3. DISSENY I DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 

12.3.1. El disseny i dimensionat de les instal·lacions de recuperació d’aigües residuals del rentat de vehicles s’ha de fer d’acord 
amb cada tipus d’instal·lació de rentat (capacitat màxima).  

12.3.2. S’han de recollir de forma separada les aigües provinents del rentat de vehicles, de les negres (provinents dels inodors) 
i de les pluvials (segons article 9 d’aquesta Ordenança). Només les aigües residuals provinents del rentat de vehicles aniran al 
sistema de recuperació per aquest ús.   

12.3.3. Els sistema de recuperació de l’aigua ha d’optar per a la millor tecnologia disponible (sigui convencional o 
natural/extensiva) que garanteixi un nivell de tractament adequat per complir els requisits establerts  en l’ article 12.4 d’aquesta 
Ordenança. Ha de comptar amb els següents elements:  

-un pre-tractament que inclogui almenys un decantador que ha de permetre la separació dels sòlids més grollers i un separador 
d’hidrocarburs (homologats i que compleixin normativa de sanejament vigent adoptada en el municipi).  

-un bombament després d’aquest pre-tractament cap al sistema de recuperació o reciclatge 

-una arqueta de registre que permeti la recollida de mostres (abans d’entrar al sistema de reciclatge o al punt d’abocament final 
ja sigui a medi o clavegueram) 

-un sistema de reciclatge o recuperació amb la tecnologia adequada, bé sigui convencional (com per exemple tecnologies 
compactes de filtre de sorra, ultrafiltració, etc.) o no convencional (per exemple les tecnologies naturals o extensives); aquesta 
última especialment si es disposa de suficient espai, pels seus avantatges en quant a menor cost d’operació i manteniment i 
millores en la integració paisatgística de la instal·lació  

-un dipòsit acumulador de l’aigua recuperada. Es recomana minimitzar el volum del tanc d’emmagatzematge per evitar 
problemes de deteriorament de l’aigua tractada. El fabricant ha de considerar els cabals i temps de serveis mínims per 
assegurar un òptim funcionament de la instal·lació. El dipòsit ha d’estar correctament senyalitzat, ha de disposar d’una entrada 
independent d’aigua de xarxa que permeti mantenir de forma automàtica el nivell mínim requerit pel consum i ha de tenir un 
sobreeixidor connectat a clavegueram.  

-un comptador per l’aigua de xarxa aportada i un per l’aigua recuperada subministrada.  

-un sistema de desinfecció automàtica per mantenir la qualitat en el punt final d’ús (cloració, ozonació, radiació ultravioleta, 
etc.).  

-per a la prevenció i el control de la legionel·losi, tots els elements de la instal·lació, han de resistir una temperatura màxima de 
70ºC (setanta grau centígrads) i una cloració de 30 mg/l (trenta mil·ligrams litre) de clor residual lliure (R.D. 865/2003, de 4 de 
juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i el control de la legionel·losis, BOE núm. 171 del 18 de 
juliol i de l’article 4 del decret 152/2002, de 28 de maig, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries). 

                                                
2 Les recomanacions contingudes en aquest article de l’ordenança estan basades en l’experiència 
pilot del Projecte LIFE MinAqua “Projecte de demostració d’estalvi d’aigua a les instal·lacions de 
rentat de vehicles mitjançant l’ús de detergents innovadors i tractament natural de les aigües 
residuals” (2012-2016); www.minaqua.org  
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12.4. REQUISITS DE L’AIGUA RECUPERADA 

12.4.1. En el moment de la redacció d’aquesta ordenança no existeix encara normativa específica que reguli el reciclatge 
d’aigües grises en instal·lacions de rentat de vehicles. És per aquest motiu que es consideraran el requisits mínims en base a la 
normativa existent en quan a reutilització d’aigües depurades (R.D. 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim 
jurídic de la reutilització de les aigües depurades, Taula 1, qualitat 1.2 d). Els Valors Màxims Admissibles que cal considerar en 
l’aigua gris reutilitzada en el rentat de vehicles són: 20 mg/L pels sòlids en suspensió; 10 NTU per la terbolesa; 200 UFC/100 
mL per E. coli i 1 ou/10 L per Nemàtodes intestinals (considerant almenys els gèneres Ancyclostoma, Trichuris i Ascaris).   

12.4.2. Les instal·lacions de rentat de vehicles estan contemplades en l’article 2.h “altres aparells que acumulin aigua i puguin 
produir aerosols” del R.D. 865/2003 de 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per la prevenció i control de 
la legionel·losis. Concretament estan catalogats com una instal·lació de “menor probabilitat de proliferació i dispersió de 
Legionel·la”. Per aquest motiu caldrà també complir els requisits mínims d’aquesta normativa que consisteixen en una analítica 
anual de Legionella sp. segons norma ISO 11731 part 1, i un recompte total d’aerobis a la sortida dels polvoritzadors amb aigua 
reciclada.  

12.4.3. En el cas que per a la desinfecció s’addicioni clor, el nivell de clor residual lliure (mg Cl2/L) al dipòsit d’emmagatzematge 
ha d’estar entre 0,5 – 2,0 i el pH entre 7,0 – 8,0.  

12.5. OPERACIÓ I MANTENIMENT DEL SISTEMA DE RECUPER ACIÓ 

12.5.1. Posta en servei: es farà d’acord amb les instruccions facilitades pel fabricant del sistema de tractament. Inclourà totes 
les operacions necessàries així com les comprovacions requerides per garantir que l’equip s’ha instal·lat i funciona de forma 
correcte i segura. L’operador de l’equip s’haurà de formar adequadament en el funcionament i control del mateix. Es verificarà 
que es disposi d’una còpia de tota la documentació d’operació i manteniment de l’equip.  

12.5.2. Operació: inclou les accions necessàries per mantenir bones condicions d’operativitat, l’aportació dels productes 
químics pels sistemes de dosificació i control dels paràmetres de funcionament amb la freqüència especificada pel fabricant. 
També inclourà accions necessàries per fer front a situacions previsibles, com per exemple, períodes de no utilització 
prolongats.   

12.5.3. Manteniment: el protocol de manteniment ha de ser proporcionat amb l’equip. Ha d’incloure com a mínim les següents 
operacions (freqüències indicades pel fabricant):  

- Verificació del correcte funcionament de cada etapa del tractament  

- Substitució de peces gastades 

- Verificació i neteja dels filtres 

- Neteja dels dipòsits d’emmagatzematge 

- Verificació del rendiment (Rendiment % = [ 1 – volum total d’aigua apta pel consum humà aportat / volum total d’aigua 
reciclada subministrada ] x 100). 

- Controls analítics necessaris per verificar l’eficàcia del tractament i la seguretat de l’aigua reciclada 

- Registre d’operacions: totes les dades recopilades durant la posta en servei, d’operació i manteniment s’hauran de 
registrar en un diari d’operacions que tingui almenys: dades de la instal·lació, intervencions de manteniment, incidències i 
reparacions, controls analítics.  

En el cas dels rentats de vehicles (aplicacions amb aerosolització) s’hauran de tenir en compte totes les especificacions de 
manteniment del RD 865/2003 de 4 de juliol pel qual s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la 
legionel·losis així com la Guia Tècnica per a la prevenció i control de la legionel·losis en instal·lacions (capítol 12)3 del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la qual s’explica com elaborar els plans d’autocontrol de la instal·lació (que 
inclouen també els sistemes recuperadors de l’aigua).  

Article 13. ESTALVI EN ZONES VERDES  

13.1. DISSENY BÀSIC DE LES ZONES VERDES 

El disseny bàsic de las zones verdes seguirà les pautes de xerojardineria o jardineria de baix consum d’aigua següents: 

- Respectar l’estructura natural del terreny i el tipus de sòl. 

- Reduir la superfície ocupada per las zones de consum elevat d’aigua, com la gespa, en favor de les formacions menys 
exigents. Normalment aquesta elecció requereix disminuir la superfície dedicada a la gespa i augmentar la d’arbres, 
arbusts o plantes d’entapissar.  

- Seleccionar espècies amb requeriments d’aigua modestos o que, senzillament, no necessiten reg una vegada han 

arrelat bé i que no siguin invasores.  

                                                
3 http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/agenBiologicos/pdfs/12_leg.pdf  
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- 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. 

- Crear zones d’ombra, que redueixen el poder dessecant del sol. 

- Utilitzar sistemes de reg eficient i distribuir les plantes en grups amb necessitats de reg similars. 

L’annex I inclou una llista d’espècies recomanades.  

13.2. 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. El sistema de reg prioritzarà sempre l’aigua procedent de captadors d’aigua de pluja i d’aigua 
sobrant de piscina. 

El disseny de les noves zones verdes ha de considerar la possibilitat d’usar aigües pluvials i/o regenerades més que no pas 
aigua potable, i redactar un programa anual de manteniment que, en tot cas, inclourà sistemes per a l’estalvi d’aigua 
consistents en: 

- Comptador específic d’aigua per a cada zona de reg. 

- Programadors de reg ajustats a les necessitats hídriques concretes de la plantació. 

- Sensors de pluja, d’humitat del sòl i/o de vent, en el cas que aquests factors puguin modificar les necessitats de reg. 

- Detectors de fuites. 

- Aspersors de curt abast a les zones de gespa. 

- Reg per degoteig a les zones arbustives i arbrades. 

- Sistemes de prevenció d’escolament. 

En el cas que les aigües pel reg siguin regenerades caldrà complir els valors establerts en el R.D. 1620/2007.  

Article 14. 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’impacte negatiu sobre el paisatge. Tot això, sense perjudici de l’aplicació de 
les normes del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i la resta d’ordenances en vigor.  

Si, per motius tècnics, el dipòsit no està soterrat, tindrà consideració de construcció auxiliar d’instal·lacions tècniques i haurà 
d’incorporar sistemes que evitin l’impacte visual i estètic.  

CAPITOL III: UTILITZACIÓ I MANTENIMENT 

Article 15. UTILITZACIÓ I MANTENIMENT  

15.1. Els usuaris de l’immoble o activitat dotats de sistemes d’estalvi d’aigua estan obligats a fer-ne un ús efectiu, amb 
prohibició de tota manipulació per inutilitzar-los totalment o parcialment i/o eliminar-los. 

15.2. El propietari o llogater de l'edifici, construcció i/o instal·lació dotat d’aquests sistemes d’estalvi d’aigua està obligat a 
fer-ne les operacions de manteniment i les reparacions, d’acord amb les indicacions del fabricant, necessàries per mantenir 
les instal·lacions en perfecte estat de funcionament, eficàcia i eficiència. 

Article 16. OBLIGACIONS DEL TITULAR  

16.1. En cas de venda o arrendament de l’edifici o construcció, el propietari de l’immoble ha de tenir al corrent la revisió de 
les instal·lacions del sistema d’aprofitament de les aigües pluvials, mitjançant el document pertinent expedit per l’industrial 
autoritzat, i facilitar a l’adquirent o  llogater una  còpia  del  document de  descripció dels  sistemes d’estalvi d’aigua 
instal·lats a l’edifici o construcció. 

16.2. En el moment de presentar la corresponent llicència d’obres de nova construcció o rehabilitació, el titular de 
l’immoble hi ha d’adjuntar, conjuntament o separadament, un projecte bàsic amb la determinació de les instal·lacions i 
els càlculs, que justifiquin el compliment d’aquesta ordenança. 

16.3. En el moment de la compra o lloguer de l’edifici o construcció cal informar l’usuari mitjançant el lliurament d’instruccions 
protocol·litzades sobre la utilitat, el funcionament i el manteniment de les instal·lacions dels sistemes d’estalvi d’aigua. 

16.4.  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. 
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16.5.  Els  instal·ladors  autoritzats  de  sistemes  d’estalvi  d’aigua  també  han  d’informar mitjançant instruccions 
protocol·litzades sobre la utilitat, funcionament i manteniment de les instal·lacions. 

Article 17. INSPECCIÓ I CONTROL  

17.1. Es reconeix la condició d’autoritat al personal al servei d’aquest Ajuntament que tingui encomanat l’exercici de funcions 
d’inspecció, d’acord amb el que disposa la legislació urbanística. 

17.2. 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 eficient de l’aigua. 

17.3. Per  assegurar  el  compliment dels  requeriments i  les  ordres  d’execució cursades, l’Ajuntament pot imposar multes 
coercitives reiterades, que seran independents de les sancions que puguin imposar-se amb aquest caràcter i compatibles amb 
aquestes, de conformitat amb la legislació en matèria de procediment administratiu comú. L’import d’aquestes sancions pot 
arribar fins a 600 euros. 

17.4. 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. 

17.5. A aquest efecte, en les inspeccions que realitzin poden sol·licitar tots els documents sobre  les  instal·lacions que  
considerin  necessaris  per  garantir  l’estalvi  eficient  de l’aigua. 

17.6. Si es comprova que una instal·lació o el seu funcionament no s’ajusta a aquesta ordenança, l’òrgan municipal 
competent practicarà els requeriments que siguin procedents  i,  si  cal,  resoldrà  la  restauració  de  la  realitat  física  alterada  
que correspongui per assegurar-ne el compliment. 

Article 18. MESURES DE PROTECCIÓ I RESTAURACIÓ  

18.1. Les obres i usos que incompleixin els preceptes d’aquesta ordenança donaran lloc a que l'alcalde  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. 

18.2. Sens perjudici del que s’ha exposat a 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 19. EXCEPCIONS  

En qualsevol cas, els edificis catalogats en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal podran ser objecte d’especial tractament 
per tal de garantir el manteniment dels seus elements singulars.  

Capítol IV:  INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 20. INFRACCIONS  

Són  infraccions al  règim establert en  aquesta ordenança les  previstes en  la  legislació general sobre habitatge i medi 
ambient i, en particular, les següents: 

20.1. 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 
Ordenança. 

- Possibilitar que l’aigua potable entri en contacte amb la no potable.  

- La no senyalització o senyalització insuficient de la no potabilitat de les aigües, d’acord amb el que disposa aquesta 
Ordenança. 

20.2. INFRACCIONS GREUS 

- La instal·lació incompleta o insuficient dels sistemes d’estalvi d’aigua que corresponen, atenent les característiques de 
l’edificació i 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 construcció. 

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

20.3. INFRACCIONS LLEUS 

- L’impediment  de  l'accés  a  l’interior  dels  edificis  i/o  instal·lacions  als  agents  i inspectors municipals, en exercici de les 
seves funcions, habilitats a tal efecte, o la negativa a presentar als agents i inspectors la informació que puguin sol·licitar en 
exercici de les seves funcions.  
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- Qualsevol altre incompliment de la present Ordenança no definit com a infracció greu o molt greu. 

Article 21. SANCIONS  

Les sancions que corresponen per la comissió d’infraccions al règim d’aquesta ordenança, amb independència de les 
actuacions municipals adreçades a impedir les utilitzacions a què doni lloc la infracció, són les següents : 

a)  Per infraccions lleus, multa fins a (150) € 

b)  Per infraccions greus, multa fins a (300) € 

c)  Per infraccions molt greus, multa fins a (600) € 

Article 22. PROCEDIMENT SANCIONADOR  

El procediment sancionador, les circumstàncies 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, DEROGATÒRIA I FINAL 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

A les actuacions afectades per aquesta ordenança, respecte a les quals s’hagi demanat llicència d’obres o d’ús (ambiental o 
permís ambiental) i que es trobin en tramitació abans de l’entrada en vigor de la present ordenança, els serà d’aplicació el 
règim jurídic vigent en el moment d’incoar l’expedient de legalització. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queden derogades totes les disposicions municipals que s’oposin a aquesta Ordenança, la contradiguin o hi resultin 
incompatibles. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i regirà de 
manera indefinida fins que serà derogada o modificada.  

 

ANNEX I 

LLISTA D’ESPÈCIES DE JARDINS (XEROJARDINERIA O JARDINERIA DE BAIX CONSUM D’AIGUA) 

Aquesta llista es presenta com una proposta de plantes ben adaptades al nostre clima i, en concret, adaptades a un baix 
consum d’aigua, o bé que tradicionalment s’han utilitzat amb bons resultats. No és exhaustiva ni excloent. La tria de les 
espècies haurà de tenir en compte també les característiques de cada jardí: orientació, tipus de sòl, exposició al vent i a la 
insolació, etc.  

Abreviatures utilitzades després del nom científic/nom comú  

Au: autòctona. Espècie que creix silvestre en alguna zona de la península ibèrica.  

Al: al·lòctona. Espècie que no és nativa de la península ibèrica.  

P: espècie de fulla perenne 

C: espècie de fulla caduca 

 


